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Business en ecologie:
rendabel en
maatschappelijk
verantwoord
De combinatie van business en ecologie
kan tot een winstgevende en duurzame
business leiden. In dit artikel maakt u
kennis met Trotec en Groupe Riche,
twee ondernemingen die ecologie als
core business hebben.
Waarom heeft u voor een
ecologische activiteit gekozen?
Bruno Pauwelyn, Trotec: Eind jaren 80 en begin jaren
90 kenden de voedingsbedrijven een sterke groei en
een diepgaande automatisering van hun productie,
met als gevolg dat er steeds meer bijproducten tot
stand kwamen. Trotec geloofde in de waarde van deze
bijproducten, en wou onder meer door het drogen
van de producten een stabiel product creëren met
een lange houdbaarheidsdatum. Gaandeweg werd
het verwerkingsapparaat verfijnd en uitgebreid, zodat
steeds andere, vaak gecompliceerde bijproducten ook
voor verwerking in aanmerking kwamen. Op vandaag
is Trotec in staat om quasi alle voedingsbijproducten,
en de eventuele verpakking, te valoriseren.
Céline Riche, Groupe riche: De stijgende energiekost, de groeiende CO2-productie en het verlangen
om gezonder te leven doet mensen ecologisch
bewuster wonen. Stabilame speelt daarop in door
houten passiefwoningen te bouwen. De constructie
van dergelijke woningen is minder energiebelastend,
kent een lagere transportkost en heeft minder nood
aan werkruimte en materialen. Menuiserie Riche
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heeft dan weer een techniek ontwikkeld die minder
afval genereert en waardoor er spaarzamer met de
natuurlijke grondstof hout wordt omgesprongen. Alle
afval wordt trouwens gerecupereerd voor onze eigen
verwarmingsbehoefte in een verwarmingsketel die op
biomassa draait. Ook het water dat in de verfcabines
gebruikt wordt, wordt gerecycleerd en behandeld
volgens strikte normen.
Ecologisch bewust werken is dus duidelijk een
hoofdactiviteit, geen toevallige bijkomstigheid?
Céline Riche: Dat klopt. Onze activiteiten zorgen
voor een natuurbeschermend en duurzaam gebruik
van materialen. Maar kostenbewustzijn heeft ook een
belangrijke rol gespeeld: Menuiserie Riche en Stabilame
verbranden hun eigen afval ook omwille van de
stijgende brandstofprijzen. Deze twee ondernemingen
Ecologisch ondernemen
De wetgever voorziet stimuli voor duurzaam ecologisch ondernemen. Enkele voorbeelden: energiebesparende investeringen (vb. het terugwinnen
van afvalwarmte, zonnecelpanelen, windturbines,
...) genieten in de vennootschapsbelasting een
verhoogde investeringsaftrek; ondernemingen
die hun werknemers aanmoedigen om met de
fiets naar het werk te komen kunnen de kosten
(de bouw van een fietsenstalling, kleedruimte
of sanitair,…) voor 120% in aftrek nemen. Voor
ondernemingen in het Vlaamse Gewest bestaat
er een ecologiepremie voor ecologische investeringen die wordt toegekend via “calls”. In Wallonië
bestaan er ook een heel aantal ecologiepremies (zie
www.energie.wallonie.be).
Vraag advies aan uw Deloitte Fiduciaire
vertrouwenspersoon.
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hebben ook verder nagedacht over de valorisatie van
hun afval. Zo is Enercobois ontstaan, als gevolg van de
activiteiten en het afval van de andere ondernemingen.

gecomprimeerde houtblokken. We fabriceren op
vandaag 10.500 ton per dag, de nieuwe installatie
zorgt voor een verdubbeling hiervan. De economische
crisis verplicht ons oplossingen te vinden die rationeler
omgaan met energie en ecologie. Wij doen dat al
40 jaar. Kwaliteit, ecologie, technologie en vorming
van onze medewerkers blijft een cruciaal punt in het
beheer van onze bedrijven.

Bruno Pauwelyn: De verwerking van de bijproducten
vormt de core business van Trotec. Uit deze core
business vloeien echter verschillende nevenactiviteiten voort. Zo verzorgt Trotec ook de logistieke
taken die aan het verwerkingsproces verbonden
zijn. Trotec beschikt over een uitgebreid park van
containers en bioboxen die bij de voedingsbedrijven
geplaatst worden om de bijproducten te verzamelen.
Verder adviseert Trotec zijn klanten over de gangbare
wetgeving op gebied van kwaliteitsnormen van de
bijproducten. Daarnaast werd in september 2009
een nieuwe productielijn opgestart. Bij de opbouw
van deze installatie werd rekening gehouden met alle
nieuwe en meest milieuvriendelijke technologieën.
Milieugericht ondernemen kan slechts als men deze
visie in de totale bedrijfsvoering opneemt, van een
consequente scheiding van verschillende afvalstromen
tot het ontwikkelen van nieuwe technieken die minder
energieverbruikend zijn. Trotec is zich van al deze
stappen bewust en neemt deze op, zowel bij haar
dagelijkse bedrijfsvoering als tijdens het nemen van
belangrijke strategische beslissingen.
Ecologisch denken maakt ook deel uit van
maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Zien jullie daar een positieve tendens?
Bruno Pauwelyn: We merken dat deze visie bij steeds
meer bedrijven leeft. Ondernemen is niet langer een
uitsluitend economisch gegeven.
Céline Riche: Inderdaad. Ook wij hebben nog maar
net geïnvesteerd in nieuwe ecologische technieken,
zoals een nieuwe verbrandingsoven van 1,6 miljoen
kilocalorieën en een nieuwe fabrieksinstallatie voor

Groupe Riche
Groupe Riche is gespecialiseerd in houtverwerking. Onderdelen van het bedrijf zijn
Stabilame, fabrikant van houten woningen,
Menuiserie Riche, schrijnverwerker van hout
en alu-hout, en Enerobois, fabrikant van hout
als brandstof. Samen verwerken deze bedrijven
hout voor de bouwsector, renovatie- en
energiemarkt. Het afval van de woningbouw
en schrijnwerkerij wordt herwerkt tot brandstofhout. Het bedrijf bestaat 40 jaar en stelt
ongeveer 120 personen te werk.
www.grouperiche.be
Trotec
Trotec is gespecialiseerd in de verwerking van
bijproducten van industriële voedingsbedrijven
tot een kwalitatieve, waardevolle basisgrondstof voor dierenvoeding. Voedselveiligheid
en de kwaliteit van het eindproduct vormen
hierbij de motor van vernieuwing en optimalisatie. Trotec vervaardigt 70.000 ton koekmix
per jaar die als grondstof wordt gebruikt bij
verschillende mengvoederbedrijven. Trotec is
marktleider op de Belgische markt.
www.trotec.be
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