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dien met 90%. Afval uit onze processen 
wordt maximaal gerecycleerd. En ook 
al wordt het meer en meer gevraagd: 
led-UV-druk doen we bewust niet, omdat 
de output van dat drukproces voorlopig 
niet voldoende recycleerbaar is. Ook op 
groenere mobiliteit zetten we in, met 
elektrische laadpalen en een compleet 
nieuwe fietsstalling, dicht bij de ingang. 
Via een samenwerking met KBC bieden 
we aan het personeel (elektrische) be-
drijfsfietsen aan. Uiteindelijk draait alles 
rond evenwicht vinden: we besteden 
veel middelen aan een optimale werk-
omgeving voor onze medewerkers. Als 
je ruimte wil vrijmaken om dát te doen, 
moet je besparen op andere zaken zoals 
energie. En in wezen is dat gewoon een 
investering als een andere”, besluit Alexis 
Bogaert. (SD - Foto MVN)

WWW.DIEKEURE.BE 

Zero emission plant  
zet inspanningen voort
Milieu- en energievriendelijk werken belangrijk voor Die Keure

Met een hoog papierverbruik, milieubelastende inkten en een energie-
intensief productieproces was de drukkerijwereld bij uitstek een sector 
waar groene maatregelen het verschil konden maken. Die Keure uit Brugge 
heeft die trein alvast niet gemist. “Voor ons is milieu- en energievriendelijk 
werken geen marketing, maar een wezenlijk onderdeel van hoe we ons 
bedrijf runnen en mensen betrekken”, vertelt CEO Alexis Bogaert.

Die Keure is al sinds 1942 een vaste 
waarde in het Brugse bedrijfsleven. Het 
is een van de weinige spelers vandaag 
die een drukkerij en een uitgeverij com-
bineert. “De drukkerij werkt internatio-
naal en levert voornamelijk kwaliteits-
drukwerk in de artistieke wereld en bij 
high end bedrijven”, vertelt Alexis  
Bogaert. “De uitgeverij is vooral in de 
Vlaamse onderwijswereld actief en geeft 
professionele publicaties uit in de juri-
dische en economische sfeer. Vandaag 
tellen we ongeveer 225 medewerkers.”

De voorbije jaren heeft Die Keure tal 
van groene maatregelen genomen. “We 
proberen continu om op bedrijfsniveau 
een milieu-investeringsbeleid in al zijn 
aspecten te voeren. We koppelden reeds 
enige tijd geleden aan op het warmtenet 
met restwarmte van de nabijgelegen 
verbrandingsoven. Onze PV-panelen, 
waarin medewerkers konden in parti-
ciperen, dekken dan weer 15% van de 
elektriciteitsbehoefte voor productie en 
ledverlichting. We bekijken ook om een 
kleine windmolen te plaatsen om 30% 
eigen elektriciteitsproductie te bereiken. 
Voor de rest van de elektriciteitsbe-
hoefte kopen we groene stroom aan. Zo 
zijn we ondertussen een zero emission 
plant geworden. In 2017 hebben we 
in ons  productieproces ook 14 oude 
compressoren vervangen door 2 nieuwe 
met frequentiesturing, die efficiënter en 
energiezuiniger zijn.”

Evenwicht vinden

Ook de milieubelasting van het produc-
tieproces zelf werd onder de loep geno-
men. “In de drukkerij gebruiken we niet 

alleen papier met FSC-label, uit duur-
zaam beheerde bossen, maar we werken 
daarvoor ook samen met leveranciers die 
hun hele productieproces zo duurzaam 
mogelijk beheren. Onze eigen processen 
zijn ook zo goed als vrij van chemicaliën: 
geen alcohol meer bij het drukken en 
een minieme hoeveelheid chemische 
producten bij het ontwikkelen van beel-
den. Het waterverbruik daalde boven-

“Als je investeert in 
milieu en energie, moet 
je ook zorgen dat het 
opbrengt.”  
— Alexis Bogaert




