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Actieve deelname aan initiatieven

1. Sectorinitiatief Brandstofreductie NO-Nederland
Will2Sustain (W2S) organiseert twee tot drie keer per jaar een bijeenkomst voor bedrijven uit
de aannemerij en GWW-sector om kennis en ideeën over brandstofreductie te delen en van
elkaar te leren. Wij concentreren ons bewust op het brandstofverbruik omdat dit voor de
deelnemers de grootste energiekostenpost en energieverbruiker is en daarmee ook de grootste
bijdrage levert aan de CO2-uitstoot door deze bedrijven. Kortom, het is het meest relevante
energievraagstuk voor deze bedrijven. Via deze bijeenkomsten worden deelnemers aangezet om
actief aan de slag te gaan met het reduceren van het brandstofverbruik en om daarmee kosten
en CO2 uitstoot te besparen!
De sessies worden georganiseerd en gefaciliteerd door W2S en worden bij de deelnemende
bedrijven georganiseerd. Per bijeenkomst wordt er een spreker uitgenodigd die deskundig is op
een voor de deelnemers relevant onderwerp als Het Nieuwe Rijden. Daarnaast zal er per
bijeenkomst ruimte zijn om ervaringen en kennis te delen en zullen de aanwezigen zelf aan het
werk gezet worden met praktische vragen rond het verminderen van het brandstofverbruik.
Sinds 2017 zit Van Gelder in de stuurgroep van dit sectorinitiatief, samen met een 6-tal andere
bedrijven.
Meer informatie vindt u op: https://www.brandstofreductie.nl/

2. Duurzame Leverancier
Duurzame Leverancier is een platform voor organisaties die investeren in duurzaamheid. Door
deel te nemen aan de klankbordbijeenkomsten van de duurzame leverancier worden bestpractices, tips en adviezen met elkaar gedeeld.
Meer informatie vindt u op www.duurzameleverancier.nl
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3. CROW Asfalt-Impuls
Een impuls geven aan het product ‘asfalt’. Dát is het programma Asfalt-Impuls!
Nederland is een asfaltland. Vrijwel alle belangrijke wegen bij zowel Rijkswaterstaat, provincies,
gemeenten en wegbeherende waterschappen bestaan uit asfalt. Deze wegen maken
economische en maatschappelijke activiteiten mogelijk. Het belang van een goed product ‘asfalt’
is hiermee duidelijk.
Wegbeheerders, asfaltaannemers, leveranciers, ontwerpers, kwaliteitsborgers en
kennisinstellingen staan de komende jaren gesteld voor grote uitdagingen. Voorbeelden van
deze uitdagingen zijn het invulling geven aan de circulaire economie, het Klimaatakkoord van
Parijs en de Green Deal duurzaam GWW 2.0. En dit tegen de algemene achtergrond van minder
kosten, minder hinder voor weggebruikers en omgeving én een gezonde economische omgeving
voor de asfaltproducerende en verwerkende bedrijven. Alleen een gezamenlijk gedragen en
gecoördineerd programma kan effectief oplossingen hiervoor leveren.
Meer informatie vindt u op: https://www.crow.nl/asfalt-impuls
4. CO2-Projectplan
Met het CO2-projectplan kan inzichtelijk worden gemaakt waar de CO2-reductie op
bouwprojecten het beste plaats kan vinden en hoe dit georganiseerd en gemonitord kan
worden. Sinds medio 2016 is Van Gelder, samen met Besix Nederland en TBI Infra,
initiatiefnemer van het CO2-projectplan.
Meer informatie vindt u op: https://www.co2projectplan.nl/
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