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PARTICIPATIE 

 

Vanuit de individuele vennootschappen neemt Square Group een actieve rol aan in het participatieve 

traject rond CO2-reductie. De huidige stappen die we als Square Group zetten met als doel het behalen 

van niveau 3 van de CO2-prestatieladder benadrukt reeds onze actieve aanpak. Aanvullend evalueren 

we vanuit Square Group talrijke initiatieven die in Vlaanderen genomen worden rond duurzaamheid 

of CO2-reductie in het bijzonder, waarbij we zullen participeren waar relevant. In onderstaande tabel 

geven we de initiatieven weer, waaraan we op dit moment deelnemen. 

 
 
 
 
 

 

Omschrijving ACLAGRO is lid van de raad van bestuur van OVB. 
Via het periodiek overleg met OVAM steunen we 
hun standpunt om de CO2-prestatieladder mee op 
te nemen als gunningscriterium in hun 
aanbestedingen. De eerste aanbestedingen 
waarbij de CO2-prestatieladder aangewend zal 
worden als criterium, verwachten we in de 
periode najaar 2020 – voorjaar 2021, waarna een 
evaluatie zal plaatsvinden. Via OVB zullen we 
actief deelnemen aan het evaluatieproces. 

Intiatiefnemers: OVB + ACLAGRO 

Deelnemers: www.bodemsaneerders.be 

  

 

 

Omschrijving AC Materials is als lid van de raad van bestuur van 
FED-beton via allerhande initiatieven betrokken in 
CO2-reductieprogramma’s.  
Naast de opmaak van EPD’s zijn technische 
commissies werkzaam in initiatieven rond 
cementvervangers, A+ granulaten. 

Intiatiefnemers: FED Beton + AC Materials 

Deelnemers: www.fedbeton.be 
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Omschrijving Vanuit de schoot van FED-beton werd CSC 
opgericht die als doel heeft een certificatie uit te 
werken rond duurzaam beton, waarbij CO2 één 
van de aspecten betreft. AC Materials Puurs is op 
dit moment één van de 3 betoncentrales in België 
die reeds gecertificeerd is. 

Intiatiefnemers: CSC + AC Materials 

Deelnemers: Csc-be.be 

  

 
 
 
 

 

Omschrijving AC Materials zetelt in de raad van bestuur van 
Groen beton die actief streeft naar een 
vermindering van de CO2-emissies bij de productie 
van stortklaar beton. 

Intiatiefnemers: GBV + AC Materials 

Deelnemers: www.groenbetonvert.be 

  

Omschrijving AC Materials participeert in talrijke 
onderzoeksprojecten met universiteiten en 
andere onderzoeksinstellingen rond circulariteit 
van beton, waarbij CO2 een van de aspecten 
betreft. 

Intiatiefnemers: AC Materials 

 

 

 

http://www.groenbetonvert.be/

