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1. Inleiding
Vanuit de CO2-Prestatieladder wordt gevraagd om deelname aan een sector en/of
keteninitiatief. Het bedrijf dient zich daarbij op de hoogte te stellen van de initiatieven die
binnen de branche spelen.

ACTIEVE DEELNAME
De gedachte achter deelname aan een initiatief is dat door interactie met andere bedrijven
informatie kan worden uitgewisseld en in samenwerking nieuwe ideeën en ontwikkelingen
t.b.v. CO2-reductie tot stand kunnen komen. Vanuit dit doel vraagt de norm om actieve
deelname, middels bijvoorbeeld werkgroepen. Verslagen van bijeenkomsten en van
overlegmomenten, maar ook presentaties van het bedrijf in de werkgroep kunnen dienen als
bewijs van actieve deelname tegenover de auditor.

VOORTGANG INITIATIEF
Mocht een initiatief waaraan wordt deelgenomen op een gegeven moment niet meer relevant
zijn voor het bedrijf (wanneer gedurende een half jaar of langer geen voortgang in het
initiatief of actieve deelname aangetoond kan worden) en de deelname wordt beëindigd, dan
kan de inventarisatie van de initiatieven dienen als bron voor het kiezen van deelname aan
een ander initiatief.

LEESWIJZER
In hoofdstuk 2 wordt de inventarisatie van sector- en keteninitiatieven gegeven waarbij
gefocust is op de initiatieven die voor W.A. Benecke Beheer B.V. relevant kunnen zijn.
Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 beschreven aan welke initiatieven deelgenomen wordt en
welk budget daarvoor vrijgemaakt is.
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2. Inventarisatie initiatieven
Sector- en/of keteninitiatieven omtrent CO2-reductie
DUURZAME LEVERANCIER
De Duurzame Leverancier is een samenwerkingsinitiatief
van ingenieurs- en adviesbureaus. Zij ondersteunen
bedrijven, opdrachtgevers en leveranciers bij hun actuele
duurzaamheidsuitdagingen en via
klantbordbijeenkomsten wordt (mogelijk) relevante
informatie uitgewisseld.
CUMELA
Cumela organiseert een aantal keren per jaar “sturen op
CO2” waarbij in groepsverband thema’s als CO2reductie, maatregelen besproken worden, met als doel
CO₂ reductie.

NEDERLAND CO2 NEUTRAAL
Het doel achter het initiatief is het actief informeren en
betrekken van bedrijven bij de verschillende
mogelijkheden om CO2-reductie te bewerkstelligen. Dit
wordt niet alleen gerealiseerd door het verstrekken van
informatie, maar ook door het organiseren van
bijeenkomsten en deelname in werkgroepen.
DE BOUWCAMPUS
Stichting De Bouwcampus is een netwerkorganisatie
zonder winstoogmerk. De stichting bestaat dankzij
financiële en in kind bijdragen van overheden en
bedrijven. Zij ondersteunen De Bouwcampusdoelstellingen en dragen bij aan transities in de bouw.
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Relevantie/ kennis
Hoewel het kennisniveau van de
organisatie voldoende is. Is deelname
minder relevant omdat niet de relevante
partijen aangesloten zijn. Niet relevant
voor W.A. Benecke

Hoewel het kennisniveau van deze
brancheorganisatie ruim voldoende is. Is
deelname minder relevant omdat
Benecke geen lid is van Cumela.
Mogelijke deelname in de toekomst te
overwegen. Mogelijk relevant voor W.A.
Benecke
Het kennisniveau van de stichting is zeer
hoog. Echter de relevantie voor Benecke
en het sturen op de brandstofreductie in
de aanwezige werkgroepen wordt door
Benecke als minder relevant ervaring.
Het kennisniveau van de stichting is zeer
hoog. De relevantie voor Benecke wordt
als hoog gezien. Veel invloed en zeer
relevant voor de sector en
orderportefeuille.

3. Toelichting initiatief
ACHTERGROND
De Bouwcampus wil de maatschappelijke meerwaarde van de bouwwereld vergroten
De samenleving staat voor complexe opgaven. De bouwsector speelt een belangrijke rol in
het ontwikkelen van breed toepasbare oplossingen. Door kennis, kunde en ervaring te
bundelen kunnen we tot echte doorbraken komen. Over muren en systeemgrenzen heen.
Om dat voor elkaar te krijgen, verbindt De Bouwcampus mensen met elkaar en jaagt
transities aan. Op deze manier vergroten we de maatschappelijke meerwaarde van de
bouwwereld.
Aan de hand van concrete vraagstukken willen we systeemveranderingen teweegbrengen.
Dit omvat samenhangende transities in processen, competenties, gedrag en techniek die
organisatie-overstijgend zijn. Dit heeft impact op de hele keten, van materiaalproducent tot
minister.

INITIATIEFNEMERS- PARTNERS
De Bouwcampus is een initiatief van Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, Bouwend
Nederland, TU Delft en de gemeenten Rotterdam en Delft (namens de G4 en de G32
gemeenten). Ontstaan vanuit de behoefte aan een vrijplaats voor innovatie in de bouwsector.
Een transparante, neutrale plek, los van opdrachtgever-opdrachtnemer belangen. De
activiteiten van De Bouwcampus geven invulling aan relevante opgaven en doelstellingen
uit De Bouwagenda. De coalitiepartners van het ondergenoemde traject zijn Rijkswaterstaat,
P12, FSC en Centrum Hout. Verder werken wij samen met veel ketenpartners.

HET TRAJECT
In Nederland ligt circa 137.000 kilometer aan wegen, 6.200 kilometer aan vaarwegen
en er zijn vele duizenden viaducten en bruggen. Veel van deze infrastructuur nadert
het einde van haar levensduur. Vervanging of renovatie is in veel gevallen
noodzakelijk. Naast de grote omvang speelt ook de verduurzaming van de bouw een
belangrijke rol. Het gebruik van hout (en andere biobased materialen) kan een
belangrijke bijdrage leveren aan deze verduurzaming. Hout, afkomstig van duurzaam
beheerd bos, is een hernieuwbare grondstof, CO2-neutraal en vergt weinig
productie-energie. Daarnaast wordt al eeuwenlang met hout gewerkt en zien wij al
mooie voorbeelden binnen de grond-, weg- en waterbouw (GWW). Denk aan houten
damwanden, sluisdeuren, geleiderails, portalen en fiets- en voetgangersbruggen.
DOEL
Samenwerken aan – een leidraad voor - houten toepassingen in de bebouwde omgeving
met als doel deze op te schalen en toe te werken naar een biobased en circulaire economie.

AANPAK
Het traject Hout in de GWW richt zich op het wegnemen van bottlenecks van opdrachtgevers
binnen overheden en waterschappen. In 3 tot 5 verdiepingssessies spelen we in op concrete
vragen en behoeften van opdrachtgevers met een interesse in houten toepassingen binnen
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de grond-, weg- en waterbouw. Aan de hand van concrete casuïstiek delen we ervaringen
met als doel van elkaar te leren en successen op te schalen. Samen met de opdrachtgevers
bundelen we lessen en delen we concrete tips en inspirerende verhalen via een nader te
kiezen platform.

4. Kosten
Deelname is geheel kosteloos. Er wordt slechts tijd gevraagd om actief mee te doen aan alle
verdiepingssessies en een bijdrage te leveren aan het bundelen van kennis en ervaringen.
Voor bijwoning van dit initiatief door calculator Jelle Poel alle ruimte gegeven voor deelname.
De eerste deelname staat gepland op 22 april 2021.
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