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Keteninitiatieven 
 
Passieve deelname 
 
Het is voor Boonstoppel Groen van belang om goed op de hoogte te zijn en te blijven van 
bestaande en nieuwe initiatieven in onze branche. Hiervoor maken wij gebruik van diverse 
informatiebronnen. Belangrijke ideeën worden besproken in ons managementoverleg. Zo 
nodig worden de besproken zaken vastgelegd. De belangrijkste bronnen om ontwikkelingen 
te volgen zijn: 
- Branchevereniging VHG 
- SKAO 
- Duurzame leverancier.nl 
- Directieoverleg en toolboxen 
 
Actieve deelname 
 
Boonstoppel Groen ondersteunt verschillende duurzaamheidsinitiatieven. 
 
Duurzame Leverancier 
Duurzame Leverancier is een platform voor organisaties die investeren in duurzaamheid en 
een duurzame bedrijfsvoering. Een bedrijfsvoering waarbij milieuverantwoord gehandeld 
wordt en innovatieve methoden worden ontwikkeld om milieubelasting te verminderen. 
Duurzaam inkopen én voldoen aan duurzame eisen van opdrachtgevers hoort daar ook bij. 
 
 
Stichting Nederland CO2 Neutraal 
Stichting Nederland CO2 Neutraal heeft als doel bedrijven en 
organisaties te stimuleren en te ondersteunen om toe te groeien naar 
een klimaat neutrale onderneming. Dit doen we omdat we erin geloven 
dat we op deze manier een betere toekomst kunnen creëren voor nu 
maar zeker ook voor later. Wij gaan voor schonere bedrijven en 
minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. 
 
 
Hoeksche Hout Keten 
Hoeksch Hout werkt met bomen die gekapt worden in de Hoeksche Waard vanuit een 
circulair businessmodel. Bovem  van ondergewaardeerde kwaliteit wordt een nieuwe functie 
gegeven door er producten van te maken en nieuwe toepassingen te creëren. Zo zorgen we 
ervoor dat het hout niet verloren gaat als belangrijke grondstof voor bijvoorbeeld duurzaam 
zitmeubilair in de openbare ruimte (natuurbankjes), maar ook voor consumenten producten 
als borrelplanken, (beschoeiings-)planken, grafkisten, etcetera.  
 
Op deze manier blijft de CO2 die opgeslagen is in het hout ook opgeslagen in de vaste vorm 
van de producten die er van gemaakt worden. Daarnaast worden ook weer bomen terug 
geplant in de Hoeksche Waard en de regio om er voor te zorgen dat onze omgeving letterlijk 
vergroent, om de biodiversiteit te verrijken en de luchtkwaliteit te optimaliseren.  
 
 
 
 


