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Analyse (keten-)initiatieven en sectorbrede reductieprogramma’s 2019 
Heras B.V.  Ketenanalyse draadmathekwerk, 

opgesteld naar aanleiding  
van aanbesteding 
Raamovereenkomst ProRail in 
2014. 

ACON heeft ook ketenanalyse 
hekwerk. ACON heeft begin 2019 
met ProRail een overleg gehad om 
beide analyses te bespreken en 
om afspraken te maken. 
Rapportage is gepubliceerd. 

 Oppervlaktebehandeling/poeder- 
Coating (document uit 2018) 

Beschrijving van diverse 
methoden van coaten. Ligt in het 
verlengde van de LCA hekwerken. 

Arfman Hekwerk B.V. Sectorinitiatief “Sturen op CO2”. ACON neemt deel aan 
vergelijkbaar initiatief Nederland 
CO2-Neutraal en Duurzame 
Leverancier. 

Arfman heeft de focus niet meer gericht op de CO2-prestatieladder en heeft derhalve geen nieuwe 
initiatieven ontplooid. 
v.d. Bijl & Heierman B.V. Het reduceren van het 

brandstofverbruik in de keten. 
Intentieovereenkomst met 
Mourik Groot-Ammers tot het 
bijwonen van 
ketenbijeenkomsten. 
Nietszeggend document. 

Max Bögl Beschrijving voldoen aan eis D van 
CO2-prestatieladder. 

Overzichtelijk document met 
beschrijving van alle initiatieven 
en deelnames. ACON gaat ook in 
vergelijkbaar document 
rapporteren. 

 Verklaring deelname Nederland 
CO2-neutraal (2018) 

Zelfde document als ACON heeft 
gepubliceerd. 

Max Bögl heeft geen nieuwe initiatieven ontplooid die aansluiten met de werkzaamheden van ACON. 
Verheij Infra B.V. Keteninitiatief “Loop naar de 

pomp”. 
Autobanden op juist spanning 
houden.  
Zeker interessant voor ACON. 

Verheij heeft geen nieuwe initiatieven ontwikkeld. Niveau 3 op de ladder. 
Mourik Groot-Ammers Het reduceren van het 

brandstofverbruik in de keten. 
Beschrijvend document over het 
opzetten van een werkgroep. 

 Initiatieven. Lijst met initiatieven waar 
interessante zaken voor ACON 
tussen zitten. 

Mourik was actief met haar CO2-programma. Website is gedateerd, bijgewerkt tot en met 2018. 
Roodbeen B.V. Reductie initiatieven 2015-2019. Matig document. Niveau 3 ladder. 
Beens Groep Initiatieven 2016. Nota over hergebruik materialen, 

is aandachtspunt bij ACON en 
Search. 

Beens Groep heeft geen nieuwe initiatieven ontplooid die aansluiten met de werkzaamheden van ACON. 
ARC Kunststof palen ACON heeft al initiatief met 

kunststof damwand. 
Van Ooijen Overzicht initiatieven scope 1, 2 

en 3 is opgenomen in footprint. 
Van Ooijen zoekt haar scope 3 
initiatieven in asfaltprojecten 
(rangorde scope 3 analyse). 

Niet van toepassing voor ACON. 
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Het valt ACON op dat veruit de meeste publicaties op SKAO.nl intentieverklaringen zijn om tot 
reductie te komen of om samen te werken om tot reductie te komen. 
Er zijn weinig concrete initiatieven te vinden op de website. ACON is één van de weinige bedrijven 
die mooie initiatieven heeft uitgewerkt, die uiteindelijk ook zijn geïmplementeerd in projecten. 
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