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8 INITIATIEVEN CO2-REDUCTIE 

Binnen de sector vinden ontstaan steeds meer initiatieven in het kader van energiebesparing. Hieronder staat een 
overzicht met initiatieven waaraan VolkerWessels BVGO deelneemt. 

8.1 LOPENDE INITIATIEVEN 

DUURZAAM GEBOUWD 

Duurzaam Gebouwd is hèt kennisplatform over duurzaam bouwen. Het informeert en inspireert de professional 
door nieuws, visies van experts, interessante projecten, innovatieve producten en door het aanbieden van 
inspirerende evenementen.  Tegelijkertijd is Duurzaam Gebouwd een complementair en interessant netwerk van 
personen en bedrijven. VolkerWessels BVGO neemt hier aan deel door betaling van contributie en het bezoeken 
van bijeenkomsten.  
 
Dit initiatief past binnen het energiebeleid van BVGO omdat hier inspiratie wordt opgedaan voor duurzame 
bouwprocessen, organisatievormen en bouwwerken. Het doorvoeren van dergelijke initiatieven heeft een 
positieve impact op het energieverbruik van BVGO   

DGBC 

VolkerWessels Vastgoed is participant van deze organisatie. Er wordt contributie betaald en deelname aan 
participantendagen.  
Dit initiatief past binnen het energiebeleid van BVGO omdat hier inspiratie wordt opgedaan voor duurzame 
bouwprocessen, organisatievormen en bouwwerken. Het doorvoeren van dergelijke initiatieven heeft een 
positieve impact op het energieverbruik van BVGO. https://www.dgbc.nl/participanten 

BETONAKKOORD 

De betonketen is een van de grote bronnen van energieverbruik en CO₂ emissies. Alleen door samen te werken 
met de diverse ketenpartners, overheden en NGO’s zijn hier grote stappen in te maken. In het akkoord zijn 
afspraken gemaakt over welke ketenpartner welke doelen en ambities gaat realiseren. In zeven uitvoeringsteams 
werken de ondertekenaars aan de concrete invulling van de doelen en ambities van de betonketen. VolkerWessels 
is vertegenwoordigd namens Infra en BVGO. https://www.betonakkoord.nl/ondertekenaars/ 

BEWUSTE BOUWERS 

Samen met enkele collega-bouwers richtte VolkerWessels in 2009 de Bewuste Bouwers op. Deze stichting wil het 
imago van de bouw verbeteren. Bewuste Bouwers geeft een gedragscode voor bouwplaatsen (zowel B&U als 
GWW) uit. Naast imagoverbetering is ook professionalisering van het omgevingsmanagement een doel van de 
stichting. https://www.bewustebouwers.nl/ 

BOUWHUB 

De BouwHub is een locatie aan de rand van de stad waar alle benodigde bouwmaterialen naar toe worden 
gebracht. Vanuit de BouwHub wordt het totale logistieke proces van de bouwketen (van leverancier tot 
bouwplaats) gemonitord en gecoördineerd. Samen met TNO is veel onderzoek gedaan naar de positieve effecten 
van de BouwHub. Door te werken met de BouwHub zijn significante besparingen op het gebied van duurzaamheid, 
arbeidsproductiviteit, het aantal vrachtbewegingen, beladingsgraad en wachttijden gerealiseerd. Diverse 
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VolkerWessels ondernemingen, collega aannemers en onderaannemers werken al jaren succesvol met de 
BouwHub. https://www.volkerwessels.com/nl/projecten/bouwhub 

SUPERLOCAL 
De ambitie van de circulaire gebiedsontwikkeling SUPERLOCAL is om de materialen van twee leegstaande 
hoogbouwflats te hergebruiken voor de bouw van circa 130 nieuwe woningen en de inrichting van het openbare 
gebied. Bouwbedrijf Jongen bouwt mee aan de woningen.  https://www.superlocal.eu/ 
 
STROOMVERSNELLING 

Stroomversnelling is een netwerk van ambitieuze bouwers, toeleveranciers, corporaties, gemeentes, financiers, 
netbeheerders en anderen die samen aan de slag gaan om Nul op de Meter renovaties en nieuwbouw mogelijk te 
maken. VolkerWessels BVGO voegt waarde toe door verschillende woonconcepten zoals MorgenWonen en 
NieuwWonen. https://energielinq.stroomversnelling.nl/ 

DUURZAAMHEIDPARTNERS DE RONDE VENEN 

De duurzaamheidpartners vormen een netwerk van bedrijven en organisaties uit de gemeente De Ronde Venen 
die duurzaamheid omarmen in hun visie en kernactiviteiten en die - vanuit hun kernactiviteit en hun binding met 
de gemeente - een bijdrage willen leveren aan een toekomstbestendig De Ronde Venen. Bebouw Midreth maakt 
deel van de kerngroep. https://www.duurzaamderondevenen.nl/ondernemen 

8.2 LOPENDE INITIATIEVEN CONCERNNIVEAU VOLKERWESSELS 

 
MADASTER 

Madaster is het kadaster voor materialen. In dit online platform worden gebouwen geregistreerd inclusief de 
materialen en producten die zich er in bevinden. Het documenteren, registreren en archiveren van materialen in 
gebouwen en constructies maakt hergebruik eenvoudiger, stimuleert slim ontwerpen en elimineert afval. 
VolkerWessels is partner en mede-aandeelhouder van de gelieerde B.V. https://madaster.nl/partnership/ 
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FSC NEDERLAND 
FSC Nederland heeft als doel het vergroten van het aandeel duurzaam hout in de bouw. VolkerWessels is 
convenant partner en medebestuurslid. In september 2019 is VolkerWessels een samenwerking aangegaan met 
FSC Nederland en de Unie van Bosgroepen om een drietal bossen in Nederland klimaatbestendig te maken. Er 
worden maatregelen genomen voor bos- en bodemherstel en het vergroten van de biodiversiteit en CO2-opslag. 
Landgoed Het Meuleman is het eerste bos waar de maatregelen voltooid zijn. NIEUWS (FSC.NL) 
 
CONVENANT KLIMAATADAPTIEF BOUWEN ZUID HOLLAND 
De grote bouwopgave van de provincie biedt de kans om deze woningen klimaatbestendig te ontwikkelen en 
hiermee schade of duurdere herstelmaatregelen in de toekomst te voorkomen. De provincie heeft daarom in 
2018 procesafspraken gemaakt met overheden, organisaties en marktpartijen in het Convenant Klimaatadaptief 
Bouwen. Het doel van het convenant is het verminderen van wateroverlast, hittestress, droogte en bodemdaling 
en het vergroten van de biodiversiteit. VolkerWessels is aangesloten om met name de biodiversiteit te vergroten 
in de gebouwde omgeving. https://bouwadaptief.nl/ 

 
CIRKELSTAD/SAMEN VERSNELLEN 
BZK en Cirkelstad hebben het initiatief genomen voor het programma ‘Samen versnellen’. Hierin werken 
Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Dura Vermeer, Van Wijnen, 
Volker Wessels, BAM en Synchroon toe naar het  ondertekenen van het convenant: ‘Circulair bouwen: Het 
nieuwe normaal’ in 2023. Samen versnellen, op weg naar Het nieuwe normaal - Cirkelstad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


