
 



  

  

   

   

Sectorinitiatieven en reductieprogramma’s 

Een sectorbreed initiatief is een initiatief dat streeft naar maatregelen door de gehele sector 
om CO2 te reduceren. Het initiatief kan in eerste instantie in een kleinere pilot omgeving 
worden opgezet, om vervolgens uitgerold te worden naar de gehele sector.  
 
2.D.1 & 3.D.1 Deelname aan initiatieven 
 
Vanuit ReintenInfra wordt deelgenomen aan diverse initiatieven. We noemen ze hieronder. 
 
Nederland CO2 Neutraal (ReintenInfra) 
Werken aan CO2 reductie kan ook leuk zijn. Dat is de boodschap die de oprichters van het 
initiatief haar deelnemers wil meegeven. 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. 
 
Veras CO2 Branche initiatief  (Dusseldorp ISM) 
Sectorinitiatief van de branchevereniging Veras. Het doel van het initiatief is dat leden 
individueel door deze gezamenlijke aanpak emissie reductie gerealiseerd wordt. Het 
initiatief organiseert jaarlijks twee bijeenkomsten.  
 
4.D.1 Ontwikkelproject: Asfaltinnovaties (Asfaltcentrale Twente) 
 
De Asfaltcentrale Twente is in 2019 gestart met de ontwikkeling van een vezel versterkt 
asfalt waarbij het uitgangspunt tweeledig is: energiereductie tijdens het produceren van het 
mengsel en het versterken van het mengsel zodat een constructie minder asfalt nodig heeft. 
 
Meer informatie is hier te vinden:  

 https://www.tww.nl/nieuws/vezelversterkt-asfalt/ 

 https://www.tww.nl/nieuws/nieuwbouw-borne-het-verhaal-van-de-asfaltspecialist/ 
 

 
5.D.1 Coöperatie Insert U.A. (Dusseldorp ISM) 
 
Voortvloeiend uit de Stichting Insert is eind juni 2021 de Coöperatie Insert opgericht, onder  
meer door Dusseldorp ISM. Het doel van de coöperatie is het circulair terugbrengen van 
reststromen in de bouwketen. Door het optimaliseren van reeds opgezette 
materiaalstromen en het uitrollen van mogelijk nieuwe materiaalstromen, wil de coöperatie 
Insert het hergebruik van bouwmaterialen stimuleren. Met deze materiaalstromen geven wij 
een concrete invulling aan grote stromen gedemonteerde materialen, die anders als afval 
zouden worden afgevoerd. Door de circulaire inzet hiervan, worden enorme hoeveelheden 
herbruikbare materialen en grondstoffen opnieuw ingezet, wat bijdraagt aan een grote 
reductie van het gebruik van primaire grondstoffen en een grote reductie van onder andere 
de CO2-uitstoot.  

Meer informatie is hier te vinden: 

 Eerste communicatie via de website van de Coöperatie zal medio september 2021 
zijn 

https://www.tww.nl/nieuws/vezelversterkt-asfalt/
https://www.tww.nl/nieuws/nieuwbouw-borne-het-verhaal-van-de-asfaltspecialist/

