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1. Inleiding 
Via dit verslag geven wij u graag meer inzicht in onze CO2-reductieprogramma’s in de keten  

Kanttekening: wij vallen als ‘midden organisatie onder de CO2 prestatieladder. 
 

2. CO2-reductieprogramma’s 
Lid Bouwend Nederland 

Bouwend Nederland is onderling samenbindend met bouw- en infrabedrijven met als doel 
een vitale bouwsector die bouwt aan een duurzame vernieuwing van de leefomgeving. 
Bouwend Nederland is belangenbehartiger d.m.v. contacten onderling en met landelijke, 
provinciale en regionale overheden. Onderling wordt er gewerkt aan onze 
brancheontwikkeling door het onderling stimuleren en aansporen van professionalisering en 
vernieuwing van de bouwsector. Kennisdeling en huidige extra aandacht voor 
duurzaamheid, ketenoptimalisatie en cultuur en leiderschap. 
Als D. van der Steen hebben we hiervoor gekozen gezien dit ‘de’ tool is om als branche 
samen te werken en van elkaar te leren. Niet alleen als organisaties maar bijvoorbeeld ook 
in de wijze van het voeren van een effectief managementsysteem. 
De inbreng en onderlinge discussie over onze applicatie-ontwikkeling helpt ons scherp te 
zijn in te nemen stappen en indirect in de reductie van onze scope 1 uitstoot op brandstof. 
Naast de jaarlijkse contributie investeren we gemiddeld een 5 werkdagen, € 5.000,-, op 
jaarbasis voor communicatie, meetings en kennisoverdracht. 
 
De lidmaatschap van Bouwend Nederland heeft nog geen concrete reductiemogelijkheden 
opgeleverd. Wel is er veel kennis gedeeld en kunnen wij vanuit onze niveau 5-insteek onze 
ervaringen ook overdragen aan de andere leden. Dit is echter niet te koppelen aan concrete 
CO2-reductie omdat dit door de andere partijen niet als zodanig wordt teruggekoppeld. 

http://www.bouwendnederland.nl/ 
 

Het nieuwe rijden en Het nieuwe draaien 
Het Nieuwe Rijden is al enige tijd in de particuliere markt gezet als initiatief om burgers 
bewust te maken van hun milieugevolgen c.q. uitstoot van transport. Deze kennis is omgezet 
en doorontwikkeld tot Het Nieuwe Draaien. Hiermee wordt door diverse maatregelen het 
verbruik en daarmee uitstoot tijdens de inzet van materieel / machines gereduceerd. 
Wij hebben hier al geruim een jaar ervaring mee via de Fleet Management software (Fleet 
Consultancy) van Scania. Deze software en periodiek te ontvangen berichten geeft ons 
inzicht in de inzet en verbruik van het materieel. Er zijn momenteel 2 voertuigen van ons 
opgenomen in dit systeem. 
Daarnaast is er medio 2018 een transport/plannings-programma gekomen waarmee we 
onze voertuigen kunnen volgen en zo een efficiënte planning kunnen bewerkstelligen. 
In 2019-2021 zijn we verder gegaan met de initiatieven van het nieuwe rijden en het nieuwe 
draaien. Zie ook de aanwezigheid / betrokkenheid transport te verduurzamen door vb. 
brandstofefficiency en goede inzet van materieel. Dit heeft namelijk direct betrekking op 
onze grootste bron van uitstoot, de brandstof in onze scope 1 emissies. Er is hiervoor een 
training door externe partij gegeven. Periodiek willen we dit via toolboxen herhalen 
 
De resultaten over 2021 geven een mooie reductie op brandstofverbruik en daarmee CO2-
uitstoot voor het materieel bij gelijkblijvende gemaakte omzet, namelijk 183,77 ton CO2 
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reductie over H1 2021 t.o.v. H1 2020 voor vrachtverkeer en energiedragers materieel (incl. 
gegroeide uitstoot van bitumen, smeerolie en propaan). 
 
Deze ontwikkeling zal worden doorgezet in 2022 door blijvende aandacht en verspreiding 
van het nieuwe rijden en draaien richting onze medewerkers. 
Budget € 2.500,- en een dag per chauffeur per jaar of zoveel als meer benodigd. 

http://hetnieuwerijden.nl/ 
https://greendealhetnieuwedraaien.nl/ 

 
Convenant beton 

Het Netwerk Betonketen is vanuit meerdere netwerken in het land actief om CO2-arm en 
circulair beton toe te passen. We hebben gekozen voor dit initiatief gezien onze werken in 
het POS-gebied waarbij we ook te maken krijgen met beton-werk. We willen hierin graag 
actief kijken hoe we dit zo passend en duurzaam mogelijk kunnen uitvoeren. 
Deze reductie vindt plaats in de uitvoering van projecten, voornamelijk binnen de 
raamovereenkomst POS. 
De reductie hiervan heeft betrekking op de uitstoot in scope 3. 
Wij dragen bij aan dit initiatief door deelname, ondertekening van dit convenant en 
betrokkenheid bij uitvoering/voortgang van dit convenant. Dit convenant levert ons een CO2-
reductie op in de uitvoeringsfase, dus gekoppeld aan de werkzaamheden voor de klant. 
Intern is onze bedrijfsleider en relevante projectleiders betrokken. 
Budget voor dit convenant was 2-4 uur in 2021 en 2-4 uur voor 2022 en 2023 naast inbreng 
van € 12.000,- aan gelden zover als benodigd. 

http://www.betonketen.nl 
 

Cirkelstad Utrecht 
Ook cirkelstad Utrecht denkt vanuit een circulaire economie, met name gericht op “geen 
afval, geen uitval”. 
“Onze grondstoffenvoorraad is eindig en het aantal mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt loopt op. Twee belangrijke vraagstukken waar we als samenleving antwoord 
op zullen moeten geven. Cirkelstad biedt een zakelijke oplossingsrichting voor partijen die 
actief zijn in de sectoren van wonen, beheren en bouwen.” (Cirkelstad) 
We hebben gekozen voor dit initiatief omdat we op onze projecten ook te maken hebben 
met afvalstoffen welke veelal goed geschikt zijn voor hergebruik. 
Deze reductie vindt voornamelijk plaats in de uitvoering van projecten en vrijwel niet op de 
eigen locatie. De reductie hiervan heeft betrekking op de uitstoot in scope 3, namelijk het 
materiaalgebruik op projecten. 
Wij willen bijdragen aan dit initiatief door aantoonbare deelname en waar mogelijk 
betrokkenheid bij input / uitvoering van dit partnerprogramma. Dit convenant levert ons een 
CO2-reductie op in de uitvoeringsfase, dus gekoppeld aan de werkzaamheden voor de klant. 
Intern is directie en relevante projectleiders betrokken. 
Budget voor dit convenant is zo’n 10 uur en € 7.500,- per jaar of zoveel als benodigd. 

http://www.cirkelstad.nl/stadsblad/overzicht/utrecht/ 
 

Inzet HVO, waterstof en elektrificering 
CO2-reductie vanuit D. van der Steen B.V. op onze grootste CO2-bron brandstofverbruik in 
samenwerking en afstemming met diverse publieke en NGO-partijen. Voor diverse projecten 
is gekozen voor de inzet van HVO-diesel wat van hieruit bedrijfsbreder ingezet gaat worden. 
Daarnaast worden er stappen gezet op elektrificering en waterstof om zo de uitstoot van 
brandstof (diesel) sterk te reduceren. 
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Concreet is de inzet van HVO 100, bouwketen op zonnepanelen en de bestellingen van een 
EV-wals, EV-knikmops en een waterstof-voertuig te benoemen. De investeringen hiervan 
zijn intern bekend en opvraagbaar. 
 
Dit reductieprogramma heeft een sterke reductie van de projectuitstoot van brandstof voor 
D. van der Steen tot gevolg en positieve invloed op het stroomverbruik op de projectlocaties 
van de betrokken partijen. 
 
 
Bijlage: 
• Separaat verslag participatie ‘het nieuwe draaien / het nieuwe rijden’ 
• Separaat verslag infographic Duurzaam Beton - convenant 
• Portfolio waterstof voertuig - directie 
• Portfolio elektrificering - directie 

 


