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BK Ingenieurs heeft in de periode 2019-2021 op verschillende manieren bijgedragen aan het reduceren van CO2 

of duurzaamheid in het algemeen. Onderstaand worden de projecten beschreven.  

 

GreenBattery 

Bij een groot nader bodemonderzoek in Amsterdam Noord heeft BK ingenieurs in 2019 een GreenBattery gebruikt 

om de op de locatie aanwezige keet, deco-unit en apparatuur te voorzien van stroom. Hiermee werd circa 1.000 

liter diesel bespaard. Het onderzoek hebben wij uitgevoerd in opdracht van Gemeente Amsterdam. De gemeente 

was hier erg van onder de indruk en wil dit nu zelf ook gaan inzetten of vragen aan onderzoeksbureaus.  

 

GreenBizIJmond 

Via GreenBizIJmond heeft BK Ingenieurs subsidie aangevraagd voor de verduurzaming van het pand. Het betrof 

een subsidie voor bedrijfsparken in de regio IJmond, waarbij 10% subsidie kon worden verkregen op zonnepane-

len en 20% subsidie op overige verduurzamingsmaatregelen. De voorwaarde voor deze subsidie was inschrijving 

met minimaal drie bedrijven. BK Ingenieurs heeft hierbij opgetreden als penvoerder. 

 

DecomMissionBlue 

In oktober 2021 is DecomMissionBlue opgestart door tien leden van de Amsterdam IJmuiden Offshore Ports 

(AYOP), waaronder BK Ingenieurs. DecomMissionBlue is een initiatief om lokaal vanuit duurzaamheidsambitie in-

stallaties voor gaswinning, platforms en schepen te ontmantelen en te recyclen. Alle materialen worden binnen 

een straal van 10 mijl ontmanteld en verwerkt. Hiermee wordt de uitstoot en ecologische voetprint tot een mini-

mum beperkt. De betrokkenheid van BK Ingenieurs bij de ontmanteling bestaat uit inventarisatie van gevaarlijke 

stoffen, projectmanagement en/of veiligheidskundig advies.  

 

Rijkswaterstaat SROK ID 

BK Ingenieurs heeft in september 2021 samen met zes andere ingenieursbureaus ingeschreven voor de Samen-

werkingsraamovereenkomst Ingenieursdiensten (SROK ID). Enkele van de andere inschrijvers waren nog niet ge-

certificeerd voor de CO2-prestatieladder. BK Ingenieurs heeft deze bureaus aangespoord en geholpen bij het be-

halen van hun CO2-bewust certificaat.  


