
 

 

Participatie sector- en keteninitiatieven 

Vanuit de CO2-Prestatieladder wordt gevraagd om deelname aan een sector- of keteninitiatief. Berkvens 

dient zich daarbij op de hoogte te stellen van de initiatieven die binnen de branche spelen.  

 

Actieve deelname  

De gedachte achter deelname aan een initiatief is dat door interactie met andere bedrijven informatie kan 

worden uitgewisseld en in samenwerking nieuwe ideeën en ontwikkelingen op het gebied van CO2-

reductie tot stand kunnen komen.  

Vanuit dit doel vraagt de norm om een actieve deelname, middels bijvoorbeeld werkgroepen. Verslagen 

van bijeenkomsten en van overlegmomenten en presentaties van het bedrijf in de werkgroep kunnen 

tegenover de auditor dienen als bewijs van actieve deelname.  

 

Initiatieven 

PRIMA-II 

Dit begon als in inactieve deelname bij het project, maar is nu een actieve deelname geworden, aangezien 

we een deelproject hebben aangedragen om HPL afval te pyrolyseren. Hiervoor is al monstermateriaal 

gemaakt en verstuurd naar Alucha.  Een ontwikkeling die nog in de kinderschoenen staat en nu eerst de 

haalbaarheid vastgesteld moet worden. In potentie kan dit bij Berkvens 30 ton CO2 emissie per jaar 

reduceren. Voor verdere informatie zie document van CBM. 

PRIMA staat voor Pyrolyse Recycling Initiatief MDF afval naar circulaire content in de vorm van mineralen, 

bio-olie en actief carbon.  CBM, Branche vereniging voor interieurbouw en meubelindustrie, is een project 

gestart om Spaanplaat afval beter te kunnen verwerken i.p.v. verbranden.  Berkvens neemt deel in dit 

project, samen met o.a. Bruynzeel keukens, Akzo, Baars-Bloemhof, Alucha Recycling Technologies, 

Greenwaste,  Finsa, Renewi.  

Deelnemers Berkvens: Eric van Gaal en René Govers 

 

Duurzaam gebouwd 

Duurzaam Gebouwd is een Integrale kennisplatform binnen de bouw en vastgoed sector. Als integraal 

platform brengt Duurzaam Gebouwd alle schakels in de bouw- en vastgoedsector samen en richt zich, 

samen met toonaangevende partners, op integrale samenwerking, kennis- en netwerkdeling en het 

gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe business. Dit doet Duurzaam Gebouwd door drie concrete stappen: 

communiceren, verbinden en activeren. Berkvens participeert en is al bijna 6 jaar partner van het 

kennisplatform Duurzaam Gebouwd.  www.duurzaamgebouwd.nl 

Deelnemers Berkvens: Pieter Fritz 

 

 

http://www.duurzaamgebouwd.nl/


 

TBI Afval Challenge  

Alba Concepts heeft samen met leveranciers van TBI, waaronder Berkvens, een onderzoek gedaan naar 

het reduceren van afval op de bouw. Hieruit zijn vervolggesprekken gekomen met Berkvens om 

gezamenlijk de gemaakte plannen verder vorm te geven en te implementeren. Doel is om goederen 

zonder verpakking op de bouw aan te leveren, het aantal ritten te beperken en de montage in een woning 

in 1 keer af te handelen. Hiermee afval elimineren en uitstoot van vervoer sterk reduceren. 

 

Bio Renewable carbon 

Hesse Lignal is samen met Berkvens in onderzoek om bio renewable carbon toe te passen in de lakken 

voor de deuren. Mogelijk kan tot 30 % virgin materiaal vervangen worden door BRC. 

Hesse heeft samen met Berkvens en Ecochain nieuwe EPD rapporten opgesteld, die gebruikt worden in de 

LCA’s van de deuren van Berkvens. 

 

 

Voortgang initiatief  

Mocht een initiatief waaraan wordt deelgenomen op zeker moment niet meer relevant zijn voor Berkvens 

(wanneer gedurende een half jaar of langer geen voortgang in het initiatief of actieve deelname aangetoond kan 

worden) en de deelname wordt beëindigd, dan wordt deelgenomen aan een ander initiatief. 

 

 

 

 


