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1. Inleiding  
In dit rapport beschrijven wij de sector- en keteninitiatieven behorende bij de CO2- 
prestatieladder van Van Ooijen Gouda 2022. Deze rapportage gaat in op initiatieven 
in de keten en/of sector om de CO2-uitstoot te reduceren. In dit document komen de 
volgende eisen van de CO2-prestatieladder aan bod:  
 
• 1.D.1: Inventarisatie van sector- en keteninitiatieven  
• 3.D.1: Overzicht initiatieven omtrent CO2-reductie  
• 3.D.1: Actieve deelname initiatieven  
 
Het doel van het keteninitiatief is om, samenwerking te faciliteren tussen de 
organisatie, klanten, leveranciers en andere ketenpartners én om vorm te geven aan 
CO2-reductie in de keten. 
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2. Overzicht van sector- en keteninitiatieven  
In dit hoofdstuk geven we de relevante keteninitiatieven voor Van Ooijen Gouda 
weer en beschrijven we de manier van deelname (1.D.1; 3.D.1).  
 
Duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht in onze maatschappij. Bij aanbestedingen 
zien we duurzaamheid steeds meer verschijnen als gunningsvoordeel. Als je nog mee 
wilt doen, dan is inzicht en reductie van jouw CO2-uitstoot minimaal een vereiste.  
Met de CO2-prestatieladder worden wij uitgedaagd en gestimuleerd om de eigen 
CO2-uitstoot te kennen en te verminderen. Uitgangspunt bij Van Ooijen Gouda van 
het keteninitiatief is het verduurzamen van de organisatie en tegelijkertijd 
compliance met de eisen uit de CO2-prestatieladder. 
 

Keteninitiatief  Omschrijving  

Circulaire betontegel 
De circulaire betontegel 
(30 x30 ) voor op het 
perron 

Van Ooijen Gouda heeft de circulaire betontegel 
ontwikkeld en maakt daarbij gebruik van 86% oud 
beton. Van Ooijen Gouda is de grondlegger het 
gebruik van het hoge aantal percentage oud 
beton.   
 
Bij de ontwikkeling van dit product zijn er 
meerdere ketens betrokken:  
Fabriek - De Hamer Beton B.V.  
Indicerende partij – NICW  
Aannemer – Van Ooijen Gouda 
Eind gebruiker – ProRail 

Duurzame keerwand  
Een duurzame keerwand 
van 2 meter 

De keerwand die wordt geproduceerd door Bosch 
Beton Barneveld. Bosch Beton biedt voor elk 
ontwerp een duurzame oplossing, de keerwand 
van 2 meter is ontwikkeld om de meters 
duurzamer te maken.  
 
Bij de ontwikkeling van dit product zijn er 
meerdere ketens betrokken: 
Fabriek - Bosch Beton  
Aannemer – Van Ooijen Gouda 
Eind gebruiker – ProRail 
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Machinaal straten 
Het perron machinaal 
straten met de krol 
(spoorkraan op lorries)  

Tijdens werkzaamheden aan het perron worden 
de meeste werkzaamheden uit gevoerd met 
behulp van de spoorkraan. Na onderzoek bleek 
dat de krol tijdens het bestraten minimaal werd 
ingezet. Door de ontwikkeling van de 
vacuümklemmen, wordt het grootste deel van de 
bestrating uitgevoerd door de krol en staat de 
krol niet zonder werkzaamheden op het spoor. 
 
Bij de ontwikkeling van dit product zijn er 
meerdere ketens betrokken: 
Vacuümklemmen – Nimatech 
Machinale aanpassingen – Nimatech 
Aannemer – Van Ooijen Gouda 
Eind gebruiker – ProRail 
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3. Overzicht van CO2 investeringen   
Investringen  Omschrijving  

Zelfvoorzienend 
directiekeet 

De directie keet wordt ontwikkeld uit initiatief van 
Van Ooijen Gouda. De keet wordt voorzien van 
zonnepanelen en accu’s. Op deze manier is de 
directiekeet zelfvoorzienend en  CO2 vrij. Met extra 
voordeel, geen geluidsoverlast voor de omgeving.   

Electrische wacker 
stamper 

De aanschaf van de elektrische wacker stamper 
wordt onderzocht.  
Op dit moment zijn er 9 wakker stamper in gebruik 
bij van Ooijen. De elektrische wacker stamper is 
geschikt voor kleine klusjes en maakt minder herrie 
tijdens het gebruik. De werknemers zijn erg 
enthousiast over de eventuele aanschaf van de 
elektrische wacker stamper.   

Nieuw pand CO2 
Neutraal 

De plannen voor het CO2 neurale pand zijn volop in 
ontwikkeling. Het pand wordt ontworpen met onder 
andere, warmte pompen, wind wokkels en 
zonnepanelen.  

Elektrische / waterstof 
krol 
 

De aanschaf van de elektrische / waterstof krol wordt 
onderzocht.  
Op dit zijn de accu’s te klein in vermogen om de krol 
te voorzien van elektriciteit tijdens de 
werkzaamheden.  
Het gebruik van waterstofkorrels maakt de krol in zijn 
gebruik niet gebruiksvriendelijk, omdat de krol teveel 
benzine gebruikt om dit op te vangen met 
waterstofkorrels.  

Zonnepanelen  op de 
loods 

De aanschaf van 120 zonnepanelen wordt het stroom 
verbruik van het kantoor en de werkplaats gedekt 

Led verlichting  De verlichting in de loods en werkplaats wordt 
vervangen voor led verlichting  

Windwokkels  Een windwokkel met reclame in plaats van een vlag. 
1 windwokkel is goed voor 20.000 KWH op jaarbasis.  

 


