
 

 

DEELNAME AAN INITIATIEF  
Eis 3.D.1 van CO2-prestatieladder 

 

Het initiatief waar EARTH Integrated Archaeology zich bij aangesloten heeft, heet ‘De Duurzame 

Leverancier’. Duurzameleverancier.nl is het platform voor organisaties die investeren in duurzaamheid 

en is opgezet door een aantal grote ingenieursbureaus als Movares, Strukton, Antea Group, Sweco, 

Arcadis, Royalhaskoning DHV, Witteveen+Bos en Fugro. Het initiatief ondersteunt leveranciers om 

duurzaamheid concreet en aantoonbaar te maken waarbij een doel van 20% CO₂ -reductie in 2020 

wordt nagestreefd. 

EARTH heeft hiervoor gekozen omdat dit initiatief een brede sector omvat waarbinnen bodemonderzoek 

een belangrijk element is. Archeologisch onderzoek kan binnen dit bodemonderzoek geplaatst worden. 

Daarnaast zijn diverse bedrijven waarmee EARTH samenwerkt of waarvoor EARTH opdrachten uitvoert 

aangesloten bij dit initiatief. Het doel voor EARTH betreffende deze participatie is het vergaren van 

kennis met betrekking tot CO2-reductiemogelijkheden voor in eerste instantie scope 1 en scope 2 

(bijvoorbeeld door middel van het gebruik maken van D-Tool dashboard), het uitbreiden van het netwerk 

en het opbouwen van interacties met partners binnen het initiatief. 

De kosten voor aanmelding/deelname aan de Duurzame Leverancier bedragen €76,50 / jaar. 

Daarnaast heeft EARTH een jaarlijks budget beschikbaar van €680,- voor deelname aan 

klankbordbijeenkomsten van de Duurzame Leverancier. EARTH zal de deelname aan dit initiatief 

communiceren aan alle medewerkers, via de website en via de website van SKAO. 

 

Onze actieve bijdrage bestaat in eerste instantie uit de jaarlijkse publicatie van onze CO2 footprint. 

Daarnaast nemen wij deel aan klankbordbijeenkomsten, waarbij de bijdrage van EARTH in de toekomst 

kan bestaan uit het presenteren van het verduurzamen van archeologisch veldonderzoek. De eerste 

klankbordbijeenkomst waaraan EARTH heeft deelgenomen betrof de bijeenkomst “Duurzaamheid / 

CO2”, welke op 26 januari 2021 heeft plaatsgevonden. Op 16 december 2021 heeft EARTH 

deelgenomen aan een online klankbordsessie met als thema “Duurzaamheid / CO2”. Bij deze 

bijeenkomst zijn diverse zaken besproken en bediscussieerd, waaronder de vorm en inhoud van 

klankbordbijeenkomsten van de Duurzame Leverancier, de invulling van bijvoorbeeld branche 

initiatieven binnen de prestatieladder en het bespreken van de tot nu toe voor ons onbekende 

“veiligheidsladder”.  

 

De volgende bijeenkomst van de Duurzame Leverancier waaraan EARTH zal deelnemen vindt plaats op 

19 januari 2023 en betreft een kennissessie met als thema: "Van duurzame ambities naar maatregelen 

in je organisatie". 
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