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Op gebied van duurzame initiatieven is Gebr. van der Veekens erg actief ook afgelopen jaar.  

De eis 3D1 uit het handboek vraagt om actieve deelname aan minimaal één (sector of keten) initiatief  

op het gebied van CO₂-reductie in de projectenportefeuille door middel van aantoonbare deelname in 

werkgroepen, het publiekelijk uitdragen van het initiatief en/of het aanleveren van informatie aan het 

initiatief.  

 

Top 100 meest relevante bedrijven en personen in de bouw 

1 van de directieleden van Gebr. van der Veekens neemt deel aan bijeenkomsten van de meest relevante 

bedrijven en personen in de bouw in Nederland. Tijdens deze bijeenkomsten wordt gediscussieerd en 

gebrainstormd over hoe de duurzaamheidsinnovaties te implementeren.  

 

Demodag toekomstbestendige assets  
Op woensdag 6 juli 2022 hebben wij onze tweede demodag/leeratelier gehouden op onze bouwhub in 

Landsmeer. Een middag met pitches, workshops, presentaties, demonstraties en excursies, waarin markt, 

overheid en kennisinstellingen elkaar ontmoeten, kennisdelen, inspireren, netwerken en in gesprek gaan over 

efficiënter en effectiever innoveren en samenwerken 

Onderwerpen waren: 

Innovatie-management | triple helix | impact meten en verantwoorden |  

innovaties | circulariteit | versterken van vertrouwen | kennis delen 

Wetenschap, publieke opdrachtgevers en opdrachtnemers waren het recept om een toekomstbestendige 

stedelijke infrastructuur mogelijk te maken. 

Programma: 
14:00-14:30: Inloop in hal met koffie en thee en praatje Bouwend Nederland + ?? 
14:30-15:15: 3 x pitches in hal + buiten demo’s + excursie  
15:15-15:30: Pauze in hal 
15:30-16:30: 4 workshops in gesloten ruimtes + buiten demo’s + excursie 
16:30-17:00: Borrel in hal 

- 3 x pitches door trainees: Bestuurlijke Governance, Innovatiemanagement en Communicatie & Acquisitie  
- 4 x workshops/discussiepanel/presentatie: met Joppe (Circulair bestratingsmateriaal), Stefan 

(Emissietools), Kenneth + Kim (Safe Space Dialogue), Vincent (Routekaart Emissieloos bouwen= net 
binnengekomen) 

- Excursie Circulair bestratingsmateriaal Tegenhouderstraat met pendelbusje 
- Buiten demo’s: Ideeën: Matthijs van Niemeter /mechanisch, Vrijbloed, elektrische vrachtwagen, Biobase, 

Limag, Rallies, Giant, Oscar, Rutte: Sven: circulair, Staad, waterstof busjes: Holthausen. Klimaatadaptief: 
Via Sacha 

Dit wordt georganiseerd door de MRA trainees, Markus - Veekens en Toekomstbestendige Assets     
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Ketenanalyse vervangen betontegels 

De Combinatie Markus-Veekens (verder te noemen “MV”) heeft samen met Ingenieursbureau van 

gemeente Amsterdam (verder te noemen “IB”) de ketenanalyse ‘vervangen betontegels’ opgesteld in 

kader van de voorbereiding van de werkzaamheden voor het project Tegenhouderstraat te Amsterdam 

(AI 2018-0194-P1-021). Dit project wordt uitgevoerd op basis van de samenwerkingsovereenkomst 

elementenverharding (SOK EV) contract die is afgesloten met de gemeente Amsterdam voor perceel 1 

en zal medio 2022 in uitvoering gaan. Een ketenanalyse houdt in dat van een bepaald product of dienst de 

CO2-uitstoot wordt berekend van de gehele keten. Met de gehele keten wordt de gehele levenscyclus van het 

product bedoeld: van winning van de grondstof tot en met het einde van de levensduur, vergelijkbaar met een 

Life Cycle Analyse (LCA). In deze ketenanalyse wordt de wijze van vervangen van 8.000 m2 

betontegels in drie varianten uitgewerkt op basis van absolute uitstoot CO2 en de kostprijs in euro’s. 

 

Deze techniek hebben we eind 2022 begin 2023 toegepast voor de gemeente Alkmaar nadat zij van onze pilot 

hadden vernomen in Amsterdam.  

 

Green Business Club Zaanstad  
In 2020 zijn wij Participant geworden van de Green Business Club Zaanstad.  

Een Green Business Club (GBC) is een lokale non-profit impactorganisatie die samen met lokale partijen, 

‘participanten’ genoemd, werkt aan het verduurzamen van een gebied of stad. GBC richt zich op projecten  

en initiatieven die daadwerkelijk waarde toevoegen aan de kwaliteitsverbetering van een gebied en van de 

gebouwen die hierin gevestigd zijn. GBC richt zich op concrete projecten waarmee verduurzaming wordt 

aangejaagd en op projecten met een sociaal-maatschappelijke waarde. Uitgangspunt is dat bedrijven en 

gebruikers van gebieden samenwerken aan het verduurzamen van hun eigen directe omgeving.  

Participanten geven zelf sturing, en zijn vertegenwoordigd door een stichtingsbestuur dat de volledige 

zeggenschap heeft over de lokale GBC. 

 

Binnen GBC Zaanstad vinden participanten – grote en kleine bedrijven, overheden en kennisinstellingen  

elkaar in de projectgroepen Energie, Mobiliteit, en Circulair en om projecten uit te werken en best  

practices uit te wisselen. Door participant te worden van GBC Zaanstad heeft uw bedrijf toegang tot 

kennis en expertise op het gebied van duurzaamheid, kunt u samenwerken met buren en kunt u zich 

profileren als duurzame koploper.  

Sinds eind 2020 zit Ellen namens Gebr. van der Veekens in de werkgroep mobiliteit  

van de GBC Zaanstad. Deze werkgroep heeft zich in 2021 beziggehouden met het maken van een 

mobiliteitsplan. 

  

In dit Mobiliteit Totaal Plan redigeert Green Business Club Zaanstad de opgaven waar Zaanse 

bedrijven/werkgevers en gemeente Zaanstad voor staan op het gebied van duurzaamheid, 

toekomstbestendige bereikbaarheid en de gezondheid/vitaliteit van ondernemers, werkgevers en 

werknemers. Het plan formuleert de huidige situatie in Zaanstad Noord, draagt duurzame 

mobiliteit oplossingen aan en toont de noodzakelijke verbindingen en samenwerkingsverbanden van 

stakeholders met lokale en regionale overheid.  

 

 

Op verzoek van GBCZS heeft stichting Breikers dit vastgelegd in een ambitiedocument. 

Het document geeft eerst een korte omschrijving van het gebied en brengt de bestaande 
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mobiliteitsmogelijkheden in beeld. Vervolgens zijn deze bestaande mogelijkheden vertaald naar 

potentiële mogelijkheden, waarbij ook ideeën uit de Ambitiesessie zijn meegenomen. Op basis van 

de potentiële mogelijkheden zijn vervolgstappen gedefinieerd om duurzame mobiliteit van/naar en 

op het bedrijventerrein te bevorderen. Hieruit is dit Mobiliteit Totaal Plan ontstaan. 

De ambitie van Green Business Club Zaanstad is om samen met alle stakeholders te komen tot 

slimme mobiliteitsoplossingen die vervolgens op meerdere plekken in Zaanstad kunnen worden 

geïmplementeerd. Op bedrijventerrein NVMV wordt de basis gelegd voor geheel Zaanstad! 

 
 

Verder is de mobiliteitsgroep van de GBC bezig met: 

• Vaart over de Zaan om verschillende bedrijven in de Zaanstreek hun leveranties over het water te 

laten doen. 

• Een Hub locatie ontwikkelen voor de gemeente  

• Een e- bike pilot voor Zaanse bedrijven  
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