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Inventarisatie relevante duurzame initiatieven en participaties voor  
Yunex Traffic B.V.  
 

Initiatieven en participaties  Omschrijving en url  

Centrum Ondergronds Bouwen  

Het COB is een netwerkorganisatie gericht op het verzamelen, ontwikkelen en 
ontsluiten van kennis over en gerelateerd aan ondergronds ruimtegebruik. De 
organisatie zelf is klein en het netwerk groot: de kennisontwikkeling vindt altijd 
plaats in gezamenlijkheid, want alleen door samen te werken kunnen we de 
kwaliteit van ondergronds ruimtegebruik versterken. Voor Yunex Traffic B.V. 
ligt de focus op duurzaamheid, tunnelveiligheid & cyber security.  
Onderdeel van het COB zijn de projecten en vakgroepen. Er loopt een 
programma duurzaamheid. Yunex is gelinkt aan dit programma via actieve 
deelname aan verschillende werkgroepen. Daarnaast is Yunex Traffic B.V. 
betrokken bij de projecten Cyber security Licht en ventilatie, waarbij primaire 
focus op tunnels. Eén van de andere projecten is het project energiereductie 
tunnels fase 2 en het tunnelprogramma. In deze projecten richting 
energiezuinige of energieneutrale tunnel zijn vanuit NGO’s of overheden ook 
betrokken o.a. RWS, gemeente Amsterdam en Rotterdam.  Het project Groene 
boog komt voort uit bevindingen van de COB projecten.  
 
Namens Yunex Traffic B.V. is Peter van Duijvenbode lid van de werkgroep 
“Duurzaamheid”  
 
https://www.cob.nl/    

Dutch Mobility Innovations 

Het slim en duurzaam inrichten van mobiliteit vraagt om meer dan losse pilots 
en projecten. Daar komt geen echte en vooral blijvende verandering van. De 
manier waarop we tegen mobiliteit aankijken en hoe we dat faciliteren, moet 
echt structureel veranderen om toekomstbestendig te zijn. Anders kijken en 
anders doen. Terug naar de basis dus, naar ‘de bron van mobiliteit’. DMI is het 
online samenwerkingsplatform voor publieke en private professionals in 
Nederland die actief zijn op het gebied van slimme en duurzame verstedelijking 
en mobiliteit 
 
Namens Yunex Traffic B.V. neemt Karel van Leeuwe deel. 
 
VM-IVRA  
Sturen van verkeer m.b.v. van digitale communicatiekanalen naar de reiziger 
om de doorstroming te verbeteren 

• VM-IVRA & DRS (dutchmobilityinnovations.com) 
 

SmartMobilityInnoHub 
Ondersteuning bij uitvoering IT-oplossing in het kader van Smart Mobility 
 Presentatie gegeven aan studenten bij de Dutch Innovation Factory 

• SmartMobilityInnoHub-landing (dutchmobilityinnovations.com) 
 

Connected Transport Corriders 
Elke maand deelname aan landelijk bijpraatmoment Slimme, duurzamelijke 
verstelijking en logistiek. Dit jaar een keer een presentatie gegeven op 6 april. 

• CTC landing (dutchmobilityinnovations.com) 

 
Talking Traffic 
Talking Traffic legt de basis voor slimme en duurzame steden. 

https://www.cob.nl/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdutchmobilityinnovations.com%2Fspaces%2F1175%2Fvm-ivra-drs%2Flanding&data=05%7C01%7CVincent.Swarttouw%40siemens.com%7Cf23a139858cf4d04381b08dade196864%7C38ae3bcd95794fd4addab42e1495d55a%7C1%7C0%7C638066498520369722%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zrIeL%2FEmxp4FzXMGOxHBl0kNKS67KQROYuci7dI4bM8%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdutchmobilityinnovations.com%2Fspaces%2F1265%2Fsmartmobilityinnohub%2Flanding&data=05%7C01%7CVincent.Swarttouw%40siemens.com%7Cf23a139858cf4d04381b08dade196864%7C38ae3bcd95794fd4addab42e1495d55a%7C1%7C0%7C638066498520369722%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SsodavMsJ%2Fu5KfwVJH7t67n7RjMt5TusYkqw2fea23Y%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdutchmobilityinnovations.com%2Fspaces%2F1168%2Fconnected-transport-corridors%2Flanding&data=05%7C01%7CVincent.Swarttouw%40siemens.com%7Cf23a139858cf4d04381b08dade196864%7C38ae3bcd95794fd4addab42e1495d55a%7C1%7C0%7C638066498520369722%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=A1Jvnv7G7cOHSKlqZ1ciJKI8LDtGZdiNi%2F1mppTSw9w%3D&reserved=0
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• https://dutchmobilityinnovations.com/spaces/86/dutch-mobility-
innovations/wiki/view/11754/partnership-talking-traffic 

  

Connekt 

Het ledennetwerk voor mobiliteit en logistiek dat samen innovatie organiseert 
voor duurzame bereikbaarheid. 
  
Hier zijn we in het verleden (via Siemens) lid geweest. Als Yunex Traffic willen 
we terug lid worden 

 
 
 
Projecten ketenpartners:  
 

Naam Organisatie  Naam Initiatief/ initiatieven  

BAM  De bam zet zich in om de waardeketen duurzamer te maken door stakeholders 
te betrekken en te kijken naar mogelijkheid om de bouwomgeving te de-
carboniseren. Het is hun ambitie om voor 2023 CO2-arme initiatieven aan de 
opdrachtgevers aan te bieden, ook als hier niet expliciet om wordt gevraagd. 
Verdere voorbeelden van hoe BAM CO2-uitstoot in de waardeketen aanpakt, 
zijn:  

• Aanbieden van CO2-arm asfalt (LEAB) via de joint venture AsfaltNu;  

• Samenwerking met betonleveranciers om het gebruik van CO2-arm 
beton te verhogen. In Nederland heeft BAM Infra Nederland het 
betonakkoord ondertekent, waarbij BAM samen met andere partners 
en betonleveranciers zich zullen inzetten om de CO2-intensiteit van 
beton te verlagen;  

• Samenwerken met staalleveranciers om duurzamer (gerecycled) staal 
te gebruiken;  

• Toepassen van modulaire bouw om de hoeveelheid benodigde 
materialen in het bouwproces te verlagen en de (her)bruikbaarheid 
van duurzame gebouwen en infrastructuur te verbeteren.  

  
https://www.bam.com/nl/duurzaam/decarbonisatie/scope-3-voetafdruk  
  

Croon  Croon is aangesloten bij een tweetal duurzame initiatieven in de sector:   

•  Centrum Ondergronds Bouwen (COB)   

•  RechargeEarth                                                                                               

• Green Business Club Rotterdam Alexander   

• Brancheplan Verpakkingen   

• Green Deal Circulair Inkopen  
  
https://www.croonwolterendros.nl/nl/over-ons/co2-en-co2-prestatieladder-
croonwolterdros  
  

Instimewa  De Duurzame Leverancier is het platform voor organisaties die willen 
investeren in duurzaamheid. Het initiatief is in 2009 opgezet door Movares, 
Strukton, Antea Group en Sweco. Het platform ondersteunt bedrijven en 
opdrachtgevers bij het duurzaam opzetten van hun bedrijfsvoering en 
projecten. Daarbij wordt milieuverantwoord gehandeld en worden innovatieve 
methoden ontwikkeld om milieubelasting te verminderen. Duurzaam inkopen 
én voldoen aan duurzame eisen van opdrachtgevers is het uitgangspunt.  
  
https://istimewa-elektro.nl/over-istimewa/mvo/   

https://dutchmobilityinnovations.com/spaces/86/dutch-mobility-innovations/wiki/view/11754/partnership-talking-traffic
https://dutchmobilityinnovations.com/spaces/86/dutch-mobility-innovations/wiki/view/11754/partnership-talking-traffic
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.connekt.nl%2F&data=05%7C01%7CVincent.Swarttouw%40siemens.com%7Cf23a139858cf4d04381b08dade196864%7C38ae3bcd95794fd4addab42e1495d55a%7C1%7C0%7C638066498520369722%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wCEhS64bc1tfRtZswRz4AUjXLdU44%2B346aUxmQIK2uo%3D&reserved=0
https://www.bam.com/nl/duurzaam/decarbonisatie/scope-3-voetafdruk
https://www.croonwolterendros.nl/nl/documents/centrum-ondergronds-bouwen-cob-def.pdf
https://www.croonwolterendros.nl/nl/documents/recharge-earth-def.pdf
https://www.croonwolterendros.nl/nl/documents/deelname-green-deal-circulair-inkopen-2.0-5.c.1.pdf
https://www.croonwolterendros.nl/nl/documents/green-business-club-rotterdam-alexander.pdf
https://www.croonwolterendros.nl/nl/documents/brancheplan-verpakkingen.pdf
https://www.croonwolterendros.nl/nl/over-ons/co2-en-co2-prestatieladder-croonwolterdros
https://www.croonwolterendros.nl/nl/over-ons/co2-en-co2-prestatieladder-croonwolterdros
https://istimewa-elektro.nl/over-istimewa/mvo/
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Heijmans  Om bij te dragen aan de vermindering van de Nederlandse CO2-uitstoot en de 
aarde niet verder te laten opwarmen, heeft Heijmans een aantal ambities 
uitgesproken in het verduurzamen van energie en materialen. We verminderen 
onze eigen CO2-uitstoot en willen grondstoffen en materialen zo efficiënt 
mogelijk inzetten en waar mogelijk hergebruiken. Dat kunnen we niet alleen: 
we halen onze doelstellingen pas als we collega’s en onze 
samenwerkingspartners meenemen in de verduurzaming van onze activiteiten.  
  
Om meer impact te genereren heeft Heijmans Infra, samen met andere collega 
bouwbedrijven en ketenpartners, de stichting Emissieloos Netwerk Infra (ENI) 
opgericht. Deze stichting heeft tot doel om de emissieloze bouwplaats in 2026 
te realiseren.   
  
https://www.heijmans.nl/nl/onze-themas/mens-planeet/   

Strukton  Strukton is aangesloten bij diverse duurzame initiatieven in de gehele sector:   

• De Coalitie Anders Reizen 

• Manifest Duurzaam GWW 2030 

• Green Citydeal EnergieRijk Den Haag 

• Green Deal het Nieuwe Draaien (afgerond) 

• Green Deal Verduurzaming betonketen (nationaal beton akkoord) 

• De Duurzame leverancier 

• SBIR Circulaire Viaducten, leidend tot Closing the Loop 

• Solaroad 

• Asfalt Impuls 

• Bewuste Bouwers 

• Emissieloos Netwerk Infra (ENI) 

• De Groene Koers 

• Bereikbaarheidsalliantie A2 
  
https://strukton.nl/about-us/duurzaamheid-bij-strukton/co2-reductiedoelen/  
  

Hacousto B.V.  Door Protec Netherlands BV wordt deelgenomen aan het initiatief 
'Nederland C02 Neutraal'. Dit initiatief richt zich op het inspireren van de 
deelnemers, het vergroten van kennis over C02 reductiemogelijkheden en 
het vergroten van een duurzaam netwerk.  
 
Door Protec Netherlands BV wordt deelgenomen Duurzame leverancier. Een 
initiatief van diverse leveranciers. Netwerk dat een 4x per jaar bij elkaar komt 
om de C02 uitstoot te verminderen. Ook zijn er 4x per jaar bijeenkomsten 
m.b.t. de veiligheid!  
 
https://hacoustoprotec.com/about/mvo-co%e2%82%82-prestatieladder/  

Rijkswaterstaat   Rijkswaterstaat wil in 2030 energieneutraal zijn. Dit betekent: evenveel energie 
opwekken als verbruiken, volledig duurzaam. Ook wil Rijkswaterstaat zo min 
mogelijk fossiele brandstoffen als olie en gas gebruiken. Zo proberen ze 
de  impact op het klimaat zo klein mogelijk en dringen ze de CO2 uitstoot terug. 
Rijkswaterstaat werkt gezamenlijk met de branche aan verschillende 
initiatieven om te werken aan een beter klimaat.   
  
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/innovatie-en-duurzame-
leefomgeving/duurzame-leefomgeving/energie-en-klimaat/index.aspx  
  

Prorail  Om de duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren, werkt ProRail samen met 
diverse partijen. Bijvoorbeeld met het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat en Rijkswaterstaat voor het verduurzamen van onze infrastructuur. 

https://www.heijmans.nl/nl/onze-themas/mens-planeet/
https://www.andersreizen.nu/
https://www.duurzaamgww.nl/
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/convenant/2018/09/27/green-citydeal-energierijk-den-haag
https://greendealhetnieuwedraaien.nl/
https://www.betonakkoord.nl/
https://www.duurzameleverancier.nl/
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/duurzame-leefomgeving/circulaire-economie/strategic-business-innovation-research-circulaire-viaducten
https://www.circulaireviaducten.nl/prototypes/closing-the-loop/
https://www.solaroad.nl/
https://www.crow.nl/asfalt-impuls
https://www.bewustebouwers.nl/
https://www.emissieloosnetwerkinfra.nl/
https://www.degroenekoers.nl/
https://lageweide.nl/bereikbaarheid/bereikbaarheidsalliantie-a2/#:~:text=De%20naam%20van%20deze%20samenwerking,uitlaatgassen%20en%20gezonde%2C%20vitale%20bedrijventerreinen.
https://strukton.nl/about-us/duurzaamheid-bij-strukton/co2-reductiedoelen/
https://hacoustoprotec.com/about/mvo-co%e2%82%82-prestatieladder/
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/innovatie-en-duurzame-leefomgeving/duurzame-leefomgeving/energie-en-klimaat/index.aspx
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/innovatie-en-duurzame-leefomgeving/duurzame-leefomgeving/energie-en-klimaat/index.aspx
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Dit doet ProRail doormiddel van Klimaat neutrale en Circulaire 
Infrastructuur Projecten aan water, weg en spoor. Deze projecten worden 
vanaf 2021 nadrukkelijker klimaatneutraal en circulair uitgevraagd.  
  
Daarnaast werkt ProRail ook samen met onder andere infrabeheerders, 
gemeentes, provincies, aannemers en ingenieursbureaus aan duurzame 
projecten binnen het samenwerkingsverband Duurzaam GWW.  
Maar ook voor de andere thema’s, zoals de natuur en het opwekken van 
energie, werken zij graag samen met andere partijen om gezamenlijke ambities 
waar te maken. Op internationaal vlak neemt ProRail onder andere deel aan 
de ‘Railway Climate Responsibility Pledge’.  
  
https://www.prorail.nl/toekomst/duurzaamheid   

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/06/15/bijlage-1-strategie-naar-klimaatneutrale-en-circulaire-rijksinfraprojecten/bijlage-1-strategie-naar-klimaatneutrale-en-circulaire-rijksinfraprojecten.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/06/15/bijlage-1-strategie-naar-klimaatneutrale-en-circulaire-rijksinfraprojecten/bijlage-1-strategie-naar-klimaatneutrale-en-circulaire-rijksinfraprojecten.pdf
https://www.duurzaamgww.nl/
https://uic.org/sustainable-development/energy-and-co2-emissions/railway-climate-responsibility-pledge
https://www.prorail.nl/toekomst/duurzaamheid

