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3.D.1 Sector- en keteninitiatieven 2023 
 
Technobeton BV neemt in het kader van de CO2-prestatieladder deel aan de volgende Sector- 
en Keteninitiatieven: 

 
1. VBR convenant MVO 

 
Duurzaam ondernemen en in het bijzonder CO2 - reductie is noodzakelijk voor de mens, 
leefomgeving en het milieu. Daarom heeft TB, als VBR lid, zich op 30 maart 2010 
verbonden aan het VBR -convenant “maatschappelijk Verantwoord Ondernemen”. Dit is 
een voortdurende deelname, welke regelmatig wordt besproken in de overleggen. 
TB heeft zich door ondertekening van het convenant “MVO” ten doel gesteld de verhouding 
tussen maatschappelijke opbrengst en hun maatschappelijke belasting zo optimaal mogelijk 
in te richten. TB neemt binnen de VBR actief deel in een werkgroep met als doel het CO2-
reductie binnen de betonreparatie branche. 
De VBR is ervan overtuigd dat er nog veel van elkaar geleerd kan worden en dat hiermee 
de MVO- prestaties in de branche verbeterd kunnen worden. 
Medio april 2019 heeft de VBR, als branche-initiatief een symposium met als onderwerp 
duurzaam herstel van parkeergarages georganiseerd. Paul Lange is namens TB bestuurslid 
van de VBR en als zodanig een van de organisatoren van het symposium. 
Om de markt bewust te maken dat herbestemmen een duurzame oplossing is wordt dit 
onderwerp regelmatig onder de aandacht gebracht bij vastgoed/beheerders. 

 
2. Ontwikkeling en productie van duurzamere voegovergangen 

 
Partner: Van Gog – Metaaltechniek & Mageba  

 
In samenwerking met het bedrijf Van Gog – Metaaltechniek en Mageba zijn duurzame 
(geluidsarme) voegovergangen ontwikkeld, type Tensa Grip, waarbij wat betreft de reductie 
van de CO2- uitstoot deze te realiseren is in de lagere onderhouds- en 
vervangingsfrequenties. 
Daarnaast is er in met dit type voegovergang een reductie in staal, en overige materialen, te 
bereiken tot wel 70%. Onder meer door kleinere sinusplaten en minder staal in het frame, en 
tegelijk een lagere inbouwhoogte, waardoor op alle materialen kan worden bespaard. 

 
3. Aanbieden van gecombineerde uitvoering van diverse werkzaamheden 

 
Partners:- BAM INFRA 

- diverse hoofdaannemers 
- Edilon)(Sedra Haarlem 

 
TB en Bam Betontechnieken hebben samen de BAM voegencombinatie opgericht. 
Door deze combinatie kunnen steeds vaker completere werkpakketen ter ondersteuning van 
hoofdaannemers worden aangeboden en kunnen werkzaamheden worden gecombineerd. 
Dit resulteert in; 

o Efficiënt inzetten van transportmiddelen en machines 
o Efficiënt inzetten van halfproducten ( minder transport) 
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o Efficiënt inzetten van verkeersmaatregelen (minder verkeersmaatregelen) 
o Efficiënter inzetten van ploegen van beide bedrijven (beperking transportkosten) 
o E.a. 

De vermindering van transportbewegingen,verkeersafzettingen en daardoor minder 
verkeershinder resulteert in een reductie van de CO2-uitstoot. 

 
4. Het ontwikkelen van een duurzamer ERS systeem type ERS-Top- Down 

 
Partners:- Edilon)(Sedra Haarlem 

 
In samenwerking met het Edilon)(Sedra Haarlem wordt momenteel een duurzamer ERS 
systeem ontwikkeld, waarbij wat betreft de reductie van de CO2-uitstoot deze te realiseren 
is in de lagere onderhouds- en vervangingsfrequenties. 
Door de lagere vervangingsfrequentie zal er tevens minder hinder ontstaan in het verkeer en 
daardoor minder CO2-uitstoot. 
Deze constructie wordt steeds verder door ontwikkeld wat vorm, materialen, productie en 
installatie betreft.  
De verdere ontwikkeling van dit systeem ligt op dit moment on-hold. De testen zijn positief 
gebleken, maar het ontbreekt op dit moment aan werken van voldoende omvang om dit 
systeem rendabel te kunnen aanbrengen 

 

5. Lidmaatschap Platvorm Voegovergangen en Opleggingen (PVO) 
 
Partners:- SBRCUR- RWS-CROW – Branchegenoten. 

 
TB is gouden lid van dit platform en kan hiermee op het gebied van voegovergangen en 
opleggingen sturing geven aan het beleid op het gebied van duurzaamheid (zoals reductie 
CO2-uitstoot). 

 
6. Digitaal van start tot eind 

 
Samen met het platform Gappless is de haalbaarheid en de mogelijkheid onderzocht om 
project -en kwaliteitsregistraties compleet digitaal uit te voeren.(Digitaal van start tot eind). 
Hierdoor kan o.a. heel veel inkt en papier bespaard worden. In 2015 is het systeem als proef 
gebruikt bij ERS projecten. In 2016 wordt het systeem ook bij betonreparatie gebruikt. 
Vanaf 2020 wordt er gewerkt met papierloos keuren en inspecteren dmv het systeem 
“inspect4all” 
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