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Aanleiding
Duurzaamheid in Alphen

Eind 2014 is duurzaamheidsbeleid vastgesteld
2 documenten: 
- een beleidsstuk
- een uitvoerend deel (het spoorboekje);

“Van A naar Duurzaam”

Accent vooral op quick wins en reeds bekende punten 
zoals duurzaam inkopen



Duurzaam inkopen



Knelpunt
• Vooral woorden
• Duurzaamheid op papier
• Duurzaamheid is ook politiek geworden
• Moeilijke vertaling van de woorden naar de praktijk
• Hoe praktisch en duurzaam is ons handboek 

openbare ruimte?
• Duurzaamheid in de bestekken?
• We doen in de GWW al veel meer dan we denken
• We vergeten te vertellen wat we allemaal al doen

• Het gaat om bewustwording en concreet aan de 
slag gaan



Netwerk betonketen
• 1 april 2017 in dienst bij AadR
• o.a. focus op duurzaamheid
• Doelstellingen uit van A naar Duurzaam
• Nieuwe duurzaamheidscoördinator

• Samen concreet maken





Doel BouwCirculair

• Beweging die werkt aan het stimuleren van Duurzaam materialen
– Verhogen hergebruik secundaire bouwgrondstoffen
– Verlagen CO2 uitstoot 

• Ondersteunen en stimuleren van innovaties
• Eenduidigheid en uniformiteit creëren in de bestekken en contracten
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GrondstoffenGrondstoffen
Aanbod
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GrondstoffenGrondstoffen
Aanbod Afzet
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Netwerk Betonketens
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Instrumenten

Toetsingsprotocol 
Monitoring 

Communicatie

Workshop
Duurzaam Beton

Workshop
wegfunderingen

Training / Informatie 
LCA/MKI

Alternatieve 
bindmiddelen  

Werkgroep 
Sloop

Website
Nieuwsbrief

Congres
Magazine
Publiciteit

SlimCirculair

opdrachtgevers

verwerkers

grondstoffen-
leveranciers

slopers

Netwerk 
Betonketen

vier bijeenkomsten 
per jaar op locatie

producenten

Regionaal

Moederbestek / 
BRL Beton

Nieuw beton

Circulariteit
MKI waarde

Verwijderd 
beton

BouwCirculair – stimuleren van circulaire en CO2-arme materialen

100% terug in beton
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Het convenant
“Netwerk betonketen Alphen aan den Rijn”

Doel: 
-Stimuleren van hergebruik en hoogwaardige 

recycling en reductie van CO2 emissie;
-Stimuleren van duurzame innovaties voor hergebruik 

en recycling;
-Verbeterde samenwerking tussen alle schakels in de 

(beton)keten;
-Samenwerking in de regio.



Het convenant
“Netwerk betonketen Alphen aan den Rijn”

Wat staat er nu in?
-Samen komen tot verbeteringen (werkgroep);
-Praten over innovatie, kansen bij (specifieke) 

projecten;
-Kennisoverdracht/leren van elkaar;
-Implementatie eisen/wensen in contracten.



Waar staan we nu?
Convenant samen met buurgemeenten “Groene Hart 
werkt” ondertekent op 30 oktober vorig jaar

Regelmatig bijeenkomsten met de regionale 
deelnemers AadR

Teksten voor moederbestek per 1 april actief

Toevoegingen voor elementencatalogus per 1 april 
actief

Door met Netwerk Asfaltketen

Aanpak Duurzaam GWW



Vragen en discussie


