
NA WATER IS BETON HET MEEST GEBRUIKTE 
MATERIAAL PER WERELDBEWONER

GREEN DEAL VERDUURZAMING BETON

DE PRODUCTIE VAN CEMENT VEROORZAAKT WERELDWIJD 
ONGEVEER 5% VAN DE CO²-UITSTOOT

IN NEDERLAND LIGT DE CO²-UITSTOOT VAN DE
HELE BETONKETEN OP CIRCA 1,6% (2010)

 JAARVERSLAG 
CONCREET 1.0

IN NEDERLAND GEBRUIKEN WE 
PER PERSOON 1 M³ BETON PER JAAR
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De Green Deal verduurzaming beton is een afspraak tussen bedrijven 
en de overheid om de gehele betonketen te verduurzamen, waarbij de 
overheid eventuele obstakels voor groene groei helpt wegnemen. 

Tweeëntwintig koploperbedrijven en zeven brancheorganisaties uit de 
betonketen werken vanuit maatschappelijk, ecologisch en economisch 
belang samen in het MVO Netwerk Beton om de doelstelling van een 
100% duurzame betonketen in 2050 te bereiken. 

Samen met partners in de keten en gesteund door de brancheorganisaties 
zijn we het eens over een aantal belangrijke punten:

 > Verminderen van de CO2 uitstoot.
 > Meer energie-efficiency, gebruik van duurzame energie. 
 > Grondstoffenefficiency en het sluiten van de materiaalketen
 > Verminderen van schadelijke emissies naar bodem, water en lucht
 > Reduceren van onze impact op de biodiversiteit en ecosystemen

De doelstelling van een 100% duurzame betonketen wordt gedurende 
de looptijd van de Green Deal vertaald naar korte, middellange en lange 
termijn afspraken.

CONCREET 1.0 
Samenwerking is de sleutel tot succes. Door gebruik te maken van 
elkaars kennis en vernieuwde technologieën, kunnen we gezamenlijk 
de betonketen verduurzamen. Daarom hebben de koploperbedrijven in 
november 2012 met elkaar tien afspraken gemaakt voor verduurzaming 
van de betonketen die op korte termijn haalbaar zijn, op basis van de 
bestaande technologieën.
Ook Rijkswaterstaat als grote opdrachtgever in de bouw is 
medeondertekenaar van deze afspraken. 

Deze tien onderlinge praktijkafspraken zijn een eerste stap naar het 
realiseren van een duurzame betonketen:

1. Te streven naar het sluiten van de betonkringloop en waar mogelijk 
en verantwoord gebruik te maken van secundaire grondstoffen om 
beton te maken.

2. Waar mogelijk en verantwoord gebruik te maken van emissiearme 
cementen of bindmiddelen en/of emissiearme beton.

3. Als leverancier zorg te dragen voor aantoonbare kwaliteit van 
grondstoffen voor beton.

4. Mijn ketenpartners (inclusief de opdrachtgever) te vragen om, c.q. te 
informeren over wat zij kunnen bijdragen aan het verduurzamen van 
de betonketen.

5. Bij te dragen aan de instandhouding en ontwikkeling van beton- 
kennis, en de mogelijkheden van beton als duurzaam materiaal voor 
duurzame toepassingen actief uit te dragen.

6. (Indien nodig) gegevens aan te dragen voor de Nationale 
Milieudatabase van SBK, deze gegevens zijn publiek toegankelijk.

7. De impact van mijn handelen op de Biodiversiteit en 
ecosysteemdiensten inzichtelijk te maken.

8. Gebruik te maken van een milieumanagementsysteem  
(ISO 14001 of gelijkwaardig). 

9. Te streven naar het gebruik van groene of alternatieve energie voor 
mijn bedrijfsprocessen.

10. Jaarlijks een verslag te maken over de resultaten van bovenstaande 
afspraken en deze tijdig beschikbaar te stellen aan MVO Nederland 
voor een gezamenlijke rapportage van het MVO Netwerk Beton.

DUURZAAMHEID IS 
KETENVERANTWOORDELIJKHEID

‘Als individueel bedrijf kun je niet heel veel bereiken 
op het gebied van duurzaamheid. Als branche kom je 
iets verder. Maar om echt iets te bereiken moet je over 
schakels heen kunnen kijken. Daarom is het goed dat alle 
schakels in de keten vertegenwoordigd zijn.’

Evert Schut, 
Projectmanager Green Deal verduurzaming beton
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HARDE MILIEUWINST DANKZIJ CYCLE 
FOR CONCRETE (C4C)
Opdrachtgever, verwerker en Struyk Verwo Infra werken intensief 
samen. Struyk Verwo Infra verwerkt oude betonmaterialen als 
hoogwaardige grondstof in nieuwe producten. 

De opdrachtgever staat garant voor het aanleveren van alle  
vrijgekomen schoon betonpuin. CRH Recycling zorgt voor het breken. 
Gradaties van het gebroken puin die niet geschikt zijn voor 
bestratingsproducten worden gebruikt door andere CRH-
zusterbedrijven. Zo komt 100% van het oude beton terug in nieuwe 
betonproducten.

Partners
Caron Recycling, onderdeel van CRH / Gemeente Purmerend / 
Struyk Verwo Infra, onderdeel van CRH

IN SITU HERGEBRUIK VAN 
BETONGRANULAAT VIA CONCRETE 
TO CONCRETE AGGREGATES (C2CA)
Voor het onderzoeksproject naar betonrecycling is de sloop van twee 
kantoortorens in Groningen als pilotproject gebruikt.

 > Het project richt zich op in situ recyclen van beton.
 > De kantoortorens zijn door Strukton Civiel zorgvuldig  

gestript en gesloopt. 
 > Het schone betonpuin is bewerkt met behulp van de  

ADR-technologie. 
 > Het bewerkte betonpuin is vervolgens als grondstof toegepast  

in de nieuwbouw parkeergarage van het kantoor.

Partners
HeidelbergCement Benelux / Strukton Civiel / Theo Pouw Groep / 
TU Delft / en overige partners

In de volgende pagina’s worden de gemaakte afspraken uit Concreet 1.0 
besproken. De cirkels representeren de schakels in de materialenketen. 
De grootte verwijst naar het aantal bedrijven binnen het MVO 
Netwerk Beton dat heeft meegewerkt aan de 2013 evaluatie van 
Concreet 1.0 en deze heeft ingeleverd (hoe meer bedrijven, groter de 
cirkel). De kleur geeft aan in hoeverre aan de afspraak is voldaan (hoe 
groener, hoe beter).

1. GEBRUIK VAN SECUNDAIRE GRONDSTOFFEN

De betonketen is duidelijk bezig om stappen te zetten in de 
richting van ketensluiting. Alle schakels in de keten (behalve 
transport) rapporteren hierover. Voor een deel is daar niets 
nieuws aan: in Nederland wordt al op grote schaal gebruik 
industriële reststoffen voor de productie van cement, en groeit het 
aandeel betongranulaat als grondstof voor nieuw beton. 

Ook worden interessante nieuwe stappen gezet, zoals het 
terugnemen van bestrating dat deels als product kan worden 
hergebruikt, en deels gerecycled kan worden tot een nieuwe 
straatsteen. Het oplossen van belemmeringen (zoals technische 
beperkingen van bestaande recycling technieken en het ontbreken 
van mogelijkheden om van oud cement nieuw te maken) staat 
hoog op de agenda van het MVO Netwerk Beton.

RESULTATEN EN INSPIRERENDE VOORBEELDEN
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DE GROENE LOPER / A2 
DUBBELLAAGSE TUNNEL 
MAASTRICHT

 > Het hoogovencement in de verwerkte betonmortel heeft een  
65-70% lagere CO2 uitstoot dan traditioneel Portlandcement. 

 > Grind verkregen uit het uitgegraven tunneltracé wordt verwerkt 
in betonmortel voor de tunnel.

 > De betonmortel en het cement worden lokaal geproduceerd  
en over korte afstand aangevoerd (trucks, betonpompen).

 > Trucks met schone dieselmotoren.

Partners
Arcadis / Ballast Nedam / Gemeente Maastricht / Gemeente Meersen 
/ HeidelbergCement Benelux / Provincie Limburg / 
RWS - Ministerie van Infrastructuur en Milieu / Strukton

2. GEBRUIK VAN EMISSIEARME CEMENTEN, BINDMIDDELEN EN/OF BETON

Gebruik van CO2 arm cement is net als ketensluiting een thema dat 
duidelijk de aandacht heeft bij deelnemende bedrijven. Bestaande 
technieken bieden genoeg ruimte om beton te maken met een lagere 
CO2 emissie als gebruikelijk. Essentieel is wel dat ketenpartners 
elkaar bij het ontwerpproces opzoeken om te bespreken hoe ze dit 
kunnen bereiken. Deze werkwijze beperkt zich tot nu toe tot enkele 
pilotprojecten, het is nog geen gemeengoed in de betonketen.
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A20 BETONNEN KUNSTWERKEN 
BIJ MOORDRECHT

KETENSAMENWERKING
 > Betonmortel met 50% van het grind vervangen door 

betongranulaat.
 > Groen cement is hoogovencement CEM III/B 42.5N met een  

lage CO2 emissie.
 > Groen trucktransport over korte afstanden.
 > Toevoeging van waterreducerende hulpstoffen wat leidt tot een 

lager cementgehalte.
 > Ontwerplevensduur is minimaal 100 jaar.

Partners
B|A|S Venlo / HeidelbergCement Benelux / MNO Vervat / RWS

BOUWEN MET PAPIERSLIBAS

Het Forz bindmiddel wordt speciaal geproduceerd vanuit de 
reststoffen van de papierrecycling. 
Het zogenaamde papierslib wordt na homogenisering in een 
wervelbed installatie onder lage temperatuur gecalcineerd waardoor 
het bindmiddel ontstaat. 
Bij de productie wordt naast het bindmiddel ook energie en warmte 
geproduceerd, waardoor het materiaal een sterk duurzaam karakter 
heeft bij een lage CO2 footprint. 
Door de specifieke samenstelling van het bindmiddel is het geschikt 
om zowel kalk als cement te vervangen. 

Partners
Van Gansewinkel Minerals / toeleverende papierindustrieën
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5. BIJDRAGEN AAN ONTWIKKELING BETONKENNIS
6. INDIEN NODIG, GEGEVENS AANDRAGEN 

VOOR DE NATIONALE MILIEUDATABASE

Deelnemers van de Green Deal verduurzaming beton hebben via 
meerdere kanalen een bijdrage geleverd aan het ontwikkelen en 
verspreiden van kennis over de verduurzaming van de betonketen. 
Intermediaire kennisorganisaties zoals de Betonvereniging, 
Stufib/Stutech en de brancheorganisaties hebben alle in 2013 veel 
aandacht besteed aan de verduurzaming van beton, via hun eigen 
vakbladen, en door het organiseren van congressen en workshops. 
Individuele bedrijven hebben hier aan deelgenomen en noemen 
daarnaast ook dat zij hun kennis delen met klanten.

Zowel de brancheorganisaties als individuele bedrijven hebben 
LCA onderzoek uitgevoerd gericht op het verkrijgen van een 
hogere kwaliteit aan gegevens in de Nationale Milieudatabase 
die beheerd wordt door SBK. Omdat opdrachtgevers steeds vaker 
bij de aanbesteding eisen dat de aannemer de milieuprestatie 
van het werk aantoonbaar kan maken, is het wenselijk dat deze 
milieuanalyse is gebaseerd op betrouwbare gegevens. Een tendens 
is dat er een steeds grotere verscheidenheid aan milieudata van 
individuele betonproducten beschikbaar is in de Nationale 
Milieudatabase.

4. MIJN KETENPARTNERS VRAGEN EN INFORMEREN 
HOE BIJ TE DRAGEN AAN VERDUURZAMEN BETONKETEN

Ketenafspraken lijken vooral tot stand te komen door het 
organiseren van overleg tussen ketenpartners, dikwijls in de 
vorm van stakeholdersbijeenkomsten. In specifieke projecten 
(zie voorbeelden elders in deze rapportage) wordt er ook op 
de werkvloer in het ontwerpstadium beter samengewerkt 
(‘ketensamenwerking is samenwerking in de keet’). Duidelijk is 
dat dit nog prille initiatieven zijn, het is nog geen gemeengoed in 
de bouw.

3. ALS LEVERANCIER ZORG DRAGEN VOOR 
AANTOONBARE KWALITEIT VAN GRONDSTOFFEN

De meeste bedrijven in de betonketen beschikken over het 
gebruikelijk keurmerk waarmee de (technische) kwaliteit 
van producten wordt aangetoond (CE, KOMO). Nieuw 
is het keurmerk van brancheorganisatie VOBN ‘Beton 
Bewust’. Dit keurmerk geeft informatie over verschillende 
duurzaamheidsaspecten, waaronder CO2 emissies per 
ton en het gebruikte percentage secundaire grondstoffen. 
Betonmortelleveranciers die deelnemen aan de Green Deal 
verduurzaming beton beschikken allen over dit keurmerk.
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7. IMPACT VAN MIJN HANDELEN OP BIODIVERSITEIT INZICHTELIJK MAKEN 

Het verkrijgen van inzicht in de invloed van deelnemende bedrijven 
op biodiversiteit is een lastig onderwerp gebleken. Voor bedrijven 
uit de grondstoffenwinning en cementproductie is dit al langer een 
vertrouwd onderwerp. Het leidt ook tot concrete activiteiten gericht 
op het vergroten van de biodiversiteit in groeves en wingebieden. 
Voor andere deelnemers zijn biodiversiteit gerelateerde activiteiten 
vaak het gevolg van nationaal beleid, zoals de bouw van ecoducten in 
het kader van de Ecologische Hoofdstructuur.

ECODUCT - NATUURBRUG 
LAARDERHOOGT
NATUURBRUG LAARDERHOOGT
De natuurbrug Laarderhoogt vormt de ecologische en recreatieve 
verbinding tussen de natuurgebieden Tafelberg- en Blaricummerheide 
en de Wester- en Bussumerheide in de gemeenten Blaricum en Laren.
De A1 en de Naarderstraat in Laren worden hierbij gekruist. 
Veel aandacht in het ontwerp is besteed aan de inpassing van deze 
kunstwerken in de bosrijke omgeving.
De natuurbrug is ingericht als bos-heide corridor.

PARTNERS
Rijkswaterstaat Noord-Holland / Strukton Infratechnieken / 
Ooms Construction 



8   |  MVO NEDERLAND   |   NETWERK BETON   |   RAPPORTAGE CONCREET 1.0 2013 

9. GEBRUIK MAKEN VAN GROENE ENERGIE 
VOOR MIJN BEDRIJFSPROCESSEN

Groene energie wordt bij steeds meer bedrijven toegepast. Een 
kanttekening daarbij is dat in deze inventarisatie nog geen 
onderscheid is gemaakt tussen groene certificaten van Noorse 
waterkrachtcentrales (waar de feitelijke elektrische energie lokaal 
geleverd wordt in Noorwegen) en groene energie opgewekt 
in Nederland. Individuele bedrijven geven soms wel aan dat 
zij bewust kiezen voor duurzame energie uit Nederland. De 
cementindustrie is grootverbruiker van secundaire biobrandstoffen 
waarvan de residuen onderdeel vormen van het eindproduct 
(rioolslib, papierslib e.d.).

8. GEBRUIK MAKEN VAN EEN MILIEUMANAGEMENTSYSTEEM

Milieumanagementsystemen zijn gebruikelijk in de 
procesindustrie, zo blijkt ook uit deze inventarisatie. In het 
bouwproces is het minder vanzelfsprekend. Mogelijk verandert dit 
parallel aan een verdere industrialisering van het bouwproces.

10. JAARLIJKSE RAPPORTAGE OVER CONCREET 1.0

Op één bedrijf na (Beelen) hebben alle deelnemers een rapportage 
over het nakomen van de Concreet 1.0 afspraken ingediend bij 
MVO Nederland. Twee bedrijven die later in het jaar deelnemer 
zijn geworden zijn in deze rapportage nog niet meegenomen. 
Wat opvalt, is dat bedrijven nu al goed voldoen aan de afspraken, 
terwijl het aantal projecten waar echte veranderingen zijn 
doorgevoerd nog beperkt is. Dit is het resultaat van de manier 
waarop afspraken zijn gemaakt. Een bedrijf dat in één project iets 
doet aan CO2-arm beton scoort al 100% op dit onderwerp. 

Gebruik van groene stroom voor het hoofdkantoor leidt tot een 
score van 100%, ook als het in het primaire proces - met veel 
meer energieverbruik - nog niet gebeurt. In komende rapportages 
zal de lat hoger worden gelegd en zal ook onderscheid worden 
gemaakt tussen verschillende werkmaatschappijen en activiteiten 
binnen een bedrijf.
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IMPACT OP HET 
MILIEU VERKLEINEN
Uit een recent gepubliceerd onderzoek van milieuadviesbureau CE Delft 
- in opdracht van Rijkswaterstaat als deelnemer van het MVO Netwerk 
Beton - blijkt, dat de betonketen zijn CO2 uitstoot met 1.300 kton 
kan verminderen in 2020.  Dat is ruim een derde van de huidige CO2 
footprint van 3.700 kton/jaar. 

In dit rapport heeft CE Delft voor 16 verduurzamingsopties de potentiele 
CO2 reductie en de daarbij behorende reductiekosten berekend. 

Het MVO Netwerk Beton zal de opties verder uitwerken, zodat we eind 
2014 duurzame toekomstgerichte keuzes kunnen maken.

SAMENWERKING, 
DURF EN 
VERNIEUWING
Tijdens de Innovatie-estafette van november 2013 in de 
RAI Amsterdam ontving het MVO Netwerk Beton een van 
de drie Green Deal Runner Up Awards 2013. De prijs is 
een aanmoediging voor Green Deals die een veelbelovende 
prestatie hebben neergezet op het terrein van verduurzaming. 
Bovendien kijkt de jury of de deal bijzondere prestaties levert 
op het gebied van samenwerking, durf en vernieuwing. Monica 
Milz, voorzitter van de Green Deal Board, sprak het bijzonder 
aan dat de betonsector - ondanks economische tegenwind - 
streeft naar het sluiten van de betonketen. 

In 2014 wordt de eerste Green Deal Award uitgereikt. 

 ‘1,3 miljoen ton CO2 is evenveel 
als de hoeveelheid CO2 die door 
ruim 650.000 auto’s in een jaar 
wordt uitgestoten.’

Milieuadviesbureau CE Delft

 ‘Bij de Green Deal Verduurzaming Betonketen 
staan er ineens 12 mannen op het podium met 
een duidelijke boodschap: wij zijn de betonketen 
en we doen het samen.’

Staatssecretaris W. Mansveld,
Ministerie Infrastructuur en Milieu
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De betonsector kan een belangrijke bijdrage leveren aan de circulaire 
economie. Het merendeel van de gebruikte cementsoorten in Nederland 
wordt nu al gemaakt met secundaire grondstoffen als poederkoolvliegas 
en hoogovenslakken en met behulp van alternatieve brandstoffen met een 
lage CO2-uitstoot. Hergebruik van oud beton in nieuw beton neemt toe. 
Het MVO Netwerk Beton vindt dat de tijd rijp is om het uitgangspunt 
om te draaien: kijk eerst of beton met secundaire grondstoffen kan worden 
gemaakt. Beton is een veilig, robuust en betrouwbaar materiaal. Dat moet 

natuurlijk ook gelden voor beton dat met secundaire materialen is geproduceerd. Het gebruik van 
secundaire grondstoffen moet niet leiden tot een lagere duurzaamheidprestatie, bijvoorbeeld door 
een toename van het cementgehalte of onnodig transport. Evenmin is het de bedoeling dat gebruik 
van een secundair materiaal de herbruikbaarheid in volgende levenscycli beperkt. 
Pas als niet aan die randvoorwaarden voldaan kan worden, wordt gekozen voor 
(duurzaam gewonnen) primair materiaal.

Wereldwijd is de productie van cement verantwoordelijk voor circa 5% van de 
door de mens veroorzaakte uitstoot van CO2. In Nederland is dat percentage 
aanzienlijk lager, mede dankzij het gebruik van secundaire grondstoffen 
zoals hoogovenslakken en vliegas. Het gebruik van dergelijke emissiearme 
cementsoorten kan nog verder toenemen. Verder kan emissiearm beton worden geproduceerd 
door het gehalte aan bindmiddelen per m³ beton nauwkeuriger af te stemmen op de technische 
eisen. Betonmengsels worden bijvoorbeeld vaak ontworpen om binnen 28 dagen een bepaalde 
sterkteontwikkeling te bereiken. Als een bouwwerk langer de tijd krijgt voordat het wordt belast, is 
er ook minder bindmiddel nodig.

Kwaliteit was en is een belangrijk aspect voor de betonketen. Juist bij het 
gebruik van nieuwe(re) en innovatieve grondstoffen is het essentieel dat 
producenten kunnen vertrouwen op de aantoonbare kwaliteit van geleverde 
grondstoffen. Dit geldt voor zowel primaire als secundaire grondstoffen. 
De gebruiker moet ervan verzekerd zijn dat een bouwwerk de prestaties 
levert waarvoor het ontworpen is. Dan moeten de gebruikte materialen ook 
aantoonbaar die prestaties kunnen leveren.

De achterliggende vraag bij deze afspraak is hoe we energiebesparing en CO2-reductie in de 
betonketen kunnen realiseren. Er zijn veel mogelijkheden, ook dankzij bestaande technologieën. 
De voorwaarde is dat betrokken bedrijven in de keten samenwerken, dus ook de opdrachtgever, 
architect, ingenieursbureau, constructeur, betontechnoloog, installateur, gebruikers, etc. Vooral 
zodra er een ontwerp voor een constructie of bouwwerk moet worden gemaakt. De kansen van 
samenwerking bij het ontwerp zijn groot en divers: van eenvoudige optimalisaties 
van het productieproces (een betonmortelmixer hoeft bijvoorbeeld niet een half 
uur op de bouwlocatie te blijven draaien voordat het beton gestort kan worden) tot 
het ontwerpen van nul emissie gebouwen.

2. Waar mogelijk en verantwoord 
gebruik te maken van emissiearme 
cementen of bindmiddelen en/of 
emissiearm beton

1. Te streven naar het sluiten van de 
betonkringloop en waar mogelijk 
en verantwoord gebruik te maken 
van secundaire grondstoffen om 
beton te produceren

3. Als leverancier zorg te dragen 
voor aantoonbare kwaliteit van 
grondstoffen

4. Mijn ketenpartners - inclusief de 
opdrachtgever - te vragen om, c.q. 
te informeren over wat zij kunnen 
bijdragen aan het verduurzamen 
van de betonketen

BIJLAGE - CONCREET 1.0
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Om te waarborgen dat beton nu en in de toekomst deskundig wordt 
toegepast, is het van belang om te blijven investeren in kennisontwikkeling 
en kennisoverdracht. De mogelijkheden van beton als duurzaam materiaal 
kunnen meer tot hun recht komen. Partijen in de keten spannen zich in om ontwerpers/architecten 
en eindgebruikers (opdrachtgevers en investeerders) kennis aan te reiken van duurzame en CO2-arme 
bouwsystemen, zoals materiaalarm bouwen met hogesterktebeton of energieneutrale gebouwen met 
betonkernactivering.

Het meten van milieuprestaties is nodig om in de praktijk te bepalen of beton 
ook echt duurzamer is geproduceerd. Het MVO Netwerk Beton maakt daarbij 
graag gebruik van de Nationale Database met milieugegevens die SBK (Stichting 
Bouwkwaliteit) beheert. Dit is vanaf 2013 ook voor bouwwerken verplicht. Het 
gebruik van gevalideerde cijfers is een gezamenlijk 
belang van de betonketen.

Het MVO Netwerk Beton ontwikkelt op basis van 
onderzoek naar de effecten van de betonketen op 

biodiversiteit en ecosysteemdiensten een ‘biodiversiteitverkenner’. In 2014 
wordt dit instrument ingezet om maatregelen te verkennen die als doel hebben 
om lokaal, regionaal en mondiaal biodiversiteit te stimuleren, te behouden en 
eventuele negatieve impact te voorkomen, te herstellen of te compenseren.

Een milieumanagementsysteem geeft het bedrijf inzicht in alle milieugerelateerde 
risico’s van de bedrijfsvoering. Dit is vaak ook de basis van milieuverslaglegging. 

Voor veel deelnemers is het gebruik van ‘groene’ of alternatieve energie in 
onderdelen van de bedrijfsvoering al een gegeven. Voor energie-intensieve 
productieprocessen en transport is het gebruik hiervan nog minder 

vanzelfsprekend. De prestaties van de betonketen als 
geheel zijn daar wel mede van afhankelijk. Ten einde investeringen in groene of 
alternatieve energie verder te stimuleren is het van belang dat de kosten (én baten!) 
van vergroening verdeeld worden over de betonketen. Vanaf 2013 wordt het 
MVO Netwerk Beton of samenwerking - mogelijk op basis van nieuwe business 
modellen- oplossingen kan bieden voor dergelijke belemmeringen.

Het MVO Netwerk Beton maakt jaarlijks een 
overkoepelend verslag, op basis van gegevens aangereikt door de deelnemers. 
Hiermee kunnen de vorderingen ten aanzien van de Green Deal verduurzaming 
beton inzichtelijk gemaakt worden en kan een benchmark gecreëerd worden voor 
de sector.

7. De impact van mijn 
handelen op de biodiversiteit en 
ecosysteemdiensten inzichtelijk te 
maken

6. Indien nodig, gegevens aan 
te dragen voor de Nationale 
Milieudatabase van SBK, 
deze gegevens zijn publiekelijk 
toegankelijk

8. Gebruik te maken van een 
milieumanagementsysteem - ISO 
14001 of gelijkwaardig

9. Te streven naar het gebruik van 
‘groene’ of alternatieve energie voor 
mijn bedrijfsprocessen

5. Mijn kennis over de 
mogelijkheden van beton als 
duurzaam materiaal voor duurzame 
toepassingen actief uit te dragen

10. Jaarlijks een verslag publiceren 
over de resultaten van bovenstaande 
afspraken en deze tijdig 
beschikbaar te stellen aan MVO 
Nederland voor een gezamenlijke 
rapportage van het MVO Netwerk 
Beton



DEELNEMERS BRANCHEORGANISATIES EN VAKVERENIGINGEN
Betonvereniging, BFBN, BRBS, Cascade, Cement en Betoncentrum, VOBN, VWN.

ADVIES
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Sustcon.

DEELNEMERS OVERHEID
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Ministerie van Economische Zaken.

MEER INFORMATIE
 > Verklaring Green Deal verduurzaming beton Concreet 1.0
 > Brochure MVO Netwerk Concreet 1.0 

www.mvonederland.nl/sites/default/files/brochure_mvo_netwerk_beton_concreet_1.pdf
 > Green Deal verduurzaming beton wordt concreet 

www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FowlJBx3c_A
 > Milieu-impact van betongebruik in de Nederlandse bouw, CE Delft, april 2013  

www.mvonederland.nl/sites/default/files/ce_delft_2828_milieu-impact_van_betongebruik_nl_bouw_def.pdf
 > Prioritering handelsperspectieven verduurzaming betonketen, CE Delft, november 2013 

www.mvonederland.nl/sites/default/files/ce_delft_2a59_prioritering_handelsperspectieven_verduurzaming_betonketen_def.pdf
 > Natuur en beton  

www.mvonederland.nl/dossier/26/484/publication

CONTACT
Evert Schut
Projectmanager Green Deal verduurzaming beton / MVO Netwerk Beton

MVO Nederland
Nieuwekade 9
3511 RV Utrecht
The Netherlands
T  +31 (0) 30 230 56 00
M +31 6 20 24 96 21
E  e.schut@mvonederland.nl
www.mvonederland.nl/mvo-netwerken/mvo-netwerk-beton
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