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Deelname aan initiatieven reductie CO2- emissies door 

Scherrenberg B.V. 

 

Scherrenberg B.V. neemt deel aan de volgende initiatieven in het kader van terugdringen van CO2-

emissies: 

- Duurzame leverancier. 

Deelname aan de “Duurzame leverancier”. Bijeenkomsten bijgewoond op 30-03-2017 

betreffende “Klankbordbijeenkomst” en 15-06-2017 betreffende “Groen geld” (Milieubewust 

inkopen). De volgende bijeenkomst betreffende “Mobiliteit”. 

 

- Netwerk Betonketen. 
Scherrenberg B.V heeft op .. het convenant “ Beton in een circulaire economie” ondertekend. 

De Gemeente Utrecht heeft met dit convenant de intentie om samen met regionale 

aannemers, slopers en betonproducenten de uitstoot van CO2 te verminderen door: 

o Anders produceren van beton. 

o Vaker hergebruiken van beton. 

Doordat de Gemeente Utrecht duurzamer gaat inkopen levert o.a. Scherrenberg een bijdrage 

aan de CO2-reductie door: 

o Scheiding van beton bij sloopprojecten en hergebruik van vrijgekomen beton; 

o Besparing op cement-, zand en grindwinning. 

Doelstelling van het convenant is om in het jaar 2020 een reductie van 30% op de CO2-

emissie te hebben gerealiseerd. 

Hierbij als actiepunten: 

o 100% hergebruik grondstoffen. 

o > 30% hergebruik van beton in 2020. 

De leden van het convenant zijn verenigd in het “Netwerk Betonketen Utrecht”. 

Er zijn 4 bijeenkomsten van dit netwerk per jaar gepland. 

 

De activiteiten van de Betonketen Utrecht zijn over 2016 en 2017 beschreven. 

Zo zijn in 2016 o.a. gerealiseerd: 

o Betonketen moederbestek Bestratingsmateriaal opgesteld. 

o Toetsingssystematiek opgesteld 

o Bijeenkomsten voor gebruikers moederbestek 

o BRL “Circulair slopen” ontwikkeld (Concept beschikbaar). 

o Pilot projecten uitgevoerd. 

 

Voor 2017 zijn 17 activiteiten gepland waaronder: 

o BRL “Bouwprojecten met duurzaam beton” uitwerken. 

o Invulling geven aan de “Green Deal Duurzaam GWW” dat door het Netwerk 

Betonketen is ondertekend. 
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o Organiseren van Workshops. 

o Zichtbaar maken van leden Netwerk Betonketen Utrecht op website. 

o Vormgeven aan duurzaam beton voor rioleringsprojecten en andere constructieve 

toepassingen. 

 

Het lidmaatschap van het netwerk Betonketen Utrecht bedraagt 1750,- Euro voor het jaar 

2017. 

Inmiddels zijn 100 organisaties lid van de Betonketen. 

 


