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Doelstelling(en): 

In samenwerking met geselecteerde partners te komen tot klimaatneutrale en circulaire 

infrastructuur. Integrale duurzaamheid van spoor-, grond-, water- en wegenbouwprojecten. 

- Klimaatdoel (reduceren CO2 uitstoot) 

- Milieu doel (Stikstofnormen) 

- Natuurdoel (Biodiversiteit)  

 

Initiatief deelnemer(s): 

CROW 

Vertegenwoordiger provincies 

Vertegenwoordiger RWS, Prorail, Rijkswaterstaat 

Waterschappen 

NVTL 

Vereniging van waterbouwers 

Bouwend Nederland 

UNETO-VNI (vertegenwoordigd door directie Stam&Co) 

TNO 

 

Frequentie bijeenkomst: 

4 tot 6 keer per jaar 

 

Inspanning: 

Streven naar duurzame ontwikkeling door: 

- Webinar Green Deal GWW: terugblik op wat is bereikt en welke ontwikkeling na 2020 nodig 

zijn. 

- De Green Deal Duurzaamheid GWW heeft de basisprincipes gedefinieerd. Dit heeft 

kennisuitwisseling, een groot netwerk en een gereedschapskist opgeleverd. De zachte kant is 

geslaagd. 

- De Green Deal Duurzaamheid GWW is nu in een fase om door te ontwikkelen. Concrete 

stappen te maken. 

 
Stand van zaken en Planning: 

- Goede samenwerking en verbindingen  met vele partners is bereikt; 

- Opstellen meerjarenprogramma Duurzaam GWW ; 

- Bepalen “Parel Projecten; 

- Inzet structuurverandering; het neerzetten van een norm voor duurzaamheid binnen de 

GWW sector; 

- Inzet transitielijnen. Hoe interactie met de buitenwereld te bereiken: het verduurzamen van 

materiaalstromen. 

- In de eigen organisatie op zoek gaan naar informatie/cijfers over CO2 en primaire 

grondstoffen. 
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- Aanleveren van twee voorbeeld projecten, in de zin van hoe hadden we het vroeger gedaan 

en hoe hebben we het nu gedaan of hoe gaan we het doen. 

 

Ketenanalyse: 

Binnen Stam&Co is er een ketenanalyse analyse uitgevoerd. Deze ketenanalyse heeft betrekking 

op: 

- Het terugdringen van logistieke materiaalstromen. 

 

Dit betekent dat Stam&Co inzicht heeft in de volgende emissie uit de scope 3: 

- Het terugdringen van brandstofverbruik inzet vervoer logistieke stromingen. 

 

Hiermee sluit de ketenanalyse aan op het sectorinitiatief. 

 

Doel sector initiatief: 

Integrale duurzaamheid van spoor-, grond-, water- en wegenbouwprojecten. 

- Klimaatdoel (reduceren CO2 uitstoot); 

- Milieu doel (Stikstofnormen); 

- Natuurdoel (Biodiversiteit). 

 

Subdoelen die hiermee worden bereikt:  

- Ketensamenwerking bevorderen met opdrachtgever(s), leveranciers en onderaannemers; 

- Ketenpartners overtuigen om deel te nemen en aanpak in de praktijk toe te passen; 

- Ontstaan van ideeën voor effectievere toepassing van klimaatneutrale en circulaire 

infrastructuur; 

- Mogelijkheid tot het behouden van niveau 5 op de CO2-prestatieladder; 

 

Knelpunten inventariseren: 

- Borgen van doorontwikkeling:  

➢ Opzetten van werkgroep(en) instrumenten, om bestaande instrumenten op 

bruikbaarheid te beoordelen en zo nodig instrumenten door te (laten) ontwikkelen. 

- Borgen van toepassing; 

➢ Zorgen voor ondersteuningspakket bestaande uit cursussen/trainingen. 

➢ Ondersteuning door commitment waar ervaring gedeeld en uitgewisseld kan worden. 

➢ Actief delen van praktijkvoorbeelden. 

- Het faciliteren van het huidige netwerk en hoe verder uit te bouwen. 

➢ Ervaringen van verduurzaming van GWW projecten actief uitwisselen en toepassen in 

eigen praktijk/projecten. 

➢ Faciliteren netwerk is kernactiviteit van CROW. 

- Hoe gedachtengoed in beweging krijgen: 

➢ CROW vervult hierin een centrale rol. Samenwerking aangaan met partijen die actief zijn 

in het werkveld duurzaamheid GWW (o.a. SKAO) 
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Monitoring en resultaten: 
Nog niet van toepassing. 

 

 

Samenwerking Stam en Co – en Green Deal Duurzaam GWW 

- Realisatie inzet elektrisch materieel 

- Realisatie terugdringen logistieke stromen 

 
 

Verdere CO2 Informatie: 

www.stamenco.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.stamenco.nl/

