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Deelname VGR-CO2-platform 
 
Gelet op de eisen gesteld in de CO2-Prestatieladder op het terrein van participatie heeft de Vakgroep Grondwerk 
(VGR) van Bouwend Nederland het initiatief genomen om voor haar leden het VGR-CO2-platform op te richten. De 
eerste bijeenkomst van het platform heeft op 19 januari 2016 plaatsgevonden.  
 
Onder voorzitterschap van de heer C. Verheyen (Bouwend Nederland) is het doel van de bijeenkomst de ervaringen 
van de deelnemers uit te wisselen met betrekking tot het tegengaan van CO2-uitstoot. Eén en ander wordt 
gedocumenteerd zodat bedrijven bij hun audit ook daadwerkelijk aan kunnen tonen dat zij invulling geven aan de 
gestelde eisen in de Prestatieladder. 
 
Uit de inventarisatie bleek dat niet ieder bedrijf even ver was op het terrein van certificering. Een aantal stonden aan 
het begin van dit proces, andere bleken al niveau vijf te hebben bereikt. Duidelijk is de wil om van elkaar te leren en 
voornamelijk het kennis nemen van maatregelen ter vermindering van het brandstofgebruik blijkt zeer actueel. 
Mogelijk kunnen daarbij externe deskundigen een belangrijke rol gaan vervullen. Het platform komt minimaal twee 
keer per jaar bijeen om nader met elkaar van gedachten te wisselen over de reductie van CO2 in de praktijk. 
 
De volgende organisaties zijn betrokken bij het initiatief: 
 

Organisaties Deelnemer 
Bouwend Nederland De heer C. Verheyen 
Aannemings- en Handelsbedrijf Jac. Rijk BV De heer R. Beenhakker 
Aannemingsbedrijf Verboon Maasland bv Mevrouw C. Klompenhouwer 
Aannemingsbedrijf Verboon Maasland bv De heer A. van der Burg 
Joh. van Herk Aann.mij. B.V Mevrouw ing. J.L. Krans - van Herk 
Joh. van Herk Aann.mij. B.V De heer G.l. van Herk 
Aannemingsbedrijf QUALM bv De heer M. Mulders 
Aannemingsbedrijf QUALM bv De heer ing. E.F. Mulders 
Schotgroep B.V De heer H. Piek 
A.L. Van de Wetering Mevrouw A. van de Wetering 
Reyrinkgroep De heer ing. A.P.M. Timmer 

 
Onderwerpen die normaliter aan bod komen: 
1. Rondje langs de velden: ervaringen CO2-reductie, audits, voordeel bij aanbestedingen; 
2. Ontwikkelingen (convenant Het nieuwe Draaien); 
3. Elektriciteit en brandstof; 
4. Maatregelen(lijst) en tips; 
5. Certificeringen en audits; 
6. Interne audits, reviews en zelfevaluatie; 
 


