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Hapert, 02-11-2018 (versie 4) 

 
Ons herbruikbare straatstenen ofwel recycling van straatstenen.  

 

Voor de CO2 prestatieladder, niveau 3 moet men actief deelnemen aan de activiteiten van een 

initiatief waarbij de deelname gericht is op het zowel ophalen van kennis en ervaring die relevant is 

voor het bedrijf zelf, als het brengen van informatie, kennis en ervaring die relevant is voor andere 

bedrijven die aan het initiatief deelnemen.  
 
Deelname is dmv (digitale) gesprekken met de contactpersonen van de verschillende bedrijven. Tevens is er 
een website (www.co2positive.be). Deze website zal ook in de toekomst als forum worden gebruikt. 
 
Deelaname: 
M. Snijders en R. Snijders (A.A. Snijders & Zn) 
H. Van Beers en M. Sanders (Van Beers Hoogeloon) 
Mevr. Monique Gordijn (Aann. Bedr. J. van den Brand BV) 
 

Doelstellling:  Door stenen te recyclen op locatie kan men algemeen zorgen voor minder CO2 uitstoot.   

Budget: Budget van iedere deelnemer aan dit initiatief is € 150,- per bedrijf, per jaar.   
 

Acties 02-11-2018: 

AA. Snijders, Van Beers Hoogeloon en Aann. Bedr. J. Van den Brand BV: 
- Klant overtuigen dat hergebruik goedkoper en duurzamer is. Daarnaast zorgen dat zaken ook in 
bestek komen. 
- Hoeveelheid afval/stenen meten bij zo’n recyclbare klus (project) 
- Berekening dieselverbruik bij niet hergebruik en hergebruik van stenen (specefiek meten). 
- Voegmortel gebruik stimuleren. 
 
M. Snijders en R. Snijders (A.A. Snijders & Zn) 

- In offerten worden hergebruik stenen/voegmortel al voorgesteld. 
- Afval meten is moeilijke klus. Opdrachtgever wil dit zelf in de hand hebben. 
- Inventarisatie van verbruik machines/materieel is net begonnen (dieseltank).  
 
H. Van Beers en M. Sanders (Van Beers Hoogeloon) 

- Er is moeilijk Recycling van straatstenen mogelijk in onze klussen. Wel de keien die we gebruiken. 
- Inventarisatie van verbruik machines/materieel is net begonnen (projectmanagement: Bouwfys).  
 
M. Gordijn (Aann. Bedr. J. van den Brand BV) 

- Veel met grondwerk bezig en niet veel met straatstenen 
- Overtuigen van de klant blijft moeilijk. Men gaat meer in de offerte deze optie verwerken.  
 

Conclusie: 
- We gaan begin 2019 beginnen met dieselverbruik voor het tranport van afval te meten 
- We gaan ook kijken naar een ander initiatief, omdat hergebruik stenen de klant niet wil.  
- Optie: actie: in offerte melden ‘’website voor straatstenen’. 
 

Acties AA. Snijders, Van Beers Hoogeloon, Aann. Bedr. J. Van den Brand BV: 
- Klant overtuigen dat hergebruik goedkoper en duurzamer is.  
- Dieselverbruik meten bij transport van stenen (project) 
- Communicatie via www.co2positive.be laten gaan. Website in opbouw. 
 

Volgende deelname: 01-10-2019 

http://www.co2positive.be/
http://www.co2positive.be/

