3.D.1 Duurzaam Beton
Initiatief CO2 Prestatieladder

De CO2 Prestatieladder verwacht een actieve deelname aan een initiatief met betrekking tot CO2 reductie. In het
verleden was dit het organiseren van gezamenlijk transport met collega bedrijven. Hierdoor werd de capaciteit
van vrachtwagens beter benut en waren er minder ritten nodig voor het totale transport.
In de loop van 2016 is Anton lid geworden van de Green Deal Beton. Middels dit lidmaatschap streeft Anton naar
de volgende zaken:
-

Organisatie profileren als koploper op het gebied van het toepassen van duurzaam beton, voorop lopen bij
innovaties op dit gebied. Door het lidmaatschap Green Deal Beton verwacht de Anton Groep eerder deel te
kunnen nemen aan relevante projecten.

-

Beter inzicht in consequenties van CO2 uitstoot bij keuzes van productsoorten

-

Beter inzicht in voor het product / de opdrachtgever acceptabele mengsels. Bijvoorbeeld het toepassen van
gebroken puin onder KOMO; wat zijn consequenties mbt CO2 reductie? Door zelf meer inzicht en kennis te
hebben op dit gebied kan ook de opdrachtgever beter worden geïnformeerd over duurzame keuzes.

Omdat het initiatief Green Deal Beton niet meer actief is heeft de Anton Groep dit verder uitgerold in
samenwerking met enkele externe partners. Om deze reden is het initiatief herbenoemd naar ‘Duurzaam Beton’.
Doelstelling van het initiatief is het verder inzichtelijk maken van mogelijkheden van duurzamere toepassingen en
consequenties van bepaalde keuzes, uitgedrukt in CO2.
In samenwerking met Mebin wil Anton het volgende in kaart brengen:
-

CO2 uitstoot inzichtelijk maken voor de meest gangbare betonmengsels die worden toegepast binnen de
Anton Groep

-

In kaart brengen van mogelijkheden voor het toepassen van gerecycled beton / puin in betonproducten en de
mogelijk te behalen CO2 reductie hiervan kwantificeren

-

Bij het aanbieden van producten aan opdrachtgevers waar mogelijk verschillende producten aanbieden en
hierbij tevens de consequenties m.b.t. CO2 uitstoot rapporteren zodat dit ook inzichtelijk wordt voor
opdrachtgevers

In samenwerking met andere leveranciers wil Anton nagaan wanneer er alternatieven voor wapening kunnen
worden toegepast. Te denken valt aan vezels (staal, kunststof, …) maar ook een product zoals Olifantengras.
Anton zal hier onder andere over in gesprek gaan met Bio Bound. Wellicht dienen hier ook andere partijen bij
betrokken te worden (denk bijvoorbeeld aan constructeurs).
Ook alternatieve toepassingen van wapening wil Anton aanbieden aan opdrachtgevers.
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