3.D.1 Alternatief Beton
Initiatief CO2 Prestatieladder

De CO2 prestatieladder verwacht een actieve deelname aan een initiatief met betrekking tot CO2 reductie. Dit was
voorheen het lid worden van de Green Deal Beton, maar inmiddels is dit akkoord al langere tijd niet meer actief.
Inmiddels is er verder gegaan met het initiatief duurzaam beton uit 2019.
In de afgelopen tijd heeft de Anton Groep meerdere projecten uitgevoerd in het kader van alternatief beton:
-

-

In samenwerking met een tweetal bouwbedrijven zijn er 2 betonvloeren gestort met een alternatief beton,
echter was dit niet van de gewenste kwaliteit en liet de toplaag van dit beton los.
Inmiddels is Anton in gesprek met buitenlandse organisaties die inmiddels ervaring hebben met het
ontwikkelen van een alternatief. Een buitenlandse partij is al volledig overgestapt op dit alternatief en Anton
zou dit voorbeeld graag volgen. Huidige klanten zijn ook erg meewillend in dit innovatieve en duurzame
product wat een positief perspectief biedt.
Er zijn positieve gesprekken met overheden en Provincie Noord-Holland om het alternatieve beton te
introduceren bij klanten en het alternatief te promoten met bijbehorende CO2 reductie aangezien beton een
grote impact heeft op de CO2 uitstoot. Naast gesprekken met deze partijen is er ook met een betoncentrale
goed contact die mogelijk mee wilt werken aan het invoeren en produceren van dit alternatieve beton.

Naast de initiatieven voor een alternatief beton doet de Anton Groep nog meer om de uitstoot te verminderen:
-

-

-

-

Het aanmoedigen van zuiniger rijden met de bedrijfsvoertuigen. Dit wordt uitgebreid met een koppeling van het
voertuigvolgsysteem EuropeTrack en het tankpassysteem van Total. Hierdoor kunnen werknemers met
dezelfde bedrijfsvoertuigen vergeleken worden met elkaar. Werknemers die een hoog brandstof verbruik
hebben ten opzichte van andere werknemers kunnen dan hierop gewezen worden en er kunnen eventueel
cursussen aangeboden worden.
Het nieuwe pand van de Anton Groep op de Vaandel in Heerhugowaard wordt volledig energieneutraal door
onder andere zonnepanelen en bestrating welke regenwater doorlaat naar de grond. De huidige panden
worden ook constant verduurzaamd door led-verlichting, plaatsing van zonnepanelen en het isoleren van de
panden.
De voertuigen die aangeschaft worden moeten allemaal voldoen aan de uitstootnormen die de Anton Groep
voorgenomen heeft. Ook zijn er inmiddels 2 elektrische auto’s aanwezig binnen de Anton Groep. Het doel is
uiteindelijk om alle directieleden en projectleiders in een elektrische auto te laten rijden in de toekomst. Om
elektrisch rijden aan te moedigen onder de collega’s worden er 20 laadpalen geplaatst bij het nieuw te bouwen
bedrijfspand op De Vaandel.
Er wordt steeds meer gewerkt met bekistingssystemen, waardoor er minder hout wordt gebruikt wat vaak niet
hergebruikt kan worden, terwijl de bekistingssystemen elke keer volledig hergebruikt kunnen worden.

In 2020 is ook gewerkt aan duurzame projecten. Een hiervan is de Tweede leven brug te Almere. Deze brug is
volledig circulair ontworpen. Link naar dit project: https://www.cementonline.nl/een-tweede-leven-brug
Verder moedigt de Anton Groep aan om medewerkers zo veel mogelijk gebruik te maken van koffiekopjes zowel
op kantoor als op bouwprojecten om het gebruik van papieren bekertjes te reduceren. Ook is er tijdens het
kerstpakket in 2020 gedacht aan het reduceren van de CO2 uitstoot door de werknemers een koffer cadeau te
doen van volledig gerecycled materiaal.
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