
 

                                                                                              
 

 
Keteninitiatief ten behoeve van CO2-reductie  

 
Conform de certificering CO2-prestatieladder dient de Koninklijke Ginkel Groep deel te nemen aan 
een of meerdere keteninitiatieven, dit om aan te tonen dat de organisatie actief bezig is met 
initiatieven die leiden tot CO2-reductie. 
 
Keteninitiatief nummer : 2 
Datum     : juni 2018 
Onderwerp   : Hergebruik materialen 
Betrokken partijen : Insert (Boot) / diverse groenaannemers / Koninklijke Ginkel Groep 

/ NL-Greenlabel 
 
 
Aanleiding van het initiatief 
Door de KGG worden veel nieuwe materialen ingezet en komen bij renovaties van projecten veel 
materialen vrij. Dit geldt voor veel bedrijven die actief zijn in de bouw, gww en het groen. Aanleiding 
om met diverse partijen een collectief te vormen om bezig te zijn met circulariteit om CO2 uitstoot bij 
het recyclen van oude materialen te voorkomen en tegelijkertijd bij het produceren van nieuwe 
materialen. 
 
Doel van het initiatief 
Doel van Insert (Marktplaats) is om circulariteit te bevorderen. Als KGG willen we dit collectief 
gebruiken om ook intern naar onze medewerkers bewustwording te creëren om meer te doen met 
hergebruik van aanwezige materialen op een project of een nieuw project waardoor o.a. extra 
transporten worden vermeden. Ook nieuwe aanschaf van materialen wordt hiermee verminderd en 
dit levert qua nieuwe productie veel op (CO2-reductie), maar ook in transport. 
 
Activiteiten 
Recent is Insert gepresenteerd en worden partijen gevraagd om deel te namen aan het collectief. De 
KGG heeft de toezegging gedaan om deel te nemen. De eerstvolgende stap is om Insert bekend te 
maken bij de medewerkers (met name projectleiders en verkopers) en in september verwachten we 
de eerste inventarisaties te kunnen doen en de marktplaats te vullen. 
 
Resultaten 
Voorlopige resultaat is dat er bewustwording bij de groenaannemers is om circulariteit te bevorderen 
en dat we naar een zero-emissie toe moeten. 
 
Beoogde effecten 

 Minder CO2 uitstoot door reductie van transporten 

 Minder CO2 uitstoot door het verminderen van productie nieuwe materialen 
 



 
 
 
 
 
 
 
Status 
Loopt per juni 2018 en in september verwachten wij de interne aftrap te kunnen doen. 
 
Omschrijving deelnemers  
 
Boot (Insert) 

BOOT is een organiserend ingenieursbureau uit Veenendaal en wij leveren integrale advies- en 

managementdiensten. We zijn actief binnen alle facetten van onze leefomgeving. Van stedelijke 

ontwikkeling tot landelijk gebied: bouw, mobiliteit, water, milieu, veiligheid, sport en recreatie, maar 

met één duidelijke focus: de ondersteuning bieden die de opdrachtgever nodig heeft. 

Door het brede aanbod van diensten zijn we breed inzetbaar en vullen de teams elkaar aan met 

hoogwaardige kennis. Dat is de ongekende kracht van BOOT. Zoveel specialismen, verschillende 

mensen: ze vormen één familie met vele gezichten en een gedeeld karakter. Multidisciplinair. We zijn 

nuchter, verbindend, nieuwsgierig en met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. 

De ingenieurs van BOOT: daar zit een verhaal achter!  
 
NL-Greenlabel 
NL Greenlabel helpt om duurzame ambities meetbaar te maken en daadwerkelijk te komen tot een 
aantoonbare gezonde woon-, werk- en leefomgeving waarbij groen en duurzaam centraal staan. Wij 
inspireren en verbinden mensen met elkaar die duurzame keuzes willen maken bij de inrichting van 
bijvoorbeeld tuinen, parken, bedrijventerreinen en woonwijken. Tuin- en landschapsontwerper Nico 
Wissing en groenpionier Lodewijk Hoekstra zijn de oprichters van NL Greenlabel. Nico heeft meer 
dan dertig jaar ervaring in duurzaam en innovatief tuin- en landschapsontwerp. 

 
Diverse groene aannemers 
Meerder groene partijen nemen deel. O.a. Hoek Hoveniers en Loohorst Landscaping (voorlopig; nog 
niet vastgesteld. 
 
Akkoordverklaring  
 
BM-KAM-Coördinator-juni 2018 
 
 
 


