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Praktisch

Voor fysieke aanwezigen;
• Waar is de nood uitgang?
• Waar is de verzamelplaats?
• Telefoons op stil

Voor online aanwezigen; 
• Vragen graag via de chat
• Microfoon gedempt



Inleiding / voorstellen



• Ruim 1.500 medewerkers
• Vestigingen in Heerenveen, Deventer, Almere, Capelle aan de IJssel, Oosterhout, 

Maastricht en Goes
• Diensten onder andere: Bouwtechnisch advies en enginering, Beweegbare 

bruggen, Assetmanagement, Infrastructurele werken, Rail, Stedelijke mobiliteit, 
Water, Ecologie, Bodem en ondergrond, Archeologie, Data science, 
Vastgoedontwikkeling, Energietransitie, Omgevingswet en Vergunningen, 
Omgevingsmanagement en participatie, Aanbestedingen en contracten.



Video Antea Group



Bewustwording



Klimaatverandering

Bron: Ed Hawkins/NASA's Scientific Visualization Studio



Klimaatverandering

• Veranderd weerpatroon, 
opwarming en extremer
• Achteruitgang biodiversiteit
• Energiecrisis / toename CO2 door 

fossiele brandstoffen
• Uitputting van grondstoffen / 

materialen schaarste



Wat is duurzaamheid?

• Breed begrip

• Waar denk jij aan bij 
duurzaamheid?



Wat is duurzaamheid?



Definitie Duurzaamheid

Brundtland in 
Our Common Future
(1987)



Duurzame thema’s

• Klimaatverandering / huidige impact
• Klimaatadaptatie / CO2 reductie
• Materialen / Circulaire Economie
• Bodem
• Water
• Ecologie en biodiversiteit
• Energie



Wet- en regelgeving

• Europees o.a.;
• Green Deal 
• Corporate Sustainability

Reporting Directive (CSRD)
• Nationaal o.a.;
• Green Deal Nationaal / 

Duurzaam GWW
• Emission Trading System (ETS)
• Sectorale wet- en regelgeving



Visie en doelstelling

• Duurzaamheid opnemen in visie, missie, strategie. Wat is de bijdrage 
van het bedrijf aan natuur, klimaat en maatschappij?
• Focus op impact
• Concrete doelen formuleren op gebied van;
• CO2 emissie reductie,
• Circulariteit,
• Gebruik grondstoffen, water en land,
• Gezondheid,
• Impact op de maatschappij,
• …….



Volwassenheidsniveaus organisaties
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PAUZE



Duurzaam GWW

Ambitieweb en Omgevingswijzer



Meten is weten

- Wat is het doel?
- Hoe ga je meten? Welke KPI’s

gebruik je?
- Hoe meet je dat? 
- Meetresultaten gekoppeld aan visie 

en/of doelen
- Leer van resultaten; PDCA-cyclus



Inzicht in huidige situatie



Milieu Kosten Indicator (MKI)



Focus aanbrengen

Bron: Materiaalstromen in de Bouw, EIB en Metabolic, april 2022



Ideeën en kansen



Beoordelen duurzame kansen



Monitoring

• Voortgang monitoren
(gebruik KPI’s)
• Bijsturen indien nodig
• Lerend effect



Inkopen en aanbesteden

Doelmatig

Een goede inkoopstrategie is afgeleid van de 
doelstellingen van de organisatie.

Rechtmatig

Gelijktijdig, onder dezelfde condities, voorwaarden 
en procedureregels in concurrentie op de markt 
brengen van de opdracht, conform beginselen:

• Non-discriminatie 

• Gelijkheid

• Transparantie

• Proportionaliteit



Ankerweg te Amsterdam

Circulaire aanbesteding 
vernieuwing asfaltweg
• Omgevingswijzer en ambitieweb
• MKI berekening
• CO2-waarde
• Plan vrijkomende materialen
• Grondstoffenpaspoort
• Levenscyclus calculatie (LCC)



Prins Bernhardlaan 
Haarlem

Straatmixer
- Toename groen oppervlak
- Toename infiltratiesnelheid
- Afname instralingswarmte



Straatmixer
- 3D ontwerp profiel
- Cumulatieve 

instralingswarmte profiel
- Regenwaterinfiltratie per 

etmaal
- Cumulatieve 

instralingswarmte profiel 
inclusief omgeving

- Gemiddelde oppervlakte 
temperatuur







Inspiratie

bron: Biobased Proeftuin N231, 
Dura Vermeer & provincie Noord 
Holland



Wat kan je zelf doen?

Ga na waar je de meeste impact kan maken;
• Consuminder / pas de R-ladder toe
• Verminderen vervoer kilometers
• Groene stroom / zonnepanelen / warmtepomp
• Vergroenen tuin
• Maak impact als professional

Blijf nieuwsgierig, kritisch en positief!



Adoptiecurve

Bron: Diffusion of Innovations, Everett Rogers (1962)

16 % 34 % 34 % 16 %



Monique van Alphen
Senior Adviseur 

Contracten & Duurzaamheid
06 - 51 20 03 87

Monique.vanAlphen@anteagroup.com

http://contentserver.anteagroup.nl/livelinkdav2/nodes/424844231/Monique.vanAlphen%40anteagroup.com


Meer info

• Ontdek jouw verborgen impact op de planeet. (mijnverborgenimpact.nl)
• Milieu Centraal - Praktisch over duurzaam | Milieu Centraal
• MeerBomenNu - (Ver)plant een boom voor minder CO2!
• Elke druppel telt | Amsterdam Rainproof
• Hoe hoog komt het water bij jou? – Overstroom ik
• Filmpje Why you don’t need to be vegan to save the planet

https://youtu.be/0CBE7mmJ4Js
• https://www.anteagroup.nl/nl/diensten/infrastructuur-werkveld-en-

diensten/circulair-aanbesteden
• https://www.duurzaamgww.nl/
• https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-

duurzaam-inkopen/mvi-themas/circulair-inkopen

https://www.mijnverborgenimpact.nl/
https://www.milieucentraal.nl/
https://meerbomen.nu/
https://www.rainproof.nl/
https://overstroomik.nl/
https://youtu.be/0CBE7mmJ4Js
https://youtu.be/0CBE7mmJ4Js
https://www.anteagroup.nl/nl/diensten/infrastructuur-werkveld-en-diensten/circulair-aanbesteden
https://www.anteagroup.nl/nl/diensten/infrastructuur-werkveld-en-diensten/circulair-aanbesteden
https://www.duurzaamgww.nl/
https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-duurzaam-inkopen/mvi-themas/circulair-inkopen
https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-duurzaam-inkopen/mvi-themas/circulair-inkopen

