Overzicht deelname initiatieven CO2 reductie
Onderstaand treft u een overzicht van alle initiatieven waar MBBM-NL aan deelneemt die, direct of
indirect, iets met CO2 reductie te maken hebben of een relatie hebben met onderwerpen als
duurzaamheid, MVO, Cradle to Cradle, life cycle management, duurzaam aanbesteden, etc.

Deelname initiatieven CO2 reductie
Silentroads

Duurzamelevenancier.nl

Presentaties en bijdragen rond
duurzame infrastructuur

Bijdragen rond ontwikkeling
wegdeklabel

Nederland CO2 Neutraal

Werkgroep CO2
Elementverharding

Werkgroep implementatie
wegdeklabel

MBBM-NL organiseert jaarlijks bijeenkomsten in Nederland
en België om aandacht te geven aan ontwikkelingen rond
infrastructuur, o.a. aandacht voor integrale aanpak:
wegdekken met langere levensduur en duurzaam door
aandacht voor wegdektypen met lagere rolweerstand (in
2017 minisymposium over toekomst geluidschermen)
Tijd: 40 uur, Budget: € 5.000,M+P participeert al sinds 2011 in het platform Duurzame
leverancier.nl
De Duurzame Leverancier is het platform voor organisaties
die investeren in duurzaamheid. Het initiatief helpt
leveranciers bij de opzet van een duurzame bedrijfsvoering en
opdrachtgevers bij het vinden van duurzame leveranciers.
Tijd: 20 uur, Budget: € 2.000,Bijdragen aan Infratech, Geluid- en Trillingen, CROWInfradagen, Symposium Gelderland, met papers,
presentaties, workshops over integreren van CO2 emissie met
andere milieueigenschappen.
Tijd: 80 uur, Budget:€ 10.000,MBBM-NL ondersteunt ontwikkeling van breder
wegdeklabel, o.a. via rolweerstand en de invloed van het
wegdek en de doorvertaling naar CO2-emissie van verkeer.
Provincie Gelderland heeft hierin trekkende rol met aantal
andere onderzoeksinstituten / universiteiten.
Tijd: 40 uur, Budget: € 4.000,MBBM-NL heeft to 1 juli 2017 deelgenomen aan de
bijeenkomsten van Nederland CO2 Neutraal.
Tijd: 20 uur, Budget:€ 2.000,MBBM-NL participeert in de Werkgroep CO2
Elementverharding, een initiatief om te komen tot beperking
van CO2 uitstoot bij het verwerken van bestratingen /
elementenverharding.
Tijd: 10 uur, Budget:€ 1.000,MBBM-NL is medio 2017 gestart met bij elkaar brengen van
partijen voor werkgroep om wegdeklabel breder te
implementeren, concreet wegnemen van hobbels en
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kennisuitwisseling.
Tijd: 20 uur, Budget:€ 2.000,-
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