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Sector- en keteninitiatieven omtrent CO2 reductie 

De Unie van Waterschappen heeft 
beleid geformuleerd om bij 
aanbestedingen CO2 reductie als 
vereiste op te nemen. 

Als aannemer die veel bij waterschappen werkt, kunnen 
wij van de Struunhoeve bv een bijdrage leveren door de 
prestatieladder toe te passen en door informatie uit te 
wisselen met waterschappen. 

 
Staatsbosbeheer heeft een  
stadsverwarming centrale op 
houtsnippers gerealiseerd in 
Purmerend. 

 
Wij kunnen houtsnippers leveren als grondstof voor de 
vergister en kennis en ervaringen uitwisselen op het 
gebied van houtsnippers de centrale vereist G100 
kwaliteit snippers. 

Windmolenproject coöperatie 
windenergie waterland 

Aankoop leencertificaten en deelnamen bijeenkomsten. 

AZ greenteam  
Het AZ GreenTeam is een club 
van bedrijven en organisaties die 
actief zijn op het gebied van 
duurzame energie. 

Organiseert bijeenkomsten welke zijn bedoeld om de 
kennis binnen het netwerk te versterken, bestaande 
duurzaamheidprojecten te verbeteren en nieuwe 
ontwikkelingen in een breed gezelschap te kunnen 
delen.   

Co2 reductie HHNK  
De unie van waterschappen 
streeft er naar minimaal 50% van 
haar opdrachten onder 
voorwaarden van Co2 reductie 
aan te besteden. HHNK legt de lat 
nog hoger en probeert 75% van 
haar opdrachten onder 
voorwaarden van Co2 reductie 
aan te besteden. 

De struunhoeve BV neemt actief deel aan deze Co2 
ambitie omdat zij hier de meerwaarde er van inzien. en 
een fictieve inschrijfkorting van 5% bij aanbesteding 
konden behalen bij toezegging van certificering op nivo 3 
voor het einde van het 1e contract (maart 2014). 
In de nieuwe aanbesteding word dit voort gezet met 5% 
fictieve korting bij het behalen van nivo 4 aan het einde 
van het 2e contractjaar (maart 2018)  

Cumela Nederland   

Cumela Nederland 
Organiseert cursussen gericht op 
brandstofbesparing 

Struunhoeve BV is voornemend elk jaar een chauffeur 
op cursus te sturen. 

Sector initiatief   “sturen op 
CO2” 

Struunhoeve BV neemt van af dag 1 mee aan de werkgroep 
van sectorinitiatief “Sturen op CO2” in deze groep worden 
cijfers, en ideeën uitgewisseld om CO2 te besparen. En 
gewerkt aan duurzame samenwerkingen voor de toekomst. 

 


