
Keten initiatieven 

Keten-initiatief 1 
Conform de carbon-footprint wordt een groot deel van de CO2-uitstoot van Struijk veroorzaakt door 
haar machinepark, bestaande uit kranen met de diverse hulpmiddelen. Het terugdringen van het 
brandstofgebruik van dit machinepark leidt dus automatisch tot het terugdringen van de CO2-
uitstoot. Zuinig werken met machines en rijden begint bij bewustwording van de 
chauffeurs/machinisten. Daarom heeft Struijk middels de brancheorganisatie een specifieke training 
georganiseerd voor haar chauffeurs/machinisten om brandstofbesparing een wezenlijk onderdeel te 
maken van de dagelijkse werkpraktijk. Tijdens de training wordt aandacht besteed aan de volgende 
aandachtspunten: 

• Soorten brandstoffen, brandstofkwaliteit en brandstoffiltratie. 
• Efficiënt gebruik en bedienen van hydraulische systemen 
• Bewust gebruik van werktuigen en hulpmiddelen 
• Gebruik van de voertuig/machine in relatie tot vermogen/koppel/toerental 
• Instellen en aflezen van het brandstofgebruik middels de boordcomputer 
• Kiezen van de juiste bandenspanning, maat, type en profiel van de banden en belasting van 

de banden 
• Efficiënt rijden van A naar B 
• Filters en koelers regelmatig schoonmaken 

 

Keten-initiatief 2 
Onder 3.D.1 van het handboek CO2 prestatieladder wordt gesproken over deelname aan sector- of 
keteninitiatieven met betrekking tot het verminderen van CO2- uitstoot. Binnen Duurzaam gesloopt.nl 
werkt Struijk samen met bvAanbouw Rotterdam, Theo Pauw, Van Gansewinkel en VDTA om samen te 
komen tot duurzamer slopen. 

De hoeveelheid bouw- en sloopafval in Nederland bedraagt jaarlijks zo’n 24 miljoen ton. Van dit 
volume wordt ongeveer 2% (0,5 miljoen ton) als afval gestort. Ruim 95% van alle bouw- en sloopafval 
wordt op enigerlei wijze opnieuw gebruikt. Het Nederlandse overheidsbeleid is gericht op stimuleren 
van duurzaamheid en ook ten aanzien van sloopwerkzaamheden zijn criteria voor duurzaamheid 
vastgesteld. Duurzaamgesloopt.nl geeft niet alleen concreet invulling aan deze criteria maar gaat 
verder.  Afzet en hergebruik van vrijkomende materialen is geborgd door auditering en certificering. 
Arbeidsparticipatie van uitkeringsgerechtigden (Social Return) krijgt concreet vorm. 

Visie 
Duurzaamgesloopt.nl wil op maatschappelijk verantwoorde wijze het effect van haar handelen op 
maatschappij en milieu beheersen en daarmee een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. 

Missie 
Duurzaamgesloopt.nl wil garant staan voor een duurzame aanpak van het sloopproces waarbij 
ecologische, economische en sociale belangen optimaal tot hun recht komen.   



Keten initiatief 3 
 
BREEAM 

De Struijk Groep neemt deel aan BREEAM Sloop- en demontage, een initiatief om de uitstoot van CO2 
te verminderen door op zoveel mogelijk fronten de uitstoot van CO2 te beperken en de overlast voor 
de omgeving zo klein mogelijk te houden. Struijk zal onder meer alle medewerkers, klanten en 
toeleveranciers uitnodigen om binnen hun eigen omgeving die verbetering van ons leefklimaat door 
te voeren. Wie daarover meer wil weten, kan terecht op de website www.1010nl.org. 

 


