
CO2-sectorinitiatief groen, 
grond & infra 

Inleiding
Als adviesorgaan binnen de groen, grond & infra sector begeleid Agrolin bedrijven naar hun 
certificering conform CO2-prestatieladder. Voor niveau 1 t/m 3 is het van belang dat bedrijven 
deelnemen aan een keteninitiatief. Agrolin wil haar klanten de mogelijkheid bieden met elkaar in 
gesprek te gaan en het keteninitiatief regionaal te houden. 

Inhoud programma
Tweemaal per jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd van 11.00 tot 13.30 uur. De 
bijeenkomst vindt steeds op een andere locatie plaats, bij een van de deelnemende bedrijven of op 
uitnodiging bij een mogelijke leverancier. Het doel hiervan is bij elkaar op het bedrijf kijken en 
daarbij in gesprek te gaan over hoe men op het betreffende bedrijf om gaat met het reduceren van 
CO2. Elke bijeenkomst is er ook een gastspreker aanwezig. Dit kan bijvoorbeeld een leverancier 
zijn, een afnemer o.i.d.

11.00 uur Koffie en bedrijfspresentatie
11.30 uur Rondleiding bedrijf
12.00 uur Gastspreker + lunch
12.30 uur Discussiëren 
13.30 uur Afronding 

Het programma is gericht op  het onderwerp “brandstof”. Dit onderwerp veroorzaakt in de Groen, 
Grond & Infra sector de meeste CO2-uitstoot. 

Doel
Het doel van dit keteninitiatief is gezamenlijk op zoek gaan naar mogelijkheden om CO2 te 
reduceren en brandstofverbruik te verminderen (met 10% in de eerste 3 jaar). Met elkaar gaan we 
op zoek naar alternatieven en zoeken we zaken uit omtrent;

Biodiesel
Waterstof
Elektrische machines
Terugdringen verbruik (personeel voorlichten)
Werkproces
Transporten 
Afval
Banden

Vanuit de discussie worden afspraken gemaakt omtrent het vervolg. Tevens worden afspraken 
gemaakt (acties) en wordt gekeken of bepaalde ideeën kunnen worden uitgevoerd in de praktijk. 

Planning
6 mei 2019 —> spreker; OQ Value / Shell GTL Fuel + HVO
15 november 2019 —> spreker; Johan Hopmans, Groentechniek Hoogerheide, onderwerp 
“handgereedschap” 
26 mei 2020 —> spreker; Luuk van Kessel, Tobroco Giant & Koen Meerman, Meerman 
Machines (Q-lectra) over “elektrische machines” 
22 januari 2021 —> spreker; Rob Bergevoet, Wierda Hybrid Technologies over “elektrische 
PTO” 
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18 juni 2021 —> spreker; Elske van de Fliert, Zero-e over “CO2-bewustzijn in mobiliteit”
31 maart 2022 —> spreker; Cees Wolters / Jeroen van der Wel, C. Van der Pols 
Handelsonderneming over “zuinig omgaan met zelfrijdende tuin & park machines” 
2 juni 2022 —> spreker; Nico Willemsen, Cumela Nederland over “de Groene Koers”
18 november 2022 —> onderwerp; energieopslag

Kosten
Deelname aan dit initiatief kost €100,- per bijeenkomst (excl. BTW) per deelnemend bedrijf 
(minimaal 2 bijeenkomsten per jaar). Facturatie gebeurd na de bijeenkomst, waarbij tevens een 
rapportage van de besproken onderwerpen en uitkomsten van de discussie worden meegestuurd. 

Info
Initiatiefnemer;
Agrolin Advies & Service 
Linda van der Veer
Boompjesdijk 102
4671 PT Dinteloord
info@agrolin.nl
0621582024

Deelnemende bedrijven
Melse Maljaars - Aagtekerke (Zeeland)
Van de Velde Groenverzorging - Zonnemaire (Zeeland)
Van Schie Groen - Pijnacker (Zuid-Holland)
Breure Grondwerken - Roosendaal (Noord-Brabant)
Braber Groenvoorziening - Renesse (Zeeland)
GKB Realisatie - Barendrecht (Zuid-Holland)
GJ Infra - Zevenbergen (West-Brabant)
Luijendijk & van der Wal - Zuidland (Zuid-Holland)
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manager. 

mailto:info@agrolin.nl

	Inleiding
	Inhoud programma
	Doel
	Planning
	Kosten
	Info
	Deelnemende bedrijven

