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Milieu
Een Bewuste Bouwer werkt milieubewust. Het bouwbedrijf heeft een beleidslijn om de impact op het milieu te
minimaliseren. Het bouwbedrijf neemt maatregelen en
faciliteert de bouwplaats om op minder milieubelastende
wijze te bouwen, ook ten aanzien van de omgeving.
‘Een beter milieu begint bij jezelf.’ Deze slogan is ook van toepassing op de bouwplaats. Op welke manier wordt op de
bouwplaats de milieubelasting zo laag mogelijk gehouden en
kan gebruik worden gemaakt van circulaire bouwmaterialen?

Maatregelen
Norm

Toelichting

Op de bouwplaats zijn energie- en waterbesparende
maatregelen doorgevoerd.

Voorbeelden hiervan zijn: ledverlichting, thermostaten,
waterbesparende kranen, zonnepanelen, tijdschakelaars,
bewegingsmelders, dubbel glas in keten, apparatuur met
energielabel, e.d.

Reductiemaatregelen voor energie- en waterverbruik
worden gemonitord.

Periodiek wordt het effect van de energie- en waterbesparende maatregelen gecontroleerd.

De bouwplaats gaat op een bewuste en verantwoorde
wijze om met afval en reststroomafval.

Ondersteunend is een afvalbeheerplan: dit omvat het
voorkomen, het scheiden en het hergebruik van afval, als
ook monitoring en meting. Een afvalbeheerplan wordt
vaak in samenspraak met de afvalverwerker opgesteld. De
afvalverwerker heeft hierin een adviserende rol.

Afval wordt in diverse fracties gescheiden ingezameld en
aangeleverd.

Afval wordt gescheiden ingezameld: Afval zit in de juiste
containers en containers zijn voorzien van aanduiding type
afval. Extra aandacht voor gevaarlijk afval en verwaaiing
van licht bouwafval. Rondom de containers is het netjes en
opgeruimd. In binnenstedelijk gebied kan het voorkomen
dat bewust wordt gekozen voor het scheiden van afval
buiten de bouwplaats, bijvoorbeeld bij de afvalverwerker.
Afval wordt dusdanig opgeslagen dat bij brandstichting het
project en de omgeving niet in gevaar zijn.

De bouwplaats is voorbereid om lekkage en morsen van
olie en brandstof op te vangen.

De bouwplaats heeft een protocol opgesteld hoe te handelen bij milieu-incidenten, zoals lekkage of morsen van
olie, brandstof of schadelijke stoffen. Voorbeeld: spill kit
met absorptiekorrels/-materialen of lekbak. Meer informatie hierover is te lezen in PGS15 - Richtlijn voor opslag
en tijdelijke opslag met betrekking tot brandveiligheid,
arbeidsveiligheid en milieuveiligheid.
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Maatregelen
Boven de norm

Toelichting

De bouwplaats maakt gebruik van duurzaam opgewekte
stroom.

Duurzaam opgewekte stroom: elektriciteit opgewekt uit
hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie, waterkracht, zonne-energie en biomassa.

De bouwplaats heeft een target voor scheidingspercentage
afval.

De bouwplaats heeft een SMART-doelstelling die gericht
is op het minimaliseren van afval door het faciliteren en
stimuleren van afvalscheiding en waar mogelijk voorkomen
van afvalstromen.

Het project maakt gebruik van duurzaam en/of emissieloos materieel.

Duurzaam materieel met weinig tot geen uitstoot wordt
ingezet: energiezuinige kachels, elektrische kranen, elektrische (vracht-)auto’s, elektrische gereedschappen, nieuwe
generaties generatoren, Euro 6-motoren in vrachtwagens,
voertuigen aangedreven op waterstof, zelfvoorzienende
keet, e.d.

(rest-)Materiaal wordt hergebruikt.

Hergebruik van materialen en de ontwikkeling van circulaire bouwmaterialen moeten ertoe leiden dat er minder
gebruik wordt gemaakt van primaire grondstoffen. Het
afvalbeleid is erop gericht prioriteit te geven aan de milieuvriendelijkste verwerkingswijzen. Afvalstromen worden
afgevoerd naar recycle-/upcycle bedrijven. Circulair gebruik van materialen (bijvoorbeeld wasbakken, wc-potten,
deuren, kozijnen) via Madaster op andere projecten. In dit
online platform worden gebouwen geregistreerd inclusief
de materialen en producten die zich erin bevinden. Het
documenteren, registreren en archiveren van materialen
in gebouwen en constructies maakt hergebruik eenvoudiger, stimuleert slim ontwerpen en elimineert afval (ieder
gebouw wordt een depot van materialen).
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Bewustwording & Communicatie
Norm

Toelichting

Op de bouwplaats of bij het bouwbedrijf wordt minimaal
1 x per jaar een toolbox meeting over het werken vanuit de
milieurichtlijnen gehouden.

Onderwerpen toolbox milieu: afvalscheiding, gevaarlijk
afval, risico’s lekken, water- en energiegebruik. Hoe worden
de milieurichtlijnen gecommuniceerd en hoe wordt de
bewustwording vergroot?

De (bedrijfs-)richtlijnen voor duurzaamheid (milieu, afval,
energie- en waterbesparing) zijn gecommuniceerd op de
bouwplaats.

Communiceren over duurzaamheid: doel hiervan is
bewustwording bij de medewerkers over de duurzaamheidsmaatregelen die op het project van toepassing
zijn. Naast de toolbox meeting kan bijvoorbeeld gebruik
gemaakt worden van posters, stickers voor waterbesparing
op het toilet en kranen, reminder om het licht uit te doen,
deur dicht, ludieke onderlinge competitie. Stimuleer het
aandragen van duurzame ideeën. Ook het beborden van
de afvalcontainers (in diverse talen of met pictogrammen)
draagt bij bewustwording.

Bewustwording & Communicatie
Boven de norm

Toelichting

Milieumaatregelen worden gedeeld met belanghebbenden en zijn zichtbaar.

Laat voor de bouwplaats relevante belanghebbenden (o.a.
bouwplaats medewerkers, opdrachtgever, omgeving, gemeente, e.d.) weten, welke milieumaatregelen zijn getroffen op de bouwplaats en laat zien hoe het bouwbedrijf en
de bouwplaats het milieu minder belasten. Communiceer
via nieuwsbrieven, social media, website of bouwhek.

Resultaten van monitoring en meting worden gedeeld met
belanghebbenden.

Deel de resultaten van energie- en waterbesparende
maatregelen met voor de bouwplaats relevante belanghebbenden. Communiceer via nieuwsbrieven, social
media, website of bouwhek.

Duurzaamheid is een selectiecriterium voor leveranciers
en onderaannemers.

Het bouwbedrijf neemt bij het inkoopproces de duurzaamheid van leveranciers en onderaannemers mee in de
selectie. Door het formuleren van uitsluitingsgronden en
minimumgeschiktheidseisen wordt bepaald welke leverancier of onderaannemer de opdracht gaat uitvoeren of het
product of de dienst gaat leveren. Kijk hierbij ook naar de
levenscyclus (LCA = Levenscyclusanalyse) van een te leveren product of dienst (van de winning van grondstoffen via
productie en (her-)gebruik tot en met afvalverwerking).

www.bewustebouwers.nl | www.verbeterdebouw.nl

