
Uitnodiging 

Duurzaamheid  
Iedereen praat er over.  
Hoe kom je van praten naar doen?
Samen gaan we de praktische  
mogelijkheden verkennen! 

Uitnodiging:  Inspiratiemiddag Duurzaam in de praktijk
Wanneer:  15 maart 2016, 13.00 uur bij Movares
Wat:  Inspiratiemiddag met interessante sprekers
Waar:  Bij Movares in Utrecht
Genodigden:  Gemeenten/Provincies/Waterschappen

Wij horen regelmatig geluiden als “onze organisatie 
wil meer duurzaamheid, een kleinere  CO2 footprint, 
als het kan energie neutraal, ik wil daar graag aan 
meewerken, maar hoe doe je dat concreet in de 
praktijk. Waar moet ik beginnen en hoe kom ik tot 
zichtbaar resultaat.” 

Wij hebben oplossingen die u ‘morgen’ direct kunt 
toepassen, ook in ùw werk. Wij nodigen u en uw col-
lega’s die hier interesse in hebben graag van harte 
uit voor een inspiratiemiddag praktische duurzaam-
heid. 

Meldt u en uw collega’s direct aan via onderstaande 
link.  
Doe het wel snel want vol is vol.

www.movares.nl/inspiratiemiddag PD

Dagindeling:
13.00 - 13.20  Ontvangst met koffie en een broodje
13.20 - 13.30 Ontvangst door Frits Verhees (Directeur  
  Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infrastructuur) 
13.30 - 13.50 Resultaten CO2 scan Provincie Gelderland 
13.50 - 14.20  Inspiratie van de Weg van de Toekomst  
  (renovatie N329 bij Oss)
14.20 - 14.40 Duurzaamheidscriteria verwerken in  
  contract- en aanbestedingsprocedure 
15.00 - 15.10 Pitches van sprekers van parallelsessies  
  na de pauze

Pauze 

15.30 - 16.00 Parallelsessies:
  • Gezonde stad 
  • Asfalt beter aanbrengen   
  • Duurzaam GWW Ambitieweb
16.00 - 18.00 Discussie en Borrel 

The way to get started is to

QUIT TALKING
and BEGIN DOING

Walt Disney



Inhoud van de presentaties

1. Resultaten CO2 scan voor de provincie Gelderland (Diederik Verheul)
Provincie Gelderland wilde de CO2 footprint van het beheer en onderhoud van haar wegen verlagen. Om te weten waar 
de quick wins zitten, heeft Movares van alle bestekken van één jaar op het gebied van groen, wegen, markering en alle 
energiegebruik voor VRI’s OV en dienstvoertuigen in beeld gebracht. 
Diederik wil de verassingen die hieruit naar voren kwamen graag met u delen. Ze zullen u inspireren!

2. Gemeente Oss N329 Weg van de Toekomst (Carla Vosmaer) 
De gemeente Oss heeft samen met de provincie Noord Brabant een nieuwe weg aangelegd en wilde dat innovatiever 
en duurzamer doen dan ooit is gedaan. 
Carla deelt met ons de leerpunten en de meest in het oog springende zaken die u morgen in uw eigen project toe kunt pas-
sen. Zoals CO2 reductie tijdens de realisatiefase en het realiseren van een energieneutrale weg tijdens de exploitatiefase. 
Ook komen enkele technische innovaties aan de orde die een positief effect hebben op het gebied van duurzaamheid.

3. Duurzaamheidscriteria verwerken in contract en aanbestedingsprocedure (Annerieke van der Linde)
Het al dan niet realiseren van duurzaamheidscriteria wordt grotendeels bepaald door keuzes die verband houden met 
de realisatiefase van het project. Zo is een groot deel van de CO2 footprint van een project, afhankelijk van keuzes die 
de Opdrachtnemer maakt. Hoe zorg je er als opdrachtgever voor dat een Opdrachtnemer ook daadwerkelijk duurzaam 
gaat werken en die keuzes maakt die bijdragen aan de duurzaamheidcriteria van het project of de opdrachtgever? Hoe 
selecteer je als Opdrachtgever nu een goede en duurzame partij voor de uitvoering van het werk? Dit is te realiseren 
door de juiste contractsbepalingen te combineren met een passende aanbestedingscursus. Annerieke legt uit welke 
mogelijkheden er zijn en geeft tips en trucs! 

Parallelsessies (na de pauze)

4a. Gezonde stad (Nicole van der Waart) 
De druk op onze kernen en steden wordt steeds groter: de bevolking groeit op veel plekken, en we worden steeds 
ouder. Tegelijkertijd is er een trend tot individualisering en toenemende mobiliteit. Uitstoot en overlast, verstening, 
klimaatverandering en drukte leggen een claim op de gezondheid in de stedelijke openbare ruimte. 
Nicole geeft met de gezonde stad tool van Movares inzicht hoe we hier mee om moeten gaan, zodat we de stedelijke 
ruimte leefbaar en gezond kunnen houden. 

4b. Het asfalt kan veel beter worden aangebracht dan nu vaak gebeurd (Ben van Uden, Wirtgen)
We kunnen al een tipje van de sluier van het verhaal van Gelderland oplichten. 
Asfalt levert de grootste bijdrage aan de CO2 footprint van Gelderland. 
Er zijn in de laatste jaren grote stappen gezet waardoor het asfalt met een veel hogere en constante kwaliteit kan 
worden aangebracht. Maar dan moet je wel weten waar je om moet vragen. 
Ben geeft praktische en direct bruikbare tips. 

4c. Aanpak Duurzaam GWW: Ambitieweb (Marjolein van der Klauw) 
Wanneer de organisatie heeft bepaald, dat duurzaamheid in projecten geborgd dient te worden, is de Aanpak Duur-
zaam GWW hierbij een handig hulpmiddel om duurzaamheid concreet te maken. Één van de instrumenten hierbinnen 
is Ambitieweb. Marjolein laat u zien hoe u met Ambitieweb keuzes kunnen maken wat duurzaamheid voor het project 
betekent, en met concrete acties u dan verder kan. Dit kunt u morgen al toepassen!

Uiteraard is er in de pauzes ruim tijd om ervaringen uit te wisselen. 

U bent van harte welkom!


