
Keteninitiatief Prioriteit  Contact-
persoon 
Movares 

Met wie? Doel Doelstellingen - Incl. CO2 doelstellingen 
(plus realisatie) 

Duurzame 
Wisselverwarming 
 
 

 

Hoog Jelte Bos Marktpartijen 
met oplossing 
voor eisen 
ProRail 

Maximaal duurzame 
wisselverwarming  

Doelstelling met duurzame wisselverwarming is een 
energiebesparing tot wel 75% t.o.v. het huidige systeem. 
Realisatie 2021 Q1-Q4: Voor testen en verder uitontwikkelen 
van duurzame wisselverwarming wordt samengewerkt met de 
markpartijen Kampa, Conflux, en sinds 2021 Voestalpine. Deze 
partijen ontwikkelden oplossingen voor wisselverwarming en 
leverden prototypes op basis van technieken die het thermisch 
vermogen met tenminste 75% reduceren en wissels onder 
winterse omstandigheden een hogere beschikbaarheid geven. 
Deze oplossingen worden in opdracht van ProRail door TU 
Dresden doorgerekend. Daarnaast is Movares bezig met een 
beleidsdocument voor wisselverwarming, waarin onze duurzame 
inzichten een plek krijgen. We willen uitrol van duurzame 
wisselverwarming versnellen, maar zijn hierin afhankelijk van de 
snelheid van ProRail. Om regie in eigen hand te handen, worden 
er in 2022 praktijkproeven met de duurzame 
wisselverwarmingsprototypen uitgevoerd. 
 
 
 
 
 
 
 

Computational Design Hoog  Jan van 
Wolfswinkel 

Bruil, 
Dywiddag, 
StudioRAP, 
K. Dekker 

Toepassen 3D-geprint 
Computational Design 
beton in GWW-sector 

Doelstelling is 1 kton CO
2
-reductie in 2021 (in 5% van beton-

projecten ten minste 20% beton reduceren) 
Realisatie 2021 Q1-Q4: Ketensamenwerking is uitgebreid met 
K. Dekker Bouw & Infra. Meerdere projecten gerealiseerd of in 
uitvoering: finalist (1 van 10) van SBIR-project ‘Circulair Viaduct’ 
van Rijkswaterstaat – 57 ton CO2-reductie – en Computational 
Design Wintrack funderingen – 2,9 kton CO2-reductie. Daarmee 
zijn reductiedoelstellingen behaald. Nieuwe toepassingen voor 
Computational Design 3D-betonprint toepassingen worden 
onderzocht. 
 
 
 
 
 
  

Keteninitiatief van Movares om de duurzaamheidsimpact van 3D-geprint Computational Design beton 
inzichtelijk te maken en techniek toe te passen in projecten 

Keteninitiatief van Movares om plannen rondom duurzamer 
wisselverwarming van de grond te krijgen bij ProRail 



Keteninitiatief Prioriteit  Contact-
persoon 
Movares 

Met wie? Doel Doelstellingen - Incl. CO2 doelstellingen 
(plus realisatie) 

Duurzame Leverancier 
 

  

Hoog Renee vd Heuvel Strukton, 
Antea Group, 
Sweco 

Duurzaamheid in de 
keten vergroten door 
gezamenlijke initiatieven 
en bijeenkomsten 

Doelstelling van de Duurzame Leverancier is om tools te bieden  
om voor organisaties, projecten en ketenanalyses duurzaamheid 
meetbaar en concreet te maken en daardoor CO2 te reduceren. 
Echter, de CO2-reductie van hun inspanningen wordt niet 
gemonitord. 
Realisatie 2021 Q1-Q4: In de oprichtersvergadering van januari 
is besloten om gezamenlijk op te trekken o.g.v. 6 SDG’s: nr. 
7,9,11,12,13 en 17 – Movares heeft in een directiebijeenkomst 
een presentatie gegeven hoe we hier invulling aan geven, meer 
directies volgden; Klankbordgroep voor keteninitiatieven 
opgericht welke bijeenkomsten zal organiseren omtrent actuele 
thema’s over keteninitiatieven (bv. waardering van gebruik van 
hout in LCA’s). Eerste bijeenkomst over “Duurzaam en Circulair 
Bouwen met Hout” staat gepland voor 18 januari 2022. 
 
 
 
  

GBC Utrecht 
 

 
  

Midden Bart van Leeuwen NS, ProRail, 
Gemeente 
Utrecht 

Leefbaarheid rondom 
stationsgebied Utrecht 
vergroten 

GBC Utrecht wil bijdragen aan een gezonde en duurzame 
omgeving door in 2030 Zero Waste te hebben, 25-30% minder 
leveringen goederenvervoer te hebben in 2024 en 
energieneutraal te zijn in 2030 (geen CO2-reductiedoelstellingen 
geformuleerd). 
Realisatie 2021Q1-Q4:  
Werkgroep Circulair (voorzitter Movares: Renee vd Heuvel): 

- Participatie bij pilots rondom duurzaam 
goederenvervoer met mobiliteitshub voor Zero Emissie 
stadslogistiek 

- Afvalreductie met Zero Waste certificaat en participatie 
aan pilot gebruik composteermachine voor swill 

Werkgroep Energietransitie (projectleider Movares: Mieke 
van Eerten-Jansen): 

- Convenant “Utrecht Centraal energieneutraal in 2030” 
ondertekent door Movares en 6 andere GBCU-
participanten 

- Routekaart wordt uitgevoerd om invulling te geven aan 
het convenant, uitkomsten worden verwacht in 
2022Q1 

 
 
  

Keteninitiatief van Movares, Strukton, Sweco en Antea wat heeft geresulteerd in breed gedragen 
netwerk met vele bijeenkomsten en resultaten, zie www.duurzameleverancier.nl 

Keteninitiatief van 20 belangrijke partijen rondom station Utrecht om de leefbaarheid en 
duurzaamheid te vergroten, zie ook www.greenbusinessclub.nl/nl/utrecht-centraal 



Keteninitiatief Prioriteit  Contact-
persoon 
Movares 

Met wie? Doel Doelstellingen - Incl. CO2 doelstellingen 
(plus realisatie) 

Betonakkoord Midden Erik van Eck Partners 
Betonakkoord 

CO2-reductie We geven invulling aan het Betonakkoord door keteninitiatief 
Computational Design en onze Methode Duurzaamheid-
projectenstrategie. Omdat 1990-data onbekend is, stellen we 
onszelf ten doel om in 2030 49% CO2-reductie te bereiken t.o.v. 
2019. Dat betekent voor 2021 11 kton CO2-reductie. 
Realisatie 2021 Q1-Q4: Met Computational Design en Methode 
Duurzaamheid-projectenstrategie is over geheel 2021 13,9 kton 
CO2-reductie gerealiseerd. 

Duurzame 
onderstations 

Midden Herman Sibbel ProRail, 
Alliander, 
TenneT 

Verduurzamen 
onderstations samen 
met netbeheerders 
 

Integraal verduurzamen van onderstations samen met 
netbeheerders, met zowel focus op energieverbruik, duurzame 
materialen, ruimtelijke inpassing, klimaatadaptatie en 
biodiversiteit. 
Realisatie 2021 Q1-Q4: Meerdere integrale 
duurzaamheidsstudies verricht om onderstations te 
verduurzamen, onder andere voor TenneT, Stedin en ProRail 
(Maaslijn). Inspiratiesessie voor netbeheerders georganiseerd, 
onder andere TenneT en Stedin.. 

 

 
 
 


