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Movares

• Raamcontract 
duurzaamheidsproducten 
gemeente Amsterdam 

• Implementatie traject 
Omgevingswijzer en 
ambitieweb Waterschap 
Rivierenland

• Alternatieve vergelijking o.b.v. 
de omgevingen wijzer Kades 
Kinderdijk 
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Aanpak duurzaam GWW

Een geaccepteerde methode in

de land infra 

Witteveen+Bos

• Meer dan 50 
omgevingswijzersessies en 

ambitiewijzersessies

• DuboCalc & circulaire 
economie (RWS)

• Circulaire Indicatoren en 
DuboCalc (SKOA) – CO2-

Footprint

• Branchegerichte toelichting 
en CCVD CO2 Prestatieladder



Aanpak duurzaam GWW lastig voor HBR?

Nee, mits:
De project teamleden enthousiast gemaakt worden om hun project te 
verduurzamen. 

Hoe?
• Goed startgesprek met de juiste mensen
• Geef een inspirerende sessie 
• Neem het team mee met goede voorbeelden
• Kom tot concrete duurzame acties
• Benoem actie eigenaren  
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Graag beantwoorden:

-Waar zien jullie kansen voor HbR voor de natte infrastructuur objecten (metname op 
onderwerp Materiaal en Energie van het ambitieweb)?

-Welke dilemma’s zien jullie voor HbR voor de natte infrastructuur objecten (metname op 
het onderwerp Materiaal en Energie van het ambitieweb)?

-Is Dubocalc toepasbaar voor de natte infrastructuur objecten?

-Wat zijn beperkingen van Dubocalc voor de natte infrastructuur objecten en wat kunnen 
we eraan doen?

-Wat kunnen we nu doen in de projecten, wat kunnen we in een pilot doen en wat moeten 
we onderzoeken?
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Vragen



Losse 
maatregelen

Realiteit

Bijdrage 
aan de 
opgave

Wens

Ingenieurs bureau 
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DuboCalc toepasbaar?

Ja, en daarvoor:

• Markt klaar stomen voor merken met de 
Bepalingsmethode (het ‘systeem’)

• De landelijke database (NMD) wordt 
aangevuld

• DuboCalc als minimum eis meegeven 
in contract (overgangsfase)

• DuboCalc als EMVI

Ingenieurs bureau 
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Het LCA-Systeem



Duurzaam werken in het DNA van HBR
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HBR wordt de innovatiefste en 
duurzaamste haven van de wereld.

Nodig: 
- Cultuurverandering  
- Zelf certificeren 
- (practice what you preach)



Grootte impact materialen; 
• Bagger schepen
• Beton

Hoe staat het er nu voor? CO2-Footprint
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processen

structuur

cultuur

Tips om te komen tot duurzame projecten
• Pas het ‘overal’ toe (beleid) → DuurzaamGWW is een goede start!

• Maak het concreet! (maar vergeet ook niet te divergeren!)

• Pas het tijdig toe….

• ‘Practice what you preach’ (CO2-Prestatieladder)

• Maak van de resultaten géén checklist! Eventueel een 
inspiratielijst.. (Wij willen onze beschikbaar stellen)

• Zie het als een proces, niet allen DuboCalc als een momentopname 

• De inhoudelijke expert/ontwerper levert de input! Niet perse de 
duurzaameidsadviseur.

• Oogst je successen en blijf leren (oogst je eigen VPI’s!)



Hoe kunnen morgen duurzaam werken?

100% duurzaam 
Havenbedrijf

matthijs.withagen@movares.nl

maarten.schaffner@witteveenbos.com
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