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VOORWOORD

D

irecteur Patrick van der Hoeven is trots op de maatregelen die Struyk Verwo Infra neemt op het gebied van
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. ‘We doen niet aan MVO omdat het moet, maar omdat we het graag
willen. MVO is voor Struyk Verwo Infra een bewuste beleidskeuze. Want we verbruiken met z’n allen in een hoog
tempo de aarde. En er moet wel iets overblijven voor de wereld waarin onze kinderen en kleinkinderen straks leven. Met
dit MVO-report willen we laten zien welke maatregelen wij al hebben genomen, waar we op dit moment aan werken en wat
onze plannen zijn voor de toekomst. Als u dit verslag doorleest, zult u merken dat we al een tijdje professioneel met onze
maatschappelijke verantwoordelijkheid bezig zijn. Een report als dit, blijft natuurlijk altijd een momentopname. Zo hebben
we pas geleden onze ISO 14001 certificering gehaald, een belangrijk managementsysteem op het gebied van de milieuzorg.
Morgen staan er weer andere zaken op stapel.’

Bij het behalen van onze doelstellingen op het gebied van
maatschappelijk verantwoord ondernemen, staat het gedrag
van onze medewerkers centraal. We moeten het met elkaar
doen. Met behulp van interne werkgroepen zijn we intensief
aan de slag om per functie het gewenste gedrag te bepalen
zodat dit gedrag nauw aansluit op onze MVO-doelstellingen.
Naast het gedrag van onze medewerkers is de door ons
verbruikte energie tijdens het productieproces een belangrijke
pijler van ons MVO-beleid. We hebben energiescans gedaan
om te achterhalen wat onze grootste energieverslinders zijn.
Met gerichte investeringen en met behulp van onze bewuste
medewerkers willen we het energieverbruik en daarmee onze
Carbon Footprint omlaag brengen. Een andere belangrijke
veroorzaker van CO2-uitstoot is transport. In 2010 zijn we
gestart met het uitwisselen van leveringen met onze CRH‑zusjes
waardoor we efficiëntere ritten kunnen samenstellen. En we
zijn gestart met LEAN-haulage; op basis van meetgegevens
bespreken we het rijgedrag met de chauffeurs. Aangepast
rijgedrag moet uiteindelijk tot lager brandstofverbruik leiden.
Naast het reduceren van onze CO2-uitstoot zijn we gericht
bezig het gebruik van de traditionele grondstoffen van beton
(zand, grind en cement) te vervangen door restproducten
van andere ondernemingen. Of van onszelf; puingranulaat
bijvoorbeeld. Niet dat het altijd even gemakkelijk is om met
zogenaamde secundaire grondstoffen te werken. Niet alles mag
namelijk zomaar als bouwstof worden gebruikt. Alvorens het
toe te passen, moet het door externe instanties gecertificeerd
zijn, waarbij de vraag hoe deze restproducten zich over 30 jaar
gedragen een bepalende rol speelt. Van zand, grind en cement
weten we het gedrag na 30 jaar wel, van de steeds meer
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beschikbaar komende reststoffen niet. Als Struyk Verwo Infra
streven we, met hulp van externe certificerende instellingen,
het Cradle to Cradle principe na; alles wat je als bouwstof
gebruikt, moet later opnieuw als bouwstof kunnen worden
ingezet. Het moet dus recyclebaar zijn.
Met veiligheid op de werkvloer zijn we als Struyk Verwo Infra
al jaren bezig. Iemand die bij ons werkt, mag er op rekenen
dat wij er alles aan zullen doen om er voor te zorgen dat hij
‘s avonds zonder letsel thuiskomt. Elk van onze tien fabrieken
heeft op mechanisch gebied alle risico’s in kaart gebracht en
deze zijn, na miljoenen geïnvesteerd te hebben, nagenoeg
allemaal geëlimineerd. Wij weigeren te accepteren dat een
ongeluk in een klein hoekje zit. Met behulp van genoemde
investeringen – en bovenal als gevolg van een ontwikkeld
veiligheidsgedrag van leidinggevenden en medewerkers –
zijn we er in geslaagd een enorme teruggang in het aantal
ongevallen te realiseren.
Struyk Verwo Infra is marktleider en wij voelen ons ook
verplicht om met MVO voorop te lopen. Ons MVObeleid heeft inmiddels geleid tot de inzet van secundaire
grondstoffen, een reductie van het aantal ongevallen met 90%
in 5 jaar tijd en een verlaging van onze Carbon Footprint per
geproduceerde ton van -18,4% over de afgelopen 2 jaar. Een
resultaat om trots op te zijn. In dit MVO-report laten we zien
hoe we dit gerealiseerd hebben en wat we nog meer willen
gaan doen om de veiligheid in onze fabrieken en onze Carbon
Footprint verder te verbeteren. We hopen dat onze relaties
ons zien als dé partij in de markt op MVO-gebied. Want dat is
wat we willen zijn!

Struyk Verwo Infra

‘Iemand die bij ons
werkt, mag er op
rekenen dat wij er
alles aan zullen
doen om er voor
te zorgen dat hij
’s avonds zonder
letsel thuiskomt.’
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Stilstaan bij
vooruitgang

H

et opstellen van een beleidsplan over maatschappelijk
verantwoord ondernemen is slechts het begin. Het
geeft voornamelijk de onvoorwaardelijke richting
aan die het bedrijf kiest. Het geeft aan dat het bedrijf in alle
mogelijke facetten op een verantwoorde manier om wil
gaan met mens en milieu. Dit is een continu proces. Om
ons beleid extra kracht bij te zetten is er een Directeur
Improvement & Environment aangesteld. Sommige zaken zijn
snel door te voeren, voor andere zaken is meer tijd nodig.
Bewustwording en gedragsverandering van iedereen binnen
de organisatie zijn essentieel. We staan stil bij vooruitgang.
Door midden in de wereld te staan en na te denken over
wat we doen, ontdekken we dagelijks wat we nog kunnen
verbeteren. De resultaten die we inmiddels geboekt hebben
geven ons een goed gevoel en veel vertrouwen voor de
toekomst. Wij kunnen inmiddels stellen dat wij verantwoord
werken, gisteren, nu en morgen. Zodat onze onderneming
verder kan, onze wereld verder kan. Zodat wij mensen
verder kunnen.
Om MVO tot een succes te maken is het essentieel dat
iedereen binnen het bedrijf vanuit zijn rol een optimale
bijdrage levert. De Amerikaan Stephen Covey verwoordt
het helder: ‘De organisatie vertoont geen gedrag. Het zijn de
mensen binnen de organisatie die gedrag vertonen.’ Om die
reden zijn we gestart om in werkgroepen met medewerkers
zelf het gewenste gedrag per functie te bepalen die aansluiten
bij de gedefinieerde MVO-doelstellingen. Vervolgens worden
de gekozen doelstellingen per functie gedeeld met alle
medewerkers en vanaf dat moment gemonitord.
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‘De organisatie vertoont geen
gedrag. Het zijn de mensen
binnen de organisatie die
gedrag vertonen.’

Struyk Verwo Infra

Om het geheel kracht bij te zetten heeft Struyk Verwo Infra
de interne MVO-campagne opgestart. Een campagne waarin
elke medewerker wordt aangesproken op het besef en het
gedrag op zijn of haar maatschappelijk verantwoordelijkheidshandelen. Niet voor niets is gekozen voor de ‘betonnen man’.
Deze staat symbool voor de mens die bewust is van zijn of
haar verantwoordelijkheid. Stilstaan is af en toe nodig in deze
jachtige wereld. Door al het gehaast, worden nogal eens
belangrijke zaken als het milieu en de maatschappij, vergeten
of tekort gedaan. Vooruitgang kan dus alleen door af en toe
stil te staan en de juiste richting te bepalen. De ‘betonnen man’

staat midden in de wereld – midden in de maatschappij – en
heeft daardoor 360 graden overzicht. Alleen dan kan de juiste
richting worden bepaald. Continu. Gisteren, nu en morgen.
Middels posters, billboards, displays en de frequente
verslaglegging in BinnenBeeld – het interne magazine – wordt
iedereen binnen Struyk Verwo Infra, voortdurend gewezen op
het belang van een gedegen MVO-beleid en daarbij behorend
gedrag. Zodat iedereen af en toe even stilstaat bij vooruitgang.
Daarnaast was de kolossale ‘betonnen man’ prominent
aanwezig op de beurs InfraTech.
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Sta even stil
bij energieverbruik

A

dviesbureau Adromi heeft een grootschalig onderzoek
gehouden binnen alle vestigingen van Struyk Verwo
Infra naar het energiegebruik. Een van de conclusies
is dat het gedrag voor een groot deel bepalend is voor het
verbruik van energie, water en brandstof. Bijvoorbeeld het licht
uitdoen als we het niet nodig hebben of machines, waaronder
compressoren, heftrucks en shovels, zorgvuldig onderhouden.
Hoe we het gedrag inzichtelijker krijgen en dit beter af te
stemmen op onze MVO-doelstellingen is kort toegelicht in
het vorige artikel. Naast verandering van gedrag zijn er ook
tal van technische maatregelen te nemen om energiegebruik
naar beneden bij te stellen. Bij elke verandering aan bestaande
gebouwen of machines wordt kritisch gekeken of het huidige
energiegebruik mogelijk kan worden aangepast. Zo is op de
productielocatie in Alphen aan den Rijn witte dakafdekking
toegepast waardoor de duurdere optie voor airco kon worden
uitgespaard. Struyk Verwo Infra investeert continu in de tien
locaties en drie kantoren om ook deze fysieke besparingen
door te kunnen voeren.
Het onderzoek van Adromi heeft een aantal aandachtspunten in de
fabrieken geïdentificeerd. Een team van medewerkers is aan de slag
om deze nader te specificeren en voorstellen uit te werken voor
verdere besluitvorming. De belangrijkste aandachtspunten zijn:
 Energiezuiniger maken van compressoren.
 Plaatsing van hoog frequente verlichting.
	Aanbrengen van frequentieregelaars bij zware motoren
in machines en mengers.
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‘Veiligheid
begint bij mij’
E

r was een tijd dat in de betonindustrie veel ongelukken
gebeurden. Struyk Verwo Infra heeft in de afgelopen jaren
veel maatregelen getroffen om het aantal ongelukken
sterk te reduceren en te voorkomen. En met succes.
Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen hoort veiligheid.
En voor Struyk Verwo Infra heeft veiligheid de hoogste prioriteit.
Wie tegenwoordig als bezoeker bij Struyk Verwo Infra komt,
krijgt zelf ook met een aantal voorschriften te maken.
Zo moeten bezoekers zich registreren, de looppaden volgen, én
een reflecterend hesje en waar nodig oordopjes dragen.
Vijf jaar ongevalvrij
Alle aandacht voor veiligheid bij Struyk Verwo Infra heeft
ertoe geleid dat het aantal ongelukken drastisch is verminderd.

Kwamen er in 2005 nog drie ongevallen per 100.000 gewerkte
uren voor, in 2010 zitten we op 1/10e deel daarvan. Bij alle
vestigingen worden de ongevalvrije dagen gemeten. In 2010
heeft Westervoort de mijlpaal gehaald van vijf jaar ongevalvrij.
Daarnaast is de aard van de ongelukken minder ernstig
geworden. In Oosterhout op de Havenweg werd de teller
teruggezet naar nul omdat een medewerker zijn enkel had
verzwikt bij het uitstappen uit de cabine van een heftruck. Ook
is er aandacht voor incidenten zonder verzuim. In Oosterhout,
op de Koningsdijk, stootte een medewerker zijn hoofd tegen
een veiligheidshek dat net was aangebracht. In Nederweert
dreigde er ‘valgevaar’ door het verkeerd terugplaatsen van een
vloerluik in de mengerij. Vervelend genoeg – en voor Struyk
Verwo Infra aanleiding om tijdens de veiligheidsopleiding meer
aandacht aan deze punten te besteden.

Gedragscode voor leidinggevenden
Ik
behandel in elke reguliere vergadering een veiligheidsonderwerp;
 doe dagelijks wat ik zeg op het gebied van veiligheid;
 luister naar bezorgdheid over veiligheid;
	organiseer maandelijks een oogronde in een deel van de
fabriek/kantoor of voer (laat) een veiligheidsrisicoanalyse
uit(voeren) op een project;
 geef mensen een compliment voor positief veilig gedrag;
 corrigeer onveilige handelingen onmiddellijk;


blijf communiceren over onze safety doelstellingen;
steun aan mijn team en zorg voor middelen, kennis
en procedures om te voldoen aan veilige werkplekken;
 analyseer alle incidenten met verwondingen om daarvan te leren;
 vermijd anderen de schuld te geven;
 zorg ervoor dat veiligheidsprocedures worden nageleefd;
	neem actief deel aan toolbox meetings en
veiligheidsbijeenkomsten.


	verleen
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Frequency Ratio (aantal ongevallen met verzuim per 100.000 manuur)
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Gedragscodes
Struyk Verwo Infra heeft deze successen niet zómaar bereikt.
Op alle vestigingen hebben leidinggevenden én medewerkers
gedragscodes waaraan ze zich moeten houden. Ook mag een
medewerker een machine alleen bedienen als alle bewegende
delen goed zijn afgeschermd, is het verboden een gebied te
betreden als er met hijsapparatuur wordt gewerkt en moet
iedereen werken met persoonlijke beschermingsmiddelen.
Systematisch worden er interne audits uitgevoerd door
directie, management en collega’s van andere vestigingen om
de controle scherp te houden. Niet alleen of iedereen zich aan
de regels houdt, maar ook of de machines en het terrein nog
steeds veilig zijn om mee en op te werken.
Opleiding
Ook investeerde Struyk Verwo Infra in de werkplekken van
haar medewerkers – om die niet alleen veilig te maken,
maar ook te verbeteren op het gebied van stof, geluid
en trillingen. Nieuwe medewerkers krijgen een gedegen
veiligheidsopleiding, een mentor die hem introduceert op
zijn nieuwe werkplek én een veiligheidsinstructie op dvd.
Alle medewerkers krijgen elk jaar minimaal zes keer een
toolbox-training, een veiligheidstraining op de werkplek waar
gezamenlijk de risico’s in kaart gebracht en opgelost worden.
Over het onderwerp veiligheid startte Struyk Verwo Infra
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in 2009 een interne campagne: ‘Veiligheid begint bij mij’. Elke
maand wordt een veiligheidsregel onder de aandacht gebracht.
Maar het belangrijkste is misschien wel dat medewerkers bij
Struyk Verwo Infra elkaar aanspreken op elkaars gedrag als ze
zien dat er niet veilig wordt gewerkt. Alleen zo werken we toe
naar een nóg veiliger 2011 voor al onze medewerkers!

Gedragscode voor medewerkers
Ik zal
 mezelf en anderen niet in gevaar brengen;
 altijd alle persoonlijke beschermingsmiddelen dragen;
 altijd werken volgens de veiligheidsinstructies;
 mijn werkplek netjes, ordelijk en veilig houden;
 beveiligingen respecteren;
 collega’s aanspreken op onveilige handelingen;
	onveilige situaties signaleren, daarover communiceren en
mede zorgdragen voor een noodoplossing;
 actief deelnemen aan trainingen en bijeenkomsten over veiligheid.
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groene
energie
Energie is een van onze grootste levensbehoeftes. Zonder
energie kan de mens niet overleven. Maar de traditionele
manieren om energie op te wekken, vervuilen de aarde.
Sinds januari 2010 gebruikt Struyk Verwo Infra daarom alleen
nog maar groene energie: elektriciteit die wordt gewonnen uit
duurzame energiebronnen. Daar groene stroom onuitputtelijk is,
zal het ook beschikbaar zijn voor de volgende generaties. Dit is
niet zomaar het geval met fossiele brandstoffen. De consument
die expliciet voor groene energie heeft gekozen, ziet dat
gelukkig niet terug door een hoger tarief op z’n energierekening.
Bedrijven die kiezen voor groene energie krijgen gek genoeg
hiervoor wel een hoger tarief berekend. Ondanks dat staat
Struyk Verwo Infra volledig achter de keuze want ook groene
energie is verantwoord ondernemen. 

1.

Het is schoon: bij de productie van groene energie
ontstaat minder tot geen afval.

2.

Energiecentrales die groene energie produceren,
verbruiken geen fossiele brandstoffen.

3.

Bij de productie en levering van groene energie
wordt een reductie van 50% CO2 belasting behaald
t.o.v. grijze energie.

4.

Groene energie is een duurzame manier van
energie opwekken.

5.

Duurzame energiebronnen zijn natuurlijke
energiebronnen. Ze zijn er altijd en worden
continu aangevuld. Het is dus een onuitputtelijke
vorm van energie.
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Over ISO
systemen
en het milieu
De zorg voor het milieu houdt Struyk Verwo Infra bezig:
het ís een serieus onderwerp en we némen het serieus.
Vandaar dat we ons milieuzorgsysteem graag wilden
laten certificeren. Struyk Verwo Infra heeft begin 2011
het ISO 14001-certificaat gehaald.

ij Struyk Verwo Infra staat het milieu al langer op de
agenda. Zo hebben we al een milieuzorgsysteem sinds
2002. Destijds vormde het model van de branchevereniging
voor de betonmortel- en betonproductenindustrie de basis
voor ons eigen systeem. Alle procedures werden geïntegreerd
in het online handboek bedrijfsvoering, net als ons kwaliteitsen veiligheidsbeleid. Wat er – met het ISO-certificaat in de
hand – werkelijk voor Struyk Verwo Infra gaat veranderen? Bij
Struyk Verwo Infra kijken we verder dan puur het voldoen aan
de wet- en regelgeving. Wij bepalen zelf interne milieudoelen
en gaan daar actief mee aan de slag. Het systeem is daarmee
vooral proactief geworden. Daarnaast speelt aantoonbaarheid
een rol bij ISO. Er worden meer gegevens gemeten en
vastgelegd. Beslissingen worden genomen op betrouwbaardere
informatie. Het vrijblijvende karakter van registraties is daarmee
wel komen te vervallen. Struyk Verwo Infra streeft ernaar

B
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om de belasting op het milieu zoveel mogelijk te beperken.
We hebben structureel aandacht voor verbeteringen. Je
kunt een vergelijking maken met het halen van je rijbewijs.
Het halen ervan is een belangrijke stap. Het verbeteren van
je rijvaardigheid leer je echter door er mee aan de slag te
gaan. Dit geldt ook met ISO. Wij hebben interne procedures
opgesteld voor allerlei zaken. In de praktijk zijn wij hiermee
aan de slag gegaan. De komende tijd zal leren of deze goed
aansluiten bij de praktijk en het gewenste effect geven. Waar
nodig zullen deze dus aangepast, ‘verbeterd’, moeten worden.
Voor 2011 zijn er dan ook ambitieuze doelstellingen.
Alhoewel Struyk Verwo Infra niet verplicht is om een
gecertificeerd ISO 14001-milieuzorgsysteem te hebben,
streefden we daar tóch naar. Omdat het milieu ons ernst is.
De prioriteiten liggen niet alleen bij het optimaliseren van het

Struyk Verwo Infra

Wat is ISO 14001?
ISO staat voor International
Standardization Organization.
Deze organisatie ontwikkelt allerlei
normen, waaronder de norm ISO
14001, die aangeeft waaraan een
goed milieumanagementsysteem
zou moeten voldoen. Met zo’n
systeem kun je als bedrijf structureel
aandacht houden voor het milieu
in de bedrijfsvoering. Een belangrijk
uitgangspunt voor ISO 14001
is dat je als bedrijf voldoet aan
wet- en regelgeving. Maar een
milieuzorgsysteem zorgt er ook
voor dat de milieuprestaties van de
organisatie permanent kunnen worden
verbeterd.
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Struyk Verwo Infra
heeft een ISO 14001milieuzorgsysteem.
Omdat het milieu ons
ernst is.
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systeem maar ook bij het realiseren van onze milieudoelen. In
de praktijk komt hier aardig wat bij kijken. Het hele traject van
inventariseren en analyseren tot implementeren en monitoren.
We zullen onze beschikbare kennis en middelen hiervoor
goed in moeten zetten om dit tot een succes te maken.
10 fabrieken in één keer certificeren?
Had dat nog bijzondere consequenties?
Alle fabrieken werkten al volgens het oude systeem. In dat
opzicht is het wijzigen of aanscherpen van procedures en
instructies niet al te moeilijk. Ook was er al een communicatieen overlegstructuur aanwezig waar bij aangesloten kon
worden. Dit maakt de wereld een stuk eenvoudiger.
Desalniettemin zijn wij een jaar bezig geweest.

Wij zijn namelijk op veel fronten actief. MVO gaat verder dan
alleen ISO 14001.
Wat is ons bijgebleven tijdens dit traject?
Een leermoment was het inzien dat ons kwaliteitszorgsysteem
ook een belangrijke bijdrage levert in het voorkomen van
milieubelasting bij onze klanten. Wij hebben namelijk onze
milieubelasting in kaart gebracht. Daarbij spelen regels vanuit
bijv. omgevingsvergunning, milieuwet en waterwet een
belangrijke rol. Echter met ons kwaliteitsysteem blijken
wij uitloging van onze betonproducten te voorkomen.
Je kunt de aspecten kwaliteit en milieu klaarblijkelijk
niet meer los van elkaar zien.
(bron: Ernst Horsten, VAM coördinator Struyk Verwo Infra)

Onze milieu doelstellingen voor 2011

-	Vijf procent besparen op energie. Dat
doen we met de interne campagne
‘Sta even stil’ én met investeringen.
-	Alle restproducten verwerken tot
nieuwe producten. Ter vergelijking in
2010 recycleden we al 64% van onze
restproducten.

-	Een warmtescan uitvoeren. Daarmee
onderzoeken we de mogelijkheden voor
nóg meer isolatie.
-	Een onderzoek uitvoeren naar onze
CO2-belasting. We streven ernaar om
onze CO2-belasting met 5% te verlagen.

-	Het rijgedrag van onze transporteurs
monitoren met een nieuw meetsysteem.
Struyk Verwo Infra wil hiermee uiteindelijk
besparen op brandstofverbruik.
-	De mogelijkheden onderzoeken van
de certificering voor het cradle to cradleprincipe van onze betonproducten.
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Slim omgaan met afval,
minder CO2-uitstoot
oms komen ook wij niet onder afval uit. In dat geval
hebben we voor elk type afval in de milieustraat van
Struyk Verwo Infra een eigen plek: metaal, glas, papier en hout.
Op die manier kunnen we afval op een efficiënte manier
hergebruiken. Maar ook ons kunststof verpakkingsmateriaal
wordt gerecycled door onze leverancier. Door afval te
recyclen, kan wereldwijd de uitstoot van CO2 worden
beperkt. De uitstoot van CO2 – ook wel bekend als
‘broeikasgas’ – is een van de grootste veroorzakers
van klimaatverandering. In het Verdrag van Kyoto zijn
maatregelen vastgelegd voor het terugdringen van CO2.

S

Bij Struyk Verwo Infra wilden we graag weten hoe het zat met
onze CO2-uitstoot bij de verwerking van ons bedrijfsafval.
Meten is weten, en daarom lieten we een scan maken
voor onze locatie in Tiel. Wat bleek? Ten opzichte van het
toetsingsjaar waarin nog geen sprake was van de huidige
afvalscheiding – het jaar waarin het Kyoto-Verdrag werd
gesloten – besparen we jaarlijks 81 ton aan CO2. En dat
staat gelijk aan 418.500 autokilometers. Een geweldig resultaat,
waar we dan ook erg trots op zijn. Daarom hebben we
besloten om dezelfde metingen ook op alle andere locaties
door te voeren.

(bron: IMSA Amsterdam, onafhankelijk Instituut voor Milieu- en SysteemAnalyse)

Struyk Verwo Infra scheidt afval. Want:

1.	Hergebruik van afval bevordert
het behoud van primaire
grondstoffen. Daarnaast vermindert
het productieprocessen en
transportbewegingen.
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2.	Als afval opnieuw wordt
gebruikt, vermindert uiteindelijk
de CO2-uitstoot.

3.	Restafval dat niet meer bruikbaar is, is
tóch nog nuttig. Want bij verbranding
ervan wordt energie opgewekt. En
dús blijven onze fossiele brandstoffen
behouden.

Struyk Verwo Infra

Jaarlijks besparen we alleen al
in Tiel 418.500 autokilometers
bij de verwerking van ons
bedrijfsafval.
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Duurzaam
bosbeheer
draagt bij
aan het in
stand houden
van bossen.
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Verantwoord
omgaan met hout
omen vormen de longen van de aarde. Ze zetten
kooldioxide om in zuurstof en zuiveren zo de lucht.
Daarnaast houden ze water en grond vast en voorkomen
daarmee overstromingen en gronderosie. Tachtig procent
van de diersoorten heeft bossen nodig om te overleven. En
over de hele wereld leven daarnaast nog eens honderden
miljoenen mensen in bossen of zijn er afhankelijk van. Helaas
verdwijnen er nog steeds bossen. Bijvoorbeeld doordat
op een onverantwoorde manier wordt gekapt, zodat het
bos zich niet kan herstellen. Of doordat bossen worden
platgebrand om er landbouwgrond van te maken. Jaarlijks
gaat op die manier wereldwijd dertien miljoen hectare bos
voorgoed verloren – dat is ruim drie keer de oppervlakte
van Nederland.Voor Struyk Verwo Infra zijn dat méér dan
genoeg redenen om zorgvuldig met hout om te gaan.

B

(bron: PEFC Nederland)

Certificaat
Veel milieu- en mensenrechtenorganisaties, inheemse
bevolkingsgroepen en bedrijven uit de bos- en houtsector
wilden daar iets aan doen. Dat heeft geleid tot de oprichting
van twee belangrijke internationale en onafhankelijke
organisaties voor duurzaam bosbeheer. In 1993 werd Forest
Stewardship Council (FSC) opgericht. In 1999 was het de beurt
aan Programme for the Endorsement of Forest Certification
(PEFC). FSC en PEFC hebben regels opgesteld om hout te
oogsten op een manier die niet ten koste gaat van de mensen,
planten en dieren in het bos. Zo worden gekapte bomen
voorzichtig uit het bos gehaald om geen andere bomen te
beschadigen, mag er per hectare maar een beperkt aantal
bomen worden gekapt in tropische bossen, geldt er een
kapverbod voor kwetsbare bossen en krijgt een bos tientallen
jaren de tijd om weer aan te groeien na een kap. Ook voor
mensen gelden regels. Het personeel in de bossen werkt
bijvoorbeeld onder goede arbeidsomstandigheden. Daarnaast
erkennen FSC en PEFC de rechten van de mensen die in
het bos wonen. Boseigenaren die zich aan de regels houden,
krijgen een certificaat. Wereldwijd zijn inmiddels honderden
miljoenen hectaren bos FSC- of PEFC-gecertificeerd. Al deze
maatregelen zorgen ervoor dat de bossen ook in de toekomst

Struyk Verwo Infra

behouden blijven, zodat mensen er kunnen blijven wonen en
de houtproductie nooit stilvalt. Ook Struyk Verwo Infra werkt
met hout: we gebruiken bijvoorbeeld pallets en stapellatjes
om onze producten op te plaatsen. Het spreekt voor zich dat
Struyk Verwo Infra het beleid heeft om hout in te kopen met
het FSC- of PEFC-keurmerk. Onze pallets dragen dus ook deze
keurmerken. We hebben de pallets in 2010 gekocht van een
gecertificeerde leverancier.
Retoursysteem
Binnen Struyk Verwo Infra werken we met een zogenaamd
pallet-retoursysteem om het verbruik van hout zo veel
mogelijk te minimaliseren. Hierbij worden pallets indien nodig
gerepareerd om de levensduur van de pallet te verlengen
en dus het verbruik te reduceren. Bij Struyk Verwo Infra is
het vanzelfsprekend dat we verantwoord met hout omgaan.
Want het is ook in óns belang dat de bossen in de toekomst
behouden blijven.
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Betonafval?
Dat kennen
we niet!
S

truyk Verwo Infra gebruikt zijn afval opnieuw. Dat wil
zeggen: onze afgekeurde producten en restproducten
laten we breken. Daarmee vervangen we een gedeelte van
het primaire zand en grind en maken we er weer nieuwe
producten van. Zo wordt ons afval dus nieuwe grondstof!
Bij Struyk Verwo Infra hebben we elk jaar zo’n 35.000 40.000 ton aan restmateriaal en afgekeurde producten.
Dit betreft een fractie van het totale productievolume maar
dat neemt niet weg dat het beperken van deze uitval onze
eerste zorg heeft. En uitval is helaas niet altijd te vermijden –
dus is hergebruik een must.

Verantwoord en duurzaam
hergebruik van zowel
onze eigen afvalstoffen
als die van derden.
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Struyk Verwo Infra besteedt hier dan ook veel aandacht aan.
Onze doelstelling is om alle restmaterialen en afgekeurde
producten opnieuw te gebruiken in onze nieuwe producten.
Maar Struyk Verwo Infra doet meer. Want we gebruiken óók
de afvalstoffen van andere industrieën opnieuw. Zo werken
we sinds kort met ecogranulaat – een restproduct van
de wegenbouw en een prima vervanger van grind. Én we
blijven zoeken naar de toepassing van andere alternatieve
toeslagmaterialen.

Duurzaamheid
in de branche
Struyk Verwo Infra zet zich ook
in om duurzaamheid binnen de
branche op een hoger niveau te
tillen. Directeur Patrick van der
Hoeven is bestuurslid van een
landelijke commissie, het BeST, een
onderdeel van de branchevereniging
BFBN. Deze commissie bekijkt de
technische mogelijkheden waarmee
de branche haar producten op een
hoger niveau kan tillen, bijvoorbeeld
op het gebied van duurzaamheid,
geluidsdemping, slijtbestendigheid en
regulering van de waterhuishouding
in de bodem. Daarnaast houdt Frans
Gabriëls, regio-coördinator KAM/V
van Struyk Verwo Infra als voorzitter
van de Technische commissie BeST,
zich bezig met het praktisch toetsen
van regelgeving op het gebied
van duurzaamheid en uitwerken
daarvan – in samenspraak met externe
certificerende instanties. Ten slotte is
Martin Moleveld, hoofd inkoop van
Struyk Verwo Infra, commissielid van
de BFBN voor kwaliteit, arbo, milieu
en veiligheidszaken, waarbij duurzame
ontwikkeling binnen de betonindustrie
een prominente plaats inneemt.
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Struyk Verwo Infra

Elke
druppel
telt
T

huis proberen veel consumenten zuinig te doen
met water. We laten de kraan niet lopen tijdens het
tandenpoetsen, we komen onder de douche vandaan
ook al is het water nóg zo lekker warm en misschien hebben
we zelfs een waterbesparende douchekop. Het is terecht
dat we ons zorgen maken over het water op aarde. Want
de aarde mag dan voor 70% uit water bestaan - maar 2,5%
van al het water is zoet en in principe dus geschikt voor
menselijke consumptie. Als al het water in de wereld in een
literfles gestopt zou worden, zou al het beschikbare zoete
water gelijk staan aan een lepel water. Bovendien is water
zuiveren tot kraanwater een duur proces dat veel energie
kost. Daarnaast dreigt het gevaar van uitdroging van de aarde.

(bron: TU Delft)

Struyk Verwo Infra heeft
twee hypermoderne
waterzuiveringsinstallaties.

Struyk Verwo Infra hecht belang aan het zorgvuldig gebruik
van water. Daarom hergebruiken we zo veel mogelijk van
het water waarmee we onze producten uitwassen. Op
onze locaties in Amsterdam en Tiel, waar de belangrijkste
fabrieken van wasproducties zijn, staat een hypermoderne
waterzuiveringsinstallatie en daarmee recyclen we 75 tot 100
procent van al ons water - afhankelijk van de waterbalans in
het productieproces. Zo beperken we zo veel mogelijk het
gebruik van schoon leidingwater. Want elke druppel telt.
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Vijf vragen
over
transport

CO2 Emissions

Peter Eikhout is Director Logistiek & IT. Als geen ander kan hij vertellen
wat Struyk Verwo Infra doet aan maatschappelijk verantwoord ondernemen
op het gebied van transport.
Safety

1

Struyk Verwo Infra wil minder
diesel verbruiken. Waarom?
‘We vervoeren onze producten niet
zelf, maar huren daarvoor zo’n vijftien
verschillende vervoerders in. Die nemen
overigens zelf best veel maatregelen om
het dieselverbruik zo veel mogelijk naar
beneden te brengen. Veel vervoerders laten
de chauffeurs deelnemen aan een cursus om
zuinig te leren rijden. Toch hadden we zelf het
gevoel dat het nog beter kon. Niet alleen uit
kostenoogpunt, maar ook vanwege het milieu.’

2

Minder diesel verbruiken,
hoe krijg je dat voor elkaar?
‘In 2010 stuitten we op het concept
Lean Haulage. Dat houdt in dat je het
rijgedrag van de chauffeurs kunt monitoren
met een kastje dat je op de motor plaatst.
Daarna krijg je dagelijks alle gegevens binnen
van de ritten van die chauffeur en kun je
die relateren aan een benchmark. Je krijgt
hierdoor inzicht in het rijgedrag van een
chauffeur. Het systeem geeft zelfs adviezen
wat de chauffeur precies kan verbeteren:
minder snel optrekken, minder hard remmen
of langer uitrollen bijvoorbeeld. Eén van onze
vervoerders werkt al met het kastje. Dat
gebruiken ze nu bij wijze van pilot.’

3

En wat levert het op?
‘Veel. Met Lean Haulage kunnen we op
termijn vijftien procent besparen op het
dieselverbruik. Vorig jaar zijn er vele miljoenen
aan vrachtkilometers voor ons gereden. Dus
tel maar uit je winst. Wat je ziet, is dat de
chauffeurs zich veel bewuster worden van
hun rijgedrag. En die bewustwording is nodig
om gedrag te veranderen. Het motiveert
ze ook nog, want ze zien precies hoeveel
zuiniger ze gaan rijden. De vervoerders zijn er
zelf trouwens ook blij mee, want ze kunnen
het kastje ook voor andere klanten gebruiken.’
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Profit

‘Door een kastje
op de motor weten
we precies of een
chauffeur zuinig rijdt.’

Resultaat bij implementatie Lean HaulageTM (bron: greaterthan.info)

Struyk Verwo Infra

4

Doet Struyk Verwo Infra nog meer om
het dieselverbruik terug te dringen?
‘Jazeker. We proberen ook het aantal
lege vrachtkilometers te verminderen. Daar
is sprake van als vrachtwagens een rit rijden
zonder dat ze een vracht bij zich hebben. Dat
gebeurt bijvoorbeeld als vervoerders onze
producten naar een klant brengen en niets
mee terug nemen. Wij zijn onderdeel van een
grote organisatie, dat bedrijven heeft over
het hele land. In het noorden zit bijvoorbeeld
Calduran, dat kalkzandsteen maakt en met
hetzelfde type vrachtwagens rijdt. Als wij
een product afleveren bij een klant in het
noorden, bekijken we of Calduran iets in het
zuiden moet bezorgen en dat nemen we dan
mee terug. Vier transportplanners plannen
onze ritten zo efficiënt mogelijk in.’

5

Nog meer plannen voor de toekomst?
‘We gaan onze pilot uitbreiden naar
andere vervoerders. Maar Lean Haulage
biedt meer mogelijkheden. Want waarom zou
je het kastje niet ook in onze heftrucks en
lease-auto’s plaatsen?’
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‘Samen met WGDN
zorgen voor duurzame
natuursteen’
H

et natuursteen dat Struyk Verwo Infra verkoopt,
moet absoluut duurzaam zijn. Om dat te kunnen
garanderen, sloten we ons in 2009 aan bij de
Werkgroep Duurzame Natuursteen. Coördinator Frans
Papma vertelt wat deze werkgroep inmiddels heeft bereikt.
Frans Papma is coördinator van de Werkgroep Duurzame
Natuursteen (WGDN). ‘De werkgroep is’, aldus Frans, ‘een
informele organisatie. Er zitten vertegenwoordigers van
verschillende stakeholders bij ons aan tafel: van bedrijven
zoals Struyk Verwo Infra tot maatschappelijke organisaties,
de FNV Bouw bijvoorbeeld. Maar ook de overheid is bij
ons vertegenwoordigd via het Initiatief Duurzame Handel.
Daar komt ook het grootste deel van ons budget vandaan;
ontwikkelingsgeld van de overheid.’ De werkgroep heeft tot

‘We willen dat kinderen naar
school gaan – en dat alle
medewerkers een medische
checkup krijgen.’
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doel om duurzame natuursteen op de markt te brengen. En
dat betekent dat er werk aan de winkel is, want natuursteen
wordt vaak níet op een duurzame manier gewonnen.
Certificaat
Of natuursteen duurzaam is, hangt af van een aantal factoren:
goede arbeidsomstandigheden en respect voor het milieu
en mensenrechten. Dat staat in de gedragscode van WGDN,
die inmiddels een aantal jaar bestaat. ‘Veel natuursteen wordt
gewonnen door bedrijven in India en China. Dan hebben we
het over verwerkingsbedrijven en de steengroeven waar zij
het materiaal vandaan halen’, vertelt Frans. ‘In de afgelopen tijd
hebben we een flink aantal bedrijven er bewust van gemaakt
dat de gedragscode belangrijk is. Zij weten op welke manier
ze aan deze gedragsnorm kunnen voldoen. Binnen zo’n bedrijf

Struyk Verwo Infra

Wat doet de
WerkGroep
Duurzame
Natuursteen?

Overheden en bedrijven die natuursteen inkopen,
willen meer en meer duurzaam geproduceerde
natuursteen. Ook bij consumenten is er een
groeiende vraag naar duurzame producten. De
markt verandert. Duurzame natuursteen heeft de
toekomst. Organisaties, bedrijven en consumenten
moeten daarbij helderheid krijgen over de
mate van duurzaamheid van de natuursteen
die wordt gekocht. Daarom werkt WGDN in
samenwerking met andere Europese initiatieven
aan de ontwikkeling van een Europees label voor
duurzaam natuursteen. Natuursteenbedrijven,
producenten en maatschappelijke organisaties zijn
nauw betrokken bij de ontwikkeling van het label.
WGDN heeft een gedragscode ontwikkeld
waarmee bedrijven knelpunten in de
aanvoerketen kunnen aanpakken. In de code zijn
arbeidsnormen, mensenrechten en milieunormen
opgenomen. WGDN staat een geleidelijke invoer
van de normen voor. Uitgesproken misstanden
moeten onmiddellijk worden aangepakt. Sommige
problemen zijn te complex of te verweven met
de lokale sociale structuur om van vandaag op
morgen te zijn opgelost. Lokale organisaties,
zoals werkgevers- en werknemersorganisaties,
en ngo’s (non gouvernementele organisaties)
zijn vaak de meest aangewezen partijen om aan
een probleemoplossing te werken en worden
daarom nauw betrokken bij de uitvoering van
verbeterprogramma’s.
Een van de vereisten voor toekenning van het
label is dat bedrijven, waar nodig, verbeteringen
doorvoeren in hun aanvoerketen. Importeurs
en leveranciers in India en China zijn al bezig
om op basis van de gedragscode gezamenlijke
verbeterplannen op te stellen en door te voeren.
De gedragscode is de basis voor het label in
oprichting. Bedrijven die het label dragen, zetten
zich in om de normen van de gedragscode
te implementeren: in het eigen bedrijf, bij
hun leveranciers, en bij de leveranciers van
leveranciers, tot en met de groeves waar steen
gedolven wordt.
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is er nu iemand verantwoordelijk voor dat de norm wordt
gehaald – die persoon volgt ook een training die wij aanbieden.
Op bepaalde momenten doen we audits om te kijken of er
vooruitgang is geboekt. Op die manier stomen we de bedrijven
klaar voor certificering.’ Die certificaten reikt de WGDN nu
nog niet uit, maar de verwachting is dat dat in de loop van
2011 gaat gebeuren. Frans: ‘Er zijn op dit moment bij de
meeste steengroeven nog genoeg verbeterpunten, maar we
gaan de lat steeds hoger leggen.’
Stof
‘Het werken in de groeve met natuursteen moet behoedzaam
en gecontroleerd gebeuren. Vaak wordt natuursteen gewonnen
met explosieven; het gaat om grote brokken steen. We moeten
dus voorkomen dat mensen daarbij verwondingen oplopen.
Bovendien, als je de steen droog bewerkt, bijvoorbeeld
om te polijsten, komt er veel stof vrij. Stof is slecht voor de
gezondheid en ook daar is dus een, letterlijk, schone taak
weggelegd want niemand wil stoflongen. Om maar niet te
spreken van het lawaai, wat natuurlijk ook over de volle
breedte aangepakt moet worden. De werkgroep geeft
hieraan sturing en in de trainingen die wij geven, krijgen de
medewerkers instructies om op een veilige manier te werken.’
Natuurgebied
De arbeiders in de groeven hebben vaak geen arbeidscontract.
Als ze overlijden, heeft de familie geen inkomsten meer. Ook
daaraan probeert de WGDN met praktische oplossingen
iets te doen. Maar ook het milieu is een aandachtsgebied.
‘Voor je het weet, richten bedrijven schade aan het landschap
aan. Er wordt gewerkt met open mijnbouw, gewoon een
gat in de grond, zeg maar. Natuurlijk moet je zo’n groeve

netjes achterlaten en het water in de omgeving niet
vervuilen. Bovendien zien we erop toe dat in een kwetsbaar
natuurgebied geen mijn wordt geopend.’
Kinderarbeid
Vooral kinderarbeid is een issue, zeker in een land als India.
Frans: ‘Dat is best een ingewikkeld probleem. Kinderen worden
vaak ingeschakeld door hun ouders bij het bewerken van
zandsteen. Ik kom zelf van een boerderij en moest thuis ook
meehelpen. Op zich is daar niet zo veel mis mee. Waar het
om gaat, is dat de kinderen niet worden belemmerd in hun
ontwikkeling. Ze moeten gewoon naar school kunnen. Maar
het is lastig om dat te controleren omdat de ouders niet altijd
in vaste dienst zijn van de fabrieken. In de Indiase provincie
Rajasthan zijn we nu bezig met een project waarbij we de
leveranciers van de stenen vragen om zich bij ons aan te
sluiten. Samen werken we eraan dat kinderen naar school gaan
en dat alle medewerkers een medische checkup krijgen. Ook
wordt er voor gezorgd dat de gezinnen een goede prijs krijgen
voor de stenen.’
Resultaat
Al met al heeft de WGDN inmiddels een goed beeld van wat
er speelt in de gebieden waar natuursteen wordt gewonnen.
En al moet er nog veel gebeuren, er is óók al het een en
ander bereikt. ‘Vooral in China gaat het goed. Daar hebben
we met twaalf leveranciers goede afspraken kunnen maken.
Deze resultaten hebben we bereikt mede dankzij bedrijven als
Struyk Verwo Infra. Zij willen uitsluitend duurzame natuursteen
gebruiken, dat merk je aan alles. Voor de Werkgroep
Duurzame Natuursteen is het nu een kwestie van doorpakken.
Maar dat komt goed, daar ben ik van overtuigd.’

SAMENVATTING GEDRAGSCODE

Maatschappij

Arbeid

Milieu

1.	Respect voor nationale wetten, waaronder die
over vergunning voor mijnbouw, corruptie, en
belasting
2.	Respect voor lokale gemeenschappen
3.	Betrokkenheid lokale en nationale
stakeholders bij keuzes over duurzaamheid

1. Dwangarbeid
2.	Kinderarbeid
3. Discriminatie op het werk
4.	Vrijheid van vakvereniging en het
recht op collectieve onderhandelingen
5. Leefbaar loon
6. Arbeidstijden
7.	Veiligheid en gezondheid op de
werkplek en in migrantenverblijven
8. Een wettig arbeidscontract

1.	Bescherming van
grond- en oppervlaktewater
2. Zuivere lucht
3. Afvalverwerking
4.	Bescherming van het
landschap & biodiversiteit
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Struyk Verwo
Infra gebruikt
bij voorkeur
een cementsoort
die voor minder
CO2-uitstoot
zorgt.
C

ement is een onlosmakelijk onderdeel van beton.
Alhoewel cement een beperkt deel is van het totale
mengsel, is het ook het meest milieuvervuilende
ingrediënt. Dat komt omdat bij de verbranding van kalksteen
CO2 vrijkomt, dat via de schoorsteen de lucht in gaat. Het
gebruik van biomassa of alternatieve brandstoffen bij de
productie van cement, beperkt de CO2-uitstoot behoorlijk.
Cement waarbij een hoogovenslak, een afvalproduct van de
ijzerproductie, wordt toegevoegd beperkt ook de CO2uitstoot. Deze cementsoort heeft de voorkeur van Struyk
Verwo Infra. In vaktermen: Struyk Verwo Infra gebruikt
daar waar mogelijk het milieuvriendelijker CEM III in plaats
van CEM I. Tenslotte wordt bij Struyk Verwo Infra vliegas
en kalksteenmeel toegevoegd aan het cement, waardoor
het gebruik van cement wordt gereduceerd. Struyk Verwo
Infra volgt, geholpen door het moederconcern CRH, alle
ontwikkelingen op de voet en test, rekening houdende met
alle arbo, milieu- en kwaliteitscriteria, regelmatig nieuwe
minder milieubelastende cementsoorten uit in nauwe
samenwerking met leveranciers.
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Werk
maken van
verantwoord
ondernemen
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Struyk Verwo Infra

B

ij Struyk Verwo Infra zijn we ons bewust van de
sociale verantwoordelijkheid die we als bedrijf
hebben. En die verantwoordelijkheid némen we
ook.Vandaar dat we óók werk willen geven aan mensen
die het niet zo gemakkelijk hebben op de arbeidsmarkt.
Bijvoorbeeld medewerkers van een sociale werkplaats of
zogenaamde drop-outs: jongeren die hun school voortijdig
hebben verlaten. Of mensen die werkloos of gedeeltelijk
arbeidsongeschikt zijn. Social return wordt dat ook
wel genoemd: het inzetten, begeleiden en opleiden van
medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

leerwerkbaan bieden. Maar er is ook ander werk bij Struyk
Verwo Infra. Schoonmaakwerk bijvoorbeeld, of schilderwerk en
plantsoenwerkzaamheden. Ook daar zien we kansen om onze
social return-doelstellingen te halen. Want die doelstellingen
hebben we: ons streven is dat medio 2013 8 FTE bij Struyk
Verwo Infra werkt uit een social return-doelgroep.
En? Zijn we op schema?
Ja, is het antwoord. In 2010 werkten er drie medewerkers uit
de social return-doelgroep bij ons bedrijf: een leerling-monteur
met een Wajong-uitkering, een medewerker binnendienst
van boven de vijftig die voorheen werkloos was én de sociale
werkplaatsvoorziening zorgt voor het onderhoud van het
groen op een van onze productielocaties.

Waar mogelijk vult Struyk Verwo Infra arbeidsplaatsen in
via social return. Niet iedereen zal in staat zijn om in een
omgeving te werken waar het werk om een lichamelijke
inspanning vraagt. Een extra barrière is dat er flink veel regels
en procedures gelden voor het meeste werk bij Struyk Verwo
Infra. Medewerkers moeten daarom minimaal MBO-niveau 2
hebben. In de toekomst gaat Struyk Verwo Infra inventariseren
of bepaalde werkplekken beter toegankelijk gemaakt kunnen
worden voor de doelgroep van social return. We hebben
ook een aantal stageplaatsen voor mensen die zich willen
omscholen. Bovendien willen we schoolgaande MBO-ers een

Zijn we daarmee tevreden?
Ja, deels natuurlijk wel. Maar we hebben nog even om onze
doelstellingen voor 2013 te bereiken. En daarom blíjven we
ons inspannen. In 2011 zoeken we meer medewerkers uit
de social return-doelgroep en gaan we onderzoeken of we
onze huidige werkplekken meer passend kunnen maken voor
deze doelgroep. Want Struyk Verwo Infra maakt werk van
verantwoord ondernemen.

Werkzaamheden door Social Return doelgroep

nr

locatie

functie

doelgroep

uren per maand

soort arbeid

1

Productielocatie
Koningsdijk – Oosterhout

Leerling monteur

WAJONG

Full time

Duurzame arbeidsrelatie
Jaarcontract bij SVI

2

Regiokantoor Oost
Tiel

Medewerker
binnendienst

50+ WW

Full time

Duurzame arbeidsrelatie
Jaarcontract bij SVI

3

Productielocatie
Havenweg – Oosterhout

Groen onderhoud
en -voorziening

Sociale
werkplaats

20 uur per maand

Ingehuurde arbeid

Te realiseren Social Return 2011

nr

locatie

functie

doelgroep

soort arbeid

Aantal

1

Alle vestigingen SVI

Groenvoorziening

Sociale werkplaats

Aflopende contracten in kaart brengen
en kijken of werkzaamheden door sociale
werkplaats medewerkers verricht kunnen
worden

5 locaties

2

Productielocaties

Opvulling vacatures
i.v.m. natuurlijke uitstroom

Werkzoekenden

Duurzame arbeidsrelatie
Jaarcontract bij SVI

4 vacatures

3

Productielocaties

BBL (BeroepsBegeleidende
Leerweg) aanbieden

Schoolgaande
MBO-ers

Leer / werk-baan

5 BBL trajecten

4

Productielocaties

Praktijkervaring

(Om)scholingstrajecten

Praktijkervaring / stageplaatsen

2 praktijkervaringsplaatsen per locatie

33

Struyk Verwo Infra
beoordeelt leveranciers
op de mate waarin
zij maatschappelijk
verantwoord ondernemen.
In 2010 testten we onze
nieuwe checklist voor
leveranciers, en vanaf
2011 zetten we deze
checklist structureel in.
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De buitenruimte is eigenlijk een opmerkelijk fenomeen.
Het kan een heel opvallende rol spelen omdat
er gebruik is gemaakt van in het oog springende
bestratingsmaterialen. Maar heel vaak is de buitenruimte
een haast onzichtbare factor die de beleving van de
‘gewone straat’ beïnvloedt. Pas als de bestrating niet

‘Thuis’ gaat
verder dan de
buitendeur
op orde is, of geheel ontbreekt, valt het op en geeft het
ons een gevoel van onbehagen. In een nieuwbouwwijk
bijvoorbeeld. Daar is het heel duidelijk. De huizen zijn
af en de nieuwe bewoners hebben hun intrek genomen.
Het moment dat de tijdelijke bestrating is vervangen
door de definitieve bestrating, geeft de bewoners pas
echt het gevoel dat ze thuis zijn.
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Struyk Verwo Infra

‘Thuis’ gaat dus verder dan de buitendeur. Ook de
buitenruimte heeft het vermogen om ons een thuisgevoel
te geven. De indeling van de openbare ruimte en de grote
keuze aan verschillende bestratingsmaterialen bepalen hoe wij
ons voelen op straat. Een doordacht bestratingsconcept kan
het verschil maken tussen dag en nacht. Op straat wordt niet
alleen gelopen, gefietst of gereden. Op straat wordt gepraat,
gepauzeerd, overlegd, gezeten. Op straat vinden ontmoetingen
plaats en zeggen mensen elkaar gedag. Er wordt gespeeld,
een blokje om gewandeld, geklust, gerend en geslenterd.
We hebben de buitenruimte nodig omdat die nou eenmaal
net iets groter is dan onze huiskamer…en dan willen we ons
graag ook daar op ons gemak voelen.
De meeste gemeenten beseffen dit als geen ander.
De maatschappelijke functie van de buitenruimte is mede
bepalend voor het welzijn op straat. Voor de veiligheid niet
te vergeten en voor de uitstraling van de straat, de wijk of
een heel stadscentrum. Nieuwe bestrating fleurt oude wijken
weer op. Een harmonieus straatplan geeft rust op drukke
routes. Het brengt structuur in de buitenruimte.
Het vormt de basis voor ons welbehagen op straat.
Struyk Verwo Infra is ook hierin ‘Straatbepalend’. Met de

beschikking over het uitgebreide productenscala en de
frequente productinnovaties, kan invulling gegeven worden
aan elke buitenruimte. Met de aanwezige kennis, het inzicht en
de continue drang naar verbeteringen, kan elke uitdaging een
passend eindresultaat opleveren. Bij Struyk Verwo Infra hebben
we van de buitenruimte ons professionele thuis gemaakt.
‘Leefomgeving’ nemen we dan ook heel letterlijk.
De buitenruimte vormt de basis waarop Struyk Verwo Infra
haar missie baseert. De missie van Struyk Verwo Infra spreekt
haar ambities en commitment uit om optimaal en op unieke
wijze in de behoeften van haar klanten te voorzien. Struyk
Verwo Infra realiseert als professionele partner passende
oplossingen voor een toonaangevende en duurzame inrichting
van onze leefomgeving.
Het hoofddoel is het realiseren van duurzame klantrelaties
door verantwoord te werken in alle facetten van het
werk. Verantwoord werken aan de toekomst betekent
bij Struyk Verwo Infra nu al stilstaan bij vooruitgang. En is
gebaseerd op drie belangrijke kernwaarden: klantgerichtheid,
resultaatgerichtheid en de gerichtheid op mens en
maatschappij.

Struyk Verwo Infra realiseert
als professionele partner
passende oplossingen voor
een toonaangevende en
duurzame inrichting van
onze leefomgeving.
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Productinnovaties
voor een
beter leefmilieu
In de buitenruimte is duurzaamheid uitermate belangrijk. Iets waar Struyk
Verwo Infra van harte achter staat. Niet voor niets is duurzaamheid uitdrukkelijk
opgenomen in onze missie. Struyk Verwo Infra werkt samen met experts en
ontwikkelt nieuwe producten om overheden te helpen bij de inrichting van
een duurzame leefomgeving. Onder andere op het gebied van waterbeheer,
onkruidpreventie en geluidsreductie. En machinaal bestraten is weer een
duurzame manier om de duurzame leefomgeving te realiseren.

Waterregulerend
Water speelt in Nederland een belangrijke rol en er zijn
aanwijzingen dat die rol de komende jaren nog groter gaat
worden. Intensieve bebouwing leidt tot een versnelde afvoer
van regenwater dat bovendien, eenmaal in het riool beland, de
zuiveringinstallaties belast. Daarnaast hebben we tegenwoordig
te maken met steeds grotere hoeveelheden neerslag die met
heviger pieken uit de hemel komt vallen. Daardoor storten
riolen vervuild water op het oppervlaktewater.
Struyk Verwo Infra werkt samen met Aquaflow, een
technisch bedrijf dat gespecialiseerd is in waterregulerende
bestratingsystemen. Het Aquaflow-systeem zorgt ervoor
dat hemelwater tijdelijk geborgd wordt in de fundering van
het wegdek, zodat het kan infiltreren naar het grondwater
of wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater. Een
groot voordeel is dat piekbelastingen zonder problemen
worden opgevangen en dat de opdrachtgever voor dak- en
straatverhardingen geen compensatie in de vorm van vijvers
hoeft te realiseren. Effectief blijft er dus meer ruimte over
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voor andere voorzieningen. Aquaflow en Struyk Verwo Infra
profiteren van elkaars sterke punten. Struyk Verwo Infra
heeft een breed assortiment van waterregulerende stenen,
waarmee een aantrekkelijk straatbeeld voor de bewoners
gecreëerd kan worden. En Aquaflow ontwerpt niet alleen de
waterregulerende fundering, maar begeleidt ook de aannemer
bij de aanleg en het onderhoud.
Onkruidpreventie
Onkruid is een hardnekkig probleem voor de beheerder.
Behalve de gevolgen voor de verkeersveiligheid is
ook de belevingswaarde in het geding én voor het
onderhoudsmaterieel de bereikbaarheid van de verhardingen.
Deze factoren maken dat onkruidgroei meestal maar in
beperkte mate wordt geaccepteerd en onkruidbestrijding
dus noodzakelijk is. Maar gemeenten zijn steeds meer
genoodzaakt om het gebruik van chemische middelen
in te perken. Afspoeling naar het oppervlaktewater is
namelijk niet alleen nadelig voor flora en fauna, maar ook

Struyk Verwo Infra

Een breed assortiment
waterregulerende stenen, een
aantrekkelijk straatbeeld voor
de bewoners.
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voor de productie van drinkwater. En alternatieven zoals
branden, stomen en borstelen zijn drie á vijf keer zo duur.
Deze bestrijdingsstrategieën zijn bovendien gericht op
symptoombestrijding: ze bestrijden de aanwezige begroeiing.
Goede preventieve maatregelen kunnen problemen met
onkruid voorkomen of sterk verminderen. Daarmee kunnen
ze een bijdrage leveren aan een lagere milieubelasting en
kostenbesparingen voor het beheer. Nevergreen is een
onkruidvrij bestratingsconcept, dat drie essentiële onderdelen
verbindt voor een langdurige onkruidpreventie: een goed
invoegbare steen, een hoge kwaliteit voegmortel en een
gespecialiseerde verwerker. Opdrachtgevers krijgen dan ook
vijf jaar garantie. Het grote voordeel van deze voegmortels en
straatstenen is dat regenwater kan infiltreren in de ondergrond
en dat bij het verleggen van kabels en leidingen de bestrating
eenvoudig opgebroken en hergebruikt kan worden.
Geluidsreducerend
De EU erkent omgevingslawaai als een serieuze bedreiging
voor de volksgezondheid. Een steeds verstoorde nachtrust
kan tot ernstige gezondheidsklachten van bewoners leiden.
Onder de nieuwe Europese richtlijnen zijn lokale overheden
genoodzaakt om maatregelen te nemen om bewoners te
beschermen tegen geluidshinder, vooral door het nog steeds
toenemende wegverkeer. Silent Way is de stille straatsteen
van Struyk Verwo Infra, die de geluidsbelasting in woningen
onder de wettelijke norm brengt. Door de open structuur
van de steen wordt contactgeluid van banden met de weg
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geabsorbeerd. Een effectieve bronmaatregel die stukken
goedkoper is dan gevelisolatie en bovendien het traditionele
straatbeeld – klinkerbestrating in plaats van asfalt – in stand
houdt. Struyk Verwo Infra doet al vijf jaar actief onderzoek
om de prestaties van stille straatstenen te verbeteren en
opdrachtgevers inzicht te geven in de technische levensduur
ten opzichte van andere stille wegdekken.
Machinaal bestraten
De innovaties zijn niet alleen op productniveau. Ook bij de
verwerking van de producten wordt kritisch gekeken naar
verbeteringen. Zo is het sinds 2006 verplicht terreinen van
1.500 m² of meer machinaal te bestraten. En dat is uiteraard
niet voor niets. Handmatig tillen moet zoveel mogelijk worden
vermeden of beperkt. Waarschijnlijk zal de richtlijn voor het
minimaal aantal vierkante meters naar beneden worden
bijgesteld in de komende jaren. En dat is maar goed ook.
Veilige werkomstandigheden en maatregelen die gericht zijn
op de gezondheid van de werknemer krijgen steeds meer
vaste voet aan de grond. Voor machinaal bestraten levert
Struyk Verwo Infra al jaren de basispakketten, maar Easy Fix®
– de straat van de toekomst – is krap een paar jaar het
succesvolle concept waarbij duurzaam bestraten volwassen
geworden is. Bij Easy Fix®-pakketten zijn de stenen aan alle
kanten opgesloten door hulpstukken. Deze hulpstukken
worden aan de straatkant hergebruikt waardoor wordt
bespaard op arbeid, transport en afvoer. Niet alleen duurzaam,
maar ook een mooie oplossing, waar Struyk Verwo Infra
octrooi op heeft verkregen.

Milieuvriendelijke
concepten
verdienen zich op
de lange termijn
altijd terug.

e
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Investeren in
luchtzuiverende
bestrating

tel je voor: je rijdt met je auto over een wegdek
dat de lucht zuivert. De uitlaatgassen die jouw auto
produceert, worden dus schoongemaakt terwijl je rijdt.
Toekomstmuziek? Helemaal niet. Want Struyk Verwo Infra
ontwikkelde een steen die de schadelijke stikstofoxiden in
de lucht met 25 tot 45 procent kan verminderen. Er is dus
toekomst voor luchtzuiverende bestrating.

S

Straten kunnen de luchtzuiverheid rond het verkeer flink
verbeteren. Dat vermoedden de specialisten bij Struyk Verwo
Infra eigenlijk al. Maar het werd eind 2010 écht duidelijk
tijdens een praktijkproef waarbij de luchtzuiverende steen
van Struyk Verwo Infra werd getest. Deze nieuwe betonsteen
zet de stikstofdioxides (NOx) uit de uitlaatgassen van auto’s
om in het onschadelijke nitraat. NOx veroorzaakt smog en
zure regen. Het geheim van de luchtzuiverende steen zit in
de samenstelling ervan. In de steen zit een speciaal soort
titaandioxide. Dat haalt de schadelijke stoffen uit de lucht en
zet die met behulp van zonlicht om in onschadelijk nitraat. Het
nitraat spoelt vervolgens gewoon met de regen weg.
Struyk Verwo Infra was al enkele jaren bezig met het
ontwikkelen van luchtzuiverend beton. Het afgelopen jaar is
er in samenwerking met de universiteit Twente, de universiteit
Eindhoven en de gemeente Hengelo een project uitgevoerd
en getest in de Castorweg in Hengelo. Aan beide kanten
van deze Castorweg staan huizen. De uitlaatgassen van de
vele passerende auto’s verdwijnen nauwelijks door de wind.
Op ongeveer duizend vierkante meter van de Castorweg
werd de nieuwe luchtzuiverende steen aangelegd. Daar pal
naast kwam nog eens duizend vierkante meter met gewone
bestrating. Vervolgens voerden onderzoekers van de Technische
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Het gehalte aan
stikstof-dioxide
in de lucht daalt
met 25 tot 45 procent.

Struyk Verwo Infra

Universiteit Eindhoven maandenlang metingen uit op ongeveer
een meter boven de grond. Struyk Verwo Infra werkt al
geruime tijd samen met de faculteit Bouwkunde van deze
universiteit. Uit de test bleek dat het gehalte aan stikstofdioxide
in de lucht boven het deel van de straat waar luchtzuiverende
stenen waren gelegd aanzienlijk was gedaald, namelijk met 25
tot 45 procent, afhankelijk van het weer.
Dat deze steen effectief is, werd met de test zonder meer
aangetoond. Maar de proefopstelling bracht nóg iets aan het
licht. De hoge nitraatomzetting zorgde namelijk voor een

zoutafzetting aan het oppervlak van de steen, wat ten koste
gaat van de effectiviteit van de steen. Reden voor Struyk Verwo
Infra om de steen verder door te ontwikkelen. De resultaten
van de test aan de Castorweg zijn een grote doorbraak.
Struyk Verwo Infra is daarmee een heel eind gekomen met
het leveren van een bijdrage aan de verbetering van de
luchtkwaliteit. Zodra er duidelijkheid is over de duurzaamheid
van de hoge NOx-reductie, brengt Struyk Verwo Infra het
product op de markt. Voordat het zover is, wordt eerst gestart
met twee nieuwe onderzoeken met aangepaste mengsels, om
meer zekerheid te verkrijgen.

Hoogleraar in bouwmaterialen
Professor dr. ir. Jos Brouwers werkt al acht jaar
samen met Struyk Verwo Infra. Deze langdurige
samenwerking kwam tot stand nadat Struyk
Verwo Infra had gehoord van het werk van Jos
Brouwers, die hoogleraar Bouwmaterialen is aan de
Technische Universiteit Eindhoven. De toenmalige
directeur van Struyk Verwo Infra nam contact op
met Brouwers en zijn team. ‘Dat bleek de aftrap
van een nauwe samenwerking’, vindt Brouwers.
‘Struyk Verwo Infra levert waardevolle input voor
ons onderzoek. We horen waar het naartoe gaat
in de industrie en wat belangrijke overwegingen

zijn die betrekking hebben op mijn vakgebied. Maar
ook in praktische zin helpen ze ons. Zo krijgen we
bijvoorbeeld monsters van materialen die we nodig
hebben bij het onderzoek. De industrie en de
wetenschap worden er allebei beter van als er naar
samenwerking wordt gezocht’, aldus Brouwers. ‘Er
komt in de betonindustrie meer tot stand op het
gebied van nieuwe producten, kostenbesparing
en milieu-effecten als er gebruik wordt gemaakt
van de kennis die in mijn groep aanwezig is.
Andersom behalen wij betere en bruikbaardere
resultaten door bijvoorbeeld de terugkoppeling

over materiaal- en productiekennis uit een bedrijf
als Struyk Verwo Infra. Al met al spreken we
elkaar regelmatig, zo’n tien keer per jaar. Meestal
telefonisch of tijdens een vergadering, maar soms
ook tijdens metingen of bij de productie. Voor het
onderzoek in Hengelo werkten we natuurlijk ook
nauw samen. Mede door die samenwerking zijn
de doelstellingen van de proef bereikt en is het
experiment geslaagd.’
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Link-bank.
Bank met
Nabasco-label

S

truyk Verwo Infra voorziet in duurzame oplossingen voor
onze leefomgeving. Een goed voorbeeld is de betonnen
LINK-bank. Deze is in 2010 geïntroduceerd en voorziet
in een zitting die uit te voeren is in duurzaam kunststof
materiaal waarin natuurlijke vezels zijn verwerkt. Deze
kunststof is te herkennen aan het Nabasco-label, dat garant
staat voor een milieuvriendelijke manier van produceren.
De bank is in verschillende kleuren leverbaar en is daarmee
mooi in te passen in de omgeving.
Bij het Nabasco-label worden, naast glasvezels, ook natuurlijke
grondstoffen gebruikt, zoals jute, vlas, kokos en hennep.
Natuurlijke vezels vergen minder energie om te produceren
én er hoeven minder chemicaliën te worden gebruikt bij het
hechten aan de hars. De zitting van de LINK-banken wordt
geproduceerd in gesloten mallen. Daardoor is de uitstoot van
oplosmiddelen bij het uitharden van de hars maar liefst 95%
lager dan normaal. Koolstoffilters zuiveren de rest.
De zitting wordt geproduceerd met 100% groene stroom.
Én na de gebruiksfase kan zo’n - met natuurlijke vezels
versterkte - composiet door verbranding in groene stroom
worden omgezet.
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‘We doen niet aan MVO
omdat het moet, maar
omdat we het graag
wíllen. MVO is voor
Struyk Verwo Infra een
bewuste beleidskeuze.
Want we verbruiken
met z’n allen in een hoog
tempo de aarde.’
Patrick van der Hoeven
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Carbon footprint:
meetbare verbetering

Totale uitstoot CO2
in 2009 & 2010
t.o.v. 2008

-10,7%

2008

2009

Data ingevoerd o.b.v. gegevens in Nationale CO2 database in de bouw: www.co2reductieindebouw.nl.
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2010

-26,6%

Struyk Verwo Infra

-8,7%

2008

2009

-18,4%

Totale uitstoot CO2
per ton productie
t.o.v. 2008

2010

2009

-1,6%

2010

-3,6%

Totaal Energieverbruik
in 2009 & 2010
t.o.v. 2008
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Stilstaan bij vooruitgang
Als marktleider in de publieke bestrating staat
Struyk Verwo Infra midden in de wereld. Een
hectische omgeving die dagelijks verandert.
Waar dingen steeds sneller gebeuren en waarin
we met z’n allen razendsnel beslissingen nemen.
Daarom is het goed om ook eens even stil te
staan. Bedachtzaam om je heen te kijken. Na
te denken over de straat waar we dagelijks
mee bezig zijn. En bewegingen van vandaag te
zien die bepalend zijn voor morgen. Voor een
duurzame toekomst. www.struykverwo.nl

Gisteren
nu
morgen
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