Concreet op een rij:

Intern afval

Het beleid bij Cementbouw is om de productie van afval te minimaliseren
(strevend naar ‘zero-waste’) en om afval waar mogelijk te recyclen. Bij de
productie van beton komt geen afval vrij. Restbeton dat terugkomt op de
centrale wordt volledig hergebruikt als grondstof voor producten als mega
blokken, die bijvoorbeeld worden gebruikt als scheidingswanden tussen
opslagvakken.

Optimale logistiek

Cementbouw werkt continu aan actuele optimalisatie van de logistiek om
belasting voor het milieu te minimaliseren. Voor het transport van producten/
grondstoffen maakt Cementbouw gebruik van modulair transport. Dat wil
zeggen dat er vanuit het oogpunt van duurzaamheid in alle gevallen gezocht
wordt naar de ideale combinatie van transportmiddelen (bijvoorbeeld over
spoor, weg en water) om in te zetten tussen plaats van de bron van de grond
stof, de opslag (silo’s), evt. bewerkingslocaties en afnemer.

Cementbouw krijgt bijna dagelijks afvalstromen van andere industriële
processen aangeboden met de vraag of die zouden kunnen dienen
als secundaire grondstof in beton of als alternatief bindmiddel voor
andere toepassingen. Wanneer het vermoeden bestaat dat een derge
lijke afvalstroom geschikt kan zijn als grondstof dan wordt er een
intensief onderzoek gestart naar de toepasbaarheid (uiteraard binnen
de kaders van wet- en regelgeving) en de stabiliteit van de beschik
baarheid en kwaliteit. Een belangrijk vraagstuk is tevens hoe bepaalde
stoffen zich over 30 jaar gedragen; ze moeten ook in de toekomst weer
recyclebaar zijn.

Cementbouw heeft (naast ISO 9001) het milieuzorgsysteem
NEN-EN-ISO 14001. Dit is een systematiek waarmee bij alle
aspecten van de bedrijfsvoering rekening wordt gehouden met
milieuaspecten. Het zet aan tot het beheersen en verbeteren
van prestaties op milieugebied.

Het leasewagenbeleid schrijft daarnaast voor dat leaserijders
alleen keuze hebben uit personenauto’s met een A- of B-label.

Het uitvoeren van analyses op het gebied van brandstofof energieverbruik geeft Cementbouw inzicht in
mogelijkheden tot reductie. Zo is bijvoorbeeld in kaart
gebracht wat het brandstofverbruik is van een ketel op
een betonmixer tijdens de verschillende momenten
binnen een proces, zoals laden, rijden, wachten en lossen.
Met de kennis die uit deze analyse werd verkregen is een
systeem aangeschaft waarmee Cementbouw de ketel
snelheid kan reguleren per situatie. Dit reduceert
brandstofverbruik.
Het aanbrengen van losse energiemeters per installatie
(inclusief de controle op luchtinstallaties) geeft
bijvoorbeeld inzicht in het energieverbruik van
individuele apparaten. Met deze kennis is nauwkeurig te
bepalen welke machines de grootste invloed hebben op
het algehele energieverbruik.

Recycling

Cementbouw heeft een business unit die zich specifiek richt op recycling van bouw- en
slooppuin tot granulaat dat weer ‘een tweede leven’ krijgt binnen de bouw.

Productontwikkeling en innovatie
CO2-footprint

De vrachtwagens van Cementbouw worden aangeschaft met
de schoonste motoren die ten tijde van de aankoop beschik
baar zijn. Daarnaast worden de trucks uitgerust met systemen
die het brandstofverbruik en/of diverse emissies positief
beïnvloeden, zoals een fleetmanagementsysteem, navigatie
systeem en het litronic-systeem voor de ketel van mixers.

Meten is weten

‘Het is beleid om de productie van afval te minimaliseren en om afval waar mogelijk te recyclen’

Zuinig en veilig rijden

Schoner wagenpark

Truckmixers worden aan het einde van de dag gereinigd met spoel
water dat via een spoelbak wordt hergebruikt in het productieproces.
Daarnaast worden er reinigingsmiddelen gebruikt die minder schade
lijk zijn. In de washal in Wanssum waar de bulkcombinaties worden
gereinigd wordt gewerkt met opgepompt bronwater. Na gebruik
wordt het water opgevangen in waterzuiveringsbakken en herge
bruikt.

Hoe groen is een m3 beton?

Middels de zogenaamde CUR88-tool kan Cementbouw de
milieubelasting van de betonmortelproducten berekenen en
optimaliseren. De rekentool is ontwikkeld om in de behoefte
van transparante milieu-informatie voor opdrachtgevers en de
eigen organisatie te voorzien. Onze betontechnologen kunnen
na het invoeren van de betonsamenstelling en de herkomst
van de grondstoffen nauwkeurig de milieubelasting van een
m3 beton berekenen, los van de toepassing.

Extern afval

Milieuzorgsysteem ISO 14001

Chauffeurs in dienst van Cementbouw krijgen trainingen
in het zogenaamde ‘Nieuwe Rijden’. Bij het aanpassen van
rijstijl kan 5 tot 15% op het brandstofverbruik worden
bespaard. Het vermindert bovendien de emissie van CO2.
De effecten van Het Nieuwe Rijden op de luchtkwaliteit
zijn positief, met name door de meer gelijkmatige rijstijl.
Bijkomend effecten zijn geluidsreductie door het rijden in
lagere toerentallen en een vergroting van verkeersveiligheid.

Watergebruik

Middels geverifieerde footprints van de verschillende divisies geven wij inzicht in de CO2uitstoot van onze processen. Daarnaast hebben wij de CO2-uitstoot van het product beton
mortel in kaart gebracht. Op basis van de footprints heeft Cementbouw reductiedoelstellingen
voor de lange termijn geformuleerd. Transparantie in CO2-uitstoot van onze organisatie en van
onze partners geeft mogelijkheden voor CO2-reductie in de gehele keten.

Duurzaamheid stimuleert Cementbouw tot productontwikkeling en
innovatie, iets waar zowel het bedrijf als de opdrachtgever van profiteert.
Op basis van duurzaamheidsvraagstukken van opdrachtgevers worden in
het goed uitgeruste Cementbouw onderzoekslaboratorium in Zoeterwoude
betonmortels ontwikkeld die voldoen aan de vaak heel specifieke prestatieeisen. In het laboratorium in Wanssum wordt onderzoek gedaan naar
allerlei alternatieve bindmiddelen.

‘Duurzaamheid stimuleert Cementbouw tot
productontwikkeling en innovatie’

Sustainable Concrete Centre (SCC)

Om haar lange termijn duurzaamheidambities kracht bij te zetten is
Cementbouw in 2011 binnen CRH initiatiefnemer geweest van het
Sustainable Concrete Centre (SCC). Het SCC is vraagbaak en expertiseorganisatie op het gebied van duurzaamheid en begeleidt en adviseert
bij het ontwikkelen van duurzame betongerelateerde producten en
concepten. Processen waarin ontwikkeld wordt met primaire en secundaire grondstoffen, bestaand en nieuw.

Beton Bewust

Cementbouw is in het bezit van het Beton Bewust keurmerk. Het keurmerk
van de Vereniging van Ondernemers van Betonmortelfabrikanten in Nederland
(VOBN) bevestigt dat Cementbouw voldoet aan strenge eisen op het gebied
van betrouwbaarheid, deskundigheid, duurzaamheid en arbeidsveiligheid.

Secundaire grondstoffen
B eton

Waar betontechnologisch mogelijk, vervangt Cementbouw
bij de productie van betonmortel traditionele grondstoffen
(zand, grind en cement) door restproducten. Zo kan een deel
cement worden ver-vangen door het CO2-neutraal gecertificeerd poederkoolvliegas en/of passen we het CO2-vriendelijke
hoogovencement (met groot aandeel secundaire grondstof
hoogovenslak) toe in de mengsels. Daarnaast wordt, indien
mogelijk, een deel van het steeds schaarser wordende grind
vervangen door betongranulaat (gerecycled betonpuin).
Hiermee is Cementbouw in staat om haar klanten een duur
zaam product met dezelfde hoge kwaliteitsgarantie te leveren.
B indmiddel en

Cementbouw biedt tevens alternatieve bindmiddelen aan
voor diverse toepassingen. Deze bindmiddelen zijn combinaties
van bijproducten van bepaalde industriële processen, die in
onze mengfabriek in Wanssum bewerkt worden tot ze voldoen
aan de juiste specificaties en eigenschappen. In plaats van als
afvalstof te worden bestempeld vinden deze bijproducten hun
duurzame toepassing als secundaire grondstof binnen de bouw.
Een voorbeeld hiervan is Calstarite 10, een bijproduct van de
papierindustrie, dat kan wordt toegepast voor de stabilisatie
van gronden en slibben.

‘Duurzaam bouwen
een absolute must’
Duurzaam bouwen is een must.
Hulpbronnen worden immers steeds
schaarser en ook de emissies en de
milieubelasting veroorzaakt door de
bouw van gebouwen en de aanleg van
infra moeten omlaag. Met het oog op
de beperkte voorraad aan fossiele
brandstoffen, de opwarming van de
aarde en de afvalproblematiek wordt
het steeds belangrijker te bouwen
aan duurzaam vastgoed en infra.
Duurzaam bouwen betekent ook
verantwoord omspringen met water,
energie, grondstoffen, en de openbare
ruimte. Duurzaam bouwen vraagt om
een integrale aanpak waarbij vooraf
bewuste keuzes worden gemaakt.
Met producten zoals vliegas, beton
granulaat en een aantal andere
secundaire grondstoffen heeft
Cementbouw al een aantal goede
duurzame grondstoffen in handen
voor haar opdrachtgevers en de eigen
productie. Maar Cementbouw denkt
daarnaast na over verdere nieuwe
(totaal)concepten en toepassingen
van onze producten die positief
bijdragen aan duurzame prestaties
van gebouwen en infra.

Aan de basis van MVO bij Cementbouw staan
drie pijlers: People, Planet en Performance.

people

planet

‘De gedragscode
onderstreept
hoe belangrijk
verantwoord(elijk)
gedrag is’

perfor
mance

Groene stroom

Cementbouw wil graag haar goede reputatie behouden en onder
streept daarom met haar gedragscode hoe belangrijk verant
woord(elijk) gedrag is. Deze gedragscode wordt door alle mede
werkers ontvangen bij indiensttreding. Specifieke onderwerpen
uit de gedragscode worden daarnaast (vanwege de kracht van
de herhaling) regelmatig onder de aandacht gebracht via de
interne media.

Veiligheid voorop

Middels onder andere een consequente (bijna-)incidentenregistratie,
check-lists, trainingen, structurele communicatie en themagerichte
veiligheidscampagnes houdt Cementbouw het onderwerp Veiligheid
top-of-mind bij haar medewerkers en mensen die werk in onze
opdracht uitvoeren. Het motto daarbij is:

Door het actief delen van best-practices
binnen onze eigen organisatie en binnen
moedermaatschappij CRH proberen we
continu te blijven leren van elkaar en de
veiligheid steeds verder te verbeteren.

Fietsenplan

Fietsen is niet alleen gezond, het is ook goedkoop, milieu
vriendelijk en het levert bovendien een bijdrage tot het
verminderen van parkeer- en fileproblemen. Daarom biedt het
Fietsenplan de medewerkers van Cementbouw de gelegen
heid om met belastingvoordeel een fiets aanschaffen om mee
naar het werk te reizen.

Concreet Duurzaam

www.concreetduurzaam.nl

Gedragscode

Vrijwel alle kantoren en productielocaties
van Cementbouw gebruiken sinds 2011
groene stroom. Deze duurzame stroom
wordt gewonnen uit waterkrachtcentrales.

‘zero accidents door zero tolerance’

Cementbouw levert materialen en grondstoffen voor de bouw - zoals cement,
vulstoffen, zand en grind - binnen de Benelux en is één van de grootste producenten
van betonmortel in Nederland. Daarnaast recyclet Cementbouw betonpuin tot
secundaire grondstoffen voor beton en asfalt. Een belangrijk deel van de logistieke
processen van haar bedrijfsactiviteiten voert Cementbouw in eigen beheer uit.
Cementbouw is onderdeel van het Ierse CRH concern, een toonaangevende inter
nationale beursgenoteerde leverancier van bouwmaterialen.

people

SBIB
AED (defibrillator)

Op alle locaties van
Cementbouw zijn AEDapparaten aanwezig om
in te zetten in het geval
van hartfalen bij een
medewerker of bezoeker.
Naast de twee BHV’ers
per locatie zijn ook de
andere medewerkers
opgeleid om het
apparaat te bedienen.

De bedrijfscode van Cementbouw is opgesteld conform het model van SBIB (Stichting
Beoordeling Integriteit in de Bouwnijverheid). Deze SBIB code heeft vooral betrekking op
de relatie tussen opdrachtgever en aannemer, en de mededingingsaspecten die daarbij
een rol kunnen spelen.

Leveranciersbeleid

Leveranciers zijn zeer belangrijk
voor de prestaties van ons bedrijf.
Cementbouw verwacht van hen
dat ze kwaliteit leveren en
innovatief en efficiënt zijn. Wij
verwachten ook van onze
leveranciers dat zij zich aan de
wet houden en op integere,
ethisch verantwoorde manier
werken. Aan de andere kant
streeft Cementbouw ernaar een
duurzame relatie op te bouwen
en een goede partner te zijn door
rechtvaardig en eerlijk te zijn.

‘Leveranciers zijn zeer belangrijk voor de prestaties van ons bedrijf’

www.cementbouw.nl
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Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
speelt een belangrijke rol binnen de prestatie- en
groeistrategie van Cementbouw. Als een van de
vooraanstaande organisaties binnen onze sector
zien wij het als onze verantwoordelijkheid om
duurzame oplossingen te bieden en met onze
klanten mee te denken over hoe we gezamenlijk
duurzamer kunnen bouwen. Cementbouw kiest
bewust voor duurzaamheid en staat daarom stil bij
de impact die onze activiteiten en werkprocessen
hebben op mens en milieu.

Het waarborgen van continuïteit van het bedrijf in
brede zin en het opbouwen en bestendigen van
duurzame relaties met medewerkers, klanten,
leveranciers en de omgeving; dat is waar MVO bij
Cementbouw uiteindelijk voor staat.

