Betonnen bestrating
Samen voor een betere omgeving

“Hoe controleer je als opdrachtgever
dat de duurzaamheidsclaims van
producenten geen loze woorden zijn,
maar er daadwerkelijk duurzame
producten worden toegepast?”

Duurzame bestrating

Transparant en betrouwbaar
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Met het Manifest Maatschappelijk Verantwoord

uitkomst. Deze geeft opdrachtgevers de garantie dat

Inkopen hebben (overheids)organisaties afgesproken

ze betonproducten kopen met transparante en

dat ze duurzame goederen en diensten aanschaffen.

betrouwbare informatie met betrekking tot circulari-

Voor de bouw betekent dat dat er zo veel mogelijk

teit en MKI.
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Certificaat
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Zo wordt aangetoond dat het door de producent
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“Bekijk onze
animatie over
de BRL op
Betonhuis.nl/
bestrating.”

Het certificaat garandeert dat er bij levering wordt
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Negen producenten zijn aangesloten bij Betonhuis Bestrating.
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Betonhuis is de branchevereniging van de cement- en beton-

• Deze profielen worden door een externe certifcerende
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Ook kun je contact opnemen met Taco van den Broek via

• Er zijn meer beoordelingsrichtlijnen; deze vullen

0348 484 400 of bestrating@betonhuis.nl.

elkaar aan. De duurzaamheidsverklaring in de
beoordelingsrichtlijn ‘Milieuprofielen voor betonnen
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werken met duurzaam beton’ van BouwCirculair
toe te passen. De richtlijn gaat verder dan andere
certificaten, zoals Milieukeur en DUBOkeur.
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