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van de duurzame bouwplaats

HOUT u de ontwikkelingen
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Onderzoek toont aan: SROI en 
participatie zijn heel belangrijk
Onderzoek* van Heras Mobile Fencing 
& Security in samenwerking met Groene 
Bouwhekken toont aan dat er nog veel 
werk aan de winkel is als het gaat om 
de duurzame bouwlocatie. Maar de weg 
er naartoe is niet makkelijk, want zowel 
geld, aanbestedingen en te weinig kennis 
spelen een grote rol.

Wel blijkt dat er al veel aandacht is voor 
Social Return On Investment (SROI), 
duurzaam inkopen en de participatie van 
omwonenden/bewoners. 

U bent vast bekend met talloze duurzame initiatieven, innovaties en 

ontwikkelingen. Maar staat u ook wel eens stil bij de bouwlocatie zelf? 

Want juist daar is nog veel te winnen.

Meer aandacht voor de 
duurzame binnenstedelijke 
bouwlocatie

De duurzame bouwplaats binnenstedelijk gebied

Wat belemmert het verduurzamen 
van de bouwplaats?

Kosten                        
             27,9%
Aanbestedingsproces 
                            20,9%
Kennisniveau
                     18,6%
Gemakzucht                         
               11,6%
Conservatisme
     4,7%
Overig / weet niet                    
                         16,3%

www.heras-mobile.nl

Benieuwd naar alle resultaten?
Download het visiedocument:

duurzamebouwplaats.com

Bij duurzame bouwlocaties  
draait het om 3 componenten

*  Onderzoek in maart 2020 onder 35 projectontwikkelaars, 
gemeenten, aannemers, adviesbureaus en stichtingen.

Een duurzaam bouwhek draagt bij aan succesvol  
omgevingsmanagement en SROI-verplichtingen

1. Werkwijze 
slimmer inkopen/

meer bewustwording/
kennis/wijze van 

aanbesteden

 2. Middelen 
duurzamere 
materialen/
materieel/

duurzamere energie

3. Omgeving
effect op de omgeving  

zoals social return/
uitstoot/lawaai/

zicht

Een specifiek onderdeel op de bouwplaats 
waarin verschillende aspecten van een 
duurzame bouwlocatie naar voren komen, 
is het duurzame, groene bouwhek. 
Esthetiek, SROI, materiaal en circulariteit 
worden erin verenigd. 

Heras Mobile en Social Enterprise 
Groene Bouwhekken introduceren 
Combi-Wood, het duurzame bouwhek 
voor de omheining van bouwlocaties. 
De samenwerking is ontstaan vanuit 
de vurige overtuiging dat alledaagse 

producten, zoals een bouwhek,  
een integrale duurzame meerwaarde  
moeten hebben.

In samenwerking met:



Kijk op 
duurzaambouwhek.nl 
en vraag direct een  
offerte aan!
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Combi-Wood
Een duurzaam bouwhek 
voor binnenstedelijk gebied

Combi-Wood bestaat uit een robuust houten  

paneel en een open bouwhek met zeer fijne maas.  

Dit bouwhek ontneemt het zicht van automobilisten 

en voorbijgangers op de bouwplaats. Terwijl 

voetgangers de vorderingen in alle rust bekijken 

of genieten van de groene uitstraling die de 

plantenbakken kunnen bieden.

Het houten paneel is PEFC gecertificeerd en wordt geproduceerd 
door mensen die re-integreren op de arbeidsmarkt, waarmee 
het product een antwoord geeft op SROI-vraagstukken en 
sociale impact heeft. Daarnaast is Combi-Wood geschikt voor 
de bevestiging van plantenbakken van Groene Bouwhekken 
waarmee een aantrekkelijk groen straatbeeld gerealiseerd wordt 
en bijdraagt aan het verminderen van de overlastervaring.  

Combi-Wood staat voor:

         Anti-vandalisme 
 
 Netter straatbeeld 
 
 Robuust hek 
 
 Social engagement 
 
 Geschikt voor plantenbakken 
 
 SROI-invulling

Nieuw:


