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Circulair slopen / Duurzaam ondernemen
Bottelier groep wil vooruitstrevend blijven op
gebied van circulair slopen en duurzaamheid.

Bottelier: Recycling sloopafval > 99 %
Beleid, doelstellingen en maatschappelijk verantwoord ondernemen:
•
•
•
•
•
•
•

Meer opdrachten voor circulair slopen of duurzaam ondernemen genereren
Circulaire dienstverlening verder automatiseren
Innamevoorwaarden van toeleveranciers van duurzamere afzetstromen voor sloopmaterialen
identificeren
Onderzoek naar de nieuwste technieken en innovatie voor materieel en producten om de
sloopkwaliteit/efficiëntie te kunnen verbeteren
Meer opdrachten in de industriële sector
Voor 2024 een industriële sloopopdracht volgens principe circulaire economie realiseren
Een gemiddelde klantbeoordeling van 8,0

MVO-PRESTATIELADDER:
Wij zijn gecertificeerd voor niveau 3 van de MVO Prestatieladder. Voor 2021/2022 hebben wij voor onze
organisatie de volgende belangrijke thema’s als MVO-indicatoren vastgesteld:
• Goed werkgeverschap
• Milieu, grondstoffen en emissies
Belangrijke stakeholders voor 2021/2022 zijn:
• Personeel
• Klanten

•

Overheden

Klanten:
Wij hebben een MVO-beleidsplan waarin we veel indicatoren geformuleerd hebben om ons beleid te
toetsen en het productieproces te verduurzamen en verbeteren. Hierover informeren we onze
stakeholders. Onze klanten geven onze een overall klantbeoordeling van 8,7.
Wij vinden het belangrijk om met onze klanten mee te denken en onze klanten te ontzorgen. Hiervoor
waarderen onze klanten ons met een 9.

Balans vinden tussen prijs, kwaliteit en duurzaamheid.
Milieu, grondstoffen en emissies:
Wij realiseren een recycling van sloopafval van meer dan 99 % door scheiden van alle materialen aan
de bron en optimale hergebruik.
Circulair slopen is onze belangrijkste pijler in het bijdragen aan een MVO.
Wij hebben een circulaire sloopmethode ontwikkeld die uniek is in de markt. Via de materialen
levenscycli strategie kunnen wij realistisch bepalen of materialen met een maximaal milieutechnisch en
economisch rendement hergebruikt kunnen worden.
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CO2-REDUCTIE:
Bottelier is gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder op niveau 3. Via deze nieuwsbrief willen wij u
informeren over de voortgang en status van ons CO2 beleid. Wij hebben vanaf 2013 de volgende
reductie bereikt:

Brandstof

-46 %

Gas
-30 %

Elektra
-28 %

Reductie
CO2emisse
532 ton

Circulair slopen en hergebruik van betonpuin
Als maatschappelijk verantwoord bedrijf willen we een positieve bijdrage leveren in de circulaire
economie en daarmee de CO2 emissie en afvalstromen beperken. Onze mobiele breker draagt bij aan
het hergebruiken van grondstoffen. Wij streven ernaar deze zoveel mogelijk in te zetten om een
positieve bijdrage te leveren aan het milieu. Wij nemen deel aan het betonakkoord. Circulair slopen
wordt steeds meer gevraagd. Om dit te bereiken hebben wij een methode ontwikkeld voor circulaire
werkzaamheden van inventariseren, demonteren naar re-integreren en het inzichtelijk maken van de
CO2 reductie.

Onze bijdrage aan de CO2 reductie in de maatschappij
Een greep uit onze reductiemaatregelen:
•
•
•

•

Duurzame schaftketen met zonne-energie
Start-stofsysteem
Brandstoftoevoeging
Bewustwording door: “Nieuwe rijden”
“Nieuwe draaien” en toolboxen

•
•

•
•

Hybride machines
Bandenlabel
Verharden transportroutes
Voorkoming van koude start door
voorverwamingssysteem

Publicaties:
Onze CO2-footprint, MVO-beleidsplan en CO2-beleidsplan hebben wij gepubliceerd op onze website
www.bottelierbv.nl

De mening van onze opdrachtgevers is belangrijk!
Mocht u, als onze belanghebbende, andere dan de hierboven vermelde indicatoren belangrijk vinden bij
de uitvoering van onze diensten, dan horen wij dit graag. Wij verzoeken u om in dat geval contact op te
nemen met onze KAM-coördinator dhr. H. v.d. Groen (h.vandergroen@bottelierbv.nl).
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