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1 Dialoog met stakeholders (4.C.1 / 4.C.2) 

Antea Group levert een actieve bijdrage aan de reductie van de CO2-emissie en voert daartoe 
dialogen met overheidsinstellingen en met NGO's, beide minimaal twee keer per jaar. 
 
(Een NGO (Non-Governmental Organization) is een organisatie die onafhankelijk is van de 
overheid en zich op een of andere manier richt op een verondersteld maatschappelijk belang. 
Over het algemeen gaat het om organisaties die werken aan het bevorderen van 
milieubescherming, gezondheid, ontwikkelingswerk of het bevorderen van de mensenrechten.) 
 
De te kiezen overheidsinstellingen en NGO's hebben een onafhankelijke positie t.o.v. Antea 
Group. 
 
De dialogen richten zich met name op CO2-reductie bij de uitvoering van projecten.  

1.1 Overheidsinstellingen 

1.1.1 Waternet 

Op 12 augustus 2020 heeft Menno Smits een gesprek gevoerd met de heer B. Reuvers, directeur 
van het Ingenieursbureau van Waternet over de dienstverlening van Antea Group over 
innovatieve en duurzame oplossingen. 
 
Waternet wordt door Antea Group met name ondersteund bij de projecten die betrekking 
hebben op de versterking van de binnenstedelijke dijken. Eén van de grootste projecten van het 
afgelopen jaar was de versterking van de dijk van de ringvaart Watergraafsmeer. Het betrof een 
innovatieve en duurzame oplossing. De dijk is versterkt met ankers waardoor het bestaande 
profiel, begroeiing etc. volledig behouden konden worden. De ankers konden met relatief weinig 
overlast voor de binnenstedelijke omgeving geplaatst worden. Inzet van grootschalig materieel 
voor bijvoorbeeld het aanbrengen van damwanden en grondverzet was hierdoor niet nodig. 
Antea Group heeft samen met de aannemer JLD deze oplossing voor Waternet ontworpen en 
begeleid. Dit tot volle tevredenheid van Waternet. 
 
Momenteel speelt ook het project “Versterking Amsteldijken Zuid”. Dit is een samenwerkings-
verband tussen het Ingenieursbureau Waternet, Sweco en Antea Group. Ook hier is het 
uitgangspunt de versterking van de dijk met zo min mogelijk impact/overlast voor de omgeving te 
realiseren. De voortgang van dit project loopt zeer voorspoedig en is men tevreden over onze 
inbreng 

2 Commitment aan CO2 emissie-
reductieprogramma (5.C.1 / 5.C.2) 

Antea Group committeert zich aan de volgende CO2 emissie-reductie programma's verdeeld naar 
overheid en NGO's.  
  



 

 

2.1 Overheidsinstellingen 

2.1.1 Circulair Friesland 

Als lid van Vereniging Circulair Friesland is Antea Group regelmatig aanwezig bij voor de leden 
georganiseerde evenementen. Dit heeft ertoe geleid dat Antea Group gevraagd is om voor de 
Vereniging Circulair Friesland een routekaart op te stellen in samenwerking met de leden. De 
routekaart zal een weergave zijn van de transitie naar duurzame en slimme mobiliteit in 
Friesland.  
 
Daarnaast denkt Antea Group mee over de strategie van deze vereniging binnen het speelveld 
van het Friese Ecosysteem: hoe kan de transitie naar een circulaire economie gefaciliteerd en 
versneld worden? 

2.1.2 Gemeente Haarlem 

In de SOPI raamovereenkomst met de gemeente Haarlem is er voor wat betreft de verslaglegging 
duurzaamheid een duurzaam werkproces uitgewerkt. Dit dient voor alle deelovereenkomsten te 
worden toegepast. Jaarlijks wordt gemonitord wat de resultaten zijn.  
 
De gemeente Haarlem heeft met dit innovatieve contract de Procura+ Award 2020 gewonnen 
voor meest innovatieve en duurzame aanbesteding in Europa. Een aanbesteding welke Antea 
Group samen met Witteveen+Bos gewonnen heeft. 

2.2 NGO's 

2.2.1 MVO Nederland 

Antea Group is al jaren lid van en betrokken bij MVO Nederland, een beweging van ondernemers 
in de nieuwe economie (klimaatneutraal, circulair, inclusief en met eerlijke ketens). In 2020 
hebben meerdere gesprekken met MVO Nederland plaatsgevonden, waarin we de 
mogelijkheden hebben verkend voor meer diepgang en bredere inzet van dit netwerk.  
 
Hierbij is onder andere het 1001dagenplan van Antea Group besproken, waar kansen liggen, 
welke trends er zijn op verduurzaming, waar uitdagingen van andere stakeholders liggen en waar 
overlap is. Concreet wordt de samenwerking, via MVO Nederland, vanuit meerdere sectoren op 
het vlak van Science-Based Targets en kennisdeling met betrekking tot vraagstukken rondom 
verduurzaming van mobiliteit momenteel verder verkend. 
 
Daarnaast heeft Antea Group aan meerdere kennisdeelsessies van MVO Nederland 
deelgenomen, onder andere een Science-Based Targets webinar en een deep dive rondom het 
creëren van draagvlak voor verduurzaming binnen organisaties. Deze laatste is zeker in het kader 
van elektrificeren van het wagenpark, maar ook andere onderdelen van het 1001dagenplan, 
relevant. 

2.2.2 SDG Nederland 

Op 18 juni 2020 heeft Antea Group deelgenomen aan de sessies omtrent vernieuwing van SDG 
Nederland. In de break-out sessies rondom actiegerichtheid, zijn we de dialoog aangegaan met 
andere stakeholders (overheden, bedrijven, onderwijsinstellingen etc.) over hoe elke partij bij 
kan dragen aan de SDG’s (o.a. aan klimaatactie) en hoe dit verder vorm kan worden gegeven.  



 

 

 
Per augustus 2020 is Antea Group lid van SDG Nederland. De verwachting is dat vanuit dit 
lidmaatschap komende jaren meerdere dialogen met overheden en NGO’s zullen worden 
gevoerd.  Onze duurzame bedrijfsstrategie is kenbaar gemaakt bij MVO Nederland en is vindbaar 
op hun website: https://www.sdgnederland.nl/user/agnederland/. 

https://www.sdgnederland.nl/user/agnederland/
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Over Antea Group 
 
Van stad tot land, van water tot lucht; de 

adviseurs en ingenieurs van Antea Group 

dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen 

en wegen, realiseren woonwijken en 

waterwerken. Maar we zijn ook betrokken 

bij thema’s zoals milieu, veiligheid, 

assetmanagement en energie. Onder de 

naam Oranjewoud groeiden we uit tot een 

allround en onafhankelijk partner voor 

bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group 

zetten we deze expertise ook mondiaal in. 

Door hoogwaardige kennis te combineren 

met een pragmatische aanpak maken we 

oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. 

Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. 

Op deze manier anticiperen we op de vragen 

van vandaag en de oplossingen van de 

toekomst. Al meer dan 60 jaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


