
 

Platform Kabels en leidingen 
Agenda dinsdag 15 juni 2021 
 
Locatie 
ONLINE (link voor deelname volgt in het vergaderverzoek) 
 
14.00 – 16.30 uur 
 

De platformbijeenkomst heeft als hoofdthema ‘duurzaamheid in de kabels-en-
leidingenbranche’. Hoewel er (zoals u van ons gewend bent) natuurlijk ook aandacht zal 
worden geschonken aan andere onderwerpen, zullen drie van de vijf sessies in het teken staan 
van onderwerpen als circulariteit, emissiereductie en behoud van biodiversiteit, maar ook van 
andere zaken waarvan wij als platform vinden dat deze onder duurzaamheid zouden moeten 
vallen! Hiermee bedoelen we dat we graag in gezamenlijkheid de richting willen bepalen. 

 
 

   

 
 

- De Ondergrond Draait Door: In deze vaste rubriek nemen we nieuwsberichten, oproepen en 
de stand van zaken in de Kennisarena met u door. 

- Samen in gesprek over duurzaamheid in onze sector: Niet eerder stond duurzaamheid 
prominent als hoofdthema op de agenda van een platformbijeenkomst. In hoeverre is 
duurzaam denken binnen onze sector al gemeengoed? Wat verstaan we überhaupt onder 
het begrip ‘duurzaamheid’? Zijn maatschappelijke doelstellingen op gebied van 
emissiereductie en circulariteit wel haalbaar voor onze sector? Hoe kunnen we samenwerken 
en kennis delen? Samen met Onno Sminia, coördinator van het COB-platform Duurzaamheid, 
gaan we hierover graag met u in discussie aan de hand van een aantal vragen en stellingen. 

- Hoe Heijmans een gezonde leefomgeving wil maken: Als toonaangevend bouwbedrijf wil 
Heijmans een leidende rol spelen in de verduurzaming van de sector. Aafke Oude Avenhuis 
en René Frinks van Heijmans vertellen over de drie pijlers van verduurzaming en de ambitie 
om gelijktijdig met het 100-jarig bestaan in 2023 volledig CO2-neutraal en circulair kabels en 
leidingen aan te leggen. 

- De Groene Netten en Blauwe Netten coalities: Netbeheerders hebben zich verenigd om 
samen te innoveren op gebied van duurzaamheid. David Thelen van MVO Nederland 
begeleidt beide coalities en praat u bij over de verduurzamingsambities van 
energienetbeheerders en drinkwaterbedrijven. 

- Fabels en feiten in de kabels-en-leidingensector: De eerste resultaten van het 
onderzoeksproject ‘Fabels en feiten’ staan op het punt om gepresenteerd te worden. Met 
projectleider Laurens van Raaij bespreken we de meest opzienbarende resultaten en we 
spelen met u de bullsh*t-bingo! 
 
 

   

 


