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Uitnodiging online bijeenkomst emissie arm werken in de ondergrond 
Datum en tijdstip: 29 juni 2021 13.00 – 14.30 uur 
 
In de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 1 juni hebben we kennis gemaakt met Wendy van 
Schaik, procesmanager bij De Groene Koers voor Bouw & Infra. 
Focus van De Groene Koers is in eerste instantie een emissie reductie met in 2030 emissie arm en 
richting 2050 emissievrij (bouw)materieel. De insteek van De Groene Koers is vooral leren vanuit 
samenwerking in de keten door inzet van (emissievrij) materieel in de praktijk middels kennismaken, 
kennisdelen en kennisontwikkeling. Binnen de Groene Koers lopen een aantal koersprojecten voor 
beproeven en aantonen van (potentiële) emissie-reducerende maatregelen. 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering is er beperkt interactie geweest, terwijl de behoefte hiervoor 
wel aanwezig is. 
 
Met deze uitnodiging willen wij kort terugblikken, maar ons vooral richten op de interactie door te 
horen waar tegenaan gelopen wordt, waar behoeftes liggen, maar ook goede voorbeelden. Daarom 
nodigen wij je uit om deel te nemen. Schroom niet om de uitnodiging door te zetten naar een 
collega, waarbij dit onderwerp beter past. 
 
Middels onderstaande link kun je op dinsdag 29 juni deelnemen aan deze bijeenkomst. 
Deze bijeenkomst zal worden opgenomen. 
Tijdens de bijeenkomst is er de mogelijkheid om vragen te stellen en te reageren. 

 

Neem deel via uw computer of mobiele app  

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering  

 
Heb je nu al vragen, mail ze naar Yvonne de Rijck, zodat we ze mee kunnen nemen in de 
voorbereiding van deze bijeenkomst. 
 
Een terugblik op de Algemene Ledenvergadering en de informatie over De Groene Koers, vind je hier. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Yvonne de Rijck | Beleidsadviseur Techniek Vakgroep Ondergrondse Netwerken en 
Grondwaterbeheer 

M:+31 (0)6 200 11 463 
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