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Bouwakkoord Staal
Het Bouwakkoord Staal is al ver 
met het ‘visiedocument’ dat de 
basis vormt van dit akkoord. In 
een viertal besloten groepsses-
sies komt de kerngroep bijeen 
om spijkers met koppen te slaan, 
onder begeleiding van Jacqueline 
Cramer. Daarvan zijn er nu twee 
georganiseerd in Amsterdam. Op 
21 december werd er per zoom/di-
gitaal vergaderd. Strategie, missie 
en inhoudelijke voorbereidingen 
bepalen de agenda. 

Het document wordt in januari 
2022 opgeleverd door de verte-
genwoordigers van alle disci-
plines, waarna nog een aantal 
commentaarrondes volgen. In 
het akkoord, dat in maart 2022 het 
licht gaat zien, leggen alle scha-

kels in de bouwketen unaniem 
ambities vast voor een aanzien-
lijke reductie van de uitstoot van 
CO2 en andere milieuschadelijke 
stoffen per 2030 als direct gevolg 
van het toepassen van staal in de 
bouw en infrastructuur. In het vi-

siedocument staat de collectieve 
kijk op de verduurzamingsopgave 
en de bijdrage die de staalbouw-
keten kan leveren. Na de officiële 
ratificatie van het bouwakkoord, 
volgt de opbouwfase. Deze start 
in maart en loopt dan vervolgens 
tot december 2022. Daar worden 
de ‘handelingsperspectieven’ 
uitgewerkt. Dat is een vertaling 
van de concrete maatregelen voor 
elke speler in de staalbouwketen. 
En legt elke speler haar eigen 
ambities vast.


