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CO2 prestatieladder  

 

De halfjaarlijkse uitstoot voor het jaar 2022 zijn bekend. 

 

De scope 1 emissies ofwel de directe emissies hebben betrekking op het gasverbruik om de 

gebouwen te verwarmen, het brandstofverbruik van ons wagenpark en de projecten (materieel). 

De scope 2 emissies ofwel de indirecte emissies hebben betrekking op het elektriciteitsverbruik, 

gedeclareerde km privé auto’s en regionale vliegtuigkilometers. 

 

 

Doelstelling en uitstoot Scope 1&2  - 5 % reductie in 2022 t.o.v. 2017. 

Ons referentiejaar is 2017, om een realistisch beeld te krijgen van de voortgang in reductie relateren  
we de uitstoot aan de omzet. 
 
De belangrijkste emissies zijn: 
• Diesel 

– Brandstofverbruik door materieel (projecten) 
– Brandstofverbruik door autoverkeer (Mobiliteit – zakelijkverkeer & goederenvervoer) 

• Warmte 
- Aardgas voor verwarming (kantoor/werkplaats) 

 
Er zijn geen projecten met gunningsvoordeel aangenomen. 
 

De maatregelen van 2022 om de doelstellingen te realiseren 

- Samenwerking in de keten, specifiek gericht   

- Bewustwording (middels toolboxmeetingen, werkplekinspecties en vergaderingen) 
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- Blauwe diesel voor het materieel 

- Aanschaf elektrisch materieel 

 

Reductiemaatregelen voor de toekomst  

- Zonnepanelen (nieuwbouw) 

- Minder tot geen gasverbruik (nieuwbouw) 

- LED verlichting met sensoren (nieuwbouw) 

- Aanschaf nieuwe graafmachine 

- Blauwe diesel voor het wagenpark 

 

Individuele bijdrage 

We willen jullie ook vragen om een individuele bijdrage te leveren aan de reductie van CO2 

uitstoot van ons bedrijf. Een aantal mogelijkheden zijn: 

- Pleeg onderhoud aan het materieel. 

- Probeer zoveel mogelijk te carpoolen (m.u.v. de coronaperiode). 

- Maandelijks de bandenspanning controleren (meter is aanwezig bij de TD). 

- Zet motoren uit als je materieel niet gebruikt. 

 

Ideeën, suggesties? Laat het ons weten 

Nieuwe ideeën voor efficiënte en duurzame werkwijzen en mogelijke energiebesparingen zijn van 

harte welkom. Ideeën, voorstellen en suggesties kunnen doorgegeven aan de KAM Afdeling. 

(ibakkers@kroes.org) 

 

 

 


