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CO2 prestatieladder 
Inzicht in energieverbruik en voortgang van reductie CO2 uitstoot 
 
Inzicht in verbruik 
o Brandstofverbruik = 99% afkomstig van vrachtverkeer en busjes  
o Gasverbruik = 0.22% uitstoot door gasverbruik in het pand 
o Overige energiedragers zoals smeermiddelen = 0.23 % 
 
Grootste uitstootbron 
o Het wagenpark 

 
 

 
Doelstellingen en maatregelen 
Doelstellingen: 
o Scope 1: 5% reductie in 2021, 7% in 2022, t.o.v. 2020. 
Maatregelen en individuele bijdrage: 
o Aanschaf van een elektrische kooi-aap in 2021, aandacht voor zuinig rijden / het 

nieuwe draaien; de manier waarop je vrachtwagen / kraan wordt bedient maakt 
veel uit in de besparing van brandstof.  

o Deels gebruik gaan maken van HVO-brandstof.   
o Deelname aan DKTI-proeftuin. Dit is een project waarbij partijen werken aan 

transportinnovaties. Denk aan ontwikkeling van uitstoot-verminderende technieken 
voor vrachtwagens, mobiele machines en bijbehorende laadinfrastructuur.  

o Duurzame aanpak van projecten: ritten combineren, nieuw materieel, duurzamere 
materialen, kwaliteits-werk leveren. 

o Samenwerking opzetten met brancheorganisaties, klanten en financiers om de 
vraag en het aanbod op het gebied van CO2 reductie bij elkaar te brengen. Op 
deze manier wordt geïnventariseerd hoe we machines en materialen zo efficiënt 
en klimaatneutraal mogelijk kunnen vervoeren, plaatsen en/of inzetten. 

 
Trends 
o Geen grote verschuiving van het energieverbruik; 
o Kleine vermindering brandstofverbruik als we dit vergelijken met het aantal 

vrachtwagens. 
 

 
Verbeteringen en besparingstips zijn altijd welkom 
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CO2-footprint 2020 (basisjaar) 
 

 
Reductiemaatregelen 2020 

- Cursus; Het nieuwe rijden 
- Efficiënte planning 

Update maatregelen december 2020 
- Participatie middels DKTI-proeftuin  
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CO2-footprint 2021 
 

 
 Reductiemaatregelen 2021 

- Eerste stappen richting in gebruik name HVO brandstof 
- Electrische kooi aap 

Update maatregelen december 2021 
- Energieneutraal bouwen 
- Terugkoppeling van de rijscore uit Trimble in de cursus Het nieuwe rijden 
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CO2-footprint 2022 

 
Reductiemaatregelen 2022 

- Electrische kooi aap 
Update maatregelen februari 2023 

- Energieneutraal bouwen 
- Terugkoppeling van de rijscore uit Trimble in de cursus Het nieuwe rijden 
- Samenwerking opzetten met brancheorganisaties, klanten en financiers om de 

vraag en het aanbod op het gebied van CO2 reductie bij elkaar te brengen.  
 


