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CERTIFICERING NIVEAU 5
Na een succesvolle audit konden we op 30 november 2011 het
CO2-bewust certificaat Niveau 5 in ontvangst nemen. We zijn
daarmee de eerste metaalconserveerder die dit niveau heeft weten
te bereiken. Een prestatie waar we met z’n allen behoorlijk trots op
zijn. Het certificaat op dit niveau geeft goed het groene karakter van
Van der Ende weer.

PRESTATIES 2011
Inmiddels zijn onze prestaties van 2011 in kaart gebracht. Zoals in
de onderstaande tabellen valt te zien, is de totale CO2-uitstoot
weliswaar toegenoemen, dit effect komt echter voort uit een grotere
aantal FTE’s en een hogere omzet. Wanneer de uitstoot wordt omgerekend naar ton per FTE, valt te zien
dat er in werkelijkheid een kleine daling is geweest van de CO2-uitstoot.
2010 (basis)
Activiteit

CO2 (ton)

2011

Ton/FTE

CO2 (ton)

Ton/FTE

Brandstofverbruik leaseauto's, busjes etc.

169,1

1,54

200,6

1,55

Brandstofverbruik materieel

972,7

8,84

1214,4

9,38

15,1

0,14

16,6

0,13

1156,9

10,52

1431,6

11,06

49,5

0,45

47,7

0,37

0,0

0,00

0,0

0,0

281,6

2,56

261,1

2,02

0,0

0,00

0,0

0,0

Totaal scope 2

331,1

3.01

308,8

2,39

Totaal Scope 1 & 2

1488,0

13.53

1740,5

13,44

Gasverbruik vestigingen
Totaal scope 1
Elektriciteitsverbruik vestigingen
Elektriciteitsverbruik op bouwlocaties
Brandstofverbruik zakelijke kilometers met privé auto
Vliegverkeer

Verdeling CO2-uitstoot per activiteit in percentages van het totaal

Nieuwsbrief (extern) - CO2 prestatieladder Januari 2012

Nieuwsbrief januari 2012

CO2-Prestatieladder

REDUCTIE DOELSTELLEN EN MAATREGELEN
Het totale pakket aan maatregelen en doelstellingen is weergegeven in de onderstaande tabel.
Scope Onderdeel
1

2

3

Reductiemaatregel

Reductie t.o.v. 2010

Brandstofverbruik leaseauto's, busjes etc.

• Aanpassen leaseregeling, alleen nog toestaan
van auto’s met een A of een B label.
• Introductie ‘het nieuwe rijden’

2,6% van de totale
CO2-emissie in
scope 1 & 2 in 2014

Brandstofverbruik materieel

• Gefaseerde vervanging van het machinepark,
door energiezuinig machines
• Onderzoek naar mogelijkheid start/stopsystemen op compressoren
• Onderzoek naar persluchtlekkages
• Onderzoek naar mogelijkheid
frequentieregelaars op aggregaten
• Onderzoek mogelijkheid toepassen koellucht
compressoren voor verwarming

Gasverbruik vestigingen

• Goede afstelling klimaatsysteem
• Good housekeeping, uitschalen verwarming bij
vertrek

Elektriciteitsverbruik vestigingen

• Omzetten leveringscontract naar groene
stroom (windenergie)
• Good housekeeping, uitschakelen
stroomverbruikers bij vertrek

Brandstofverbruik zakelijke kilometers privé auto’s

• Carpoolen
• Introductie ‘het nieuwe rijden’

Straalgrit

• Efficiënter gebruik van gietijzergrit
• Efficiënter gebruik van smeltslakgrit

Verfproducten

• Verminderen verfafval (resten verf in blikken)
• Verminder verfverbruik (overlaagdiktes)
• Onderzoek alternatieve spuitmethoden
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3,2% van de totale
CO2-emissie in
scope 1 & 2 in 2014

5% van de CO2emissie in deze
activiteiten in 2016

