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CO2 Footprint
Van Wijk Nieuwegein
en haar werkmaatschappijen
CO2-Nieuws 2019 Q1+Q2
In oktober 2016 heeft Van Wijk Nieuwegein en haar werkmaatschappijen zich voor niveau 5 van de CO 2prestatieladder gecertificeerd. Hierbij heeft Van Wijk Nieuwegein zich ten doel gesteld om:
Scope 1 en 2 doelstellingen Van Wijk Nieuwegein
Van Wijk Nieuwegein wil in 2019 ten opzichte van 2013 5% minder CO 2 uitstoten
Scope 3 doelstellingen Van Wijk Nieuwegein
Van Wijk Nieuwegein wil in projecten 35% reductie behalen in CO 2-uitstoot van asfaltproductie
Van Wijk Nieuwegein wil 40% reductie behalen in CO2-uitstoot van brandstofleveringen in Nieuwegein
Om hier invulling aan te geven zijn alle energiestromen en energieverbruikers van de eerste helft van 2019 geïnventariseerd en is bekend wat het resultaat is. Middels dit “CO2-Wijk Nieuws” informeren wij jullie over de resultaten.

Resultaten 2019 Q1+Q2

Zoals af te leiden is uit het onderstaande cirkeldiagram, wordt de grootse bijdrage aan de uitstoot geleverd door het
brandstofverbruik van “materieel en vrachtwagens” (81% van het totaal). Het brandstofverbruik door het gebruik van
bedrijfsauto’s (personenauto's , bestel- wagens en bussen) heeft hierna het grootse aandeel (15% van het geheel). De
overige onderdelen hebben een relatief kleine invloed op de algehele uitstoot.
Van het geheel aan uitstoot, is 82% toe te schrijven aan de projecten. De overgebleven 18% is toe te schrijven aan de
vestigingen (overhead).
Scope 1

Ton CO2

Percentage (%) van het totaal

Gas (verwarming)

68

2%

Brandstof materieel en vrachtwagens

1.920

82%

Brandstof bedrijfsauto’s

344

14%

Scope 2

Ton CO2

Percentage (%) van het totaal

Elektriciteit

00,00

0,0%

Zakelijk gebruik privé auto’s

26

2%

Totaal

2.358

100%
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Trends
Uit de onderstaande kolomdiagram is af te leiden dat de meeste CO2-uitstoot veroorzaakt wordt, door het
brandstofverbruik van materieel, vrachtwagens en bedrijfswagens. In het basis / referentiejaar 2013, de opvolgende jaren tot en met 2018 was dit ook al het geval.

Maatregelen
Voor het behalen van de reductiedoelstellingen 2019 zijn er een aantal maatregelen genomen binnen
Van Wijk Nieuwegein en haar werkmaatschappijen. Hieronder worden de maatregelen voor 2019 opgesomd
en vermeld wat de huidige status is.
Maatregel

Status

Energiecheck panden uitvoeren

Loopt

Aanschaf energiezuinig c.q. schone bedrijfsauto’s

Loopt

Aanschaf energiezuinig materieel

Loopt

Chauffeurs nieuwe rijden

Loopt

Kraanmachinisten nieuwe draaien

Loopt

Vernieuwen ketenanalyses

Loopt

Monitoren brandstofverbruik machines en voertuigen

Loopt

Lopende en nieuwe projecten met gunningsvoordeel 2019
Raambestek 5 Leidsche Rijn te Utrecht (lopend project).
Catharijnesingel te Utrecht (project 2019)
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Initiatieven
Door Van Wijk Nieuwegein wordt deelgenomen aan het initiatief ‘Nederland CO2 Neutraal’. Dit initiatief richt zich
op het inspireren van de deelnemers, het vergroten van kennis over CO 2-reductiemogelijkheden en het vergroten
van een duurzaam netwerk. Nederland CO2 Neutraal realiseert dit door het organiseren van vierjaarlijkse middagprogramma’s en het faciliteren van werkgroep bijeenkomsten.

Reductieprogramma’s
Nederland CO2 Neutraal, met als doel het uitwisselen van kennis en ervaring middels bijeenkomsten en daarmee
het vergroten van bewustwording en helpen van bedrijven bij CO 2-redutie. Van Wijk Nieuwegein onderschrijft bij
deelname aan Nederland CO2 Neutraal haar doelstelling van 5% reductie in 2019 te behalen.
Convenant 'Beton in een circulaire economie', met als doel beton anders te produceren en vaker her te gebruiken,
zodat de CO2-uitstoot ervan vermindert wordt.

Voortgang reductie
Scope 1 en 2 - Voortgang
Na het opmaken van de halfjaarlijkse balans kan er geconcludeerd worden dat de doelstelling om in 2019 Q1+Q2
een reductie van minimaal 4.58% (t.o.v. het referentiejaar 2013) te realiseren niet gelukt is. In de eerste helft van
2019 is de CO2-uitstoot 13,41% gestegen t.o.v. het referentiejaar 2013, wat inhoudt dat het resultaat 18% hoger
ligt dan verwacht.
Opvallend is dat er minder diesel verbruikt is en dat de omzet beduidend lager uitgevallen is ten opzichte van het
basis / referentiejaar 2013. Dit resulteert dat er per euro omzet meer CO 2 uitgestoten is.
De verwachting is dat in de tweede helft van 2019 de omzet gaat stijgen met daarbij dezelfde hoeveelheid dieselverbruik. De verwachte omzet stijging heeft een gunstige invloed de CO 2-uitstoot per euro omzet.
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Voortgang subdoelstellingen, Scope 1 & 2

Voortgang optimaliseren duurzaam asfalt en brandstofleveringen, Scope 3
Asfalt
Van Wijk Nieuwegein heeft zich te doel gesteld om de 35% CO2-reductie te realiseren wat veroorzaakt wordt door het
gebruik van asfalt in projecten. Van Wijk Nieuwegein wil deze doelstelling realiseren door in projecten waar de opdrachtgever daarvoor voldoende ruimte biedt, alternatieve materialen en/of ontwerpen te gebruiken. Tot op heden heeft
Van Wijk Nieuwegein negentien maal de mogelijkheid gehad om een alternatief voorstel in te dienen. Van de negentien
aangeboden alternatieven zijn er negen gehonoreerd wat tot op heden een CO2-reductie van 40% opgeleverd heeft.
In Q3+Q4 2019 is de verwachting deze trend door te zetten.
Brandstofleveringen:
Van Wijk Nieuwegein heeft zich te doel gesteld om de komende 3 jaren 40% reductie in het transport van brandstofleveringen op de vestigingslocatie “Vuilcop” te Nieuwegein te realiseren. Hierbij is het jaar 2015 met 60 brandstofleveringen en gemiddeld 10.571 liters per levering als uitgangspunt genomen.
Vanaf oktober 2016 is de brandstof leverancier van Van Wijk Nieuwegein (Lukoil) gestart met de brandstofleveringen
met behulp van een telemetrie systeem welke geïnstalleerd is op de stationaire brandstoftank op de vestigingslocatie
“Vuilcop 3” te Nieuwegein. In het eerste half jaar van 2019 zijn er 20 brandstofleveringen gedaan met gemiddeld 15.448
liter per levering. Deze resultaten geven weer dat er bijna 46% gereduceerd is.
Bijdrage medewerkers
In de eerste helft van 2019 zijn er geen ideeën om CO2 te reduceren geopperd.
Uiteraard blijven we hiervoor openstaan. Eventuele suggesties om CO 2 te reduceren zijn meer dan welkom en kunnen
doorgegeven worden aan Dennis Voets op het volgende emailadres: co2@vanwijknieuwegein.nl

Kijk voor meer informatie op: www.vanwijknieuwegein.nl/co2-beleid
Voor eventuele vragen kunt u per email contact opnemen via onderstaand emailadres:
CO2@vanwijknieuwegein.nl
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