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CO2-Nieuws over 2016  
 
In oktober 2016 heeft Van Wijk Nieuwegein en haar werkmaatschappijen zich voor niveau 5 van de CO2-prestatieladder 
gecertificeerd. Hierbij heeft Van Wijk Nieuwegein zich ten doel gesteld om:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Om hier invulling aan te geven zijn de afgelopen perioden alle energiestromen en energieverbruikers van het jaar 2016 
geïnventariseerd en is bekend wat het resultaat ten aanzien van de doelstelling is. In dit “CO2-Wijk Nieuws” informeren wij 
jullie over deze resultaten. 
 

Resultaten 2016 
 
Zoals af te leiden is uit het onderstaande diagram, wordt de grootste bijdrage aan de uitstoot geleverd door het brandstof-
verbruik van “materieel en vrachtwagens” (85% van het totaal). Voor H1 is dit 83% en voor H2 86%. Het brandstofver-
bruik door het gebruik van bedrijfsauto’s (personenauto's , bestel- wagens en bussen) heeft hierna het grootse aandeel 
namelijk 10% van het geheel in 2016  waarvan voor H1 12% en voor H2 9% . De overige onderdelen hebben een relatief 
kleine invloed op de algehele uitstoot. Van het geheel aan uitstoot, is in 2016 85% toe te schrijven aan de projecten. De 
overgebleven 15% is toe te schrijven aan de vestigingen (overhead).  

Scope 1 Ton CO2 Percentage (%) van het totaal 

Gas (verwarming) 92 1,96% 

Brandstof materieel en vrachtwagens 3.975 84,68% 

Brandstof bedrijfsauto’s 496 10,56% 

Scope 2 Ton CO2 Percentage (%) van het totaal 

Elektriciteit  54 1,16% 

Zakelijk gebruik privé auto’s 77 1,64% 

Totaal 4.694 100% 

CO2 Footprint  
Van Wijk Nieuwegein  
en haar werkmaatschappijen  

Scope 1 en 2 doelstellingen Van Wijk Nieuwegein 

Van Wijk Nieuwegein wil in 2019 ten opzichte van 2013 5% minder CO2 uitstoten 

Scope 3 doelstellingen Van Wijk Nieuwegein 

Van Wijk Nieuwegein wil in projecten 35% reductie behalen in CO2-uitstoot van asfaltproductie 
Van Wijk Nieuwegein wil 40% reductie behalen in CO2-uitstoot van brandstofleveringen Nieuwegein 
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Scope 1 Ton 
CO2  

[2013] 

Ton 
CO2  

[2014] 

Percentage 2016 tov 2013 Ton CO2  

[2015] 
Ton CO2  

[2016] 

Gas (verwarming) 123 96 ↓ 25,20 76 92 

Brandstof materieel en vrachtwagens 4.471 4.966 ↓ 11,09 3.906 3.975 

Brandstof Bedrijfsauto’s 500 475 ↓ 0,80 511 496 

Scope 2 Ton 
CO2  

[2013] 

Ton 
CO2  

[2014] 

Percentage (%)  Ton CO2  

[2015] 
 

Elektriciteit  137 116 ↓60,58 81 54 

Zakelijk gebruik privé auto’s 61 65 ↑ 26,22 66 77 

Trends 
 
De totale uitstoot in 2016 was 4.694 ten opzichte van 5.291 ton in het referentiejaar 2013  
Dit komt neer op een daling 14% per euro omzet.   

Brandstof materieel en vrachtwagens 
De afname van het dieselverbruik is met name toe te schrijven aan het soort werkzaamheden (activiteiten) die  
uitgevoerd zijn.  In 2016 zijn er minder zwaar grondverzet werkzaamheden verricht ten opzichte van het  
basis / referentiejaar 2013. Door de afname van de zwaar grondverzet werkzaamheden wordt de inzet van materieel klei-
ner waardoor er minder brandstof verbruikt wordt. Dit resulteert in een lagere CO2-uitstoot per euro omzet.  
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Zakelijk gebruik privé auto’s  
De stijging van de zakelijk gebruik privé-auto’s is te verklaren aangezien er 3 nieuwe medewerkers rijden met een  
privé-auto.  
 
Gas en elektriciteit 

De daling van het elektriciteit verbruik is te verklaren doordat er vanaf de 2
de

 helft 2016 groene stroom in plaats van 
grijze stroom op de bedrijfslocaties afgenomen wordt.  Voor wat betreft de daling van het gasverbruik deze is inherent 
aan de gemiddelde jaartemperaturen.  

Maatregelen 
 
Voor het behalen van de reductiedoelstellingen zijn er het afgelopen jaar een aantal maatregelen genomen binnen 
Van Wijk Nieuwegein en haar werkmaatschappijen.  
 
Hieronder volgen de uitgevoerde maatregelen  
 

 18 medewerkers (vrachtwagenchauffeurs) hebben deelgenomen aan de “cursus nieuwe rijden 

 Onderzoek track en trace systemen 

 Aanschaf energiezuinige materieel 

 Aanschaf energiezuinige c.q. schone bedrijfsauto’s 

 Stimuleren energiezuinige c.q. schone bedrijfsauto’s 

 Plaatsen van ledverlichting, aanwezigheidsdetectie en vervangen airco’s 

 Omzetten grijze stroom naar groene stroom (vestigingen) 

 Inventariseren gemiddeld verbruik en CO2-uitstoot per grote energieverbruiker 

 Bandenspanningspunten aanbrengen op vestigingslocaties + toolbox organiseren 

 Aanschaf nieuwe tankautomaat voor beter inzicht 

 Plaatsen van ledverlichting, aanwezigheidsdetectie en vervangen airco’s 

 Onderzoeken alternatieve brandstoffen 

 Nieuw contract afsluiten 100% groene energie vestigingen 
 
Hieronder volgen de nieuwe maatregelen voor 2017 
 

 Aanschaf energiezuinig materieel 

 Aanschaf energiezuinig c.q. schone bedrijfsauto’s 

 Opstellen inkoopbeleid aanschaf materieel (doorgezet uit 2016) 

 Onderzoek vervangen dak vestiging Nieuwegein in combinatie met zonnepanelen (deels doorgezet uit 2016) 

 Alle  bouwstroomaansluitingen afsluiten op 100% groene energie 

 Brandstofbesparing onderzoek uitvoeren 

 Traxx diesel inkopen  

 Materieelbeheerssysteem uitbreiden met een duurzaamheids / milieu tabblad 

 
Maatregelen op projecten met gunningsvoordeel 
 
Er zijn in 2016 geen projecten met CO2-gunningsvoordeel uitgevoerd 

 
Initiatieven 
 
Van Wijk Nieuwegein is in 2014 gestart met de deelname aan het initiatief “Duurzameleverancier.nl” en zal haar 
deelname in 2017 vervolgen. Duurzameleverancier.nl is een platform voor organisaties die investeren in duurzaam-
heid en een duurzame bedrijfsvoering. Een bedrijfsvoering waarbij milieuverantwoord wordt gehandeld en innovatieve 
methoden worden ontwikkeld, om milieubelasting te verminderen. Duurzaam inkopen en voldoen aan de duurzaam-
heidseisen van de opdrachtgevers hoort daar ook bij. 

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 CO2-reductiemogelijkheden en het vergroten van een 
duurzaam netwerk. Zij doet dit middels vierjaarlijkse middagprogramma’s en het faciliteren van werkgroep bijeenkom-
sten. Onderstaand treft u een overzicht van het jaarlijkse budget voor het initiatief Nederland CO2 Neutraal aan.  



  CO2-Wijk Nieuws        Nieuwegein, 03 april 2017 

 
WWW.VANWIJKNIEUWEGEIN.NL; WWW.BRONBEMALINGSCHIJF.NL; WWW.DEROOIJ.NL; WWW.GROENRECYCLINGNIEUWEGEIN.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 

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 CO2-redutie. Van Wijk Nieuwegein onderschrijft bij deelname 
aan Nederland CO2 Neutraal haar doelstelling van 5% reductie in 2019 te behalen. 
 
U15, met als doel de bereikbaarheid in de regio Utrecht te vergroten en op die manier de CO2-uitstoot te verminderen. 
Omdat Van Wijk veel in de regio Utrecht werkzaam is, is dit programma voor haar zeer relevant. Door deelname aan dit 
programma wil Van Wijk kennis en ervaring uitwisselen om op die manier bij te dragen aan de doelstelling van U15. 
 
Convenant 'Beton in een circulaire economie', met als doel beton anders te produceren en vaker her te gebruiken, zo-
dat de CO2-uitstoot ervan vermindert wordt. 
 

Voortgang reductiedoelstellingen 
 
 
 

Zoals af te leiden is uit de bovenstaande grafieken kan er geconcludeerd worden dat subdoelstellingen: 
4% reductie in 2019 (3,5% op totale footprint) op het brandstofverbruik van de bedrijfsauto’s en 90% reductie in 2019 
(1,5% op totale footprint) op het elektraverbruik  ook volgens verwachting verlopen. 
 
Scope 3 - Voortgang optimaliseren brandstofleveringen en duurzaam asfalt 
 
Vanaf oktober 2016 is de brandstof leverancier van Van Wijk Nieuwegein gestart met de brandstofleveringen met be-
hulp van een telemetrie systeem. Op dit moment zijn er nog geen exacte gegevens voor handen wat betreft de reductie 
van het aantal brandstofleveringen, hierdoor is de CO2-reductie nog niet duidelijk. 

Vanaf 1 november 2016, vrijwel direct na het behalen van de CO2-ladder Niveau 5 heeft Van Wijk 
Nieuwegein bij 4 projecten alternatief asfalt aangeboden. Gezien de meerprijs hebben de opdracht-
gevers tot op heden besloten een conventioneel asfaltmengsel toe te passen. 

Bijdrage medewerkers 
  
In 2016 zijn er geen ideeën door eigen medewerkers geopperd. 

Scope 1 en 2 - Voortgang 
 
Na het opmaken van de balans kan er geconcludeerd 
worden dat er een afname van bijna 14% CO2-uitstoot  
t.o.v. het referentiejaar 2013 gerealiseerd is.  
De (voornaamste) oorzaak (trend) is dat er minder die-
sel verbruikt is ten opzichte van het basis / referentie-
jaar 2013 wat voorkomt uit de aard van de werkzaam-
heden (activiteiten).  
 
De behaalde 14% reductie ligt ruim boven de doelstel-
ling, namelijk “Omzet gerelateerd in 2019, 5% CO2-
Reductie te realiseren ten opzichte van het referentie-
jaar (startjaar) 2013”. 
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