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Vanaf dit jaar zijn we naast de half jaarlijkse uitgaves van
het bedrijfsmagazine begonnen met het uitgeven van
een jaarlijkse CO2 update. Het doel van deze uitgave is
het betrekken van alle medewerkers binnen de organisatie. We zijn tenslotte allemaal verantwoordelijk voor de
footprint van het bedrijf. Elke keuze die we (gezamelijk)
maken draagt bij aan een positief of negatief resultaat.
Kiezen we voor de goedkoopste variant of kijken we verder dan alleen de aankoopprijs en zoeken we naar een
duurzame investering? Dat zijn dingen waar we ons in de
toekomst bewust van dienen te gaan worden.

Reeds gedane reducties

CO2-UITSTOOT

Afstemming met de klant

Bij alle werkzaamheden staan de eisen van de klant
centraal. Wij doen wat de klant vraagt, toetsen de opdracht aan geldende normen en richtlijnen en werken
vervolgens in goed overleg naar het gewenste eindresultaat. De basis voor onze gestructureerde werkwijze is
een goed georganiseerd en gecertificeerd kwaliteitsmanagement-, arbo- en milieusysteem.
Wel proberen wij in onze ontwerpen altijd zo veel mogelijk rekening te houden met wat de keuzes voor materiaal
en inzet van materieel voor effect op het milieu zullen
hebben. Zo leggen wij aan de opdrachtgever altijd een
zo duurzaam mogelijk ontwerp voor waarbinnen we altijd
duurzame materialen promoten ook als deze resulteren
in een meerprijs. Een aantal van deze voorstellen zijn:
● Kiezen voor stalendamwand i.p.v. houtendamwand
aangezien deze een langere levensduur heeft en
ook steviger is dan een houten versie. Doordat staal
sterker is dan hout kan het onderhoud van de op te
leveren constructie sterk worden teruggedwongen.
● Ook proberen we altijd leveranciers en/of inhuurders
te vinden die uit de buurt van het project komen,
om op deze manier de uitstoot en transporten tot
een minimum te beperken.

Doelstelling 2018

Laat het materieel niet onnodig
stationair draaien.
Uitstoot is slecht voor de gezondheid en
voor het milieu. Zet materieel dus altijd
uit wanneer het niet gebruikt wordt.
STOP

Veiligheid eerst!

TITAN

● Intern blijven wij tijdens werkplekinspecties
controleren of de medewerkers er voor zorgen dat de machines die niet in gebruik
zijn niet of zo min mogelijk stationair laten
draaien. Dit proberen we zo veel mogelijk te
promoten onder meer door het ophangen
van nieuwe instructieposters.
● Bij de aanschaf van (nieuw) materieel kijken
we altijd naar de meest duurzame/zuinige
alternatieven.

De Vries heeft als doelstelling in 2013 bepaald dat we streven naar 8 procent reductie over de totale
emissie over een looptijd van 5 jaar.Dit geldt voor Scope 1 EN 2. In scope 3 is dit 5 procent. We kunnen
met veel genoegen zeggen dat we dit streven hebben gehaald.
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● Groene stroom.
● Het kantoor is voorzien van lichtsensoren. Alle lampen die in de toekomst vervangen dienen te wor
den worden altijd voorzien van een led alternatief
indien dit mogelijk is.
● Het kantoor beschikt over een wamtepomp
● Op dit moment rijden er 2 hybride personenauto’s
rond.
● De Vries Titan heeft een nieuwe ankerboormachine aangeschaft die beschikt over de hoogste
Tier motor (Tier 4 final). Hierdoor zullen we de projecten in een korter tijdsbestek afronden waar
door de CO2 uitstoot per project sterk zal gaan
dalen.
● Vervanging van 2 Hitachi kranen voor zuinigere
Kobelco kranen. Deze hebben een gemiddeld
verbruik van 7 liter per uur. Het verbruik van de

Initiatieven/bijeenkomsten

Duurzaamheidskring Werkendam
● Beide bedrijven zijn lid van de duurzaamheids
kring Werkendam. Alle bedrijven die hier lid van
zijn hebben toegestemd te streven naar een verlaging van 5% van de CO2 footprint binnen 3
jaar en10% binnen 5 jaar.
Club van 49
● Dit jaar hebben we voor het eerst deelgenomen
aan de Club van 49. Het doel van deze werk
groep is de reductie van de CO2 in 2030 van
49%.

Toekomstige reducties

● Einde van het jaar 2019 wordt het wagenpark
uitgebreid met 1 hybride auto en 1 volledig electrische auto.
● Het wagenpark van beide bedrijven zal vanaf
begin 2019 in stappen worden vervangen door
nieuwe en zuinigere bussen. Het gemiddelde
verbruik van de oude bussen is 7,5 liter op 100
kilometer met een CO2 uitstoot van 198 gram.
De nieuwe bussen hebben een gemiddeld verbruik van 5,7 liter op 100 kilometer met een CO2
uitstoot van 145 gram. Dit is dus een reductie van
ruim 26,7 procent CO2 uitstoot.
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Alle CO2 rapporten, documenten, en nieuwsupdates
zijn ook te downloaden op onze website:
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www.devrieswerkendam.nl/co2
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Verbruik wagenpark 2018
Kenteken		
Beginstand		
Eindstand		
Liters Gemiddeld 2018
								
87-BS-JH		161.200		173.160		 804		 14,88
VH-413-F		114.644		143.012		2413		 11,76
HJ-289-V		 79.000		100.406		1529		 14,00
HN-011-P		
60.900		
92.400		
1536		
20,51
HP-785-F		 85.240		144.240		2945		 20,04
20VKB5		164.285		171.475		 263		 15,64
HT-700-V		131.000		201.979		3464		 20,49
HR-746-T		 78.450		125.563		2222		 21,21
VV-222-J		
23.700		
42.358		
1409		
13,24
VF-291-Z		 92.138		110.003		1470		 12,16
VH-423-D		
27.119		
37.282		
816		
12,46
VH-773-T		128.992		167.180		2745		 13,91
VH-774-T		 99.227		114.485		1331		 11,46
VH-776-T		134.233		167.848		1743		 12,74
VH-781-T		118.140		146.895		2288		 12,57
VH-782-T		133.540		172.719		2944		 13,31
VH-783-T		
64.000		
83.092		
1592		
12,00
VH-784-T		138.534		174.406		2820		 12,72
VH-173-T		
60.524		
85.634		
2422		
10,37
VZ-150-P		
34.763		
65.989		
2106		
14,83
JV-924-V		 71.600		133.000		3248		 18,91
VH-777-T		100.216		135.128		2158		 16,18
VH-778-T		100.369		127.389		2275		 11,88
VH-780-T		104.432		132.810		 990		 14,00
V-263-GK		
16.064		
38.806		
3248		
11,65
KT-958-N		
26.962		
57.500		
1874		
16,30
KJ-828-L		 72.645		119.658		1951		 24,09
NX-034-K		
18.071		
46.534		
3088		
13,99
								
Totale liters Diesel									 56318
								
HK-459-H		57947			81564			1624		 14,54
HS-532-X		43021			80673			2158		 17,45
1-ZBT-31		27973			55325			2275		 12,02
9-SGS-67		36445			51256			990		 14,96
								
								
Totale liters Euro 95								 7.047

2017
12,63
11,81
20,55
19,90
15,33
15,98
20,11
16,35
10,56
16,04
13,50
13,28
12,19
11,48
12,63
11,37
17,60
12,52
10,48
-------17,87
12,28
13,67
12,56
10,09
19,36
18,12
17,15
52680
13,69
14,73
12,35
15,47
5890

Vergelijking 2017

In vergelijking met vorig jaar is gemiddeld 51% van de auto’s zuiniger gaan rijden, terwijl het totaal
aantal afgenomen liters lichtelijk is toegenomen. Dit is een zeer goede prestatie en we willen alle
medewerkers bedanken voor hun bijdrage hieraan. Ook stellen we jullie opnieuw de vraag om ook in
2019 weer zo veel mogelijk te letten op de rijstijl en auto’s zo min mogelijk stationair te laten draaien.
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Meer informatie?
www.devrieswerkendam.nl/co2
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