
 

CO2 uitstoot 2015 

Voor 2015 had Van Aalsburg zich als doel gesteld een relatieve reductie van 2% van de CO2 

emissies te realiseren ten opzichte van het jaar 2014. In onderstaand tabel is de CO2 

uitstoot te zien.  
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Hieruit is gebleken dat de CO2 uitstoot met 3,3% is verminderd (relatief aan de omzet). De 

doelstelling om de CO2 uitstoot met 2% te verminderen is dus gehaald. Wij zijn erg blij met 

het resultaat. 

  

De grootste vermindering van CO2 komt door de houtkachel waardoor er minder gas 

ingekocht hoeft te worden. Dit heeft geleidt tot een reductie van 14.7 ton CO2. Ook de 

zonnepanelen hebben ervoor gezorgd dat er minder elektriciteit ingekocht is. Wel is er hier 

een toename ten opzichte van 2015 te zien. Dit komt omdat er meer werkzaamheden op 

onze eigen locatie zijn uitgevoerd en er hierdoor meer elektriciteit is verbruikt. De houtkachel 

en zonnepanelen zijn half 2014 aangeschaft, dus de jaarlijkse effecten hiervan hebben we 

nu in 2015 kunnen waarnemen.  

Bovendien zijn er in 2015 minder vlieguren gemaakt, omdat er minder ver gereisd hoefde te 

worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CO2 uitstoot 2016 

Voor het jaar 2016 zijn er diverse maatregelen opgesteld. Het belangrijkste doel is om de 

CO2 uitstoot met 2% te verminderen ten opzichte van 2015. Ook is er aandacht om het 

energieverbruik van de bedrijfsvoertuigen terug te dringen.  

 

Om dit te realiseren hebben we begin 2016 3 nieuwe milieuvriendelijkere bedrijfsauto’s 

aangeschaft. 3 oude bedrijfsbussen zijn hierdoor weggegaan. Ook hebben we begin dit jaar 

een nieuwe euro 6 vrachtwgen besteld. In de laatste week van 2016 hebben we de nieuwe 

vrachtwagen binnen gekregen. Om het dieselgebruik te verminderen worden er nu tanks in 

de werkbussen meegenomen in plaats van in een aanhangwagen achter de bussen. Dit leidt 

tot minder dieselverbruik.  

 

Als keteninitiatief zijn wij sisaltouw gaan promoten bij opdrachtgevers en klanten. Dit heeft er 

toe geleidt dat bij een aantal projecten dit sisaltouw gebruikt is, waardoor er minder plastic 

touw is toegepast. Ook worden door ons combipalen gepromoot bij opdrachtgevers die als 

vervangen van hardhouten palen dienen.  

 

Onderstaand is de tabel van de CO2 uitstoot in 2016 te zien.  

 



 

 

 

 

 

De relatieve CO2 (in verhouding tot de omzet) is met 12% gestegen. Dit komt vooral door de 

toename in het dieselverbruik ten opzichte van 2015. Dit komt omdat we in 2016 veel 

projecten hebben uitgevoerd waarbij er intensief machines zijn ingezet. Bovendien hebben 

we een groot gedeelte van het jaar projecten uitgevoerd in de provincies Overijssel, 

Groningen en Friesland. Deze provincies hebben een relatief lange afstand tot onze 

bedrijfslocatie. Dit heeft geleidt tot een toename in de transportkilometers.  

 

Om het dieselverbruik terug te dringen willen we in de toekomst elektrische auto’s 

aanschaffen. Op dit moment is er al een elektrische laadpaal op ons parkeerterrein 

geplaatst. Verder zijn de maatregelen die begin 2016 zijn gestart doorgezet, zoals de 

keteninitiatieven. Een resultaat hiervan is het werk Nieuwkoopse Plassen met wiepen en 

natuurlijk touw onder een weg gebruiken en het werk Giethoorn waar combipalen 

gebruikt worden i.c.m. combischotten. In 2017 wordt onze nieuwe Euro 6 vrachtwagen 

ingezet voor het transport. Wij verwachten hierdoor het ook het dieselgebruik te 

verminderen.  
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CO2 uitstoot 2017 

Om de CO2 uitstoot van de vervoersmiddelen te verminderen wordt er in 2017 gereden met 

onze milieuvriendelijke EURO 6 vrachtwagen. Bovendien worden er in 2017 oude 

bedrijfsbussen ingeruild voor milieuvriendelijkere bussen. Om de CO2 uitstoot op de 

projectlocatie te verminderen, wordt er in 2017 een zuinige AdBlue tractor aangeschaft. 

Bovendien worden er in 2017 meer zonnepanelen op het dak geplaatst, om zo de inkoop van 

de elektriciteit tot 0 te reduceren.  

 

Ons streven is om in 2017 gecertificeerd te worden voor de CO2 prestatieladder niveau 5. 

We zijn in drukke voorbereidingen om dit te realiseren.  

 

Heeft u vragen of opmerkingen over ons CO2 beleid, neem dan gerust contact met ons op! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


