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CO2-prestatieladder 2022-2 

 

Met deze toolbox houden we jullie, de medewerkers van Van Spijker, op de hoogte over de vooruitgang van de CO2 

prestatieladder. De CO2 prestatieladder geeft ons meer inzicht in het energieverbruik en laat ons nadenken over 

milieubewuste keuzes die we in de toekomst kunnen nemen. 

 

Footprint 2022-1 

Hieronder is de footprint 2022-1 weergegeven.  

 

 
 

Maatregelen CO2-reductie 

De volgende maatregelen gaan we in de komende periode nemen of hebben we genomen om deze reductie te behalen: 

- Aanschaf van elektrische (bemalings)pompen; 

- Gebruik HVO100 brandstof op een aantal projecten; 

- Carpoolen  

- Vervangen Volvo vrachtwagen voor zuinigere/schonere vrachtwagen; 

- Fiets leaseplan om hiermee het autogebruik de reduceren; 

- Nieuw geïntroduceerd autobeleid voor medewerkers om hiermee de km-declaraties te reduceren en elektrische 

en/of hybride auto’s te stimuleren; 

- Aanschaf tweede elektrische buggy voor projecten. 

 

Energiebeleid Van Spijker 

Het energiebeleid van Van Spijker is erop gericht dat activiteiten die wij 

dagelijks voor onze klanten doen op een milieuvriendelijke, effectieve, efficiënte 

en economische wijze worden uitgevoerd. Het uitgangspunt is dat op elk 

moment kan worden voldaan aan de met de klant overeengekomen eisen en 

zijn verwachtingen. Tijdens onze werkzaamheden willen we, voor zover als 

mogelijk, geen energie onnodig verspillen en zoveel mogelijk CO2-uitstoot 

reduceren. 

 

Eigen ideeën? 

Mocht je zelf een goed idee hebben voor een maatregel schroom dan niet en 

laat dit aan ons weten. 

 

 

CIJFERS CO2 UITSTOOT 2022-1

Scope Kantoren VSIB Eenheid Conv. Ton CO2 VSIB

1 Aardgas 4.811,00 m3 2,085 10,03

2 Elektrici tei t (gri js ) 1.388,06 kWh 0,523 0,73

2 Elektrici tei t (groen) 45.569,00 kWh 0 0,00

 

Scope Werken

1 LPG 0,00 l i ter 1,798 0,00

1 Benzine 16.033,13 l i ter 2,784 44,64

1 Diesel 129.541,22 l i ter 3,262 422,56

1 HVO100 3.490,00 l i ter 0,314 1,10

1 Propaan 150,00 l i ter 1,725 0,26

BT KM vergoeding 28.880,00 km 0,193 5,57

2 Elektici tei t (gri js ) 0,00 kWh 0,523 0,00

2 Elektrici tei t (groen) 33.600,00 kWh 0 0,00


