
 

Datum publicatie: januari 2018  

Wegenbouw De Wilde B.V. maakt ambitieuze 
plannen om CO2-reductie te realiseren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energiebeleid 

Wegenbouw De Wilde B.V. wil de 

uitstoot van CO2 en het verbruik van 

schaarse middelen ten gevolge van de 

productie en de levering van haar 

producten verminderen.   

 

CO2-footprint 2017 

Om dit te realiseren wordt ieder half jaar 

de CO2-footprint berekend. Dit inzicht in 

CO2-uitstoot maakt het mogelijk om 

effectieve doelstellingen op te stellen. In 

2017 is in totaal 337 ton CO2 

uitgestoten, alles in scope 1. 

Onderstaand de grafiek met de CO2-

footprint van dit halfjaar: 

 

 

Scope 1 2016 2017 

Gasverbruik 12 12 

Brandstof (diesel) 237 276 

Brandstof (benzine) 3 10 

Brandstof (LPG) 17 31 

Brandstof (AdBlue) 0 0 

Propaan 5 7 
   

Scope 2 2016 2017 

Elektraverbruik  0 0 
   

Totale CO2-uitstoot 
scope 1 & 2 

2016 2017 

 274 337 
   

Relatieve omzet (g/€) 25 31 
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Om deze doelstelling te realiseren 
worden de volgende maatregelen 
gerealiseerd: 
 

CO2-reductiemaatregelen  

1. Onderzoeken vervanging 
vrachtwagen 

2. Inkoopbeleid bedrijfswagens 
aanscherpen  

3. Beter meten en analyseren 
van verbruiksgegevens (km 
vs. liter). 

4. Campagne bewustwording 
brandstofverbruik 

5. Stimuleren carpoolen 
 
 

Wil jij bijdragen aan het behalen van 

deze ambitieuze doelen? Dat kan! 

Hieronder vind je een aantal 

manieren om mee te doen: 

• Als bestuurder kun jij 

ontzettend veel bijdragen aan 

het reduceren van ons 

brandstofverbruik door 

bewust te rijden en te 

anticiperen op het verkeer. 

Dit scheelt ook in de 

onderhoudskosten. 

• We vragen je om bij elke 

tankbeurt de 

kilometerstanden in te 

voeren. Dit doen we niet ter 

controle van de bestuurders, 

maar om meer inzicht te 

krijgen in het gemiddelde 

verbruik.  

 

Wij vragen van iedere medewerker 

mee te denken om onze CO2-uitstoot 

nog verder te verlagen. Zo zetten we 

ons samen in om onze CO2-

reductiedoel-stelling te behalen. Heb 

je zelf een idee? Laat graag van je 

horen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO2-Reductiedoelstelling 

Om de uitstoot te reduceren, is de 

volgende CO2-reductiedoelstelling 

opgesteld: 

 

8% per euro omzet ton CO2-
reductie in 2017 ten opzichte van 
2012 
 

Zoals te zien op de vorige pagina, is deze 

doelstelling niet gehaald In de 

voortgangstabel is duidelijk te zien dat het 

verbruik van diesel in de afgelopen jaren 

flink is gestegen. Tussen 2014 en 2017 

zien we een stijging van 70%. Om de 

groei in emissies te verklaren, is gekeken 

naar de mogelijke oorzaken. Vooral in het 

jaar 2017 liggen er twee veranderingen 

ten grondslag aan de groei van diesel-, 

benzine- en LPG verbruik. De groei is 

deels toe te schrijven aan het meenemen 

van de kilometers van asfalt-

medewerkers. Voorheen viel dit onder de 

werkzaamheden van PAN B.V., nu valt 

het binnen de boundary van Wegenbouw 

De Wilde B.V.. Naast de kilometers van 

de asfaltmedewerkers is in 2017 ook de 

wegdekreiniger in het wagenpark van 

Wegenbouw De Wilde B.V. opgenomen. 

Deze verbruikt zo veel dat er direct 

verschil te zien is in de emissie-inventaris. 

De wegdekreiniger is verantwoordelijk 

voor 19% van de totale footprint. In 

eerdere jaren zou deze machine worden 

ingehuurd inclusief brandstof, dus ook 

deze uitstoot is van scope 3 naar scope 1 

verplaatst.  

  

In het komende jaar zal een nieuwe 

doelstelling worden opgesteld, die past bij 

de nieuwe werkzaamheden. Deze wordt 

z.s.m. met jullie gecommuniceerd. 


