
Nijkamp aan de slag met de CO2-
Prestatieladder
Zoals in het vorige bericht al 
aangegeven hebben we op 9 
december de eerste audit voor de 
CO2-Presatieladder. Omdat het 
behalen van dit certificaat en het 
reduceren van CO2 iets is wat we 
met zijn allen samen doen zullen we 
jullie actief blijven informeren over 
de voortgang en ontwikkeling.  

Het energieverbruik in 2019 
Elk half jaar zal daarom een update 
gestuurd worden over onze CO2-
uitstoot en de maatregelen die deze 
periode van belang zijn. Omdat de 
audit er bijna aan komt zijn er nu twee 
berichten op korte termijn, dat zal 
voortaan niet zo zijn. In onderstaande 
tabel kunnen we al kort aangeven wat 
er in het eerste half jaar qua CO2-
uitstoot is gebeurt. Er staan nog een 
aantal kleine punten open maar deze 
zullen geen significante invloed hebben 
op de footprint. 

Belangrijkste maatregelen
Om deze doelstelling te halen zijn er verschillende maatregelen beschreven, onderstaand een lijstje met de 
belangrijkste maatregelen. 
 Bij vervanging van materieel zullen we kijken naar elektrisch of hybride materieel om zo het brandstofverbruik 

te verminderen. 
 Nieuwe wagens zullen allemaal beoordeeld worden op verbruik en daarmee afgewogen of ze zuinig genoeg zijn.
 Natuurlijk gaan we het pand een stuk zuiniger maken door betere isolatie en andere verlichting. 
 Indien mogelijk zullen we dan ook zonnepanelen installeren op het dak.
 Daarnaast kijken we naar het brandstofverbruik en de mogelijkheden om dit te verlagen door zuiniger te rijden. 

Wij vragen van iedere medewerker mee te denken om onze CO2-uitstoot nog verder te verlagen. Zo zetten we ons 
samen in om onze nieuwe CO2-reductiedoelstelling te behalen. Heb je zelf een idee? Laat graag van je horen! 

Deze doelstelling is gerelateerd aan de omzet, dit betekent dat wanneer we meer opdrachten hebben en de 
CO2-uitstoot dus hoger is, we alsnog proberen om een relatief lagere uitstoot te realiseren. De manieren hoe 
we dit kunnen doen zijn in het volgende stuk kort beschreven. 

Doelstelling: Nijkamp Aanneming spant zich in om de CO2 uitstoot (broeikasgassen) te 
reduceren met 10% vanaf startjaar 2018 ten opzichte van het jaar 2024.
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