
Nijkamp op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder
Begin 2020 hebben wij het niveau 3 certificaat op 
de CO2-Prestatieladder behaald. Er is een externe 
auditor bij ons op locatie geweest en zij heeft ons 
dossier uiteindelijk met een positief resultaat 
beoordeeld. Nijkamp zorgt middels het niveau 3 
certificaat voor inzicht in de CO2-uitstoot van de 
eigen organisatie. Naar aanleiding van dit inzicht 
kijken we naar de reductiekansen en dus de 
mogelijkheid om te verduurzamen op verschillende 
fronten. 

Het energieverbruik in 2019
Voor het CO2-Prestatieladder certificaat 
hebben we 2018 gekozen als basisjaar. Met 
passende CO2-reducerende maatregelen 
zullen we de komende jaren hard werken om 
zo veel mogelijk CO2 te reduceren ten 
opzichte van 2018. Inmiddels hebben we onze 
footprint over 2019 berekend. Middels dit 
bericht brengen wij jullie graag op de hoogte 
van onze voortgang en de uitstoot in 2019.

Individuele bijdrage
Wij vragen jou om ook een individuele bijdrage te leveren aan de reductie van de CO2-uitstoot. Er zijn een aantal 
simpele manieren om je steentje bij te dragen aan een beter milieu:
 Zuinig rijden is een essentieel punt om brandstof te besparen. Door tijdig te schakelen en te anticiperen op het 

verkeer daalt het verbruik van brandstof; 
 Bandenspanning kan tevens een belangrijk onderdeel zijn om brandstof te besparen. Controleer daarom 

regelmatig of de bandenspanningen nog kloppend zijn;
 Het is belangrijk om in de gaten te houden wanneer de verlichting en apparaten uitgeschakeld kunnen worden. 

Dit kan een hoop energie besparen als hier goed op gelet blijft worden. 

Wij vragen iedereen om 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! 

 Scope 1  om vang een heid em issiefactor ton  CO2

Gasverbruik pand          15.576,00 m3 1890            29,4 

Brandstofverbruik wagenpark (diesel)         252.896,00 liters 3230           816,9 

Brandstofverbruik wagenpark (benzine)          26.782,00 liters 2740            73,4 

Brandstofverbruik LPG               869,00 liters 1806            1,57 

Propaan          28.291,00 Liters 1725           48,80 

Verbruik Adblue               550,00 liters 260           0,143 

Verbruik Argon          90.000,00 liters 85              7,7 

Totaal scope 1 9 7 7 ,8        

 Scope 2  om vang een heid  em issiefactor  ton  CO2

Elektraverbruik - grijze stroom          96.533,00 kWh 649            62,6 

Zakelijke kilometers privé auto's          68.494,00 km's 220            15,1 

Totaal scope 2 7 7 ,7          

 Totaal scope 1  en  2      1 .0 5 5 ,6  

Onze CO2-Footprint
In 2019 heeft Nijkamp in totaal 1055,6 ton CO2 uitgestoten. Deze CO2-uitstoot staat gelijk aan 135 rondjes 
om de aarde met een dieselauto. Voor 1055,6 ton CO2 uitstoot moet 110 dagen een windmolen van 2,3 
MW draaien. Om onze relatieve CO2-uitstoot te berekenen kijken we naar onze omzet. Onze relatieve CO2-
uitstoot is hiermee met 33% gedaald ten opzichte van basisjaar 2018. Tijdens de footprint over de eerste 
helft van 2020 zullen we kijken of deze trend doorzet. 

De verhuizing en de besparing
Zoals jullie allen weten zal Nijkamp Energiedistributie op korte termijn verhuizen naar het pand in 
Oosterhout. Het pand in Oosterhout is nieuwer en duurzamer vergeleken met ons huidige pand in Breda. 
We hopen ook hier resultaat van terug te zien op het elektra en gasverbruik in onze CO2-Footprint. 
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Doelstelling: Nijkamp Aanneming spant zich in om de CO2 uitstoot (broeikasgassen) te 
reduceren met 10% vanaf startjaar 2018 ten opzichte van het jaar 2024.


