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CO2 Prestatieladder voortgang 2021 

Onderstaand de totale uitstoot van de bedrijven Flexcorail, VEST Infra en Energie & Water Plus. We 
zien de uitstoot steeds iets stijgen, maar als er gekeken wordt naar de uitstoot die we uitstoten per € 
omzet zien we een hele duidelijke daling. De oorzaak van de totale stijging de groei van de 
organisatie.  

 
 

Onze totale uitstoot is opgebouwd uit: 

 
 

We zien heel duidelijk dat diesel en benzine de grootste onderdelen zijn. Daarom richten wij ons ook 

op het terugdringen van deze uitstoten.  

 Maatregelen die we hebben genomen afgelopen jaar zijn: 

• Elektrisch materieel (elektrische auto en gereedschap). 
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De bovenstaande reductie is voor onze eigen uitstoot, maar omdat wij CO2 Prestatieladder niveau 5 
gecertificeerd zijn kijken we ook naar alternatieve werkwijze en reductie of voorkomen van CO2 
uitstoot met verschillende partners. Afgelopen jaar zijn er veel inspanningen gedaan om geen nieuwe 
bouwstoffen, zoals bestratingsmateriaal te kopen. Maar te zoeken naar oplossingen om dit her te 
gebruiken of uit andere projecten te halen. Dit heeft het resultaat dat er 33 ton CO2 bespaart is door 
geen nieuwe stoffen te laten produceren.  
 
We zijn heel tevreden met de genomen maatregelen en bedanken jullie hiervoor.  
 
Komend jaar vragen we jullie ook weer aandacht te besteden aan: 

• Banden goed op spanning; 

• Rij zonder te hoge toeren; 

• Ga zuinig om met materialen; 

• Laat machines niet onnodig draaien. 
 
En natuurlijk heb je zelf een goed idee, neem contact op met je leidinggevende. 
 

 


