
 

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer op  

niveau 3 van de CO2-Prestatieladder! 
 

 

Grondverzet- en aannemingsbedrijf 

Van der Meer 
Van der Meer bv is een aannemingsbedrijf op het 

gebied van Grondwerk, Cultuurtechnische werken 

en Natuurbouw. 
De groei van het bedrijf is gebaseerd op een 

strenge kwaliteitsbewaking van de aangeboden 

diensten. 

 

Vakbekwaam personeel en moderne machines 

staan al meer dan 50 jaar garant voor tevreden 

opdrachtgevers. 

 

Kwaliteit en veiligheid 
Ons bedrijf is VCA**, ISO 9001:2008, CO2-Bewust 

en FSC gecertificeerd, deze keuringscertificaten 

staan garant voor een solide bedrijfsvoering met 

goed opgeleid personeel en een strenge 

veiligheidskeuring voor machines 

 

  

CO2-Prestatieladder: 

Samen zorgen voor minder CO2 
Van der Meer heeft op 27 mei 2014 het certificaat 

CO2-Bewust behaald op niveau 3 van de CO2-

Prestatieladder.  

 

De CO2-Prestatieladder is een instrument om 

bedrijven te stimuleren het eigen energiegebruik 

en CO2-emissie te kennen en te verminderen. 

 

Dit kan een voordeel opleveren bij aanbestedingen 

in de vorm van een(fictieve) korting op de 

inschrijfprijs. 

 
Verder kan de vermindering in energie- verbruik 

een kostenbesparing voor het bedrijf inhouden 

door een lagere energierekening. 

 

 
 

 

 

 

VGM-beleid 

Ons beleid op het gebied van veiligheid, 

gezondheid en milieu houdt in dat wij streven naar 

een gezonde en veilige werkplek voor iedereen, op 

elke locatie. Om deze doelstelling te bereiken, 

identificeren wij VGM-risico’s die voortkomen uit 

onze activiteiten en minimaliseren wij deze voor 

zover dit redelijkerwijs uitvoerbaar is. 

 

 
 

  

 

Doelstellingen 

Eind 2015 wil Van der Meer 7% minder CO2 

uitstoten ten opzichte van 2013. 

 

 

 

 
 

 



Energiebeleid 
 

Ons energiebeleid is gericht op het zo optimaal 

inzetten van onze machines en andere 

bedrijfsmiddelen zodat we ons werk kunnen doen 

met een zo laag mogelijk energieverbruik. 

 

Met een lager energieverbruik snijdt het mes aan 2 

kanten: een lager energieverbruik is goed voor het 

milieu vanwege de lagere CO2-uitstoot. Daarbij zijn 

er door het optimaal inzetten van de 

bedrijfsmiddelen lagere operationele kosten.  

 

 

 

CO2 Footprint 
Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer 

heeft de footprint over 2014 berekend.  

In totaal is 1.218 ton CO2 uitgestoten. 

 

 

 
 

Maatregelen 
 

Om de doelstelling te behalen heeft Van der Meer 

de volgende maatregelen genomen: 

• plaatsen van meters om het verbruik van de 

kranen in detail te meten 

• doorlopend analyseren van de 

verbruiksgegevens van het zware materieel 

• overstappen naar groene stroom 

• cursus Het Nieuwe Draaien voor de 

kraanmachinisten 

• cursus Het Nieuwe Rijden voor de 

vrachtwagenchauffeurs 

• onderzoek naar installatie van zonnepanelen 

 

Samenwerking 
Van der Meer wil graag samenwerken met klanten, 

leveranciers en andere ketenpartners, om ideeën 

en initiatieven te bedenken om de CO2-uitstoot te 

reduceren. Partijen die hierin geïnteresseerd zijn 

worden uitgenodigd om contact op te nemen.  

 

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer 

heeft een alternatieve methode ontwikkeld voor 

plaatsen van een paal-schot beschoeiing in 

loopzand, in samenwerking met waterschap Reest 

en Wieden.  

Met deze methode wordt de sloot niet meer 

leeggepompt, maar worden de schotten geplaatst 

waarbij het loopzand wordt weggespoten tijdens 

het plaatsen van de schotten. 

 

Op dit project is, vergeleken met de traditionele 

manier van werken, 255 ton CO2 minder 

uitgestoten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer BV 
 

 

Telefoon 0515 – 413 879 

Fax 0515 – 418 639  

  

E-mail info@vander-meer.nl 

Website www.vander-meer.nl 
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