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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.
Ons bedrijf is VCA**, ISO 9001:2015 en
FSC
gecertificeerd,
deze
keuringscertificaten staan garant voor
een solide bedrijfsvoering met goed
opgeleid personeel en een strenge
veiligheidskeuring voor machines.

Vernieuwing Machinepark
De CAT D6N LGP met 3D gpsmachinebesturing en de nieuwste Tier4
final motor. Door de aanschaf van deze
machine ter vervanging van het oude
model, zorgen we voor een flinke
reductie Co2 uitstoot op onze
projecten.

Co2 Prestatieladder trede 5
Op 22 april 2020 zijn we de audit met
succes doorstaan en hebben we het
certificaat Co2-bewust niveau 5 mogen
behalen. Onze doelstellingen met
betrekking tot Co2 reductie zien er nu
als volgt uit:
•

Doelstelling scope 1, 5% Co2
reductie in 2020 t.o.v. 2015
• Doelstelling scope 2, 35 % Co2
reductie in 2020 t.o.v. 2015
• Doelstelling scope 3, in 2022 op
25%
van
onze
projecten
beschoeiing H2H® met accoya hout
toepassen.
Meer informatie vind u op onze
website: www.vander-meer.nl
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In maart kregen we allemaal te maken met het besmettelijke Covid-19 virus. Het
samen naar projecten rijden, waardoor er Co2 uitstoot werd bespaart, zat er even
niet meer in. Een manier waarop we normaal gesproken veel kunnen reduceren. Dit
heeft een grote invloed op het de Co2 emissies, maar ook de projecten op afstand en
waar veel grondverzet bij vrijgekomen is hebben invloed op de stijging van Co2. Door
meer grondverzet worden er ook meer machines ingehuurd(scope 3), deze machines
tanken op locaties. Aan het einde van dit jaar zal het terug te zien zijn in het Co2
emissie inventarisatie overzicht 20202 1-2-3. Wij monitoren continu het verbruik en
bij afwijkingen gaan we na wat de oorzaak hier van kan zijn.
Grondverzet- en aannemingsbedrijf van der Meer bv
Trekdyk 4
8629 EG Scharnegoutum
Tel. 0515-413879
www.vander-meer.nl

