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Co2 Prestatieladder trede 5

In de loop van dit jaar hebben we binnen

van der Meer het doel gesteld om op te

klimmen naar trede 5 in de Co2

prestatieladder. Inmiddels zijn we druk

bezig met het opstellen van de

ketenanalyse. Onze doelstellingen met

betrekking tot Co2 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.

De uitgebreide informatie ontremd de

ontwikkelingen naar het behalen van

trede 5 vind u op onze website:

www.vander-meer.nl

Vernieuwing Machinepark

Dit jaar zijn er ter vervanging van oude

rupskanen, twee nieuwe rupskranen met

de zuinige Tier 4 Final motor aangeschaft.

Door ons machinepark continu te blijven

vernieuwen, waar nodig is, zorgen we

voor dat onze doelstelling behaald kan

worden.

In 2020 zullen er nog een aantal machines

vervangen worden met de zuinige Tier 4

final motor.

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.

Rupskraan Doosan 285LC-5

http://www.vander-meer.nl/
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Co2 Emissie Inventarisatie scope 1 & 2

Juli 2018

Juli 2019

In bovenstaande overzichten is te zien dat
in het eerst half jaar in vergelijking met
2018 we een reductie van 35,70 ton Co2
hebben behaald. Door te blijven
investeren in nieuwe machines en
wagenpark, zal de reductie van Co2 alleen
maar verder gaan dalen. Uiteraard blijven
we als aannemingsbedrijf afhankelijk van
locaties van aangenomen projecten.

Wist u dat we in 2015 
begonnen zijn met een CO2 

emissie van 1.569,30 ton. Dit 
betekent dat we in 4 jaar tijd 

de helft aan Co2 uitstoot 
gereduceerd hebben.
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