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Nieuwsbrief Duurzaamheid & CO2 

 

Als Van Horssen Wegenbouw B.V. zijn wij officieel sinds medio 2020 begonnen om onze CO2-uitstoot te laten 

bepalen en vast te laten leggen in een CO2-footprint. Tevens hebben wij eerder om de voortgang van de  

CO2-reductie te kunnen bewaken een Energie Management Systeem (EnMS) opgezet en geïmplementeerd. 

 

Vanaf het voorjaar van 2021 zijn wij door certificerende instelling NCI beoordeeld op ons CO2-systeem en hebben 

onze doelstelling voor certificatie op de CO2-prestatieladder, niveau-3 behaald. Inmiddels zijn we druk bezig om 

het vervolg in onze doelstellingen te beoordelen en te presenteren in de CO2-footprint en deze over het afgelopen 

jaar 2021 compleet te maken en dit te vertalen in de diverse benodigde rapportages. 

 

Om onze opgestelde reductiedoelstelling te halen, hebben wij een aantal zaken in gang gezet. Zo hebben wij 

eerder al ouder materieel vervangen met materieel die is uitgerust met zuinigere motoren. Zie hiervoor de 

gepresenteerde CO2-footprint over 2021. 

 

CO2-footprint 2021 

Onze energiestromen met CO2-uitstoot, hebben er als 

volgt uitgezien in het afgelopen jaar. De totale uitstoot 

CO2 in het jaar 2021 bedraagt 146,7 ton CO2. Hiernaast 

is de verdeling van de uitstoot over het jaar 2021 naar 

de verschillende energiestromen weergegeven. Per 

medewerker komt de uitstoot uit op 5,64 ton CO2. In 

het referentiejaar 2019 was dit nog 6,11 ton CO2 en 

vorig jaar 2020 op 5,40 ton CO2. Ook op basis van ons 

omzet percentage is de uitstoot sinds ons referentiejaar 

al flink gedaald. 

 

 

In de komende tijd zullen wij onze lopende doelstellingen en initiatieven vervolgen en verder uitdiepen. 

We willen graag onze medewerkers en externe belanghebbenden informeren over onze stappen op de het vlak 

van de duurzaamheid. Uiteraard houden wij iedereen op de hoogte over de verdere voortgang. 

 

Namens Van Horssen Wegenbouw B.V. – Arjan van ’t Klooster en Karin Verheijen 
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