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Heb jij ideeën hoe wij onze

CO2-uitstoot kunnen

verminderen? Laat het

weten aan Dick Rozendaal! 

 

 

CO2-FOOTPRINT 2020

VINK 
AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ

A U G U S T U S  2 0 2 1

44,7 2.043,3 43,9 3,0

In 2020 hebben wij 2.134,9 ton CO2

uitgestoten. De meeste uitstoot wordt

veroorzaakt door ons brandstofverbruik 

 (2.043,3 ton). 

 

Maar wat betekent dat eigenlijk? Deze

uitstoot staat gelijk aan: 

Het gas- en elektraverbruik
van  458 huishoudens voor
een heel jaar

1.237 retourtjes naar New York
vanaf Amsterdam

274 rondjes om de aarde met
de auto

106.745 bomen laten
groeien voor een heel
jaar 

Een windmolen van 2.3
kWh 222 dagen laten
draaien 

Gas

Brandstof

Elektriciteit

Gedeclareerde
kilometers

Laat zich certificeren op de CO2-Prestatieladder!

 

 



WIJ VERDUURZAMEN ACTIEF 

H O E  S T A A N  W E  E R V O O R ?  L E E S  V E R D E R !

 

CO2-PRESTATIELADDER?

Vink Aannemingsmaatschappij laat zich op 6

en 7 september certificeren op het hoogste

niveau van de CO2-Prestatieladder (niveau 5).

In de afgelopen jaren zijn we al gericht bezig

geweest met het verlagen van onze

energiebehoefte en het inzetten van

alternatieve brandstoffen, zoals HVO-100. Dit

deden we vanwege onze ISO-14001

certificering. Nu gaan we gericht aan de slag

met CO2 en laten we ons beleid certificeren.

Dit betekent dat we niet alleen aan de slag

gaan met de uitstoot van onze eigen

organisatie, maar dat we ook kijken naar ons

aandeel in de keten door onze inkoop,

afvalproductie en inhuur van materieel. 

Met het CO2-Prestatieladder certificaat kunnen

we voordeel ontvangen bij het inschrijven op

aanbestedingen. Het hoogste niveau zorgt

hierbij voor het hoogste voordeel. 

DOELSTELLING

Zoals duidelijk wordt uit onze CO2-footprint

liggen onze grootste verbruiken in het

brandstofverbruik .  Vandaar dat wij sterk 

 zullen gaan sturen op zuinigere en waar

mogelijk elektrische voertuigen/fietsen en

materieel. Ook willen we de toepassing van

HVO-diesel uitbreiden naar een aandeel

van 30% ten opzicht van de overige liters in

2024. Tot slot verkennen we de

mogelijkheden om onze stroom te

vergroenen via Nederlandse Zon of Wind.

Ook halen we kennis op over extra

mogelijkheden via Duurzame Leverancier .

WAT KAN JIJ ZELF DOEN?

 

 

Controleer regelmatig je bandenspanning

Anticipeer op het verkeer en rijd met een laag toerental

Schakel verlichting, airco en verwarming uit als je het niet nodig hebt
of de ruimte verlaat 

Overweeg elektrisch rijden als je de keuze krijgt

Voorkom stationair draaien zoveel mogelijk 

Houd je aan de snelheidslimiet van 100 km/u

MAATREGELEN

Voor de aankomende jaren heeft Vink

Aannemingsmaatschappij het volgende

doel gesteld:

Vink wil in 2024 ten opzichte van 2019 20%

CO2 gereduceerd hebben.

De reductie vergelijken we met onze omzet,

Zo kunnen we als organisatie evengoed

onze werkzaamheden verrichten en

groeien. 



CO2-UITSTOOT IN DE KETEN

In 2020 hebben we 12.913,3 ton CO2

uitgestoten in de keten. De meeste uitstoot

wordt veroorzaakt door onze aangekochte

goederen en diensten (10.417,9 ton). Verder

hebben wij in de keten ook CO2-uitstoot door

productieafval, woon-werkverkeer, transport

en ingehuurd materieel/voertuigen. Ons doel

voor de keten is om onze uitstoot in 2024 met

3% te hebben verlaagd ten opzichte van

2020. Ook hierbij vergelijken we onze uitstoot

met onze omzet.   

ONZE KETEN

E N  H O E  D O E N  W I J  H E T  I N  H E T  G R O T E R E  P L A A T J E ?

 

KETENANALYSES

Vink Aannemingsmaatschappij heeft twee

ketenanalyses opgesteld voor meer inzicht in

de keten: Circulair en Duurzaam

ontmantelen(1) en Rijplaten(2).

Door het hergebruik en recycling plus het

verkopen van de materialen aan derden

kunnen we met deze methode zo'n 88% CO2-

reduceren in dit circulaire sloopprojecten. Dit

willen we in zeker 4 van onze projecten 

 gerealiseerd hebben in 2024.

Ook zullen we in de aankomende jaren een

bewuste keuze maken voor het inzetten van

rijplaten. Dit willen we in 10% van de

projecten op basis van CO2-criteria toepassen

in 2024.

In ons volgende communicatiebericht over de

eerste helft van 2021 houden we jullie van de

voortgang op de hoogte.


