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INLEIDING 

Doormiddel van deze nieuwsbrief willen we jullie informeren over ons energieverbruik en CO2-uitstoot op 
het project onderdoorgang Van Hertumweg te Goes. Tevens willen jullie op de hoogte stellen van de 
ontwikkelingen wat betreft het beleid en genomen maatregelen. 

CARBON FOOTPRINT  

In onderstaande figuur is de CO2-uitstoot weergegeven van scope 1, 2 & 3.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENOMEN MAATREGELEN  

1. Verminderen stationair draaien kranen is een doorlopend actiepunt geweest.  
2. Voor de projectbegeleiding – en uitvoering zijn enkele ruimten in het naastgelegen schoolgebouw 

beschikbaar gesteld. Dit voorkomt het toepassen van in mindere mate geïsoleerde keten. Daarnaast 
voorkomt de aanwezigheid van een vaste werkplek op locatie onnodig pendelverkeer (indien nodig is 
er vanaf kantoor gewerkt).  

3. Indien mogelijk is er gebruik gemaakt van prefab elementen om de bouwsnelheid te verhogen en 
werkzaamheden op locatie te verminderen. 

4. Door de transporten heen- en terug te combineren zijn ook de transportbewegingen bespaard. 
5. Het afval is gescheiden ingezameld.  
6. Er is gebruik gemaakt van een mobiele bouwkraan welke lichte hijswerkzaamheden uitvoert. De 

bouwkraan kan door middel van de vaste aansluiting of aggregaat voorzien worden van stroom. 
7. Voor de spoorkruising werd gebruik gemaakt van een fundatie op staal (in plaats van op palen) en 

daarnaast werd er door gebruik te maken van een gewichtsvloer het aanbrengen van trekelementen 
vermeden. 

8. Gebr. de Koning werkt bij het project conform de gedragscode “Bewuste Bouwers”. Eén van de pijlers 
van de gedragscode is afvalmanagement en energiebesparing. 

AANBEVELINGEN 

Jullie kunnen in de toekomst allemaal een bijdrage leveren aan de reductie van het energieverbruik en de 
CO2- uitstoot. Denk hierbij aan de volgende maatregelen: 
o Materieel alleen aanzetten en gebruiken wanneer noodzakelijk. Laat materieel niet onnodig draaien, 

bv. in pauzes of als het materieel niet gebruikt hoeft te worden. 
o Bij afwezigheid verlichting uit doen. 
o Afval voorkomen en goed scheiden van afval.  
 
Als jullie nog ideeën of tips hebben voor reductie energieverbruik en/of CO2-uitstoot, geef deze dan door 
aan Anne Kleiberg. Alvast bedankt! 

Emissiestroom Uitstoot 
(ton CO2) 

Aandeel 
(%) 

Aggregaten en groot materieel; brandstof 530,7 52,8 

Totaal scope 1 530,7 52,8 

Elektra projecten 67,5 6,7 

Totaal scope 2 67,5 6,7 

Afvalverwerking 341,2 33,9 

Uitbesteed transport 65,7 6,5 

Totaal scope 3 406,8 40,5 

Totaal scope 1, 2 & 3 1005 100,0 


