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Nieuwsbrief Energie- en CO2-beleid 

Doormiddel van deze nieuwsbrief willen we jullie informeren over ons energieverbruik en CO2- uitstoot 

in het jaar 2021, zie ook onze website: http://www.gebrdekoning.nl/duurzaamheid-mvo.php. 

Tevens willen jullie op de hoogte stellen van de ontwikkelingen wat betreft het beleid en 

reductiedoelstellingen die we als bedrijf hebben. 

Carbon Footprint 2021 

De CO2-uitstoot van het jaar 2021 is uitgekomen op 1514 ton CO2 (voor scope I en II). In onderstaande 

figuur is de verdeling over de verschillende categorieën weergegeven.  

 

 

 

 

 

Evaluatie doelstellingen:  

Scope I:  

• 1A “verwarming bedrijfsgebouwen/verwarming projecten/las- en brandwerk”: is gehaald. 

• 1B “brandstof aggregaten en groot materieel”: is gehaald. 

• 1C “eigen wagenpark”: is gehaald. 

Scope II 

• 2 “elektra bedrijfsgebouwen/elektra projecten”: is gehaald. 

Over het gehele jaar 2021 hebben de zonnepanelen op de bedrijfsloodsen een vermogen geleverd van maar 

liefst 210.000 kWh. Dit is meer dan het opgenomen vermogen door de kantoren en werkplaatsen waardoor 

Gebr. De Koning binnen Scope II energie neutraal is. 

Scope III 

• 3A “inkoop stalen damwand”: min. 10,0% reductie t.o.v. referentie ontwerpen. Doelstelling is gehaald met 

maar liefst 19,5 %. 
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Genomen maatregelen 2021 

1. Bewustwording en betrekken medewerkers bij reduceren energieverbruik en reduceren CO2-

uitstoot via toolboxmeeting, interne bedrijfs overleggen en via werknemersvertegenwoordiging. 

2. Alle bedrijfspanden maken gebruik van groene stroom (met SMK-keur) en Co2 gecompenseerd 

gas (CO2-uitstoot wordt gecompenseerd met bosaanplanting). Waar mogelijk wordt op de 

werken gebruik gemaakt van vaste aansluitingen.  

3. Op kantoor zijn de ramen in de kopgevel voorzien van draai-kiep kozijnen. Dit zal in de 

zomermaanden het airco gebruik verminderen. 

4. Gesprekken gevoerd met opdrachtgevers over duurzaamheid en CO2-reductie daarnaast zijn 

we betrokken bij diverse sector- en keteninitiatieven, waaronder “ Club van 49” en de “ENI” 

(Emissieloos Netwerk Infra). 

5. Goed scheiden van afval en zo veel mogelijk hergebruiken vrijkomende materialen op projecten.  

6. Verduurzaming wagenpark, er zijn diverse wagens aangeschaft welke 100% elektrisch zijn. 

7. Bij diverse projecten materieel en materiaal over water aangevoerd zodat het aantal 

transportbewegingen per as verminderd.  

8. In 2021 hebben we onze Silent Piler geëlektrificeerd. 

9. Aanschaf van nieuw en jonger materieel waarbij CO2 uitstoot als weegfactor is meegenomen.  

Te nemen maatregelen 2022-2023: 

Verschillende maatregelen die hierboven beschreven zijn, zullen we blijven voortzetten. Verder willen 

we de volgende maatregelen nemen in 2022: 

1. Doorontwikkeling van elektrische trilblokken voorzien van netaansluitingen en accupakketten. 

2. Aanschaf meerdere elektrische personen/ bedrijfsvoertuigen en plaatsen van extra 

autolaadpalen naast het kantoor. 

3. Elektrificatie van een Silent Piler met Super Crush waardoor emissieloos gewerkt kan worden. 

4. Hydraulische trilblokken worden voorzien van powermode en start-stop systeem. 

5. Toepassen van HVO bij zwaarder materieel (>100 kW). 

Jullie kunnen allemaal een bijdrage leveren aan de reductie van het energieverbruik en de CO2- 

uitstoot. Denk hierbij aan de volgende maatregelen: 

• Materieel alleen aanzetten en gebruiken wanneer noodzakelijk. Laat materieel niet onnodig 

draaien, bv. in pauzes of als het materieel niet gebruikt hoeft te worden. 

• Zoveel mogelijk carpoolen naar de projecten  

• Bij woon-werkverkeer indien mogelijk carpoolen of fietsen.  

• Rijden met lage toerental en voldoende bandenspanning (nieuwe rijden). 

• Bij gebruik kachel in werkplaats of keet, deuren dicht houden. 

• Verlichting en computer (incl. beeldscherm en randapparatuur) uitschakelen bij afwezigheid. 

• 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 Leo van Dijk of Ronald Vriends. Alvast bedankt! 


