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Betreft: Nieuwsbrief CO2-Prestatieladder mei 2018 
 
BouWatch is vooruitstrevend op het gebied van duurzame energie en het efficiënt gebruik van 
materialen. BouWatch zet zich ervoor in om de CO2-uitstoot zoveel mogelijk te reduceren. Hiervoor is 
BouWatch gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder niveau 3. In deze nieuwsbrief is aandacht voor 
de actuele stand van zaken met betrekking tot de CO2-prestatieladder, de nieuwe ontwikkelingen en 
op welke wijze je zelf kunt bijdragen aan de CO2-reductie. 
 
Huidige ontwikkelingen 
Onze energieprestaties zijn verbeterd door de aanschaf van zuinigere voertuigen. In 2017 zijn drie 
vrachtwagens aangeschaft met euroklasse 6. Daarnaast zijn alle nieuwe Opel Combo’s en leaseauto’s 
ook voorzien van deze euroklasse en hebben veel auto’s energielabel A of B. Daarnaast is het pand in 
Veghel volledig verbouwd en is er een nieuwe cv-ketel geïnstalleerd.   
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Emissies 

De totale uitstoot over het jaar 2017 komt uit op 552,17 ton. Dat is ten opzichte van 2016 een 

toename van 150,66 ton. Omgerekend is de uitstoot in het jaar 2017 per FTE met 4,11 ton 

afgenomen. In onderstaande grafiek is duidelijk te zien dat het wagenpark voor veruit de meeste 

CO2-uitstoot zorgt. 

 

Figuur 1: CO2 uitstoot Visser Projectservice 2017 

 
BouWatch en C-24 
Na een succesvolle periode van 5 jaren tussen BouWatch en C24 is sinds januari 2017 de 
samenwerking nog verder geïntensiveerd. C-24 is in 2017 volledig overgenomen door Visser 
Projectservice, waardoor ook C-24 vanaf 2017 wordt meegenomen in de CO-2 prestatieladder. Op de 
website publiceert Bouwatch over de ontwikkelingen met betrekking tot CO2 -reductie. 
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Reductiedoelstellingen 
Aan de hand van het energie-actieplan kan worden gesteld dat de reductiedoelstellingen worden 
behaald. In onderstaande grafiek is te zien dat de totale CO2-uitstoot in 2017 ten opzichte van 2016 
is gestegen, dit heeft alles te maken met de groei die BouWatch heeft doorgemaakt en nog steeds 
doormaakt en het feit dat C-24 in 2017 voor het eerst is meegenomen. Per FTE is de uitstoot gedaald 
met 4,11 ton. 

Jaar CO2-uitstoot (ton) Uitstoot per FTE 

2012 (Visser Assen & 

Bouwatch) 

1101,87 12,96 

2013 (Visser Assen & 

Bouwatch) 

1149,54 12,77 

2014 (Visser Assen & 

Bouwatch) 

1116,87 12,40 

2015 (Visser Assen & 

Bouwatch) 

988,70 11,28 

2016 (Bouwatch) 401,51 11,47 

2017 (Bouwatch & C24) 552,17 7,36 

 

Individuele bijdrage 
Uit onze CO2 footprint blijkt dat met name ons wagenpark een grote CO2 uitstoot geeft. Hier kunnen 
we met z’n allen wat aan doen. Laat je bedrijfsauto, kraan of machine niet onnodig draaien tijdens 
een korte of lange pauze. Daarnaast kan je anticiperen op het verkeer: laat je auto uitrollen richting 
een verkeerslicht die op rood staat, schakel tijdig op en let op de bandenspanning. 
Andere voorbeelden op welke wijze je de uitstoot kunt verminderen: 

• Bij gebruik kachel/airco, deuren en ramen dichthouden. 

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

 
Eigen inbreng 
Heb je zelf een idee om energie verbruik te reduceren, kom dan met deze ideeën. Je kunt je 
informatie altijd delen. 
 
Informatie CO2-prestatieladder 
http://www.skao.nl/ 

Mocht je vragen of ideeën hebben, neem dan gerust contact op! 

Bel 088-1181870 of mail naar qhse@bouwatch.nl  

http://www.visser-assen.nl/algemenevoorwaarden
http://www.skao.nl/
mailto:qhse@bouwatch.nl

