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APK Group Nederland gaat voor CO2-reductie!
In de afgelopen 2 jaar nam de APK Group Nederland al heel veel maatregelen om – uiteindelijk – een
volledig CO2-neutrale organisatie te worden. Zó ver is het nog niet, maar de lat ligt in elk geval hoog.
Het inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. Begin
2016 is naar aanleiding daarvan voor het eerst onze CO2-footprint berekend. Deze berekening is
uitgevoerd voor scope 1 (directe emissies) en scope 2 (indirecte emissies). Deze footprint-berekening
dient als referentiejaar voor het monitoren van de voortgang. Inmiddels hebben we onze footprint
van 2018 gereed, deze wordt onderstaand weergegeven.
In 2018 is 1286 ton CO2 uitgestoten, waarvan het grootste deel (1101 ton) aan brandstofverbruik.
Om deze uitstoot te reduceren, heeft N-APK Group de volgende CO2-reductiedoelstelling opgesteld:
Scope 1, 2 & 3 doelstellingen APK Group Nederland *
APK Group Nederland wil in 2030 ten opzichte van 2015, 49% minder CO2 uitstoten.
* deze doelstelling is gerelateerd aan behaalde omzet/FTE of graafschade per meter
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Maatregelen
Verreweg onze meeste uitstoot komt voort uit ons wagenpark. Een écht CO2-neutraal wagenpark,
zonder te compenseren, zou super gaaf zijn. Vooral als we als infrastructuurbouwer zelf ons steentje
kunnen bijdragen aan smart city oplossingen die dit niet alleen voor onszelf, maar ook voor de
maatschappij dichterbij brengen. Hiermee gaan we de komende jaren flink aan de slag!
In de tussentijd focussen we ons op een aantal zaken;
- Inzet hybride/ elektrisch werkmaterieel
- Project zonnepanelen
- milieubewust rijgedrag
- Reduceren schades op projectlocaties
- Goede afspraken in de keten voor efficiënte planning
- Vervangen verwarmingsinstallatie magazijn Dongen
Wat hebben we al bereikt?
Vorig jaar hebben we onder andere ons complete bedrijfswagenpark vervangen. Helaas zijn er op dit
moment nog onvoldoende kansen voor elektrische of hybride werkbussen, maar we hebben zo’n 60
bussen variërend van 4 tot 25 jaar oud in de ban gedaan en allemaal vervangen voor nieuwe.
Daar zijn we wel trots op.
Ook hebben we één van onze werkplaatsen in Limburg verhuisd, omdat het oude pand
milieutechnisch niet meer voldeed. Verder zijn al onze vijf kantoorlocaties aangesloten op 100%
groene windenergie van Nederlandse bodem en hebben we het dak van ons hoofdkantoor in Dongen
vervangen, met een extra isolatielaag om warmte beter vast te kunnen houden in de winter.
Tot slot zetten we vol in op rijgedrag en hebben we de stookinstallatie van ons hoofdkantoor
compleet vervangen. Een hele aardige lijst, als je zo terugkijkt naar de afgelopen 2 jaar.

Communicatiebericht CO2-reductiesysteem 09 mei 2019

Individuele bijdrage
Voor de medewerkers van N-APK Group is het mogelijk om zelf bij te dragen aan de CO2 reductie van
de organisatie. Voorbeelden hiervan zijn:
- Zuinig rijden door tijdig te schakelen en te anticiperen op het verkeer in een laag toerental
- Zo weinig mogelijk gebruik te maken van stationair draaien van bedrijfsmiddelen
- Verlichting en apparaten uitschakelen indien deze niet worden gebruikt.
Hebben jullie meer ideeën om ons energieverbruik en de uitstoot van CO2 te verminderen, laat het
weten! Je kan dit mailen naar kam@apkgroup.nl
Initiatieven
N-APK Group is deelnemer van de Stichting Nederland CO2 Neutraal & de club van 49, waarbij vier
maal per jaar een middag wordt georganiseerd met inspirerende sprekers. Naast dit
middagprogramma wordt ook deelgenomen aan werkgroepen, over CO2 reductie van het verbruik
door bedrijfsmiddelen, met name in de mobiliteit.

