VERHEIJ INFRA B.V.

Bekijk de webversie

Kinderdijk / Alblasserdam, sanering achtertuinen (werk in uitvoering Verheij Milieu)

V-Mail - 4e kwartaal 2019
Verheij Infra behaalt 5e trede op de CO2 prestatieladder
Bedrijfsbreed en door sommige medewerkers in het bijzonder is hard gewerkt aan
het behalen van de 5e trede op de CO2-Prestatieladder!
(onderin deze v-mail facts & figures aangaande trede 5).

CAPELLE AAN DEN IJSSEL,
DEELOPDRACHT CENTRUMRING
In opdracht
den IJssel
herinrichting
riool) van
Centrumring

van gemeente Capelle aan
zijn we bezig met de
(incl. vervangen van het
deelopdracht II, fase 3
te Capelle aan den IJssel.

Om geen overlast te veroorzaken tijdens
de drukke december maand zullen we die periode onze werkzaamheden tijdelijk stil
leggen. Op deze wijze kunnen de Capellenaren rustig hun boodschappen voor de
komende feestdagen in huis halen.

DORDRECHT: AALSCHOLVER- & REIGERSTRAAT
In opdracht van Gemeente Dordrecht zijn we aan het werk in de Vogelwijk: in de
Aalscholverstraat en Reigerstraat zijn we het riool aan het vervangen.
In de krappe en volle wijk brengt dit natuurlijk ongemak met zich mee; zaak is om
conform de planning te werken en de buurt te informeren aangaande de
uitvoeringszaken. Dit doen wij uiteraard door inzet van onze omgevingsmanager en
in overleg met onze opdrachtgever.
De vogelbuurt is in 2016 opgevrolijkt met muurschilderingen.

Verheij Milieu

Werk in uitvoering
Strijen, Rioolvervanging en herinrichting
Oranjewijk
Dordrecht, Patersweg (e.o.)
Sliedrecht, Middenveer
Capelle aan den IJssel, Centrumring
Fase 3.
Papendrecht, Willem Kloosstraat e.o.
Rotterdam, Quarantaineterrein
Den Haag, Laakkwartier West
Sliedrecht, Bonkelaarplein
Barendrecht, BRM Stationstuin
Rotterdam, Petroleumweg
Dordrecht, Aalscholverstraat e.o.
Zuidland, WRM Bernissewaard

Kinderdijk / Alblasserdam,
Molenstraat / Kinderdijkwest
Dordrecht, sanering Albert
Schweitzer Ziekenhuis
Melissant, sanering
brandincident locatie
N215(Staakweg) /
Noorddijk

Sinds 2012 is Verheij Infra reeds trede 3 gecertificeerd, maar
per november 2019 heeft Verheij een stap omhoog gezet naar
trede 5. Bij trede 3 wordt er gekeken naar de CO2-uitstoot van
onze eigen bedrijfsvoering. Bij trede 5 worden ook de scope 3
emissies meegenomen. Dit zijn de emissies die het gevolg zijn
van de activiteiten van Verheij Infra, maar die voortkomen uit
bronnen die geen eigendom zijn van Verheij dan wel beheerd
worden door Verheij.
CO2-footprint
De CO2-footprint is een middel om inzichtelijk te maken hoe de uitstoot van
broeikasgassen over de organisatie zijn verdeeld. Het doel van de CO2-footprint is
het verkrijgen van inzicht in deze uitstoot van broeikasgassen binnen de organisatie
om vervolgens de grootste energiestromen te analyseren en te reduceren.
In de onderstaande tabel is het aantal ton CO2-uitstoot weergegeven van het
basisjaar 2017, plus de daaropvolgende periode(s). De laatste kolommen laten het
percentage zien waarmee de CO2-uitstoot is toegenomen of afgenomen ten
opzichte van het basisjaar en het afgelopen jaar.

De CO2-uitstoot(Scope 1 en 2) van Verheij Infra b.v. in 2018 vrijwel gelijk gebleven
t.o.v. het referentiejaar 2017. Als de cijfers worden doorberekend naar de door ons
vastgestelde parameter CO2-uitstoot per fte, dan blijkt dat de CO2-uitstoot van
Verheij Infra b.v. in 2018 met 5% is afgenomen t.o.v. het referentiejaar. De CO2uitstoot van scope 3-emissie van hout in 2018 t.b.v. de projecten van Verheij is
5,64 ton CO2. De doelstelling van Verheij Infra is om de scope 3 emissie van het
ingekochte hout binnen 4 jaar met 5% per ton hout te reduceren. De volgende
maatregelen worden hiervoor ingezet:
1. CO2-emissie bewustzijn van leveranciers laten meewegen bij de inkopen.
2. Transportafstand van leverancier naar project laten meewegen bij de inkopen.
3. Transport met euro-6 vrachtwagens laten meewegen bij de inkopen.
4. FSC en PEFC hout van leveranciers laten meewegen bij de inkopen.
5. Waar mogelijk hout hergebruiken (op andere projecten).
Doelstelling behaald?
Vanaf 2017, ons referentiejaar, heeft Verheij Infra B.V. zichzelf een doelstelling
opgelegd van een reductie van 5% in 2020 en 10% in 2022. Na het eerste jaar in
deze termijn hebben we dus reeds 5% reductie behaald. Dit is een goed begin maar
blijven door gaan de komende jaren!

VERHEIJ INFRA B.V.

Kubus 9, Postbus 118
3360 AC SLIEDRECHT
TEL.: 0184-433 095

volg ons op:

MEER WETEN?

neem contact op!
info@verheijsliedrecht.nl
Bezoek onze website!
www.verheijsliedrecht.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u marjolijn@verheijsliedrecht.nl toe aan uw adresboek.

