
  

 
 
 

 

Aannemingsbedrijf Van der Lee 

 
 

 

CO2-Prestatieladder: 

Samen zorgen voor minder CO2 

Aannemingsbedrijf Van der Lee uit Bruchem is al 
meer dan 20 jaar werkzaam in de grond-, weg- en 
waterbouw. 
 
De werkzaamheden die wij uitvoeren bestaan uit 
baggerwerkzaamheden, plaatsen van 
beschoeiingen en andere waterbouwkundige 
werken, maai- werkzaamheden en onderhouds- 
werkzaamheden aan wegen.  
 
Onze specialiteit is het baggeren en saneren van 
watergangen. 
 
Wij werken veel voor waterschappen, 
gemeenten en andere overheden. De schaal van 
het werk is heel divers en loopt uiteen van 
poldersloten en vijvers tot havens, kanalen en 
rivieren. 
 
 

Van der Lee is gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-
Prestatieladder.  
 
De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven 
te stimuleren het eigen energiegebruik en CO2-emissie 
te kennen en te verminderen.  
 
Dit kan een voordeel opleveren bij aanbestedingen in 
de vorm van een (fictieve) korting op de inschrijfprijs.  
 
Verder kan de vermindering in energie- verbruik een 
kostenbesparing voor het bedrijf inhouden door een 
lagere energierekening. Zo is gemiddeld een 
energiebesparing van 10% mogelijk binnen 1 tot 2 jaar, 
en een besparing van 20 tot 25% binnen 5 jaar. 

 

 
 

Energiebeleid Doelstellingen 
 
Ons beleid op het gebied van veiligheid, gezondheid 
en milieu houdt in dat wij streven naar een gezonde 
en veilige werkplek voor iedereen, op elke locatie.  
 
Ons energiebeleid is gericht op het zo optimaal 
inzetten van onze machines en andere 
bedrijfsmiddelen zodat we ons werk kunnen doen 
met een zo laag mogelijk energieverbruik. 
 
Met een lager energieverbruik snijdt het mes aan 2 
kanten: een lager energieverbruik is goed voor het 
milieu vanwege de lagere CO2-uitstoot. Daarbij zijn 
er door het optimaal inzetten van de 
bedrijfsmiddelen lagere operationele kosten. 
 
 

 
Eind 2015 wil Aannemingsbedrijf Van der Lee 7% 
minder CO2 uitstoten ten opzichte van 2012. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

CO2 Footprint 
 
Aannemingsbedrijf Van der Lee heeft de carbon 
footprint over 2014 berekend. 
 
In totaal is 2878 ton CO2 uitgestoten. 
 

 
 
 
 
 

 

Voortgang 
 
De cursus Het Nieuwe Draaien is gevolgd en als 
positief ervaren. 
 
Het meetsysteem wordt aangepast op basis van de 
praktijkervaring. 
 
Eind 2014 is een platenwagen vervangen naar Euro-6. 
 

 
 

In 2014 is een besparing van 20% gerealiseerd op het 
drijvend materieel, mede door het vergrote inzicht en 
bewustwording door het Nieuwe Draaien. 
 
 

Maatregelen 
 
Om de doelstelling te behalen gaat 
Aannemingsbedrijf Van der Lee de volgende 
maatregelen nemen: 
 
•   plaatsen van verbruiksmeters op de  
•   uitvoerdersbussen 
•   plaatsen van verbruiksmeters op de  
•   bunkervaten 
•   cursus Het Nieuwe Draaien voor de   
•   kraanmachinisten 
•   wekelijks meten van het verbruik 
 
 
 

Samenwerking 
 
Aannemingsbedrijf Van der Lee  wil graag 
samenwerken met klanten, leveranciers en andere 
ketenpartners, om ideeën en initiatieven te bedenken 
om de CO2-uitstoot te reduceren.  
  
Partijen die hierin geïnteresseerd zijn worden 
uitgenodigd om contact op te nemen.  
 
Aannemingsbedrijf Van der Lee heeft een actieve 
deelname aan het project Windmolenpark 
Bommelerwaard - A2 . Voor meer informatie wordt 
verwezen naar http://bommelerwaard-wind.nl/ 
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