
Ook in 2018 is Compeer Infra actief geweest om de footprint in kaart te brengen met als doel om dit te reduceren. Deze reductie wordt gerealiseerd door middel van het
reductiesysteem conform CO   prestatieladder 3.0. Hierin komen de onderdelen inzicht, reductie, communicatie en deelname aan initiatieven naar voren.
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Dit doen wij aan
CO   reductie2

Plaatsen van zonnepanelen
Inkoopbeleid verduurzamen
Elektrische machines 
Controleren van bandenspanning
Meer aandacht voor het CO2-beleid
van de huidige leveranciers 

    (scope 3)

CO   footprint 2018
(ton)

2

236,9, 13,4 208,1 67,7 12,3
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Totale uitstoot

per ton omzet

Totale uitstoot

scope 3

2018

2018

2017

2

32,25

47,40

Gas en elektraverbruik van
108 huishoudens voor een
heel jaar

310 retourtjes naar New
York 

Met de auto 61 keer om
de aarde rijden

Een windmolen van 2.3
kWh 56 dagen laten draaien

26.767 bomen laten
groeien voor een heel jaar

Onze uitstoot staat gelijk aan: Wat kun jij doen?

1

2

Rijdt iets minder hard; 110 km op
de snelweg in plaats van 130 km

Pomp eens in de 2 maanden je
banden op

3

4 Voorkom stationair draaien
zoveel mogelijk

Anticipeer op het verkeer, rijdt
met een laag toerental

Doelstellingen
In 2021 wil Compeer Infra

ten opzichte van 2015
in scope 1 + 2  20%

minder CO  uitstoten

Ketenanalyse Straatwerk Klinkers

Doel Scope 3: ten opzichte van 2018 5% minder CO2 uitstoten 
binnen de keten van straatwerk

3.861,26

1.750,67

2015

Scope 1: 459,4 ton
Scope 2: 80,0 ton

Scope 3:  3.861,26

Focus op
zuinigheidslabels

bij inhuur van
materieel

(= 3%)

Efficiëntere ritten 
in transport

 
(= 1%)

Meer afvalstromen
recyclen

 
(= 1%)

Status reductie in 2018: 32%  
Verwachte reductie: 11%  



Ook in de eerste helft van 2019 is Compeer Infra actief geweest om de footprint in kaart te brengen met als doel om dit te reduceren. Deze reductie wordt gerealiseerd door
middel van het reductiesysteem conform CO   prestatieladder 3.0. Hierin komen de onderdelen inzicht, reductie, communicatie en deelname aan initiatieven naar voren.
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Dit doen wij aan
CO   reductie2

Plaatsen van zonnepanelen
Aanschaf zuinigere auto's
Plaatsen laadpalen
Training 'Nieuwe Rijden'
Inkoop vrachtwagens met Euro 5 en
Euro 6 motoren
Lokale leveranciers grondstoffen en
materialen

CO   footprint 2019-1 (ton)2

87,2 13,4 89,4 67,7 4,7
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Totale uitstoot

per ton omzet

2019-1

2

38,55

32,25

Gas en elektraverbruik van
53 huishoudens voor een
heel jaar

152 retourtjes naar New
York 

Met de auto 30 keer om
de aarde rijden

Een windmolen van 2.3
kWh 656 uren laten draaien

 13.125 bomen laten
groeien voor een heel jaar

Onze uitstoot staat gelijk aan: Wat kun jij doen?

1

2

Rijdt iets minder hard; 110 km op
de snelweg in plaats van 130 km

Pomp eens in de 2 maanden je
banden op

3

4 Voorkom stationair draaien
zoveel mogelijk

Anticipeer op het verkeer, rijdt
met een laag toerental

Doelstellingen

In 2021 wil Compeer Infra 
ten opzichte van 2015 
in scope 1 + 2  20%
minder CO  uitstoten

2018

Scope 1: 190,1 ton
Scope 2: 72,4 ton

CO2
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