
 

 

Energiemanagementactieplan  

1.1. Doelstellingen 

 

Scope 1 & 2 doelstellingen 

 

Aannemersbedrijf Damsteegt Holding B.V. wil in 2024 ten 

opzichte van 2016 20% minder CO2-uitstoot (gerelateerd 

aan euro omzet) 

1.2. Subdoelstellingen 

 

Doelstelling 1: Aannemersbedrijf Damsteegt Holding B.V. reduceert de CO2-uitstoot van het 

dieselverbruik per 31-12-2024 met 10% t.o.v. 2016 (gerelateerd aan de gereden 

kilometers/draaiuren) 

 

Maatregelen 

Inzicht krijgen in het verbruik van de bedrijfsauto’s, vrachtauto’s en het materieel; Het opzetten 

van een registratiesysteem. 

Beleid opstellen inzake vervanging van afgeschreven bedrijfsauto’s, vrachtauto’s en materieel;                                                                                                 

In 2022 een vervangbeleid opstellen voor de toekomst. Daarbij rekening houden met de 

aanschaf van zuinig materieel/auto’s. 

Het vergroten van het gebruik van ‘Blauwe Diesel’;  

‘Blauwe Diesel’ (20%) wordt vermengd met de normale diesel (80%) in de tank. Wellicht kan 

het percentage ‘Blauwe Diesel’ in de toekomst verhoogd worden. 

Monitoring van de kilometers (bedrijfsauto’s) en draaiuren (materieel);  

Op deze manier wordt het verbruik inzichtelijk. 

Vrachtwagenchauffeurs de cursus ‘Het Nieuwe Rijden’ laten volgen;                    

De cursus dient nog gevolgd te worden door één chauffeur. 

Machinisten de cursus ‘Het Nieuwe Draaien’ laten volgen;                                          

De cursus regelen en de machinisten inplannen. 

Controle bandenspanning;                                                                           

Rolweerstand verbeteren door jaarlijkse controle op bedrijfsauto’s, vrachtauto’s en materieel. 

Verminderen stationaire draaiuren; 

De stationaire draaiuren verminderen door gebruik te maken van het start-stop systeem.   

Dit is van toepassing op het materieel. 

Het tijdig uitvoeren van onderhoud; 

Door het materieel en de bedrijfsauto’s periodiek na te kijken, werken deze optimaal. 

Vergroten bewustwording zuinig rijden; 

Verbruik inzichtelijk maken en tips om zuinig te rijden te communiceren via toolbox en/of 

nieuwsbrieven. 

Optimalisatie van de zakelijke kilometers; 

Afspraken efficiënt inplannen en waar mogelijk combineren. 

Gezamenlijk rijden naar projecten; 

Zoveel mogelijk toepassen of gebruik maken van carpoolen. 

 



 

 
 

Het selecteren van onderaannemers in de regio van het uit te voeren project;  

Dit zorgt voor minder kilometers. 

Aanschaf elektrische auto’s; 

Hiermee kunnen in de toekomst project- en klantbezoeken worden afgelegd. 

Materiaalcontainer op projecten plaatsen i.p.v. rijden met een bus van 4,5 ton. 

Aanschaf van een kleinere of lichtere bus. 

Het 3D-printen van een brug, waardoor er geen afval verlies plaatsvind. 

Uitzoeken naar de mogelijkheden om accupakketten in de bussen te plaatsen. 

Uitzoeken naar de mogelijkheden van het gebruik van waterstof bij materieel, bussen en 

vrachtwagens. 

Uitzoeken om de stroom van de zonnepanelen op te slaan in een accupakket.  

 

Doelstelling 2: Aannemersbedrijf Damsteegt Holding reduceert het energieverbruik per 31-12-

2024 met 5% t.o.v. 2016 (gerelateerd aan de vloeroppervlakte)  

 

Maatregelen 

Energiezuinige verlichting; 
Lampen vervangen door Led verlichting en toepassen tijdschakelaars. 

Besparing energieverbruik kantoren; 
Het dagelijks uitzetten van de PC’s, uitzetten van verlichting. 

Bewustwording energieverbruik; 
Jaarlijks analyseren van de energierekeningen. 

 

 


