
 

2.C.1, 3.C.1. Nieuwsbrief 5 Graaumans CO2 v_1.docx, 1/2 

 

Nieuwsbrief CO2 Graaumans Aannemingsbedrijf bv   

 

Graaumans heeft in de eerste helft van 2021 profijt van de nieuwbouw en de aanleg van 

zonnepanelen. Het energieverbruik is flink gedaald en gas wordt er voor het kantoor niet meer 

gebruikt. 

 

Het nieuwe kantoorgebouw heeft een A+++ 

energielabel gekregen, hetgeen de op 1 na hoogste 

waardering betekent bij nieuwbouw. Al met al een 

mooie prestatie en een kantoor waar je graag wil 

vertoeven. 

 

Graaumans overweegt ook de aanschaf van een elektrische 

bus t.b.v. het werken in de directe omgeving. Voordeel is 

dat er geen uitstoot meer plaatsvindt in dicht bevolkt 

gebied en een deel van de energie zelf wordt opgewekt  

 

Prestatieladder 

Graaumans is gecertificeerd volgens de CO2-

prestatieladder niveau 3. 

 

 

Resultaat CO2-footprint eerste helft 2021 
In de onderstaande tabel is het resultaat van 2021 weergegeven en de vergelijking met 2020: 

Emissie indicatoren Eenheid 
Indicator 

2020 

Indicator 

2021 

2021 tov 

2020 
% 

1. Totale emissie Ton 191,77 174,08 -17,68 -9,22 

2. Emissie Scope 1 Ton 191,77 174,08 -17,68 -9,22 

3. Emissie Scope 2 Ton 0,00 0,00  0,00 0,00  

4. Emissie gerelateerd aan omzet g CO2/€ 48,94 48,18 -0,76 -1,54 

5. Emissie gerelateerd aan manuren Kg CO2/manuur 5,34 4,24 -1,10 -20,52 
 

Graaumans heeft in de achterliggende periode de volgende stappen gezet in het reduceren van CO2: 

• Stappen naar meer elektrisch rijden; 

• Onderzoek naar gebruik HVO; 
 

Inzicht 

Graaumans heeft door het nieuwbouwproces nieuwe inzichten gekregen hoe energie te besparen en 

uitstoot te verminderen. In de nabije toekomst zal de kennis omtrent uitstoot van vervangende 

brandstoffen worden onderzocht. 

  

Maatregelen 

Graaumans Aannemingsbedrijf bv heeft in de eerste helft van 2021 de totale uitstoot met 9,22% 

teruggedrongen. Per manuur is de CO2 uitstoot zelfs 20,52%  gedaald. 
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Initiatieven in de branche 

Graaumans Aannemingsbedrijf bv neemt deel aan het CO2-reductie initiatieven. De huidige 

initiatieven lopen door in 2021. 

 

Binnen Graaumans is er tevens aandacht voor wat we zelf aan de CO2-uitstoot kunnen doen. In de 

toolboxmeetings wordt daar aandacht aan besteed. 

 

 

P.J. van Bragt 

 


