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INLEIDING
Middels dit schrijven willen we jullie op de hoogte stellen van de ambitie van Baggerbedrijf de Boer om zich te
laten certificeren op niveau 5 van de CO₂- Prestatieladder.
Eind dit jaar zal de initiële audit plaats vinden waarna we als het goed
is het certificaat aan de muur hebben hangen.
Dit traject zijn we in de zomer van 2021 gestart en daarbij hebben we
een externe partij, genaamd “De Duurzame Adviseurs”, in de arm
genomen om ons te begeleiden in dit proces.
Ondertussen zijn we druk bezig met het finaliseren van de documenten die nodig zijn om invulling te geven
aan de eisen van de ladder.
Onder het volgende kopje zullen we proberen zo kort mogelijk uit te leggen wat het inhoudt om deze certificatie te
behalen.
Het grote voordeel van certificatie op niveau 5 van de ladder is dat we bij de aanbesteding van de zogenaamde
EMVI-projecten een grotere fictieve korting krijgen t.o.v. bedrijven die op een lager niveau zijn gecertificeerd.
Hierdoor worden deze projecten sneller aan Baggerbedrijf De Boer gegund.

HET TRAJECT
In de zomer van 2021 zijn we dus begonnen met een certificatietraject naar niveau 5 van de CO₂ -Prestatieladder.
Om ons te begeleiden hebben hiervoor De Duurzame Adviseurs in de arm genomen. Na enige overleggen hebben
we een plan van aanpak opgesteld om voor 10 december ons CO₂ managementsysteem aan te kunnen passen
aan de aanvullende eisen die dit met zich meebrengt.
Op niveau 5 van de ladder dienen we ook onze Scope 3 emissies (indirecte emissies, uitgestoten door(
ketenpartners) in kaart te brengen en hierop reductie-maatregelen te nemen.
Er is daarna een kwalitatieve ketenanalyses opgesteld waaruit is gebleken dat er voor ons vooral binnen het eigen
bedrijf veel kan worden gewonnen in de innovatie van eigen machines maar ook in de transport en distributie
binnen de zandhandel.
Na de kwalitatieve en kwantitatieve ketenanalyses, die zijn opgesteld door De Duurzame Adviseurs, hebben we
weer overleg gehad en hebben we afgesproken dat er vanuit het bedrijf twee ketenanalyses worden gemaakt over
enerzijds de reductie in gasolie verstookt door ingehuurde beunschepen voor de zandhandel en anderzijds de
productie van een ECoverall. We denken hiermee twee goede cases te hebben om de volgende jaren mee vooruit
te kunnen.
In de volgende communicatie-uitingen zullen we de voortgang van deze cases ook mee gaan nemen.
Daarnaast nemen we tegenwoordig ook actief deel aan het reductieprogramma van de EuDA en willen we een
ontwikkelingsproject op gaan zetten, in samenwerking met de stichting Green Award, om zeegaande
baggerschepen te kunnen certificeren. Ook over deze voortgang zal worden gecommuniceerd.
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CONTACTGEGEVENS
CONTACTGEGEVENS
BAGGERBEDRIJF DE BOER B.V.
Dr. Langeveldplein 11
3361 HE Sliedrecht
T +31 (0)184 411 999
E info@dutchdredging.nl
I www.dutchdredging.nl

VAN DER WAAL B.V.
Ketelweg 8
3356 LK Papendrecht
T +31 (0)78 51 51 286
E info@vanderwaalbv.nl
I www.vanderwaalbv.nl
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“ECHTE SCHIPPERS VAREN ZUINIG”
NIEUWE DOELSTELLINGEN
Het mooie van deze CO₂-reductiemaatregelen is, dat ze als ze goed uitgevoerd worden, ze nog geld opleveren ook.
We nodigen ook u van harte uit bij te dragen aan onze CO₂-reductie. Heeft u een idee hoe Baggerbedrijf De Boer
of Zandhandel Van der Waal CO₂-reductie kan bereiken, dan nodigen we u van harte uit dit te mailen naar:
CO2reductie@dutchdredging.nl (De footprints van de Holding, Baggerbedrijf De Boer, Van der Waal en de BPKVprojecten zijn op aanvraag beschikbaar en/of te vinden op onze website).
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