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Duurzaamheidsvisie Baggerbedrijf de Boer
Zo’n 50 jaar geleden begon Baggerbedrijf de Boer B.V. als een klein familiebedrijf dat
hoofdzakelijk op de Nederlandse markt actief was. Door de jaren heen is het bedrijf gestaag
gegroeid en is het ook alweer een lange tijd actief op de internationale markt onder de Engelse
naam Dutch Dredging B.V. Tegenwoordig werken er ruim 150 uitstekend gekwalificeerde en sterk
gemotiveerde professionals.
Onze activiteiten bestaan uit baggeren en het verrichten van metingen en andere
waterbouwkundige werkzaamheden in de breedste zin van het woord. Wij zijn van mening dat
werken met moeder natuur een zorgvuldige en veilige omgang met het milieu vereist. We
trachten in dat opzicht aan alle moderne eisen te voldoen.
De zorg voor het milieu is in onze ogen vanzelfsprekend. Toch hebben we ons geconfirmeerd aan
de CO₂-Prestatieladder waarmee we aan de buitenwereld laten zien dat we serieus werk maken
van het verminderen van onze CO₂-uitstoot. Bijkomstig voordeel bij het verminderen van de
uitstoot is ook nog dat je dan dus minder energie (gasolie) verbruikt wat dus ook weer scheelt in
de kosten hiervan. Het mes snijdt op deze manier dus aan twee kanten.
Aan onze ambitie om onze CO₂-uitstoot te verminderen hangen doelstellingen. Om deze algemene
doelstellingen te halen hebben we een aantal reductiemaatregelen opgesteld. Deze
reductiemaatregelen, en de voortgang hiervan, zijn terug te vinden in het door ons opgestelde
Energie Management Plan. Dit plan is te vinden op onze website of is op te vragen op het emailadres: info@dutchdredging.nl.
Sinds Baggerbedrijf de Boer is gestart met de implementatie van de CO₂-prestatieladder zijn er tal
van maatregelen genomen om het energieverbruik terug te dringen. Deze maatregelen zijn
puntsgewijs opgenomen in ons “besparingsdocument”. Ook dit is te vinden op onze website.
Daarnaast neemt Baggerbedrijf de Boer B.V. deel aan tal van initiatieven in de sector om zo op de
hoogte te blijven van manieren om energie te besparen en met de bedoeling om deze initiatieven
in te voeren binnen het bedrijf daar waar technisch en financieel haalbaar.
Om onze toekomst te garanderen zullen we met zijn allen maatregelen moeten nemen om
zuiniger met de beschikbare grondstoffen en energie om te gaan. Baggerbedrijf de Boer zal hierin
op haar groene strepen staan.

