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Gebroeders van der Lee neemt 
maatregelen in eigen asfalt keten om CO2 te 
reduceren! 
 

Energiebeleid 

Wij willen de uitstoot van CO2 en het verbruik van schaarse middelen ten gevolge van de productie en de 
levering van onze producten verminderen. Dit doen wij door te kijken naar maatregelen binnen en buiten ons 
eigen bedrijf om de uitstoot van de keten te reduceren.   
 
Informatie over huidig energieverbruik 

Om dit te realiseren hebben wij gekeken naar de verschillende aspecten binnen de keten van asfalt. Hieruit 
hebben wij een aantal maatregelen bedacht. Om in samenwerking met onze ketenpartners en leveranciers te 

werken aan CO2 reductie in de keten. Gezamenlijk inzicht in de keten maakt het mogelijk om effectieve  
doelstellingen op te stellen.  
 
 

 

 

Aanwezig binnen 
keten    

(ja/nee/n.v.t.)

Afgedekt in 
scope 1 / 2 

(ja/nee)

Project-  
gerelateerd 

(ja/nee)
Omvang in CO2 (ton)

 

1. Aangekochte goederen en diensten ja nee ja 34.601

2. Kapitaal goederen ja nee nee Cat. 1, inkooplijst

3. Brandstof en energie gerelateerde activiteiten (niet opgenomen 
in scope 1 of 2)

ja ja ja

4. Upstream transport en distributie ja nee ja 1.253

5. Productieafval ja nee ja
374

6 Business travel nee nee nee nvt

7. Woon-werkverkeer ja deels nee 275

8. Upstream geleaste activa ja ja ja

9. Downstream transport en distributie ja nee ja zie cat 4

10.
Ver- of bewerken van verkochte producten nvt

11.
Gebruik van verkochte producten ja nee ja 1.542

12. End-of-life verwerking van verkochte producten ja nee ja 7.011

13.
Downstream geleaste activa nvt

14. Franchisehouders nvt
15. Investeringen nvt

Upstream Scope 3 Emissions                                        

Downstream Scope 3 Emissions 
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CO2 Reductiedoelstelling 

Om deze uitstoot te reduceren, hebben wij de volgende CO2-reductiedoelstelling opgesteld: 

Gebroeders v.d. Lee wil in samenwerking met de ketenpartners in 2018 t.o.v. 2015 5% minder CO2 uitstoten 
in de gehele keten met een focus op asfalt* 

• deze doelstelling is gerelateerd aan hoeveelheid geproduceerde tonnen asfalt. 
 
CO2-reductiemaatregelen 

Om deze doelstelling te realiseren hebben we de volgende maatregelen opgesteld: 
• Onderzoek naar leveranciers met CO2-prestatieladder certificaat  
• Verzamelen CO2-emissies bij belangrijke ketenpartners 
• Overleg met leveranciers en ketenpartners en advies leveren 
• Planning transport optimaliseren vanuit Gebroeders v.d. Lee 
• Onderzoek naar mogelijkheid hergebruik van materialen en energiezuinige productie 
• Overleg met opdrachtgevers over productverbetering  
• Verminderen van afval door direct hergebruik van materiaalstromen in andere projecten 

 
Daarnaast heeft het houden van trainingen en cursussen op het gebied van het ‘Het Nieuwe Draaien’ en ‘Het 
Nieuwe Rijden’ zijn effect al bewezen omdat we wederom ons brandstofverbruik hebben verlaagd. Wij willen 
onze medewerkers maar ook onderaannemers hierop blijven wijzen.  
 

Individuele bijdrage 

Wij vragen aan jou als medewerker ook mee te denken over mogelijkheden om de CO2-uitstoot in de keten te 
reduceren. Zo zetten we ons samen in om onze CO2-reductiedoelstelling te behalen. Heb je zelf een idee? Laat 
graag van je horen!  Je kunt je idee indienen bij Cees Zweistra. 
 


