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Informatie 
www.breeam.nl/infra  

BREEAM-NL Infra richtlijn 

voorziet in grote behoefte de 

Publieke opdrachtgevers en 

marktpartijen in de GWW… 

 

www.skao.nl 

Informatie en nieuws over de 

CO2-prestatieladder, 

Handboek, gecertificeerde 

bedrijven, de Stichting, 

Certificerende instellingen… 

 

 

 

De CO2-Prestatieladder 
De CO2-Prestatieladder is een instrument om 
bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te 
stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen 
bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. 
Het gaat daarbij met name om energiebesparing, 
het efficiënt gebruik maken van materialen en het 

gebruik van duurzame energie. De 1ste en 2de fase audits voor de CO2-
Prestatieladder zijn inmiddels achter de rug en Lloyd’s heeft Waalpartners bij de 
SKAO aanbevolen voor het CO2-Bewust certificaat niveau 3. Het certificaat is 
ontvangen en op onze website geplaatst op de pagina ‘Over ons – MVO’. Door het 
behalen van het certificaat laten wij zien hoe wij omgaan met het monitoren en 
efficiënt en effectief omgaan met onze grootste energiestromen en de ambitie 
hebben het totaal gebruik te reduceren. Het houdt hierbij dus niet bij op! Het 
registreren en monitoren van de energiestromen is een continue activiteit (zie ook 
verderop in de nieuwsbrief) en op 16 juli 2015 vindt de eerste tussentijdse externe 
audit plaats om dit aan te tonen. Via onze website houden wij medewerkers en 
andere belanghebbenden op de hoogte van de behaalde resultaten. 
 

CO2-Footprint 2013 
De CO2-Footprint van onze grootste scope 1 & 2 energiestomen in 2013 is 
opgesteld. Uit de vergelijking en analyse van deze footprint met de footprint van 2012 
blijkt dat er 32 ton CO2 minder is uitgestoten. Na berekening van de uitstoot per FTE 
komt dit neer op een reductie van 1%. 
 

 
 

CO2-Bewust denken binnen de projecten en BREEAM 
Waalpartners denkt na hoe zij binnen het uitvoeren van haar werkzaamheden 
duurzame projecten kan ontwerpen en uitvoeren.  Het gaat hier over werkwijzen die 
structureel op een duurzame wijze uitvoerbaar zijn of advisering in het gebruik van 
duurzame producten in een ontwerp. Voorbeeld hiervan is het voorschrijven van het 
gebruik van greenSand in een project. Dit zand bevat Olivijn dat CO2 omzet in een 
onschuldig carbonaat. Toepassing hiervan is mogelijk in de GWW. Duurzame 
oplossingen in een ontwerp zorgen ervoor dat bij de uitvoering van het ontwerp 
minder vervuiling ontstaat (downstream) en dit dus de vervuiling reduceert. Om 
opdrachtgevers te ondersteunen in hun duurzaamheidsambitie is door Aad Poot de 
BREEAM-training gevolgd. Met behulp van deze training kan hij opdrachtgevers 
adviseren bij het duurzaam ontwikkelen van projecten en gebieden. 
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Contact 

www.waalpartners.nl 

cvh@waalpartners.nl 

 

Duurzaam advies bij openbare verlichting 
In 2014 heeft Waalpartners het advies en ontwerp 
van openbare verlichting aan haar diensten 
toegevoegd. Met oog voor duurzame en 
innovatieve ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de 
opkomst van LED en slimme dimtechnieken. 
Hierdoor zijn wij in staat om door middel van 
diverse berekeningen aan te tonen wat de 
besparingen maar ook de investeringskosten zijn 
voor een duurzaam alternatief. De opdrachtgever heeft hiermee altijd de juiste 
gegevens in handen om de kosten en baten tegen elkaar af te wegen en om tot een 
weloverwogen beslissing te komen. Waalpartners heeft inmiddels opdracht mogen 
ontvangen voor het uitvoeren van TCO-berekeningen (Total Cost of Ownership) en 
de advisering voor de duurzame revitalisatie van de terreinverlichting voor diverse 
locaties in Nederland. Stephan Verburg is bij Waalpartners de contactpersoon. 
 

Deelname aan sector- of keteninitiatieven 
Waalpartners neemt deel aan sector- en keteninitiatieven die als doel hebben CO2-
reductie te behalen. Hierdoor krijgen wij inzicht in mogelijkheden die er zijn om 
binnen het bedrijf minder energie te verbruiken en daarmee onze CO2-uitstoot te 
reduceren. Een voorbeeld hiervan is het programma “Beter Benutten’ binnen het 
stadsgewest Haaglanden.  Als doelstelling heeft dit programma  20% reductie van 
files en groei op het spoor van 5%. Waalpartners doet mee aan dit programma door 
het convenant te onderteken. Bert Tameling is ambassadeur en zet zich actief in. 
Bijvoorbeeld door de deelname aan de ‘Scootafette’ waar hij een week lang de 
elektrische scooter heeft gepromoot. 
 

www.opdefietswerktbeter.nl 
Medewerkers van Waalpartners hebben meegedaan 
met de actie ‘Ga toch fietsen’! Hierbij hebben zij zich 
tot doel gesteld om de auto vaker te laten staan en 
met de fiets naar het werk te komen. Bij aanvang van 
de actie hebben de deelnemers opgegeven hoeveel  
kilometers zij dachten te gaan fietsen van mei tot en 
met oktober 2014. Stadsgewest Haaglanden doneert 

per 100.000 gereden kilometers 600 euro aan goede doelen. Het resultaat van deze 
actie is dat met de actie medewerkers van 247 bedrijven ruim 2,3 miljoen kilometer 
gefietst hebben. Door 16 medewerkers van Waalpartners zijn in totaal 4700 
kilometers bij elkaar gefietst. De fietsactie levert niet alleen CO2-reductie op en is 
daarmee goed  voor het milieu. Door regelmatig  de fiets te pakken naar het werk, is 
ook aan de gezondheid en fitheid van de medewerkers gewerkt. Fietsen draagt bij 
aan een duurzame toekomst! 
 

Ook kleine dingen dragen bij! 
• In de eerste tien maanden van 2014 hebben wij ongeveer 26 kg plasticafval 

apart ingezameld en weggebracht naar de gemeentewerf. 
• Voor overleg met onze opdrachtgevers maken wij gebruik van video-

conferencing. Wil je ook op deze wijze communiceren met de betrokken partijen 
binnen je project? Vraag de mogelijkheden dan na bij de systeembeheerder! 

• Vanuit de organisatie is het initiatief gekomen om mee te doen met de actie 
‘Recycle je afval met BIC’. Dit gaan wij dan ook binnen Waalpartners opstarten. 
Binnenkort volgt nader bericht over het inzamelingsproject van oude 
schrijfwaren. Gooi deze dus vanaf nu niet meer weg! Zie voor meer info: 
www.terracycle.nl 

 
 


