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Du Pré Groenprojecten is CO2 bewust!!!
Du Pré Groenprojecten hecht als bedrijf aan een aantal kernwaarden, zoals Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen, Duurzaamheid, Participatie en Vakmanschap. Deze kernwaarden
passen bij een groenbedrijf zoals Du Pré Groenprojecten. Onze missie en visie sluiten hierop aan:
MISSIE
Groen verhoogt de kwaliteit van leven. Daaraan werken is onze passie en ons vakmanschap

VISIE
Voor ons is de waarde van groen van groot belang. Steeds vaker wordt deze aangetoond met
wetenschappelijk bewijs. Belangrijk is de rol die groen kan spelen in de klimaatbestendige
woonomgeving. Op deze rol willen wij de komende jaren inzetten.

Daarbij hoort een energiebeleid dat gericht is op een continue verbetering van de energie-efficiëntie
in de onderneming en in haar bedrijfsvoering. In dit kader zetten wij ons in voor het terugdringen van
het broeikaseffect door deel te nemen aan de CO2-prestatieladder, trede 5.

Nog even de doelstellingen van Du Pré Groenprojecten op een rij:
De ambitie van Du Pré Groenprojecten is een CO2-reductie van 10% in 2020 in scope 1 & 2, dus in de
uitstoot die door het bedrijf zelf wordt gegenereerd. Daarbij is 2015 als referentiejaar genomen.
Aangezien de CO2-uitstoot bij Du Pré groenprojecten voornamelijk te wijten is aan brandstofverbruik,
zijn gerichte maatregelen geformuleerd op dit gebied, namelijk:
 Bewustwordingsprogramma voor alle medewerkers door:
- Chauffeurscursus het nieuwe rijden
- Personeel instrueren en controleren op het niet lang warm draaien.
- Meer toezicht op onnodig laten draaien motoren.
- Regelmatige controle op bandenspanning.
- Faalkosten beperken door structurele weekplanning.
 Vervangingsbeleid voertuigen en machines:
- Ca. 2 bedrijfswagens per jaar vervangen voor een euro 6 voertuig
- Ca. 1 maaimachine per jaar vervangen voor een Tier 4 machine.
 Vervangingsbeleid handgereedschap
- Over een periode van 5 jaar 50% van het motorgedreven handgereedschap vervangen
door accu-gedreven handgereedschap.
In het elektriciteitsverbruik wordt reductie op de CO2-uitstoot behaald door duurzame groene
stroom in te kopen in plaats van grijze stroom.
Du Pré Groenprojecten heeft echter ook doelen gesteld in de keten. De invloed die Du Pré
Groenprojecten hier kan uitoefenen is echter beperkt, waardoor een lagere reductiedoelstelling is
vastgesteld, namelijk 2%.
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Du Pré Groenprojecten verwacht in 2020 een reductie van 2% in scope 3 door gerichte acties op het
gebied van woon-werkverkeer, upstream transport en de inkoop van goederen en diensten.
CO2-footprint:
De CO2-footprint van de eerste helft van 2017 is berekend en laat een daling zien in de CO2-uitstoot
in scope 1 en in scope 2. In scope 3 is een stijging zichtbaar.

De prestaties van Du Pré Groenprojecten:
We zijn nu geruime tijd actief in het kader van de CO2-prestatieladder en hebben onze prestaties
beoordeeld. De doelstelling van Du Pré Groenprojecten om over te gaan op groene stroom is per 1
januari 2017 gerealiseerd. De daling in gasverbruik lijkt haar maximum bereikt te hebben.
Onze CO2-uitstoot is echter met name afkomstig van ons brandstofverbruik. Het brandstofverbruik is
relatief gezien met ruim 2% gedaald, zoals weergegeven in onderstaande grafiek.

In scope 3 is in de eerste helft van 2017 geen reductie gerealiseerd. Dit is voor een groot deel toe te
wijzen aan de aard van de projecten. Echter, de uitstoot als gevolg van woon-werkverkeer kan
aanzienlijk verbeterd worden.
Dat betekent dat we actief en alert dienen te blijven op het gebied van CO2-uitstoot, ook in de keten
van onze onderneming, om op deze wijze bij te dragen aan een leefbare en groene omgeving.

