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Milieubewust ondernemen

Verminderen CO2-uitstoot is eigenlijk heel simpel
Uit CO2-scans bij veertien Vlaardingse bedrijven blijkt dat 20 tot 
40% CO2-reductie binnen vijf jaar makkelijk haalbaar is. Bedrij-
ven zijn al bezig met acties die zoden aan de dijk zetten zoals 
Ansveco die met een nieuwe verwarmingsketel naar verwach-
ting 15% aardgas per jaar bespaart en Damco die warmte gaat 
terugwinnen uit afvalwater. Met de gevonden CO2-besparende 
maatregelen kunt ook u geld besparen, op de korte of iets lan-
gere termijn. 

De gemeente Vlaardingen verblijdde veertien bedrijven met een gratis CO
2
-

scan bij de conferentie Milieubewust Ondernemen in juni. Tijdens deze con-

ferentie committeerden diverse bedrijven zich aan de doelstelling van de 

gemeente om tussen 1990 en 2020 de Vlaardingse CO
2
-uitstoot met 40% 

terug te brengen. Uit de CO
2
-scans blijkt dat dit zeker haalbaar is.  

De deelnemers vulden samen met Stichting Stimular de CO
2
-meter van de 

Milieubarometer in. Uit de grafieken blijkt wat de belangrijkste bronnen van 

CO
2
-uitstoot zijn. Voor de een is dat zakelijk vervoer, voor de ander elektrici-

teit of juist het gasverbruik. Bij ieder bedrijf blijkt 20 tot 40% CO
2
-reductie 

binnen vijf jaar makkelijk haalbaar. 

Salvia Natuurvoeding / Frank Evers Schilderwerken
kolom 1 = huidige CO

2
-uitstoot van bedrijf

kolom 2 = reductie door besparende maatregelen

kolom 3 = reductie door inkopen groene stroom

kolom 4 = CO
2
-compensatie

Elektriciteitsbesparing
Salvia Natuurvoeding gaat in de toekomst 50% op de elektriciteitsrekening 

besparen door de verouderde koelinstallaties te vervangen. Eric Hulsman 

bespaart 10 tot 20% door buiten werktijden de elektrische boiler met een 

tijdklok uit te schakelen. Diverse bedrijven kunnen fors besparen door ener-

giezuinige verlichting toe te passen. Ook ICT gebruikt meer energie dan no-

dig. Bespaar bijvoorbeeld door het verminderen van het aantal printers. En 

weg met de screensavers, laat je computer gewoon in slaap vallen! 

Besparen op verwarming en warmte
Ouwendijk Kopie en Print heeft al 40% op gasgebruik bespaard door het 

isoleren van de zolder van het pand. Door isolatie van de muren en aan-

brengen van dubbel glas loopt de besparing nog verder op. Damco heeft al 

eerder energieterugwinning gerealiseerd door de warmte uit de rookgas-

sen van de stoomketel te onttrekken en te bufferen. 

Een bekende maatregel die mensen vaak wel thuis toepassen, maar nog 

niet in hun bedrijf is het aanbrengen van radiatorfolie om warmteverlies via 

de buitenmuren te voorkomen. Een ander voorbeeld is om alleen te venti-

leren als er mensen zijn. Dit bespaart op de ventilator, maar vooral ook ‘s 

winters op de stookkosten en eventueel zomers op de koeling.  

Minder CO2 door vervoer
Frank Evers Schilderwerken kan 10 tot 15% op het brandstofverbruik bespa-

ren door de medewerkers een cursus ‘Het Nieuwe Rijden’ te laten volgen. 

Diverse bedrijven blijken 20 tot 30% op brandstof te kunnen besparen door 

bij de aanschaf van bedrijfwagens op het brandstofverbruik te letten. Een 

auto met energielabel A is 20% zuiniger dan het gemiddelde (energielabel 

D) binnen dezelfde grootteklasse. Tel uit uw winst! 

Five P Communications zoeft wellicht binnenkort door Vlaardingen op een 

elektrische scooter. Dit bespaart minimaal 10% CO
2
 bij Five P. Auto- en  

motorrijschool De Jong stimuleert dat leerlingen een deel van de rijlessen 

op een simulator doen. Dit bespaart ongeveer 25% CO
2
 per leerling.

De resultaten bij de deelnemende bedrijven worden gepresenteerd in  

diverse artikelen in Groot Vlaardingen. Wilt u ook de CO
2
-meter invullen? 

Als IKV-lid ontvangt u korting op de Milieubarometer. U kunt bestellen via 

de IKV-website. Wilt u er een CO
2
-besparingsadvies bij, neem dan contact 

op met Stichting Stimular, Willemien Troelstra of Marlies Peschier, 

tel. 010 – 238 28 28. 


