Mercuur Bouw B.V. gaat voor CO2-reductie!
Eind 2015 heeft Mercuur Bouw B.V. besloten om zich te laten certificeren voor de CO2-Prestatieladder
niveau 3. Wij vinden het erg belangrijk om op een duurzame wijze te ondernemen en onze verantwoordelijkheid te
nemen om CO2 te reduceren. Op het moment vragen onze opdrachtgevers bij aanbestedingen nog niet om het
certificaat, maar wij willen alvast anticiperen op de toekomst.
Op 18 april beginnen wij al met de eerste fase van de certificering, namelijk de documentatiecheck. De auditor
beoordeeld dan of wij onze CO2 footprint in kaart hebben gebracht en of we CO2 reducerende maatregelen hebben
opgesteld om onze CO2 uitstoot te verminderen. Hieronder zie je onze CO2 footprint over 2015, in totaal 115,1 ton
CO2. Hiermee behoren we tot de categorie klein bedrijf.

Doelstelling 2019 < 5% CO2 reductie!
Deze doelstelling is ten opzichte van referentiejaar 2015 en is gerelateerd aan de behaalde omzet.
Om deze doelstelling te kunnen behalen moeten we natuurlijk CO2-reducerende maatregelen nemen en hebben we
jullie hulp hier hard voor nodig!
Maatregelen
Zoals jullie weten gaan we rond juni verhuizen naar ons nieuwe kantoor! Uiteraard hebben we er hier alles aan
gedaan om een energiezuinig en duurzaam gebouw neer te zetten. Denk bijvoorbeeld aan:
✓ Een klimaatinstallatie met koude- en warmte terugwinning
✓ LED verlichting in het gehele gebouw
✓ Bewegingssensoren
✓ HR++ beglazing
Naast ons energieverbruik hebben we ook te maken met brandstofverbruik van onze auto’s. Zoals jullie kunnen zien is
dit maar liefst 83% (diesel en benzine) van onze footprint. Vandaar dat we ook hier maatregelen gaan nemen om dit te
reduceren. De volgende acties staan hiervoor op de planning:
✓ Terugkoppelen van het rijgedrag aan de bestuurders
✓ Rijgedrag monitoren door middel van een Track & Trace systeem (Moving Intelligence)
✓ Maandelijkse controle van de bandenspanning
Natuurlijk willen wij dat jullie met ons meedenken om ons brandstof-, gas- en elektraverbruik te reduceren! Zo is het
belangrijk om te weten dat jullie hier zelf invloed op uit kunnen oefenen door bijvoorbeeld:
✓ De bedrijfsauto’s niet onnodig stationair te laten draaien
✓ Zo lang we in dit kantoor zitten, denk er dan aan om de lichten en verwarming uit te doen wanneer je de
ruimte verlaat
✓ De bandenspanning van de bedrijfsauto’s maandelijks te controleren
Wij willen hier samen met jullie een succes van maken, dus mochten jullie zelf nog goede ideeën hebben, dan mogen
deze worden aangeleverd bij Gerda. Bedankt voor jullie medewerking en op naar meer CO2 reductie!

