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Actuele doestellingen  
 
Onderstaand zijn de nieuwe en bestaande doelstellingen weergegeven die relevant zijn voor de 
komende periode. Van reeds bestaande doelstellingen is ook de voortgang van de doelstelling 
vermeld, dit betreft de status omstreeks 31/12/2021. 
 
De lange termijn doelstelling is een CO2 reductie van 50 % waarvan 48% in scope 1 en 2% in scope 2. 
 

1. Vervangen van voertuigen 

 Wanneer de voertuigen aan vervanging toe zijn worden ze zoveel mogelijk vervangen door 
energiezuinige varianten (milieuklasse A of B). 

De voertuigen zorgen voor belangrijk deel van de totale uitstoot. Middels vervangen is er 
een reductie mogelijk van omstreeks 40% voor dit deel van de uitstoot. Gerekend over de 
gehele uitstoot is een reductie mogelijk van tenminste 7,5% 

Verantwoordelijke: Directie Streefdatum: Dec. 2025 

Gewenst resultaat: 7,5% CO2 reductie in 2025 t.o.v. basisjaar 2014. 

Voortgang: Ten opzichte van het basisjaar is er in 2021 tenminste 50% reductie voor 
uitstoot van voertuigen / auto’s (vrachtwagens hierbij buiten beschouwing 
gelaten). Dit is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de inzet van 
elektrische voertuigen. 

 
 

2. Vervangen van machines 

 In tijdsbestek van 10 jaar worden de machines normaal gesproken vervangen. Zo is het de 
verwachting dat over 6 jaar (in 2021) tenminste 80 % van de mobiele werktuigen voldoen 
aan tenminste TIER niveau 4. 
De exacte besparing van de overgang naar niveau 4 is nog niet exact bepaald. Geschat 
wordt dat de totale reductie komt op zo’n 5% van de totale CO2 uitstoot. Dit is gebaseerd 
op meer dan 13% van de totale uitstoot van Scope 1 +2. 

Verantwoordelijke: Directie Streefdatum: Dec.  2025 

Gewenst resultaat: 8% CO2 reductie in 2025 t.o.v. basisjaar 2014. 

Voortgang: Inmiddels is een belangrijk deel van de machines vervangen. In enkele 
gevallen is de machine / mobiele werktuig niet vervangen door een betere 
dieselmotor maar door een elektrische aandrijving en in een enkel geval is er 
ook overgestapt naar volledig elektrisch. Dit heeft een positieve impact op 
de te realiseren reductie voor deze doelstelling.  De uitstoot van de 
machines is, ten opzichte van het basisjaar, nog niet gedaald. Er is wel 
reductie gerealiseerd t.o.v. het voorgaande jaar. Dit door het toepassen van 
HVO100 en elektrificeren van materieel. De verwachting is dat deze trend 
doorzet en dat de doelstelling hiermee alsnog kan worden gehaald. 

De zwaarste machines (trilplaten) zijn nog ‘traditioneel’ aangedreven 
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3. Overstap alternatieve brandstof 

 In 2019 wordt gestart met een proef voor het vervangen van diesel voor biodiesel (HVO). 

De MAN fabriek heeft bij de nieuwste motortype het gebruik van HVO vrijgegeven, 
waardoor dit zonder dat de garantie vervalt gebruikt kan worden. Bij het gebruik van een 
100% HVO Blend is de CO2 reductie tot 89%. 

Voor de gemeente Amsterdam gaan wij starten met het vervangen van de diesel. Mocht 
dit goed bevallen. Zou alle diesel vervangen kunnen worden. 

Verantwoordelijke: Directie Streefdatum: Dec.  2025 

Gewenst resultaat: 20% CO2 reductie in 2025 t.o.v. basisjaar 2014. 

Voortgang: Sinds 2021 draaien de machines steeds vaker op HVO 100. Het is wenselijk 
dit door te zetten naar de komende jaren en tot tenminste 80% toepassing 
van HVO te komen 

 
 
 

4. Start gebruik Elektrische voertuigen 

 In 2019 wordt gestart met de inzet van elektrische voertuigen in de Gemeente 
Amsterdam. Deze zijn goed inzetbaar omdat de afstanden die binnenstedelijk gereden 
worden klein zijn.   

Geschat wordt dat de totale reductie komt op zo’n 10% van de totale CO2 uitstoot. Dit is 
gebaseerd op meer dan 13% van de totale uitstoot van Scope 1 +2 

Verantwoordelijke: Directie Streefdatum: Dec. 2025 

Gewenst resultaat: 8% CO2 reductie in 2025 t.o.v. basisjaar 2014. 

Voortgang:  Inmiddels zijn er 16 elektrische auto’s in gebruik 

 
 
 

5. Start gebruik Elektrische machines 

 In 2019 wordt gestart met de inzet van elektrische machines in de Gemeente Amsterdam.  

Wij starten met de inzet van een elektrische shovel en minishovel. Geschat wordt dat de 
totale reductie komt op zo’n 10% van de totale CO2 uitstoot. Dit is gebaseerd op meer dan 
13% van de totale uitstoot van Scope 1 +2 

Verantwoordelijke: Directie Streefdatum: Dec. 2025 

Gewenst resultaat: 8% CO2 reductie in 2025 t.o.v. basisjaar 2014. 

Voortgang:  Diverse middelen inmiddels in gebruik, aanschaf elektrische minigraver in 
2021. De verwachting is dat er in de komende jaren nog diverse elektrische 
middelen bijkomen. 
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6. Start ontwikkelingstraject Elektrische vrachtwagen 

 In 2019 wordt gestart met het ontwikkelen van een elektrische vrachtwagen. Deze zal 
ingezet worden in de gemeente Amsterdam. Omdat de vrachtwagens nog niet als 
standaard modellen worden geproduceerd, wordt deze speciaal voor ons gebouwd. 

Mocht deze proef goed resultaat geven willen wij in de toekomst alle vrachtwagens 
vervangen.  Geschat wordt dat de totale reductie komt op zo’n 10% van de totale CO2 
uitstoot. Dit is gebaseerd op meer dan 13% van de totale uitstoot van Scope 1 +2 

Verantwoordelijke: Directie Streefdatum: Dec. 2025 

Gewenst resultaat: 8% CO2 reductie in 2025 t.o.v. basisjaar 2014. 

Voortgang: De elektrische vrachtauto is in gebruik genomen tot grote belangstelling 
van diverse collega-bedrijven en (potentiële) opdrachtgevers. De 
mogelijkheden voor een 2e elektrische vrachtwagen worden onderzocht, 
inclusief een bezoek aan de fabriek van Volvo 

 
 
 

7. Bouw energie neutraal pand 

 In 2019 wordt gestart met het ontwikkelen van een nieuw bedrijfspand. Dit pand zal 
zonder gasaansluiting worden gerealiseerd. En zo duurzaam mogelijk worden ingericht. 

Verantwoordelijke: Directie Streefdatum: Dec. 2025 

Gewenst resultaat: 2% CO2 reductie in 2025 t.o.v. basisjaar 2014. 

Voortgang: Het pand is in 2022 in gebruik genomen, dit tot volle tevredenheid van de 
gebruikers  

 
Voortgang overige: 
Naast de gerealiseerde verbetering in 2021 is er een bijeenkomst georganiseerd over transport over 
water en is er in samenwerking met een opdrachtgever gestart met het monitoren van CO2 uitstoot 
op projectniveau.  
 

Voortgang scope 3 doelstellingen 
Voor scope 3 zijn er diverse doelstellingen en acties bepaald. Het is lastig om de exacte reductie te 
bepalen omdat dit van diverse factoren afhankelijk is. Vooralsnog gaat Van Wijk uit van een 
(potentiële) reductie van de CO2 uitstoot van 5 tot 10% over een tijdsbestek van 5 jaar (2023). 
 
Onderstaand is de voortgang met betrekking tot deze doelstellingen vermeld: 
 
1. Uitbesteed transport zoveel mogelijk lokaal organiseren 
 De huidige partners voldoen hier aan 
 

2. Stimuleren van opdrachtgevers om 8x4 vrachtwagens in te huren en zonodig  organisatorische 
aanpassingen te doen op de werklocatie zoals bijvoorbeeld het toepassen van rijplaten.  

 Met name in Amsterdam waar nu het meeste werk wordt gedaan, veranderen de eisen aan het 
vervoer. Dit omdat dit een mogelijk negatief effect kan hebben op de kademuren en bruggen in 
de stad.  De trend was aanvankelijk een inzet van grotere voertuigen omdat dit omgerekend per 
m3 voor minder uitstoot zorgt. Het laatste jaar is trend /eis verschoven richting elektrisch + 
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gestuurd op gewicht van het voertuig (kleiner). Dit om schades te voorkomen. Dit is nog niet bij 
alle opdrachtgevers het geval.   

 

3. Inzet van euro 6 vrachtwagens  
Er wordt vrijwel alleen maar gebruik gemaakt van inhuur met een euro 6 motor. 

 

4. Inhuur bij duurzame transporteurs, tenminste CO2 Ladder niveau 3  
De belangrijkste transporteur die voor Van Wijk wordt ingeschakeld voldoet hier aan.  

 

5. Mogelijk voor de toekomst: inhuren / inzetten van hybride vrachtwagens.  
Van Wijk gaat zelf rijden met een elektrische vrachtwagen. Als 'early adapter' wil Van Wijk ook 
derden  stimuleren om gebruik te gaan maken van een elektrische vrachtwagen.  Inhuur bij 
derden is vooralsnog lastig, er is weinig beschikbaar. De verwachting is dat er in 2023 meer 
mogelijkheden zijn omdat steeds meer bedrijven hier mee aan de slag gaan.  

 

6. Stimuleren van verduurzaming bij onderaannemers 
De onderaannemers en ZZP-ers werkzaam voor Van Wijk worden betrokken bij het beleid. 
Bijvoorbeeld doordat zij worden uitgerust met elektrische arbeidsmiddelen om de 
werkzaamheden uit te voeren. Hiermee wordt ook de bewustwording m.b.t. duurzaamheid 
gestimuleerd en kunnen zij de voordelen van deze middelen (o.a. ook minder lawaai en geen 
uitlaatgassen) ook ondervinden.   De verwachting is dat er in 2023 meer mogelijkheden zijn 
omdat steeds meer bedrijven hier mee aan de slag gaan. 

 

7. Duurzame keuzes opdrachtgever 
De opdrachtgever wordt waar mogelijk ‘meegenomen’ bij keuzes ten aanzien van duurzaamheid. 
Een recent voorbeeld hiervan is het uitrollen van het initiatief tot elektrisch varen. De gemeente 
Amsterdam is hierin een goede partner, samen wordt er gewerkt aan verschillende initiatieven.   

 
 


