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Verweij zet koers richting CO2 reductie! 
 
Medio 2013 is Verweij Logistiek B.V. is een start gemaakt in het traject met als doel CO2 reductie en 
het behalen van het certificaat voor de CO2 Prestatieladder op niveau 3. Dit traject is gestart met als 
belangrijkste doel het reduceren van de CO2 uitstoot van de gehele organisatie en daarnaast de 
diverse ketens waar Verweij Logistiek B.V deel aan neemt. 
 
Hierbij is door Verweij Logistiek B.V allereerst een start gemaakt met het inventariseren van haar CO2 

uitstoot. Hiermee kan Verweij Logistiek B.V in het latere stadium van het traject doelstellingen en 
maatregelen gaan formuleren om haar CO2 uitstoot te verminderen. Daarnaast word deze 
inventarisatie gebruikt om jaarlijks haar CO2 footprint te kunnen communiceren naar haar 
medewerkers en opdrachtgevers.  
 
Onderstaand is de CO2 footprint van Verweij Logistiek B.V weergegeven in het door haar gekozen 
basisjaar van 2013;  

 
 
 

Hierin zijn de CO2 uitstootten van de verschillende onderdelen van Verweij Logistiek B.V 
weergegeven. Dit leidt in 2013 tot een totale uitstoot van 1,42 duizend ton CO2. Het merendeel van 
deze uitstoot volgt vanuit de corebusiness van Verweij Logistiek B.V het transport. 
 
Aan de hand van deze footprint zijn voor de jaren 2014 en 2015 doelstellingen en maatregelen 
geformuleerd. De doelstelling is de vermindering waar Verweij Logistiek B.V naartoe wil werken. De 
maatregelen worden hiervoor gebruikt. De doelstelling voor Verweij Logistiek B.V luidt: 

Een reductie van 2,0% op de CO2 uitstoot per jaar 
 
Hiervoor heeft Verweij Logistiek B.V een aantal maatregelen geformuleerd waarvan enkele reeds in 
uitvoering zijn of voltooid zijn. Deze maatregelen zijn hieronder kort genoemd: 

 Investeren in zuinigere euro 6 voertuigen. 

 Aanschaffen van een hybride auto voor de directie. 

 Cursussen ‘Het Nieuwe Rijden’ voortzetten. 

 Monitoren brandstof verbruik voertuigen, zowel stationair als in beweging. 

 Diverse onderzoeken naar energiebesparingsmogelijkheden gebouwen. 
 
In de volgende nieuwsbrief zal teruggekeken worden naar de maatregelen en het verdere verloop van 
de CO2 uitstoot van Verweij Logistiek B.V. 
 
 


