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Deze beleidsverklaring met betrekking tot de CO2 uitstoot is onderdeel van het door Van der Ende Steel 
Protectors Group BV gevoerde milieubeleid. Van der Ende zet zich in voor het milieuvriendelijk en 
duurzaam voorbehandelen en conserveren van staal. Dat wil zeggen dat we een actief beleid voeren om 
milieuvriendelijke effecten, zowel op kantoor als op de bouwplaats zoveel mogelijk proberen te 
vermijden.  

 
De uitstoot van CO2 heeft een duidelijk negatief effect op het klimaat en daarmee de wereld waarin wij 
leven. Van der Ende zet zich in om de uitstoot van CO2 zowel binnen het bedrijf als bij haar leveranciers 
te verminderen.  

 
Op basis van de uitgevoerde emissie inventarisatie van de Scope 1 & 2 emissies is de Carbon Footprint 
opgesteld. Deze geeft inzicht in de CO2 uitstoot van Van der Ende. De directie van Van der Ende heeft 
aan de hand van de Carbon Footprint een aantal maatregelen vastgesteld die de uitstoot van CO2 zullen 
beperken. Voor de Scope 3 emissies is een ketenanalyse uitgevoerd, aan de hand van deze ketenanalyse 
zijn eveneens een aantal maatregelen vastgeld.  

 
De maatregelen bestaan in hoofdlijnen uit: 
 Beperken uitstoot CO2 van het machinepark door minimaliseren van de noodzaak tot het inzetten van 

conditionering. Dit door een optimale planning van werkzaamheden, het toepassen van alternatieve 
producten en door beperking van het energieverlies aan de omgeving van afschermingsconstructies.  

 Beperken uitstoot CO2 van het machinepark door optimaal onderhoud en gebruik. Tevens zal bij 
iedere vervanging het energieverbruik sterk meegewogen worden in de investeringsbeslissing. 

 Beperken uitstoot CO2 wagenpark door het stimuleren van zuinige auto’s (A en B labels) 
 Het verminderen van grit- en verfverbruik door proactief zoeken naar en toepassen van nieuwe 

technieken en het voorkomen van verspilling. 
 

Door nadere uitwerking en implementatie van deze maatregelen willen we de CO2 uitstoot in de periode 
2015 - 2017 verminderen met: 
 
Scope 1&2 Gemiddelde uitstoot per mandag per maand met 2% verminderen t.o.v. 2010. 
Scope 3 Gemiddelde uitstoot per mandag per maand met 5% verminderen t.o.v. 2010 
 
De directie van Van der Ende bewaakt de voortgang en de resultaten van dit proces en zal waar nodig 
bijsturen om de doelstelling te behalen. 
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