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APK Group in Nederland zet stappen CO2-reductie 
 
In 2021 heeft APK Group in Nederland mooie stappen gezet om CO2-reductie verder vorm te geven. 
Stap voor stap nemen we maatregelen en zijn we als APK Group Nederland op weg om – uiteindelijk – 
een volledig CO2-neutrale organisatie te worden. Zó ver is het nog niet, maar we hebben een uitdagend 
streven. 
 
Het inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. 
Begin 2016 is naar aanleiding daarvan voor het eerst onze CO2-footprint berekend. Deze berekening is 
uitgevoerd voor scope 1 (directe emissies) en scope 2 (indirecte emissies). Deze footprint-berekening 
dient als referentiejaar voor het monitoren van de voortgang. 
De CO2-footprint van 2021 wordt onderstaand weergegeven.  
 
In 2021 is 1709 ton CO2 uitgestoten, waarvan nagenoeg de helft (844 ton) door bedrijfswagens. Weer 
een daling ten opzichte van voorgaande jaren. 
 
Om deze uitstoot te reduceren, heeft N-APK Group de volgende CO2-reductiedoelstelling opgesteld: 
 

Scope 1, 2 & 3 doelstellingen APK Group Nederland * 

APK Group Nederland wil in 2030 ten opzichte van 2015, 49% minder CO2 uitstoten. 

* deze doelstelling is gerelateerd aan behaalde omzet/FTE of graafschade per meter 
 
 
 
 

  



Communicatiebericht CO2-reductiesysteem, mei 2022 

 

Maatregelen 

Zuinig omgaan met energie (brandstoffen) voor ons wagenpark is een effectieve maatregel om het 
totale energieverbruik verder terug te dringen. Verreweg onze meeste uitstoot komt voort uit ons 
wagenpark.  
Een écht CO2-neutraal wagenpark, zonder te compenseren, zou super gaaf zijn. Vooral als we als 
infrastructuurbouwer zelf ons steentje kunnen bijdragen aan smart city oplossingen en we die dit niet 
alleen voor onszelf, maar ook voor de maatschappij dichterbij brengen. Hiermee gaan we de komende 
jaren flink aan de slag! 
 
De focus ligt nu op: 

- Inzet hybride/ elektrisch werkmaterieel 
- Vergroenen wagenpark 
- Zuinig rijden 
- Optimalisatie van het gebruik van de elektriciteit uit onze zonnepanelen in Dongen binnen APK 

Group in Nederland 
- Reduceren schades op projectlocaties 
- Goede afspraken in de keten voor efficiënte planning 
- 100% inkoop van groene elektriciteit 
- Uitbreiding LED-verlichting 

 
Wat hebben we al bereikt? 
We vervingen 70 bedrijfsbussen én paste duurzame regels toe in ons leasebeleid. 
Van onze kantoren draait nu vrijwel 100% volledig op groen elektriciteit en groen aardgas. Voor de 
locatie Dongen zijn drie CV ketels vervangen, is het dakbedekking volledig vervangen inclusief extra 
isolatie en ook de heaters voor het magazijn zijn vervangen en verduurzaamd. In Dongen zijn meer dan 
500 zonnepanelen in gebruik genomen. De energie daarvan die we niet direct gebruiken kunnen we 
deels opslaan in accu’s voor later gebruik of terug leveren aan het net. Ontwikkelingen om trots op te 
zijn! 
Ook zijn er volledige elektrische minigravers in gebruik genomen en volgen er meer. Dat geldt ook voor 
volledig elektrische auto’s. Daarnaast houden we de ontwikkelingen op gebied van elektrisch rijden 
nauwlettend en nieuwsgierig in de gaten. 
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Onze CO2-uitstoot per gegraven meter nam gestaag verder af en is ruim onder onze doelstelling (in 
relatie tot het aantal schades berekend)! Een mooie prestatie. 
 

 
 
Initiatieven 
N-APK Group is deelnemer van de Stichting Nederland CO2-Neutraal & de Club van 49, waarbij vier 
maal per jaar een middag wordt georganiseerd met inspirerende sprekers. Naast dit 
middagprogramma wordt ook deelgenomen aan werkgroepen, over CO2-reductie van het verbruik 
door bedrijfsmiddelen, met name in de mobiliteit. 

D. Wernsen, KAM Manager N-APK


