
CO₂-Prestatieladder Wolfswinkel Reiniging B.V.  

 

De organisatie Wolfswinkel Reiniging BV met haar vestiging aan de Haarbos 19 te Maarsbergen streeft 
naar een reductie van minimaal 10% CO2 emissies in 2025 ten opzicht van 2020, door monitoring en 
aanpak van haar operationele activiteiten. 

 

Als bevestiging van die ambitie streeft Wolfswinkel Reiniging BV (Wolfswinkel) naar certificering op trede 3 van 
de CO2 Prestatieladder. Daarmee committeert Wolfswinkel zich aan het structureel terugdringen van de CO2-
emissies van de organisatie en roept Wolfswinkel de eigen medewerkers en partners in de keten en 
werkomgeving op om daaraan mee te werken. Om haar ambities en voortgang duidelijk te maken meet en 
publiceert Wolfswinkel de eigen CO2 uitstoot volgens de norm van de CO2 Prestatieladder.  

 

Het doel van de CO2 Prestatieladder 

Het doel van de CO2 Prestatieladder is bedrijven te stimuleren om de eigen CO2 uitstoot en die van de 
leveranciers te kennen (A: inzicht), permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om deze terug te dringen 
(B: reductie), de ontwikkelde maatregelen ook daadwerkelijk uit te voeren (B: reductie) en de daarbij verworven 
kennis en ervaringen intern en extern te delen. C: Transparantie, daarbij werkt Wolfswinkel voortdurend aan 
samenwerking in de keten D: Participatie. (De CO2 Prestatieladder denkt vanuit deze vier invalshoeken: A: 
inzicht, B: reductie, C: Transparantie en C: Participatie.) 

 

Doelstelling Wolfswinkel: 

Na reeds gerealiseerde verduurzaming van het vastgoed richt de organisatie zich vanaf 2022 op verduurzaming 
van het wagen- en machinepark. Daarbij wordt gestreefd naar verdergaande CO2-emissie reducties van 10 % 
de komende vijf jaar, minimaal 2% per jaar.  

 

“Om duurzaamheid in ons bedrijf een vanzelfsprekende positie te geven vinden voortdurend innovatieve 
toepassingen plaats. Dit doen wij door dit thema continu op de agenda te hebben staan en bespreekbaar te 

houden met onze medewerkers, leveranciers en opdrachtgevers.” (merkbelofte) 
 

Wat waren de CO2 emissies van Wolfswinkel reiniging BV in 2020?  (A: inzicht) 

Absolute emissies 2021 

Scope 1:  Brandstof:   2.410 ton CO2 

Scope 2:  Grijze elektriciteit:        56,5 ton CO2 

 

Absolute emissies 1e half jaar 2022. 

Scope 1:  Brandstof:     945,7 ton CO2 

Scope 2:  Elektriciteit           19,9 ton CO2 

 

De eerste halfjaarlijkse meting toont aan, dat de beoogde reducties op energie voor de werklocatie te 
Maarsbergen voor het eerste half jaar konden worden gerealiseerd. Met deze eerste halfjaarlijkse meting is ook 
verdergaand inzicht verkregen in de wijze van meting en verbruiken van wagenpark en machines. Deze 
metingen tonen aan, dat 97,7% van de door Wolfswinkel gegenereerde CO2 uitstoot nu wordt veroorzaakt door 
brandstofverbruik van de mobiele werktuigen.  

 

Maatregelen emissiereducties (B: reducties) 

Reeds ingezette maatregelen hebben inmiddels concreet geleid tot verduurzaming van het vastgoed, door 
verhuizing naar een gasloze locatie in 2020, met als uiteindelijk streven een zelfvoorzienende locatie. De 
monitoring en voortgangscontrole is erop gericht verbruiken en emissies voortdurend te reduceren. Als 
volgende maatregelen zal door de organisatie worden ingezoomd op wagenpark en machines.  

 

De te ondernemen maatregelen in 2023 zullen zich richten op discipline en gebruik van brandstoffen en 
productiemiddelen. Concreet richten onze maatregelen zich op:  

1. Geleidelijk overgaan van diesel/TRAXX naar HVO-50 of HVO-100. 
2. Beperken van stationair laten draaien van de motor (luchtdraaien en test opwarmen mag natuurlijk wel). 
3. Aanbieden / op peil houden van de training HNR (Het Nieuwe Rijden). 
4. Gezamenlijk meer aandacht schenken aan gebruik en onderhoud; immers een goed onderhouden voertuig 

verbruikt minder brandstof. 



5. Met een goed inzicht in de verbruiken per draaiuur en/of kilometer de te nemen maatregelen bepalen en 
monitoren. Onze nieuwe tankinstallatie (liters) zullen we daarom gaan koppelen aan GPS/Buddy (kilometer-
/uren registratie in het voertuig).  

6. Wanneer we een beeld hebben met welk (cluster van) voertuig(en) we de meeste besparingen denken te kunnen 
realiseren gaan we die als eerste concreet aanpakken en monitoren.  

 

Informatievoorziening intern en extern (C: Transparantie) 

De gerealiseerde reducties, geplande maatregelen en resultaten van de reductie-projecten zullen met het 
personeel en externe relaties, leveranciers, opdrachtgevers en collega-ondernemers in de directe omgeving 
worden gedeeld tijdens bijeenkomsten en besprekingen. De voortgang zal minimaal tweemaal per jaar worden 
vastgesteld en intern en extern worden gecommuniceerd via de website van Wolfswinkel. Deze 
informatievoorziening zal vanaf het eerste kwartaal 2023 via de Wolfswinkel website gebeuren. In 2022 zijn nog 
geen projecten uitgevoerd, waarop CO2 gerelateerd gunningvoordeel is verkregen.  

 

Sector- of keteninitiatief (D: Participatie, Samenwerking) 

Op initiatief van Wolfswinkel is de afgelopen jaren het bedrijventerrein gerealiseerd waarop Wolfswinkel is 
gevestigd. Een bedrijventerrein dat volledig gasloos is en daarmee een belangrijke voorwaarde richting CO2 
neutraliteit heeft helpen zetten voor alle daar gevestigde organisaties. Voor de realisatie was naast 
ondersteuning en medewerking van de gemeente een intensieve samenwerking en betrokkenheid van de 
ondernemers, die zich er wilden vestigen een belangrijke voorwaarde voor succes.  

 

Een energieneutraal, in ieder geval een gasloos bedrijventerrein Haarbos te Maarsbergen. 

Na aankoop van het grondstuk voor het gehele bedrijventerrein in 2011 heeft Wolfswinkel vanaf aanvang van 
de ontwikkeling van het bedrijventerrein Wolfswinkel aan het principe vastgehouden een gasloos 
bedrijventerrein te ontwikkelen. Deze ontwikkeling was mogelijk doordat Wolfswinkel als projectontwikkelaar 
actief aan de medewerking en ondersteuning vanuit de gemeente heeft gewerkt en aan de betrokkenheid en 
medewerking van de ondernemers, die zich tevens op het bedrijventerrein zouden vestigen. De resultaten in 
reductie per onderneming zijn vanwege privacy-redenen niet openbaar gemaakt. 

Maar voor Wolfswinkel heeft deze gehele operatie geleid tot een zeer duurzame locatie met als uiteindelijke 
doel met deze locatie CO2-neutraal en mogelijk zelfs -positief te worden. Volgens de metingen van het eerste 
half jaar 2022 is dat resultaat voor het eerste halfjaar van 2022 reeds gerealiseerd.  

Wolfswinkel werkt met branchegenoten en enkele hoofdopdrachtgevers aan de voorbereiding van volgende 
samenwerkingsprojecten in de keten, waarover eerste kwartaal 2023 meer gemeld zal worden.  

 

Elders op deze site treft u informatie aan over:  
- Emissie inventaris rapport/ Energiebeoordeling 2021 
- Document met informatie over initiatieven  
- Communicatieplan 
- CO2 certificaat niveau 3 

  

 

 

 

 


