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Toolboxmeting: informatie over de CO2-Prestatieladder  
 

 

1. Wat is de CO2-Prestatieladder?  

2. Waar vindt binnen ons bedrijf CO2-uitstoot plaats?   

3. Hoe kunnen we de CO2-uitstoot bij het rijden verminderen?  

4. Heb je een idee voor het verminderen van onze CO2-uitstoot?  
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Wat is de CO2-Prestatieladder?  

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van de CO2-uitstoot. 
Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan winst hierin worden behaald door 
energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De CO2-Prestatieladder 
is een instrument dat hierbij helpt. Zo kan ook voorkomen dat bijvoorbeeld overheidsinstanties 
vragen om de CO2-Prestatieladder, waarmee dan weer aanbestedingsvoordelen behaald kunnen 
worden. Wij hopen in de praktijk dat dit gaat voorkomen.  
 

Waar vindt binnen ons bedrijf CO2-uitstoot plaats?   

CO2-uitstoot vindt plaats bij onze panden, auto’s en materieel. Grootste uitstoot zit bij het gebruik 
van ons eigen materieel.  
 

Hoe kunnen we de CO2-uitstoot bij het rijden verminderen?  

Op verschillende fronten kan gekeken worden naar het verminderen van de CO2-uitstoot. In deze 
Toolbox pikken we het rijden eruit, zie onderstaande tips voor het verminderen van de CO2-uitstoot 
(ook wel bekend onder de noemer “Het Nieuwe Rijden”:   

1. Schakel zo vroeg mogelijk over naar een hogere versnelling tijdens het rijden, en rijd zoveel 
mogelijk met een gelijkmatige snelheid met een laag toerental in de hoogste versnelling, 
waarbij de motor soepel loopt. 

2. Vermijd hoge snelheden. Hoe hoger de gemiddelde snelheid, hoe hoger het 
brandstofverbruik. 

3. Zet de auto uit als je er geen gebruik van maakt. Stationair de auto laten draaien, ook bij 
koud weer, heeft geen toegevoegde waarde.  

4. Rijd constant. Schakel zo vroeg mogelijk (bij 2.000 tot 2.500 toeren) naar een hogere 
versnelling, en rijd zo veel mogelijk met een gelijkmatige snelheid. Dus: 80 km/u in de 5e 
versnelling, 50 km/u in de 4e versnelling. 

5. Kijk zo ver mogelijk vooruit en anticipeer op het overige verkeer. Zie je dat je snelheid moet 
minderen of stoppen voor een stoplicht, laat dan op tijd het gas los, ontkoppel niet en laat de 
auto in de versnelling van dat moment uitrollen. 

6. Zet de motor af bij korte stops, zoals voor de spoorwegovergang of wanneer je in een lange 
rij staat voor het verkeerslicht. 

7. Controleer de bandenspanning maandelijks. Doe dit als de banden nog 'koud' zijn (binnen 3 
km na vertrek). De juiste bandenspanning zorgt voor minder brandstofverbruik, betere grip, 
een langere levensduur en een kortere remweg. Zie ook: Autobanden kiezen.  

 

Heb je een idee voor het verminderen van onze CO2-uitstoot?  
Meld een idee bij je bedrijfsleider en/of directeur. Je kan ook altijd een e-mail sturen naar 
projecten@kleywegengroep.nl. Dan kijken we gezamenlijk of we hier iets mee kunnen in de praktijk.  
 

Meer informatie:   
Verder staan alle rapportages over de CO2-Prestatieladder ook op onze website (bij het kopje MVO 
op de website).  

https://www.milieucentraal.nl/duurzaam-vervoer/autokeuze-en-gebruik/zuinig-rijden/autobanden-kiezen/
mailto:projecten@kleywegengroep.nl

