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CO₂ weg ermee!
Wat houdt dit in?

Ten derde onderscheiden
wij ons op de markt.

Recyclen
Betonpuin brengen wij naar
De CO2-prestatieladder is
de Monumentenwerf, waar
een instrument voor aanbesteders om vorm en inhoud Waar zijn wij mee bezig? het gerecycled wordt tot een
nieuw betonproduct.
te geven aan duurzaamCO2 reductie
Aannemersbedrijf Wagelaar
heid. Ook stimuleert het be- Momenteel staan wij op
drijven die deelnemen aan niveau 3 op de CO2 presta- is de grondlegger van de
ST1 Recycling machine, dat
aanbestedingen tot CO2tieladder. Dit houdt in dat
is een volautomatische mabewust handelen. Zowel in wij intensief bezig zijn met
chine die gebruikte bestrade eigen bedrijfsvoering als het reduceren van ons eitingsmaterialen sorteert en
bij de uitvoering van progen CO2 uitstoot. Dit door
op pallets stapelt. Dit alles
jecten. Dit allemaal voor een o.a. het gebruik van Gulf
gebeurd bij de Materiaalbeter milieu.
diesel green en elektrisch
dienst op de Heining in Amrijden. Het gebruik van Gulf sterdam De eerste en enige
Waarom doen we dit?
diesel green zorgt voor re- manier om straatstenen volductie van de CO2 en
automatisch te recyclen
Aannemersbedrijf
Wagelaar uit Amsterdam wil brandstofbesparing. De
ISO 14001
reductie word ook toegezich graag inzetten voor
Sinds maart 2017 zijn wij ook
mens, milieu en maatschap- past op ons kantoor o.a.
ISO 14001 gecertificeerd.
pij. De CO2 prestatieladder door LED verlichting en
Het milieumanagementsysis hier het beste instrument een energie zuinig klimaat- teem is de internationale
voor. Het meedoen met de systeem.
standaard die bedoeld is om
CO2 prestatieladder heeft
op een systematische manier
diverse voordelen. Ten eermilieuaspecten te identificeste is het beter voor het
ren, te prioriteren en vervolmilieu. Ten tweede bespagens te beheersen en te verren we kosten op energie en
beteren.
materiaal.

Doelstelling
Onze doelstelling en
ambitie is om in 2020 niveau 4 te behalen in de
prestatieladder. Dit doormiddel van de ontwikkeling in de bouwsector actief te blijven volgen, en
ons continu te blijven verbeteren ten opzichte van
mens, milieu en maatschappij.

Social Return
In samenwerking met de
Gemeente Amsterdam DWI
onderhouden wij een convenant, dit houdt in dat we
niet alleen werkzoekende
per project inzetten, maar
het gehele jaar door. Doormiddel van opleiding en
educatie dragen wij zorg
voor hun ontwikkeling in de
maatschappij.

Contact
Wil je reageren op één
van de onderwerpen of
heb je een idee over
Duurzaam Ondernemen
of innovatie in het algemeen, stuur dan een
email naar:
info@wagelaarbv.com

Processorstraat 12
1033NZ Amsterdam
020 337 1600
www.wagelaarbv.com

