Project EHS Westerlanden
Het project EHS Westerlanden is door Hoornstra aangenomen onder CO2 prestatieladder voordeel.
Binnen het project wordt de ecologische hoofdstructuur gerealiseerd binnen het gebied Westerlanden –
Besloten Venen. Het ambitieniveau voor dit gebied is vochtig hooiland, moeras, kruidenrijk grasland, nat
en droog schraal land.
Het doel voor dit project is om de transportbewegingen en machine ten opzichte van de calculatie te
verminderen met 10%. Op deze wijze wordt ook de CO2 emissie verminderd met ongeveer 10%.
Deze doelstelling willen we behalen middels een goede planning in de uitvoering en een goede
afstemming met betrekking tot machine gebruik.
Om inzicht te verkrijgen in de emissie wordt er voor de uitvoering van het werk een CO2 footprint.
Vanuit de norm worden de volgende eisen gesteld:4
Onderwerp
Constateringen
Is er een energie audit voor het project
De energiebeoordeling en interne audit zijn
uitgevoerd?
uitgevoerd.
Is er een footprint voor het project
berekend?

De footprint en emissie inventaris zijn
aanwezig

Is er onderzoek gedaan naar mogelijkheden
om het energieverbruik te reduceren?

Er is op kleine schaal onderzoek gedaan. Er
wordt gebruik gemaakt van Shell Fuelsave.
Verder geen mogelijkheden voor
alternatieve brandstoffen of hybride
machines
Doelstelling is het verminderen van
transportbewegingen op het project met als
resultaat 10% besparing op emissie
In het document 3b1 review
reductiedoelstellingen heeft een evaluatie
plaatsgevonden
Is een doorlopend stuk dat aan het eind
definitief is opgesteld

Zijn er doelstellingen, subdoelstellingen en
maatregelen opgesteld?
Zijn de doelstellingen, subdoelstellingen en
maatregelen gereviewed?
Is er een energiemeetplan voor de
energiestromen binnen het project?
Is er een communicatieplan opgesteld?
Is er afgelopen jaar intern en extern
gecommuniceerd over de project footprint,
doelstellingen, subdoelstellingen en
maatregelen?
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Conform het communicatieplan van het
bedrijf en website van het project
Dit wordt gecombineerd met de
communicatieberichten van het bedrijf en
de website www.ehswesterlanden.nl
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