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NIEUWSBRIEF 

CO2-Prestatieladder 

Denys Engineers & Contractors B.V. Nederland  

Middels deze nieuwsbrief willen wij u weer graag op de hoogte brengen van ons duurzaamheidsproces binnen 
Denys Engineers & Contractors. Beleidsmatig hebben wij in december 2020 ons duurzaamheidsbeleid 2021 
vastgesteld en hebben hieruit een aantal doelen opgenomen in het Strategiedocument 2021-2023.  
Deze doelen zijn: 

• In 2021 streven wij naar een reductie van 15% van de uitstoot ten opzichte van 2019. Tevens willen we in 
2021 trede 4 van de CO2 Prestatieladder bereiken en treffen we voorbereidingen om in 2023 trede 5 te 
behalen. 

• In 2021 verkennen wij onze positie in het ‘Circulair Bouwen’. 
Elektrische wagens zijn heel populair en zien we meer en meer in het straatbeeld verschijnen.  Denys wil heel graag 
meegaan met deze evolutie.  Echter,  de juiste keuze maken naar het ideale voertuig is niet zo eenvoudig als het 
lijkt.  Er zijn vele factoren die een duidelijke rol hierin spelen zoals: kostprijs, rijbereik, rijprofiel en 
laadmogelijkheden. 

         
 
Inmiddels zijn er meerdere elektrische auto’s aangekocht door Denys en worden ingezet op diverse projecten. 
 
Laadpalen op Project Tilburg – Best 
Voor het project Tilburg -Best, wat uitgevoerd wordt door NRG (betreft een samenwerking tussen Denys, van 
Vulpen en Alsema), zijn  voor de UTA medewerkers  en het projectteam van TenneT gedurende de gehele 
uitvoeringsperiode twee elektrische fietsen en twee elektrische auto’s beschikbaar gesteld, waarmee emissieloos 
vanuit het tijdelijke kantoor naar de diverse werklocaties gereden kan worden. Tevens hebben wij op het kantoor 
in Oirschot zonnepanelen geplaatst zodat wij gedurende het project ‘Groene stroom’ kunnen gebruiken! 
Ledverlichting in keten. 
Inmiddels hebben wij keten die momenteel ingezet worden voor al onze bouwlocaties voorzien van Ledverlichting 
en voeren we tests uit met battery packs. Om de opbrengst hiervoor te meten hebben wij een energiemonitoring 
opgezet en zullen wij via maandelijkse dashboards deze informatie verspreiden. 
Nieuwe projecten: 
Als laatste willen wij melden dat er een aantal grote projecten gegund zijn aan Denys Engineers & Contractors die 
vol zitten met duurzaamheid items, wat betekent dat we komend jaar weer gaan investeren in materieel, kennis en 
ervaring om zodoende weer een trede hoger te komen op de CO2 Prestatieladder. 

. 

Voor al uw vragen en opmerkingen, contacteer: 
Roos Verbeek – roos.verbeek@denys.com - Tel.: 06 - 13 02 76 37 
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