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CO2-prestatieladder
Nieuwe initiatieven

MVOverklaring
Met het behalen van het
certificaat van
Maatschappelijk
Verantwoord
Ondernemen(MVO) is al
een stap in de goede
richting gezet.
Met de CO2prestatieladder wordt
hierop voortgeborduurd.

Om klanten op een deskundige wijze te adviseren over duurzame grasmengsels testen wij
deze zelf uit. Tussen rijen bomen op onze kwekerij wordt een langzaam groeiend
grasmengsel gezaaid om de groei van onkruid te onderdrukken. Rondom de stammen wordt
een innovatieve strooisel laag van gefermenteerd bladen houtfracties aangebracht.
Hierdoor wordt het bodemleven gestimuleerd en de groei van onkruid op een natuurlijke
wijze onderdrukt. De opgedane kennis wordt gedeeld met onze leverancier en klanten. Een
ander nieuw initiatief is het testen en adviseren over duurzame materialen. In onze
assortimentstuin testen we traditionele plastic gietranden, afbreekbare bio-gietranden en
jute boomband. Ook deze opgedane kennis wordt gedeeld met onze leverancier en klanten.
De volgende initiatieven worden tevens gecontinueerd:
•
•

Initiatief “Pilotproject voor bodem-koolstofcredits”
Nieuwe maatregel “Verbeteren interne logistiek”

Boomkwekerijen M. van den Oever & Zn. B.V.
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In onderstaande grafiek is de CO2-footprint weergegeven van het 1e halfjaar 2020.
In het eerste halfjaar van 2020 is de CO2 uitstoot licht
gedaald t.o.v. het eerste halfjaar 2019 en de voorgaande
jaren. (zie ook de laatste grafiek) De scope 2 emissie is
nagenoeg 0% door de inkoop van groene stroom afkomstig
van Nederlandse wind. De gestelde doelstellingen scope 1
en scope 2 voor 1e halfjaar 2020 zijn behaald. De directie
heeft besloten om haar ambitie t.a.v. CO2 reductie te
vergroten. De genomen maatregelen leiden tot gewenst
resultaat en we verwachten dat de trend de komende jaren
doorzet. Ook draagt het bewustzijn en de inspanningen van
onze medewerkers in belangrijke mate toe bij het
realiseren van onze doelstellingen.

In de onderstaande figuur zijn CO2-reductiemaatregelen voor 2020 weergegeven t.o.v. het referentiejaar 2016.

In de bovenstaande grafiek en tabel is de emissie ontwikkeling per scope 1 & 2 weergegeven t.o.v. voorgaande jaren.
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Voor meer informatie of vragen, zie ook onze website: www.mvandenoever.nl

