
 

 

 

 

Toolbox– CO2 Prestatieladder 
 

 

Visser Assen stijgt flink op CO2-prestatieladder 

Nu het terugdringen van de CO2-uitstoot steeds belangrijker wordt en de prijzen voor 

brandstoffen en aardgas de pan uitrijzen, kan Visser Assen als leverancier van duurzame en 

emissievrije innovaties natuurlijk niet achterblijven. Ons is er dan ook alles aan gelegen om zo 

duurzaam mogelijk te ondernemen. Met het nemen van drie belangrijke maatregelen is het ons 

weer gelukt enkele treden hoger op de CO2-prestatieladder te komen. 

Airconditioning: voor verkoeling en verwarming 

De eerste stap die wij hebben gezet is het plaatsen van airconditioning in zowel het kantoor, de 

serviceafdeling als de kantine. Een oplossing die zeer welkom was, want tijdens de steeds 

heter wordende zomers liep de temperatuur binnen ook telkens aardig op. Het mooie aan een 

airconditioning is natuurlijk dat deze tijdens hitte het hoofd helpt koel te houden, terwijl deze 

tijdens de koudere maanden juist verwarmt. En omdat wij al in het jaar 2016 maar liefst 450 

zonnepanelen op ons dak hebben laten plaatsen, verwarmen en verkoelen wij het pand 

(vrijwel) voor niets. 

Elektrificatie wagenpark Visser Assen 

Bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) kan de auto natuurlijk niet achterblijven. 

Werden tot voor kort nog de meeste kilometers door onze accountmanagers per vervuilende 

dieselauto afgelegd, vandaag de dag leggen wij steeds meer bezoeken af met de elektrische 

auto. Zo werd een zware VW Tiguan 2.0 TDI (met een CO2-uitstoot van maar liefst 149 g/km) 

ingeruild voor een volledig elektrische Skoda Enyaq. Bovendien hebben wij collega’s die met 

bijvoorbeeld een Tesla of een eveneens elektrische Audi e-tron komen voorrijden. 

Deur open, kachel uit 

De laatste belangrijke stap die is gezet, is de koppeling van de verwarming aan de 

overheaddeuren. Kort gezegd komt het erop neer dat zodra een van de roldeuren in het 

magazijn wordt geopend, de kachel automatisch uitgaat. Zo wordt voorkomen dat ‘de kachel 

staat te brullen’ wanneer de warmte via de grote deuropening weer naar buiten wordt geblazen. 

Op deze manier voorkomen wij dat er veel kostbare energie verloren gaat. 

  



 

 

Je ziet het, als leverancier van emissievrije oplossingen blijft Visser Assen zelf natuurlijk achter 

wanneer het gaat om een lagere uitstoot van CO2. Door het nemen van drie belangrijke stappen 

wordt onze CO2-Footprint nóg kleiner. Want een beter milieu begint bij jezelf. 

 
 
Siebrand van Breden 
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