
• Een pasjessysteem invoeren om 
het verbruik per materieel in-
zichtelijk te krijgen. 

• Het voorkomen van onnodig 
stationair draaien. 

Belangrijke onderdelen zijn de   
CO2-footprint en de CO2-portfolio,  
deze laatste is in te zien op de 
Klever website of op te vragen bij 
de KAM-afdeling. 

Klever is al een tijdlang actief 
bezig met een schoon milieu. 
Zo kijken we naar energiebe-
sparing, proberen we schoner 
te rijden en scheiden we afval. 
Tal van maatregelen en activi-
teiten vinden plaats, zo van-
zelfsprekend, dat we er mis-
schien nauwelijks bij stil staan. 

Het behalen van de CO2-
prestatieladder, niveau 3 is de 
kroon op dit werk. Sinds 2016 
is Klever hiervoor gecertifi-
ceerd. Het zorgt ervoor dat er 
heel bewust wordt nagedacht 
over het milieu. Zo kunnen wij 
onze zorg voor het milieu met 
het certificaat aan onze klanten 
en omgeving aantoonbaar ma-
ken.  

 

Wat is milieumanagement? 
Milieumanagement omvat een 
breed scala aan aspecten, 
waarvan sommige met gevol-
gen voor de strategie en con-
currentiepositie.  

Enkele voorbeelden 

• Het scheiden en verantwoord 
afvoeren van afvalstoffen, 
bijvoorbeeld gescheiden in-
zamelen van batterijen, pa-
pier, chemicaliën, cartridges 
enz. 

• Het terugdringen van gas– en 
elektriciteitsverbruik. 

• Het aanschaffen van busjes 
die minder CO2  uitstoten. 

Totaalverbruik in 2020 
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Klever en het milieu 



Klever Boor- en Perstechniek is gespecialiseerd in ondergrondse infrastruc-
turen. Hiervoor zetten we horizontaal gestuurde boringen in. Een groot 
voordeel, want dit beperkt overlast voor bestaande boven- en ondergrond-
se infrastructuren. Horizontaal gestuurd boren is ook de ideale oplossing op 
plaatsen waar geen geul gegraven kan worden. Bijvoorbeeld bij het realise-
ren van kabels en leidingen onder spoorlijnen, waterwegen en/of (snel)
wegen. 
Van klein tot groot werk 
De wereld verandert snel. Zo ook de sleufloze technieken. Door onze jaren-
lange ervaring zijn wij op de hoogte van alle technieken en kunnen we soe-
pel schakelen naar de techniek die het beste bij uw project past. U kunt dan 
ook bij ons terecht met uw complete project. We ondersteunen u graag van 
begin tot eind. Van kleine afstanden, tot gestuurde boringen van maximaal 

1500 meter. Bij ons vindt u het allemaal. 
Van engineering tot uitvoering 
In 1994 begonnen wij met infra werkzaamheden. U kunt dus wel zeggen dat 
we enorm veel ervaring hebben met het horizontaal boren. Die ervaring 
leerde ons dat een project veel soepeler loopt wanneer er een vast aan-
spreekpunt is. Daarom kunt u ons inschakelen voor uw complete project: 
van engineering tot uitvoering. 
Klantgerichte aanpak 
Doordat u ons van engineering tot uitvoering kunt inschakelen kunnen wij 
zorgen voor een extra klantgerichte aanpak. Dat betekent snel schakelen, 
korte lijntjes en een regelmatige update over de voortgang van uw project.  
 
Klever inschakelen als partner betekent een onbezorgd traject.  
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Dit wordt onder andere met deze 

nieuwsbrief weer opgepakt. 

Wij willen graag iedereen bedan-

ken voor hun medewerking. Laten 

we ons blijven inzetten voor    

milieubewust werken. Alleen   

samen kunnen we hierin stappen 

maken.  

Klever gaat daarnaast naar ver-
wachting een reuzenstap maken 
met het terugdringen van de CO2-
uitstoot door de aanschaf van een 
elektrische 200T boormachine 
inclusief elektrische pomp/meng 
recycle units (1e kwartaal 2022).  

Op donderdag 23 september en 

vrijdag 24 september jongstleden 

is auditor de heer Pijpker van  

Aboma bij Klever geweest om ge-

noemde audit uit te voeren. 

De audit is al met al erg positief 

verlopen. Ook op de projecten zag 

alles er keurig netjes uit. Het enige 

wat werd opgemerkt, is dat er 

vorig jaar wel, maar dit jaar geen  

CO2-nieuwsbrieven zijn verspreid 

onder de medewerkers van Klever.  

Milieu gerelateerde zaken moeten 

wel in de organisatie blijvend wor-

den gecommuniceerd, dit is een 

eis vanuit de norm CO2-

prestatieladder.  

In een apart  nieuwsbericht  wordt 

meer ingegaan op de bevindingen 

van de auditor en de controle op 

de uitvoering van de projecten. Dit 

bericht komt te staan onder 

‘nieuws’ in de app van Pluriform. 

 

 

Samenvatting resultaat externe audit CO2-prestatieladder 


