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Voor het onderhoud van de sportparken zet 
Van der Meer sterk in op het gebruik van elek-
trisch materieel. Al het handgereedschap, zoals 
bosmaaiers, heggenknippers en bladblazers, is 
elektrisch aangedreven; er komt geen brandstof 
meer aan te pas. Projectleider Erwin den Elzen: 
‘Daarnaast hebben wij geïnvesteerd in een 
elektrische cirkelmaaier, de Mean Green, die 
wordt ingezet voor het maaien van de gazons 
op de sportparken. De aankomende jaren  
willen wij het gebruik van elektrisch materieel 
verder uitbreiden; denk hierbij aan elektrisch 
aangedreven tractoren. Wij houden de ont-
wikkelingen goed in de gaten en anticiperen 
daarop.’ Uiteraard werkt Van der Meer ook vol-
gens de richtlijnen van de Green Deal. ‘Op de 
velden in de gemeente Lansingerland worden 

geen bestrijdingsmiddelen meer gebruikt. Wij 
bestrijden het onkruid nu door de ontwikkeling 
van de velden continu te monitoren en naar 
behoefte de benodigde werkzaamheden uit te 
voeren, zoals beluchten, wiedeggen,  
verticuteren, vegen en doorzaaien.’

Om de duurzaamheid van het onderhoud te 
meten en op basis daarvan te sturen, wordt in 
het eerste onderhoudsjaar een project CO2-
footprint opgezet. Den Elzen: ‘De footprint 
geeft inzicht in het totale aantal draaiuren, de 
gereden kilometers en verbruikte liters brand-
stof, de CO2-uitstoot per draaiuur en per gere-
den kilometer en de CO2-uitstoot ten opzichte 
van de gerealiseerde omzet. De CO2-footprint 
van het eerste onderhoudsjaar is de basisme-
ting. Daarop baseren wij concrete doelen en 
maatregelen om de CO2-uitstoot in de daarop-
volgende jaren te reduceren. De CO2-footprint 
en de reductieresultaten delen wij met de 
opdrachtgever, zodat het duurzaam onderhoud 
ook voor hem inzichtelijk is én wordt mee - 
ge nomen in onze duurzaamheidsambities.  
Een van de manieren om de CO2-uitstoot te 
reduceren, is de inzet van een elektrisch voer-
tuig voor het onderhoud van kunstgrasvelden 
vanaf het tweede onderhoudsjaar. Die machine 

is nog in ontwikkeling, maar wij zien er de 
potentie van in. Naast investeren in duurzaam 
materieel is het creëren van bewustzijn bij onze 
collega’s belangrijk voor het behalen van de 
CO2-reductie. De medewerkers in de uitvoering
van het onderhoud worden op de hoogte 
gehouden en betrokken bij de voortgang 
van de reductie. Ook krijgen ze te horen hoe 
ze kunnen bijdragen aan de CO2-reductie 
middels cursussen en een intern CO2-
bewustzijnsprogramma.’

Op deze wijze draagt Aannemingsbedrijf Van 
der Meer zijn steentje bij aan een beter milieu.
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Voor de aanbesteding Onderhoud sportparken in de gemeente Lansingerland heeft de gemeente ingezet op duurzaam onderhoud. De wens is om het 

onderhoud zoveel mogelijk met elektrisch materieel uit te voeren. Aannemingsbedrijf Van der Meer kan een goede invulling geven aan deze wens en 

heeft zich weer verzekerd van vier jaar onderhoud op de sportparken van Lansingerland.
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