
 

 

ERDI Zaandam onderneemt klimaatneutraal 
 
Als één van de eerste bedrijven in de Zaanstreek onderneemt ERDI uit Zaandam – specialist in 
straatmeubilair, verkeerstechniek en wegbebakening – vanaf 1 januari 2010 klimaatneutraal. 
Dat betekent dat ERDI per saldo geen CO2 meer uitstoot. ERDI werkt hiervoor nauw samen met 
KPMG Sustainability en de Climate Neutral Group (CNG).  
 
Eén van de waarden binnen ERDI luidt: “het beheersen van activiteiten en gebruikmaken van 
grondstoffen, materialen en energie waarbij het milieu zo min mogelijk wordt belast en waarbij we dus 
rekening houden met onze toekomstige generaties.” Klimaatneutraal ondernemen sluit daar naadloos 
bij aan. 
 
CO2-voetafdruk 
Klimaat- of CO2-neutraal ondernemen houdt in dat een bedrijf consequent rekening houdt met de 
milieugevolgen van haar bedrijfsactiviteiten. De maatregelen die een bedrijf kan nemen zijn onder te 
verdelen in CO2-reductie en CO2-compensatie. ERDI heeft, samen met KPMG Sustainability, 
allereerst de CO2-voetafdruk van haar onderneming in kaart gebracht. Die verschaft het benodigde 
inzicht om beleid te kunnen uitzetten ten aanzien van de uitstoot van CO2. 
  
CO2 reductie 
Op het vlak van energieverbruik zijn de nodige maatregelen getroffen met betrekking tot het 
wagenpark en de bedrijfsverwarming. In 2010 zal er, ten behoeve van de energievoorziening, als 
proef een windmolen op het dak worden geplaatst en zullen er meer maatregelen volgen om de CO2 -
uitstoot verder te reduceren.  
 
CO2-compensatie door investeren in Gold Standard credits 
Alle uitstoot die nog niet kan worden voorkomen of gereduceerd, wordt door ERDI gecompenseerd 
middels Gold Standard credits uit klimaatprojecten.  Gold Standard projecten zorgen niet alleen voor 
een afname van CO2 in de atmosfeer, maar dragen ook bij aan de lokale ontwikkeling in 
ontwikkelingslanden. Met name zaken als werkgelegenheid, toegang tot energie en het verbeteren 
van de leefomstandigheden wegen zwaar mee bij deze projecten. Met de steun van ERDI worden in 
Taiwan bijvoorbeeld 45 windturbines gerealiseerd, die maar liefst 67.000 huishoudens zullen gaan 
voorzien van groene stroom.  
 
Certificaat 
Voor al deze reductie- en compensatiemaatregelen heeft ERDI inmiddels het Certificaat 
Klimaatneutraal Ondernemen ontvangen uit handen van de Climate Neutral Group.  
 
 
 
Noot voor de redactie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bart Lastdrager, telefoon 075-6173357, e-mail 
info@erdi.nl. 


