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CO2 Nieuws 
 
De totale CO2 uitstoot voor 2016 is bekend, 642 ton!! 
 
Doelstellingen Scope 1 & 2 
   
Wij hebben de volgende reductiedoelstellingen opgesteld. Daar we in 2015 ons doel al  
hebben bereikt hebben wij dit doel tussentijds aangepast. Onderstaand het overzicht. 

 
 

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1&2 

8,5 % CO2 reductie in 2017 
t.o.v. van 2011 
 

 

97,1 % CO2 reductie in 2017  
t.o.v. 2011 

Totaal 14 % CO2 
reductie in 2017 t.o.v. 
2011 

2 % CO2 reductie in 2017  
t.o.v. van 2015 

-% CO2 reductie in 2017 t.o.v. 
2015 

Totaal 23 % CO2 
reductie in 2017 t.o.v. 
2011 

           
De maatregelen om dde oelstellingen te realiseren 

  
In onderstaand overzicht worden de maatregelen benoemd om bovenstaande doelstellingen 
te realiseren.  
 
Scope 1 - 2017 t.o.v. 2011 
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Scope 1 - 2017 t.o.v. 2015 

 
Scope 2 - 2017 t.o.v. 2011 
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Kantoor/werkplaats 
Ten opzichte van het basisjaar 2011 geeft kantoor/werkplaats een daling van 57%. 

Dit heeft te maken met het overstappen naar groene stroom, daling in gasverbruik en de 
aanschaf van LED verlichting in voorgaande jaren. 
 
Mobiliteit 
Ten opzichte van het basisjaar 2011 geeft de mobiliteit een daling van een kleine 10%. 

De stijging van dit jaar heeft te maken dat er meer diesel verbruikt is door het wagenpark.  
Er zijn meer kilometers gemaakt. Meer projecten en langere afstanden dan in 2015.  
Ook zijn er vliegkilometers gemaakt naar Denemarken en Zwitserland in tegenstelling tot 2015, 
toen zijn er helemaal geen vliegkilometers gemaakt. 
 
Projecten 
Ten opzichte van het basisjaar 2011 geven de projectlocaties een stijging van 31 %. 

De grootste stijging zit hem in het dieselverbruik. Het dieselverbruik van de HGM’s en het 
kleinere materieel.  E.e.a. is uiteraard zeer afhankelijk van het type werkzaamheden maar de 
HGM’s hebben veel meer uren gedraaid in 2016 dan in 2015. Zoals eerder genoemd hebben  
we in 2016 meer projecten gemaakt en ook is de omzet gestegen waardoor er dus automa- 
tisch meer brandstof wordt verbruikt.  
 
Acties uitgevoerd in 2016/2017 om onze CO2 uitstoot te verminderen. 

- Aanschaf nieuwe Hydraulische graafmachine 
- Aanschaf kettingbakken voor de Hydraulische graafmachines   
- Cursus Het Nieuwe Rijden 
- Bewustwording (middels toolboxmeetingen, werkplekinspecties en vergaderingen) 

 
Mogelijke reductiemaatregelen voor in de toekomst 

- Cursus Het Nieuwe Draaien 
- Alternatieve brandstof of toevoeging van additieven (hier wordt al onderzoek naar  

gedaan) 
- Registratie van dieselverbruik op de werf en op projecten van het kleinere materieel. 

 
Heel graag horen wij jullie ideeën om nog meer CO2 te besparen. Ook ideeën of suggesties  
voor het registreren van het dieselverbruik zijn zeer welkom. ibakkers@kroes.org. 
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