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Voortgang CO2 reductie 2018! 
 

Inleiding 
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van Kroes Aannemingsbedrijf B.V., die ook weer   
in het teken staat van de CO2  prestatieladder. Wij willen actief bijdragen aan een duurzame  
samenleving, door onder andere de CO2 uitstoot als gevolg van onze bedrijfsactiviteiten te  
reduceren door monitoring, aanpassen van ons materieel, kantoorgebouw en processen. 
 
De doelstelling die wij met het bedrijf bepaalt hebben om CO2 uitstoot te reduceren hebben we tot 
en met heden hard aan gewerkt. In cijfers is dit tot en met 2017 ook goed gelukt. Een reductie van 
51 % t.o.v het eerdere basisjaar 2011. 
 
Voorheen was ons basisjaar 2011, daar er veel in het bedrijf is veranderd hebben we dit jaar 
besloten om 2017 als basisjaar te gaan gebruiken. Om geen appels met peren te gaan vergelijken 
hebben we de CO2 uitstoot gerelateerd aan de omzet.  De nieuwe doelstelling is reductie van 5% 
in 2021 t.o.v. het basisjaar 2017. 
 
De CO2 uitstoot voor het eerste half jaar van 2018 is 278 ton.  
 
De verwachting is dat de totale uitstoot van 2018 nog wel zal verdubbelen.  
In maart 2019 kunnen wij u hier meer over vertellen. 
 

Uitgevoerde maatregelen 2018 
- Aanschaf nieuwe vrachtwagen 
- Bewustwording voor onze mensen middels toolboxmeetingen, werkplekinspecties en 

vergaderingen 

 

Reductiemogelijkheden 
De volgende reductiemaatregelen cq acties staan voor 2018/2019 op de planning. 
- Mogelijkheden onderzoeken voor registratie van diesel verbruik op projecten en op de werf. 
- Doorlopende bewustwording, carpoolen, bandenspanning, materieel niet nodig – niet laten  
  draaien. 
- Onderzoek gebruik zonnepanelen op de bouwplaats 
- Aanschaf nieuwe aanhanger voor de vrachtwagen. 
- Nieuwbouw/verbouw kantoor/werkplaats/technische dienst 

 

Communicatie 
Graag houden wij u op de hoogte van de voortgang van onze CO2 doelstellingen, maatregelen en 
resultaten. Dit doen we door middel van een half jaarlijkse (digitale) nieuwsbrief en tevens zetten 
wij  onze actuele gegevens op onze website.  
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Ideeën, Suggesties? Laat het ons weten!  
Nieuwe ideeën voor efficiënte en duurzame werkwijzen en mogelijke energiebesparingen zijn van 
harte welkom. Ideeën, voorstellen en suggesties kunnen doorgegeven worden aan Ingrid Bakkers 
(010-5922888 of ibakkers@kroes.org). 
 
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. 
 

 
Maasland, Oktober 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


