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CO2 Nieuws
Als we het over CO2 hebben zijn we snel geneigd om in tonnage uitstoot te informeren,
nu maar eens een greep uit de verbruiken van 2015 en weetjes met betrekking de CO2
ontwikkelingen!!
 … het kantoor en de werkplaats 25000 m3 gas en 56000 kWh
elektriciteit (groene stroom) verbruikt hebben afgelopen jaar
 … dat onze grootste CO2 uitstoot veroorzaakt wordt door brandstof
 … ons eigen wagenpark 5800 liter Benzine en 41000 liter Diesel
verbruikt heeft
 … in de uitvoering een slordige 390000 km is gereden
 … er door Calpam 95000 liter Diesel voor materieel geleverd is
waarvan 79000 liter Diesel direct op de projecten en 16000 liter
Diesel op de werf
 … hiervan in de maand december alleen al 24000 liter Diesel gebruikt
is op het project in Barendrecht
 … van de totale geleverde diesel 56000 liter gebruikt werd door
onze hydraulische graafmachines
 … we ons aangesloten hebben bij een nieuw initiatief van Bouwend
Nederland om tot nog betere resultaten te komen
 … op 04-04-2016 onze jaarlijkse CO2 audit weer plaats zal vinden
 … we volop genieten van LED verlichting op kantoor en de werkplaats
Wist je dat je ook kan helpen CO2 uitstoot te reduceren !!!
 Denk aan uw rijgedrag (starten zonder gas te geven, in een zo hoog
mogelijke versnelling rijden, op tijd gas terugnemen als men even later
moet remmen, motor uitzetten bij stilstand langer dan een minuut!!)
 Zet lichten, computers en dergelijke uit wanneer je ze niet gebruikt.
Niet op stand-by (want: sluipverbruik), maar helemaal uit.
 Carpoolen indien mogelijk.
 Materieel alleen aanzetten en gebruiken wanneer noodzakelijk. Laat
materieel niet onnodig draaien, bv. in pauzes of als het materieel niet
gebruikt hoeft te worden.
 Bij gebruik kachel in werkplaats of keet, deuren dicht houden.
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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).
Maasland, februari 2016
De Directie
J.M. Kroes

E.G. Kroes
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