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Reducties

CO2 binnen De Vries
CO2 update H1-2020

Reeds gedane reducties

In deze halfjaarlijkse CO2 update zijn de volgende onderwerpen uitgewerkt:
Nieuwe CO2-posters 2020, de reductie doelstelling 2019-2023, de in het eerste halfjaar doorgevoerde
reducties en toekomstige reducties. Daarnaast is ook het resultaat van H1-2020 toegevoegd.

CO2-STAPPENPLAN

● Begin januari hebben we een nieuwe Kobelco SK 		
88 kraan in gebruik genomen.
● Begin januari hebben we een (2e) 807 sonische
ankermachine in gebruik genomen.
● Begin januari hebben we een nieuw Trilblok 20 RF
en powerpack 600 in gebruik genomen.
● In februari hebben we de nieuwe electrische Kia
Niro in gebruik mogen nemen.
● We zijn aan het onderzoeken of het gebruik van
C02 saving diesel er voor zorgt dat onze bussen
minder uitstoot veroorzaken. Er rijden op dit moment 2 bereiders met CO2-saving diesel. In juli
bekijken we of we verschil zien met juli 2019.
● Diverse aggregaten zijn vervangen voor nieuwere
en zuinigere exemplaren.

CO2-UITSTOOT

Drie stappen om zuinig met brandstof en
uitstoot om te gaan.
DVW

Controleer maandelijks je bandenspanning
(De juiste bandenspanning vindt je in de
deurstijl van je auto of bus).
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Gebruik beide spudpalen
Zodat de schroef niet onnodig hoeft te draaien.

Schakel optijd
(De meeste auto's geven
tegenwoordig zelf aan wanneer je dient te schakelen).
Schakel zo vroeg mogelijk bij
2.000 tot 2.500 toeren naar een
hogere versnelling, dus: 50 km/u
in de 4e versnelling, 80 km/u in
de 5e versnelling.).

Toekomstige reducties

Laat het materieel niet onnodig
stationair draaien.
Uitstoot is slecht voor de gezondheid en
voor het milieu. Zet materieel dus altijd
uit wanneer het niet gebruikt wordt.

STOP

STOP

Veiligheid eerst!

Veiligheid eerst!

● We hebben een offerte aangevraagd voor het
uitbreiden van onze laadpaal om meer oplaad
voorzieningen te creëren. Hierdoor kunnen er 2
extra electrische auto’s laden.
● Dit jaar zullen alle TL-lampen in kantoor worden
vervangen voor LED-lampen. Daarnaast zijn
we aan het onderzoeken of ook de armaturen in
de werkplaats (in fases) kunnnen worden omgebouwd naar LED-armaturen.

TITAN

C02-Stappenplan poster 2020
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C02-Uitstoot poster 2020

Doelstelling 2019-2023

Een reductie van 16% op de totale CO2 emissie van scope 1 & 2 te bereiken in een periode van
10 jaar (1,6% per jaar) t.o.v. het basisjaar 2013.
De doelstelling voor scope 3 is om een reductie van 10% te bereiken over een periode van 10 jaar
(1% per jaar) t.o.v. het basisjaar 2013.
Deze doelstelling is gericht op het totale energiegebruik van de organisatie;
Bedrijfsgebouw
Wagenpark en Vervoer
Projecten
Afval.
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Alle CO2 rapporten, documenten, en nieuwsupdates
zijn ook te downloaden op onze website:
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www.devrieswerkendam.nl/co2
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CO2-STAPPENPLAN

Resultaat H1-2020

De Vries maakt ook deel uit van de duurzaamheidskring Werkendam. Hierin wordt gestreefd naar Duurzaam Ondernemerschap. Dit betekent dat wij ons actief inspannen om de effecten van onze bedrijfsvoering op het milieu, de leefomgeving en de maatschappij zoveel mogelijk te beperken.
Wij willen een voorbeeldfunctie voor bedrijven in de regio vervullen. Tijdens de bijeenkomsten van de
duurzaamheidskring staat het delen van onze CO2-footprint, de genomen maatregelen en ervaringen
over Duurzaam Ondernemen centraal. We gebruiken tools, zoals de Milieubarometer en de CO2-prestatieladder om onze vorderingen op het gebied van duurzaamheid en met CO2 te monitoren en communiceren.
Elk individueel lid heeft zijn eigen speerpunten en doelen op gebied van duurzaamheid. Belangrijke gemeenschappelijke deler binnen het platform is de focus op CO2-reductie. Wij streven collectief naar 5 %
verlaging van onze CO2-footprint binnen drie jaar en 10% binnen vijf jaar (2019-2023).

Drie stappen om zuinig met brandstof en
uitstoot om te gaan.
DVW

Controleer maandelijks je bandenspanning
(De juiste bandenspanning vindt je in de
deurstijl van je auto of bus).
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Gebruik beide spudpalen
Zodat de schroef niet onnodig hoeft te draaien.

Schakel optijd
(De meeste auto's geven
tegenwoordig zelf aan wanneer je dient te schakelen).
Schakel zo vroeg mogelijk bij
2.000 tot 2.500 toeren naar een
hogere versnelling, dus: 50 km/u
in de 4e versnelling, 80 km/u in
de 5e versnelling.).

STOP

Veiligheid eerst!
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Meer informatie?
www.devrieswerkendam.nl/co2
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