CO2-footprint 2018

(jan-juni)

Het is weer tijd voor een update over onze CO2-footprint. Deze brengen we halfjaarlijks
in kaart om jullie op de hoogte te houden over de voortgang. Zie hieronder de footprint
over het eerste half jaar van 2018.

Scope 1
Gasverbruik
Dieselverbruik wagenpark
Dieselverbruik bedrijfsmiddelen
AdBlue
Aspen
Propaan

Scope 2
Elektraverbruik (grijs)

omvang
29.738,50
677.440,00
113.513,00
12.307,50
270,00

omvang
934.715,00

eenheid conversiefactor
m3
liters
liters
liters
liters
liters

1890
3230
3230
238
2740
1725
Totaal scope 1

eenheid conversiefactor
kWh

649

ton CO2
56,2
2.188,1
366,6
2,9
0,7
2.614,7

ton CO2

606,6

Totaal scope 2

Totaal scope 1 en 2

606,6

3.221,3

Brandstof besparen
Hier nog even een paar concrete en praktische tips om zuinig
te rijden:
1. Rijd niet te hard op een bocht af, maar laat de auto
zoveel als mogelijk uitrollen.
2. Hard rijden op snelwegen doet het verbruik enorm
toenemen. Het zuinigst rijdt je tussen de 100 – 120
kilometer per uur. Rijdt je 130 of 140? Dan verbruik je
over het algemeen 40% meer brandstof dan wanneer
je 110 rijd.
3. Houd afstand in files en bij invoegstroken. Remmen en
optrekken kost veel brandstof.
4. Wanneer een stoplicht al een tijd op groen staat, laat
dan de auto alvast uitrollen. De kans bestaat dat deze
alweer snel op rood springt en hard moet afremmen.
5. Plan genoeg tijd in om van en naar afspraken te rijden.
Bij haast en stress is de kans op onzuinig rijgedrag en
ongevallen een stuk groter!
Wanneer je deze tips toepast in de praktijk zal je zien dat het rijden veel meer
ontspannend en veiliger is. Daarnaast voorkomt het ook (hoge) boetes en slijtage van de
auto. Alle kleine beetjes helpen!
Bedankt voor jullie inzet en tips om nog meer CO2 te reduceren zijn altijd welkom!
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