
Uitstoot co2, bedrijfsauto’s, met 3% verminderen  Verantwoordelijk 
Te treffen 

maatregelen 
 Bij aanschaf (nieuwe) bedrijfsauto kijken naar CO2 

uitstoot van de aan te schaffen 

             auto. 

 (Vaker) bandenspanning controleren. Juiste 

bandenspanning kan een besparing van brandstof verbruik 

opleveren. 

 Bij aan- en afvoer van materiaal/materieel op projecten 

zorgen voor een optimale belading van de in te zetten 

voertuigen. 

 Medewerkers zo veel als mogelijk met elkaar mee rijden 

naar werklocaties. 

 Goede planning, onnodige ritten voorkomen. 

 Medewerkers actief betrekken bij zoeken naar 

mogelijkheden om zuiniger om te gaan met energie. 
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Uitstoot co2, machines / tractoren, met 3% 

verminderen 

Verantwoordelijk 

Te treffen 

maatregelen 
 (Vaker) bandenspanning controleren. Juiste 

bandenspanning kan een besparing van brandstof verbruik 

opleveren. 

 Machine’s / tractoren niet warm laten draaien. 

 Bij meer dan 2 minuten geen gebruik maken van de 

machine / tractor motor uitzetten (gebruik brandstof 

reduceren). 

 Mogelijkheden gebruik nieuwe diesel (x-mile) 

onderzoeken. 

 Mogelijkheden toepassen Traxx toevoeging in brandstof 

onderzoeken. 
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Uitstoot co2, kantoor / werkplaats, met 3% 

verminderen 

Verantwoordelijk 

Te treffen 

maatregelen 
 Stimuleren verwarming op kantoor lager te zetten. 

 Mogelijkheid tot plaatsen bewegingssensoren 

onderzoeken. 

 Mogelijkheid tot plaatsen van zonnepanelen, op loods, 

onderzoeken. 

 Mogelijkheid onderzoeken om kantoor d.m.v. 

gasverwarming te verwarmen. 

 Zonnepanelen niet mogelijk? Groene stroom inkopen. 

 Afvalstroom verkleinen door papier apart in te zamelen. 

 Het papier- en tonerverbruik verminderen door 

medewerkers bewust te maken  

 van: 

 onnodig printen,  

 indien mogelijk dubbelzijdig printen,  

 standaard zwart/wit printopdrachten, 

 digitaal opslaan van documenten. 

 (Kantoor)medewerkers stimuleren vaker de fiets te 

nemen, naar bedrijfslocatie. 
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