
• Nadenken en doorgeven als je 
goede ideeën hebt om ons diesel-
verbruik te verminderen. 

Met de komst van de elektrische boor-
machine verwachten we mooie resul-
taten in de toekomst.  

Voor nu is het advies om met elkaar 
zorg te dragen voor minder dieselver-
bruik zodat onze CO2-uitstoot weer 
daalt. Dat is beter voor ons milieu, 
voor onze gezondheid en met het oog 
op de gestegen dieselkosten ook finan-
cieel beter! 

ALVAST BEDANKT VOOR JULLIE INZET! 

Zoals jullie weten zijn we al enkele 
jaren gecertificeerd voor de CO2-
prestatieladder. Dat houdt in dat 
we hebben afgesproken dat we als 
bedrijf zorgen voor minder CO2-
uitstoot. Om jullie weer op de 
hoogte te brengen van de presta-
ties, ontvangen jullie deze nieuws-
brief. Deze zal halfjaarlijks worden 
verspreid. Omdat onze CO2-
uitstoot vooral afhangt van het 
aantal geboorde kilometers per 
jaar zien jullie twee grafieken.  

Eén is de totale uitstoot van CO2 
per jaar en de andere is de uitstoot 
van CO2 per geboorde kilometer. 

Wat blijkt 

Onze totale CO2-uitstoot daalt 
jaarlijks, maar onze CO2-uitstoot 
per geboorde kilometer is in 2021 
gestegen (was gedaald in 2020).  

Een en ander hangt natuurlijk ook 
samen met de hoeveelheid werk 
per jaar en waar we werken. 

Duidelijk is wel dat, ondanks de 
inzet van (bio)diesel, er relatief 
meer diesel verbruikt wordt per 
boring. Met name in het gebruik 
van de mobiele werktuigen (de 
boormachines) en het goederen-
vervoer (vrachtwagens en bestel-
wagens) is een stijging van diesel-
verbruik te zien en daardoor meer 
CO2-uitstoot. Dieselrook heeft 
daarnaast negatieve gevolgen voor 
de gezondheid.  

De Nederlandse Arbeidsinspectie 
gaat in 2022 meer controleren op 
blootstelling aan dieselmotoremis-
sies (DME). 

Hoe verder 

• Zuinig rijden (zoals op tijd vaart 
minderen, rustiger optrekken). 

• In de pauzes de machines uit-
zetten en maak goed gebruik 
van het start-stop systeem van 
de machines. 

Totale CO2-uitstoot in 2021 
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