September 2015

Nieuwsbrief nr. 3, CO2 reductie

Inleiding
Hierbij ontvangt u de 3e CO2 nieuwsbrief van Alsema BV. Hiermee houden wij u op de hoogte van de
ontwikkelingen op het gebied van duurzaam ondernemen in het algemeen en het CO2-beleid in het
bijzonder.
Door middel van een emissie inventarisatie is vastgesteld dat over de eerste helft van 2015 in totaal
636,83 ton CO2 is uitgestoten en dat 95,98 procent van de CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door het
verbruik van benzine en diesel. Het verminderen van het brandstofverbruik zal ook de komende tijd
het hoofddoel zijn van Alsema.

De reductiedoelstellingen
Ons doel is om in 2019 een reductie op de totale CO2 emissie te behalen van 8% ten opzichte van het
basisjaar 2013. De CO2 uitstoot wordt voornamelijk veroorzaakt door het gebruik van fossiele
brandstoffen. Het wagenpark en het materieel zijn daarvan de grootverbruikers (ongeveer 95%).

Natuurlijk zijn alle tips en ideeën welkom, want samen werken aan CO2 reductie heeft nog meer effect. Laat het ons weten!
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Cursus het nieuwe rijden
Op dit moment zijn twaalf medewerkers van de firma met de cursus “het nieuwe rijden”, of hebben
deze net afgerond. De cursisten worden bewust van hun rijgedrag en hoe ze daarmee brandstof
kunnen besparen. De resultaten van deze cursus hopen wij in de volgende nieuwsbrief te kunnen
laten zien.

Alsema print, scant en kopieert volledig CO2 neutraal
Alsema heeft per 1 mei 2015 al zijn multifunctionals voor het printen, scannen en kopiëren bewust
vervangen voor duurzame apparatuur op basis van LED en inductie techniek.
Al onze multifunctionals nemen deel in het ‘Toshiba CO2 neutraal programma. Op iedere machine zit
een zegel/sticker. Daarmee toont Toshiba aan te hebben geïnvesteerd in projecten die de CO2emissie compenseren ter grootte van de CO2-belasting van de desbetreffende multifunctional. Met
als resultaat dat emissies worden geneutraliseerd en er dus sprake is van ‘CO2 neutraal’.
De CO2-emissie compensatie wordt door Toshiba gegarandeerd door wereldwijd deel te nemen in
groene projecten van het gespecialiseerde bedrijf CO2balance. Het Toshiba CO2 neutraal programma
is gecertificeerd en de deelnemende multifunctionals zijn duidelijk te herkennen doordat ze voorzien
zijn van een certificaat en zegel/sticker.
Voor meer informatie bezoekt u www.toshibacarbonzero.eu.

Maatregelen uitgevoerd afgelopen tijd
•
•
•
•

Bewustwording via o.a. toolboxen, VGM overleg;
Energielabel mee laten wegen bij aanschaf nieuwe bedrijfswagens;
Cursussen Het Nieuwe Rijden en Het Nieuwe Draaien;
Aanschaf nieuwe CO2 neutrale kopieerapparaten;

Komende maatregelen
•
•
•
•
•

Energielabel mee laten wegen bij aanschaf nieuwe bedrijfswagens en machines;
Gebruik van hybride graafmachine
Gebruik van elektrische terreinwagen
Bewustwording via o.a. toolboxen, VGM overleg;
CV installaties en -regeling controleren;

Natuurlijk zijn alle tips en ideeën welkom, want samen werken aan CO2 reductie heeft nog
meer effect. Laat het ons weten via b.hamstra@alsema.nl en/of j.hamerpagt@alsema.nl .
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