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Geachte relatie,         1 december 2014 
 
We zijn sinds 2013 in het bezit van het CO2-Bewust certificaat niveau 3 en hebben als CO2-recuctie 
doelstelling in het verleden gesteld dat we ten opzicht van het basisjaar 2012 in 2015 3% en in 2020 
10% minder CO2 willen uitstoten. Via deze brief willen wij u informeren over de voortgang. 
 
Afgelopen jaar is ons inzicht vergroot. De doelstelling is in zicht.  
 
Vanaf juli 2015 beschikken we over en nieuw brandstof tanksysteem waardoor het inzicht in het 
brandstofverbruik verder zal toenemen. Ondertussen beschikken we over de eerste meetresultaten. 
Periodiek zullen deze worden uitgewisseld met het personeel om het CO2-bewustzijn te vergroten.  
 
Ook hebben alle chauffeurs en kraanmachinisten een training ontvangen. Ieder van hen kan vertellen 
wat ‘Het nieuwe rijden’ of ‘Het nieuwe draaien’ inhoud. De training was een openbaring. Het 
brandstofverbruik is wel degelijk te beïnvloeden en dat is goed voor het Milieu en zo voor ons 
allemaal en het kost niets.  
 
We beseffen des te meer dat extra kilometer die we rijden met zwaar materieel zorgt voor een hogere 
CO2-uitstoot. Het voorkomen van onnodige kilometers met zwaar materieel loont dus. 
Transportbewegingen kunnen we samen met u voorkomen. Ook zorgt het voor minder hinder.  
U helpt ons wanneer materieel in de nabijheid van het project kan blijven staan.  
 
Hooijer neemt nu ook deel aan de volgende branche initiatieven: 
 Sturen op CO2 Cumela (Brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra); 

 CO2 Werkgroep VERAS (Brancheorganisatie sloopaannemers). 
De eerste bijeenkomsten gaven ons nieuwe inzichten. De belangrijkste is dat veel bedrijven niet de 
liters verbruiken waarvoor zij betalen. We zijn alleen niet in staat om het geleverde te vergelijken met 
het geleverde. Dat lukt alleen wanneer er meer inzicht is en daar wordt komende periode aan gewerkt.  
 
Op onze website www.hooijer.nl en de website www.skao.nl vindt u meer informatie.  
 
Wij vertrouwen u hiermee naar genoegen te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

 
K. Hooijer  
Directie 
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