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In 2012 hebben we de ambitieuze doelstelling gesteld om de CO2-uitstoot ten opzicht van het basisjaar 2012 
in 2015 met 3% en in 2020 met 10% te verlagen.  
Over de voortgang willen wij u via deze halfjaarlijkse nieuwsbrief informeren. 
 
De CO2-reductiedoelstelling voor de eerste 3 jaar was te ambitieus. Dat geldt ook voor de 10% CO2-reductie 
in 2020 ten opzichte van de CO2-uitstoot in 2012.  
Duidelijk is dat meer dan 94% van onze CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door het verbruik van diesel. Ook is 
duidelijk dat de CO2-uitstoot is toegenomen als gevolg van meer omzet en een hogere productie van 
biomassa. Kortom door het verkregen inzicht kan de toename verklaard worden.  
Van terugdringing van het brandstofverbruik is nog maar deels sprake (zie ook onderstaande analyse mbt 
getankte liters op de zaak): 
 
Type (aantal 2015=>2016) 2015 totaal 2016 totaal Verschil Opmerking 

Auto's (51=>45) 86506,1 76753,9 -9752,2 Veel minder getankt  

Vrachtauto's (6=>8) 113751,1 105033,7 -8717,4 Veel minder getankt (wel soms bij IBC) 

Kranen (12=>11) 43820,7 47361,6 3540,9 Meer getankt 

Shovels (7=>7) 18699,6 31851,7 13152,1 Veel meer getankt 

 
Door verder de verbruikscijfers in 2015 en 2016 te vergelijken met de gemaakte km of uren is duidelijk dat 
bij de shovels in 2016 meer getankt hebben bij de pomp op de bedrijfslocatie. Verder is duidelijk dat bij de 
kranen, auto’s of vrachtauto’s die getankt hebben bij de bedrijfspomp het gemiddeld aantal km of draaiuren 
per liter over 2015 en 2016 niet veel van elkaar verschillen. 
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Shovels 18699,6 4420 0,236 31851,7 3920 0,123 70,3% ‐11,3% ‐47,9%

Kranen 43820,7 13993 0,319 47361,6 14775 0,312 8,1% 5,6% ‐2,3%

Auto's 86516,1 915657 10,584 76831,2 795542 10,354 ‐11,2% ‐13,1% ‐2,2%

Vrachtauto 113751,1 191898 1,687 105033,7 173795 1,655 ‐7,7% ‐9,4% ‐1,9%  
 
De registraties hebben gezorgd voor meer inzicht en medewerkers zijn zich bewust dat besparingen vooral 
verkregen worden door een kraan, auto of vrachtauto niet te gebruiken als het niet nodig is. Daarom zijn wij 
trots op onze medewerkers. De cursus “Het nieuwe rijden” en “Het nieuwe draaien” heeft zich bewezen. 
Door inzicht te delen willen we samen met de medewerkers het brandstofverbruik verder terugdringen. 
Op onze website www.hooijer.nl en de website www.skao.nl vindt u meer informatie over onze  voortgang 
met betrekking tot de CO2-reductie. 
 
Wij vertrouwen u hiermee naar genoegen te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
K. Hooijer (Directie) 
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