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Nieuwsbrief CO2 

Als gehele Boermangroep willen we in 2018 ons certificeren op niveau 3 van de 

CO2 -Prestatieladder. Voor het onderdeel Zwatra zijn we al vanaf 2013 hiervoor 

gecertificeerd, dit willen we nu uitbreiden naar alle onderdelen.  

Dit betekent dat we als gehele groep op zoek zullen gaan naar verbeteringen 

om te verduurzamen en ons verbruik en de daarmee samenhangende CO2-

uitstoot te verlagen.  

Met de Nieuwsbrief CO2 informeren we onze medewerkers en andere belanghebbenden over de (voortgang van) 

doelstellingen, reductiemaatregelen en initiatieven.  

Doelstellingen CODoelstellingen CODoelstellingen CODoelstellingen CO2222----reductiereductiereductiereductie    

Wij hebben onze doelstelling voor het reduceren van CO2 verbonden aan het basisjaar 2017 en de hierin  gemaakte 

kilometers goederenvervoer. De doelstelling is om de jaarlijks CO2-uitstoot te reduceren met  4 % in 2022.  

Hierin wordt het aantal kilometers goederenvervoer steeds vergeleken met het basisjaar 2017 en meegenomen in de 

berekening, zodat we steeds een juiste vergelijking kunnen maken van onze verlaging van CO2-uitstoot.   

COCOCOCO2222----FFFFootprint ootprint ootprint ootprint 2017201720172017    

De totale uitstoot CO2 in 2017 bedroeg 11.643     

ton COton COton COton CO2222.  Als gehele Boermangroep hebben we 

hiervoor ruim 9.7 Miljoen kilometers 

goederenvervoer gereden. 

Gerelateerd aan de gereden kilometers is dat 

ongeveer 1,2 kg COCOCOCO2222 per 1000 kilometers.  

Dit kunnen we nog niet vergelijken met voorgaande 

jaren voor de gehele Boerman Groep, maar volgend 

jaar kunnen we een eerste vergelijking maken. 

Hiernaast is de verdeling van de uitstoot naar de 

verschillende energiestromen weergegeven. 

Goederenvervoer beslaat 97,5 % van de totale 

uitstoot !  
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KeteniniKeteniniKeteniniKeteninitiatieven  tiatieven  tiatieven  tiatieven      

De Boerman groep neemt actief deel aan de brancheinitiatieven van Transport en Logistiek Nederland en aan het 

verbeterprogramma ECOSTARS. ECOSTARS is een Europese erkenningsregeling voor duurzame vervoerders van vracht 

en personen. De gemeente Rotterdam doet sinds 2013 mee met het ECOSTARS-programma. Hierin is de gemeente 

uniek in Nederland. Ons onderdeel Zwatra is ook langere tijd actief in het ECOSTARS-programma.  

    

RRRReductiemaatregeleneductiemaatregeleneductiemaatregeleneductiemaatregelen    

Elke medewerker van de Boerman Groep kan bijdragen aan het verminderen van het energieverbruik en de CO2-

uitstoot. Het hanteren van het juiste rijgedrag bij de juiste situaties, het minimaliseren van het stationair laten 

draaien van (vracht)wagens, het uitdoen van elektrische apparaten en verlichting zijn enkele voorbeelden.  

Daarnaast zal het bedrijf zelf ook maatregelen nemen, zoals: 

- Bij vervanging kijken naar het verbruik van 
een nieuwe vrachtwagen / auto.  

- Het overschakelen van grijze naar groene 
stroom en mogelijkheden onderzoeken van  
eigen energieopwekking. 

- Vervanging van traditionele verlichting naar 
LED-verlichting in zowel werkplaats als 
kantoorruimtes 

- Onderzoeken van nieuwe mogelijkheden tot het verminderen van het dieselverbruik. 

    

Met de nieuwsbrief CO2 houden we je regelmatig op de hoogte van de voortgang van onze verduurzaming. 

Wanneer je goede suggesties hebt, vragen wij dit aan te geven bij onze CO2-functionaris de heer Teun Sterrenburg.    


