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Nieuwsbrief CO2
Als gehele Boerman Groep zijn we in 2018 gecertificeerd op niveau 3 van de
CO2 -Prestatieladder. Voor het onderdeel Zwatra waren we hiervoor al vanaf
2013 gecertificeerd.
Dit betekent dat we als gehele groep op zoek zullen gaan naar verbeteringen
om te verduurzamen en ons verbruik en de daarmee samenhangende CO2uitstoot te verlagen.
Met de Nieuwsbrief CO2 informeren we onze medewerkers en andere belanghebbenden over de (voortgang van)
doelstellingen, reductiemaatregelen en initiatieven.
In deze nieuwsbrief stellen wij u op de hoogte over de laatste ontwikkelingen betreffende ons keteninitiatief
Ecostars.
Keteninitiatief
Keteninitiatief
De Boerman Groep neemt actief deel 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.
De afgelopen maanden heeft Zwatra B.V. een her-audit gehad voor ECOSTARS en dit heeft ondanks de zwaardere
eisen die worden gesteld wederom geresulteerd in een totaal waardering van 4 sterren.
Boerman Transport 5 sterren en De Jong Transport 4 sterren zijn nog niet aan een her-audit toe.
Op 11-04-2019 hebben mevr. Van der Stelt en dhr. Nienhuis een bijeenkomst bijgewoond van Logistiek 010.
Hier zijn diverse presentaties bijgewoond en tevens wederom met Breytner gesproken over de intentie om te samen
te werken.
Aansluitend is op 02-07-2019 een vervolg gegeven aan deze bijeenkomst door de meeting van Bouwlogistiek bij te
wonen.
Hierin zijn interessante presentaties van Rijkswaterstaat, Gemeente Rotterdam en Verkeersonderneming bijgewoond.
Daarna nog in workshops met diverse aanwezigen gebrainstormd over de gevolgen van het klimaatakkoord op de
bouwsector.
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Zodra er nieuws is te melden over de samenwerking met Breytner dan stellen wij u uiteraard direct op de hoogte
door middel van een nieuwsbrief.

Reductiemaatregelen
Elke medewerker van de Boerman Groep kan bijdragen aan het verminderen van het energieverbruik en de CO2uitstoot. 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.

-

Verdere vervanging van traditionele verlichting
naar LED-verlichting

-

Onderzoeken van nieuwe mogelijkheden tot
het verminderen van het dieselverbruik zoals
‘groene golf’, SD-insights en optimalisering
planning (vermindering lege ritten)

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.

