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Nieuwsbrief CO2  

Als gehele Boermangroep 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 CO2-uitstoot 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 

onze bedrijfspanden. 

Bedrijfspanden 

Boerman Transport B.V. en Plus Unit Services B.V. zijn sinds begin juni 2020 gehuisvest in 

het vernieuwde bedrijfspand aan de Transportweg 44 en 46. 

In dit vernieuwde bedrijfspand zijn overal bewegingssensoren en LED- verlichting 

aangebracht. Voorafgaand aan de verbouwing werd een energieonderzoek uitgevoerd en 

een advies uitgebracht door Tienmorgen Advies. 

Ook Zwatra B.V. heeft in 2019 het aanbrengen van LED-verlichting in het kantoor afgerond 

en in 2020 Is de werkplaats voorzien van nieuwe verlichting. 

Co2 footprint 

Wij zijn inmiddels reeds gestart met de voorbereidingen betreffende het opstellen van de 

Co2 footprint van de verschillende werkmaatschappijen. 

In onze volgende nieuwsbrief kunnen wij meer melden en aangeven of de opgestelde 

doelstellingen zijn gerealiseerd. 
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Reductiemaatregelen 

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.  

- Vervanging van traditionele 

verlichting naar LED-verlichting in 

zowel werkplaats als 

kantoorruimtes 

- Onderzoeken van nieuwe 

mogelijkheden tot het verminderen 

van het dieselverbruik zoals ‘groene golf’ en SD-insight. 

 

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. 


