CO2-uistoot project IGO inzichtelijk
In dit communicatiebericht willen wij u informeren over de uiteindelijke CO2-uitstoot van het project
IGO. Daarbij maken we een vergelijk van de afgelopen half jaren waarover wij u al eerder berichtten.
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Voortgang project
Op basis van de prognose CO2-footprint is de CO2-Footprint van het totale project in absolute zin met 12,62%
gestegen. Dit komt omdat er uiteindelijk meer asfalt is aangebracht dan vooraf in de prognose is opgenomen. Als
de CO2-Footprint wordt gerelateerd aan het aantal tonnen asfalt dat is geleverd. Dan is er een reductie behaald
van 1,68% ten opzichte van de prognose.
De afgelopen jaren zijn er op het project een grote hoeveelheid aan reductiemaatregelen doorgevoerd.
Onderstaand een overzicht van de doorgevoerde maatregelen:
• Gebruiken maken van nachtplanning. Gedurende nachtelijke asfaltactiviteiten is er een
extra nachtplanner aanwezig geweest bij de asfaltproductie en/of werkvak om zorg te dragen voor
het feit dat vrachtwagens vol heen- en terugrijden vanaf werkvak of depot of asfaltcentrale.
Coördinatie door Fokke Noppert, Feike van de Hoek en Philip de Koning.
• Depots. Er is een depot ingericht bij Jan Bakker in Oldenbroek, bij militair terrein ’t Harde en
Teunissen in Hattemerbroek.
• Verbeterde bezettingsgraad op het materieel
• De cursus 'Het Nieuwe Draaien' is gevolgd bij het SOMA-college.
• Toepassen van het Greensysteem
• Met Profile Tyre center zijn afspraken gemaakt om de bandenspanning te controleren
• Er is gestart met het testen van Technocon met betrekking tot het rijstijlanalyse programma.
• Bij de investeringen wordt er gekeken naar de meest gunstige euronomen in combinatie met het
brandstofverbruik.
• Medewerkers zijn gestimuleerd om te blijven carpoolen. Inhuur asfaltauto’s, van de Fa. Fokke
Noppert, is de mogelijkheid geboden om de vrachtauto’s op de Gebr. van der Lee parking achter te
laten, om daarna met de luxe wagen gezamenlijk naar huis te gaan. Hier wordt tot op heden
structureel gebruik van gemaakt.
• Er is een nieuwe ePR-Trommel in de asfaltcentrale geïnstalleerd.
• Door middel van het handboek voor kipper chauffeurs, zijn deze geïnstrueerd over ‘Het Nieuwe
Rijden’. Daarnaast worden de handboeken 1 op 1 doorgenomen met de chauffeur, inclusief
instructies over ‘Het Nieuwe Rijden’. Nieuwe chauffeurs worden vooraf geïnstrueerd en jaarlijks
wordt de cursus ‘Het Nieuwe Rijden’ aangeboden
Op basis van de totale reductie op basis van het aantal tonnen geleverd asfalt en de uitgevoerde
maatregelen om de doelstelling te behalen kan Gebr. van der Lee spreken van een geslaagd project. De
gestelde doelstelling op het project van 2% is net niet gehaald. Echter door de extra tonnen geleverd en
aangebracht asfalt is deze doelstelling ook moeilijker haalbaar geworden.
Gedurende het project zijn er nog extra maatregelen toegevoegd aan het plan om de CO2 reductie te
vergroten. Dit heeft geleid tot een grotere reductie, maar nog veel belangrijker: meer bewustwording
onder de medewerkers. Dit zal er toe leiden dat niet alleen binnen dit project een CO2 reductie zal
plaatsvinden, maar ook in toekomstige projecten. Dit maakt het CO2-managementplan op het project
IGO A28-A50 tot een succes!

Voortgang ketenanalyse asfalt
Gebr. van der Lee wil de emissies van de asfaltcentrale reduceren met 2%.
Maatregelen

-

Inventariseren wat de mogelijkheden zijn om de emissies in
de asfaltcentrale te reduceren.

Gebr. van der Lee wil de emissies van het materieel verlagen in de keten.
Maatregelen

-

-

Het toepassen van het Greensystem. Dit systeem in de
productie van het asfalt voegt vocht toe waardoor een directie
besparing van het brandstof ontstaat en er tevens geen rook
meer is en de geur verdwijnt.
Het toepassen van zuinigere vervoersmiddelen. Hiervoor zal
verder onderzoek gedaan moeten worden in samenwerking
met de ketenpartners.

Gebr. van der lee heeft ook voor het jaar 2015 haar Co2-emissies in kaart gebracht van de
asfaltcentrale. In het document: ‘3.B.1_2 Review CO2 reductiedoelstellingen’ over het jaar 2015 is de
voortgang beschreven. Hierin staat zowel kwantitatief als kwalitatief beschreven dat de doelstellingen
tot en met 2014 wel zijn behaald. In het jaar 2015 is dit niet het geval. Ondanks het doorvoeren van
diverse maatregelen is de doelstelling niet behaald. Dit komt doordat er te weinig asfalt is
geproduceerd terwijl de centrale wel moet draaien en omdat er veel grondverzetwerkzaamheden zijn
uitgevoerd.
Voortgang ketenanalyse dieselverbruik
Gebr. van der Lee VOF wil de emissies van het transport binnen de keten verlagen met 5%.
Maatregelen

-

De rijstijl van de chauffeurs aanpassen. Denk daarbij aan
het schakelen bij een laag toerental en het behouden van
een constante snelheid;
Het regelmatig controleren van de bandenspanning;
Het investeren in nieuwere en modernere motoren.

Er wordt op de projecten door zowel het eigen personeel als de onderaannemers gebruik gemaakt van
X-Mile.. Wat meer informatie over deze brandstof:
Enzymen zijn biokatalysatoren . De brandstof wordt door de enzymen in de tank biochemisch
bewerkt, waardoor de brandstof gemakkelijker ontbrand. De energie om de ontbranding te starten
wordt uit de compressie slag van de motor gehaald. De kleinere brandstofmoleculen ontbranden op
de compressie energie, de grotere moleculen ontbranden op de vrijgekomen energie van de kleinere
moleculen. De enzymen in XMILE zorgen ervoor dat alle brandstofmoleculen bij minder hoge
activeringsenergie ontbranden. XMILE toepassing betekent minder verlies aan de opbouw van
activeringsenergie waardoor er sneller en daardoor meer energie vrij komt voor de krukas.
Betere verbranding (regelmatige en meer volledige verbranding) heeft een schonere motor en
minder verbruik als gevolg. De verbrandingskamer blijft schoon, er wordt weinig tot geen koolstof
meer afgezet. De motor gaat weer presteren zoals voor de vervuiling, met XMILE wordt het niveau
van de fabrieksspecificaties van de motor weer behaald, zo niet verbeterd. In feite zorgt toevoeging
van XMILE voor een aanzienlijk betere brandstof kwaliteit.
Daarnaast hebben diverse onderaannemers gebruik gemaakt van de cursus ‘het nieuwe draaien’.

Voortgang keteninitiatieven
Gebr. van der Lee VOF is lid geworden van werkgroep bedrijfsmiddelen binnen de Stichting Nederland
CO2 Neutraal. In de werkgroep wordt er actief bijgedragen om gezamenlijk een reductie te realiseren.
Bjorn Bensschop van Gebr. van der Lee VOF heeft inmiddels ook bijeenkomsten van Stichting Natuur
& Milieu bijgewoond en de medewerkers nemen deel aan 'Het Nieuwe Draaien'.

Carpoolen
Inhuur asfaltauto’s, van de Fa. Fokke Noppert, is de mogelijkheid geboden om de
vrachtauto’s op de Gebr. van der Lee parking achter te laten, om daarna met de luxe wagen
gezamenlijk naar huis te gaan. Hier wordt tot op heden structureel gebruik van gemaakt.
Enkele voorbeelden:
Chauffeurs uit Friesland en de Noordoostpolder zijn gezamenlijk naar het werk gekomen.
- Mark Steffens & Sander Boek uit Friesland
- Dion Marbus, Henry Huijpen, Henk Mosselaar & Marco Penning uit de
Noordoostpolder.
Carpoolen vanuit Hagestein.
- Sander van den Boogaard, Philip de Koning, Wilco van der Lee en Marlies van
Helden naar verschillende overleggen op locatie Lelystad.

