Cijfers CO2-uistoot eerste helft 2015 project IGO inzichtelijk
Over de eerste twee kwartalen van 2015 is de CO2-uitstoot voor het project IGO berekend. De CO2
uistoot is daarbij onderverdeeld in het materieel dat is ingezet. Onderstaand een overzicht van het
ingezette materieel in de eerste helft van 2015:
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In het eerste half jaar van 2015 is er gewerkt aan het wegdek van de A50. Dit betrof ca. 10 kilometer
wegdek. De transportafstand ten opzichte van de A28 is iets langer maar het aantal tonnen asfalt dan
aangebracht dient te worden is een stuk minder. De uitstoot in Q1 en Q2 is daarom een stuk minder
ten opzichte van 2014.
Maatregelen
De volgende maatregelen voert Gebr. van der Lee VOF op het project uit om de doelstelling te
realiseren:
• Nachtplanning. Dit Zorgt er voor dat vrachtwagens vol heen en vol terug rijden.
• Depots. Er zijn depots neergezet om in tijden van overvloed het asfalt daar heen te brengen.
• Verbeterde bezettingsgraad op het materieel;
• 'Het Nieuwe Draaien' toepassen.
• Inventariseren wat de mogelijkheden zijn voor de reductie in de asfaltcentrale;
• Toepassen van het Greensystem;
• Toepassen van zuinigere vervoersmiddelen;
• In gesprek met de dieselleverancier om een reductie te realiseren.
Voortgang maatregelen
Met Profile Tyrecenter zijn afspraken gemaakt om de bandenspanning te controleren tijdens het
project. Daarnaast is er een gestart met het testen van Technocon met betrekking tot het rijstijlanalyse
programma. Bij de investeringen wordt er gekeken naar de meest gunstige euronomen in combinantie
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.

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.

Bij de dieselleverancier Ernst Boere is er Xmile diesel ingekocht wat zorgt voor een grote reductie van
het totale dieselverbruik. Daarnaast heeft de levernacier zuinige vervoersmiddelen ingezet om haar
brandstofverbruik zoveel mogelijk te reduceren. Ook de leveranciers en onderaannemers hebben een
cursus ‘het nieuwe rijden’ en ‘het nieuwe draaien’ gevolgd.
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'.
Individuele bijdrage
Het Nieuwe Rijden / BBS levert u veel op: lekker ontspannen achter het stuur zitten, veiliger rijden,
flink besparen op de brandstofkosten én bijdragen aan een beter milieu.
Het brandstofverbruik wordt in belangrijke mate bepaald door de manier waarop de chauffeur met
zijn vrachtauto omgaat. Door net een beetje anders te rijden dan u gewend bent, kunt u tot wel 20% op
het brandstofverbruik besparen. De gemiddelde besparing is ongeveer 10%. Daarnaast draagt Het
Nieuwe Rijden / BBS bij aan grotere verkeersveiligheid en meer rijcomfort en vermindert het schade
en onderhoud aan uw voertuig. Kortom, alle reden om Het Nieuwe Rijden toe te passen!

Tips Rijstijl
- Schakel zo vroeg mogelijk, tussen 1000 en 1500 toeren, naar een hogere versnelling. Het
groene gebied op de toerenteller geeft het ideale toerental aan.
- Rijd zoveel mogelijk met een gelijkmatige snelheid met een laag toerental in de hoogste
versnelling waarin de motor soepel loopt.
- Kijk zo ver mogelijk vooruit en anticipeer op wat het overige verkeer gaat doen.
- Houd voldoende afstand
- Ziet u dat u snelheid moet minderen of moet stoppen voor een verkeerslicht, laat dan tijdig gas
los, ontkoppel niet en laat de vrachtauto in de versnelling van dat moment uitrollen.
- Houd u aan de geldende snelheidslimiet.
- Houd rekening met het ideale verbruik van een XF of Actros van 83km/uur.
- Zet de motor uit wanneer het kan. Het loont al bij een stop van een minuut.
- Vermijd energieverspilling door onnodig gebruik van elektrische apparatuur.
Voorbereiding van de rit
- Kies de route met zorg, vertrek op tijd en vermijd zoveel mogelijk de spits.
- Neem de kortste/snelste route van A naar B.
- Zorg dat de luchtweerstand beperkt is, sluit luiken en dek vracht in een open laadbak goed af.
- Verdeel de lading steeds zo gelijkmatig mogelijk.
Banden
- Controleer maandelijks de bandenspanning (bandenspanning op 9 bar).
Brandstofbesparende accessoires
- Maak, indien mogelijk, gebruik van brandstofbesparende accessoires, zoals toerenteller, cruise
control en boordcomputer.
- Vertrouw op de toerenteller als leidraad voor het schakelen.
- De cruise control bespaart brandstof en maakt rijden comfortabeler.

