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Nieuwsbrief Duurzaamheid & CO2 

Als Blokland Holding B.V. zijn we enkele jaren geleden begonnen om onze CO2-uitstoot te laten bepalen en 
vast te laten leggen in een CO2-footprint.  

Graag willen wij jullie informeren over onze voortgang voor de certificering op niveau 3 van de  
CO2-prestatieladder. Onze doelstellingen en reductiemaatregelen zijn op dit moment niet veranderd (1% 
reductie per jaar). We zijn ons aan het oriënteren om ons aan te sluiten bij een keteninitiatief. Het 
afgelopen jaar hebben we weer deelgenomen aan het initiatief van de KAM-adviseur. Het onderwerp betrof 
dit keer ‘een kleine waterstofcentrale’. De CO2-functionaris van ons bedrijf, Sam Mbarki, neemt deel aan 
deze initiatieven.  

Onlangs hebben we met onze externe adviseur een overleg gehad voor het opstellen van de CO2-footprint 
over 2018. De footprint hebben we nog niet definitief kunnen samenstellen, aangezien we de facturen van 
Essent m.b.t. ons gas- en elektriciteitsverbruik over het afgelopen jaar nog niet hebben mogen ontvangen 
m.b.t. de Stobbeweg 24. Wel kunnen we de cijfers m.b.t. ons brandstofverbruik vergelijken: 

Onderdeel 2018 2017 
Vracht- en personenwagens 155.800 liter 148.510 liter 

Graafmachines 638.570 liter 519.742 liter 

Totaal 794.370 liter 668.252 liter 

We zien dus een behoorlijke toename van ons dieselverbruik in 2018 t.o.v. 2017. We hebben wel meer 
productie-uren gedraaid in 2018. We vermoeden dat echter de oorzaken meer te vinden zijn in: 

- De aanschaf van ca. 5 grote graafmachines (> 30 ton); 
- Het veelvuldig gebruiken van de bulldozer; 
- In 2016 en 2017 hebben we een aantal grote project gehad, waarbij de opdrachtgever zorgde voor 

de brandstof; 
- Uitvoeren van enkele grote sloopprojecten (hoog brandstofverbruik) 

We zullen de komende maanden verder moeten monitoren of dit het gevolg is van onze genomen 
maatregelen en een verhoogd bewustzijn binnen onze organisatie. 

Uiteraard houden wij jullie op de hoogte. 

Indien u goede suggesties heeft, vragen wij dit te melden aan onze CO2-functionaris (Dhr. Sam Mbarki). 
 


