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Hou je rustig, rustig, rustig
Haast, file, tijdgebrek, balen! Kun je niets aan doen. Hoe harder je rijdt, hoe meer brandstof je
verbruikt. Ga dus eerder weg van huis als je altijd moet haasten.
Kun je rustiger rijden? Dan verbruik je minder brandstof en is je humeur misschien ook beter.
Win-win, toch?
Heb je de pech in de file te staan? Rij dan ná de file niet harder om tijd in te halen, dat kost
meer brandstof en héél veel sneller zul je niet op de bestemming zijn.

Het Nieuwe Draaien
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Juiste machine en uitrusting kiezen
Kies de juiste instelling behorend bij de klus
Voorkom stationair draaien
Nog niet aan het werk? Machine uit!
Werk gelijkmatig
Anticipeer op de situatie
Correct en tijdig onderhoud
Aanschaf energie-efficiënt materieel
Toepassen van (duurzame) brandstoffen
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CO2-footprint 1e halfjaar 2019
Onderstaand zie je de verwachte CO2-uitstoot van 2019 op basis van de gegevens van het
eerste halfjaar.
De verwachting is dat we in 2019 iets meer CO2 gaan uitstoten dan in 2018. Dit zal met
name in het verbruik van Diesel en LPG zitten.
Op de onderdelen in scope 1 hebben wij direct invloed. Het is dus belangrijk om te blijven
werken aan het verminderen van het brandstofverbruik.
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Individuele bijdrage
Ook jij kunt bijdragen aan de doelstelling om de CO2-uitstoot te verminderen door:
✓ Het Nieuwe Draaien / Het Nieuwe Rijden toe te passen.
✓ Zorgen dat er regelmatig onderhoud wordt gepleegd aan jouw machine en
voertuig.
✓ Probeer zoveel mogelijk te carpoolen. Neem hierbij ook zelf initiatief.
✓ Maandelijks de bandenspanning van je bus te controleren.
✓ De motor niet onnodig te laten draaien en in pauzes uit te zetten.
Heb je zelf nog ideeën hoe wij minder CO2 kunnen uitstoten? Laat het weten op
kantoor, via info@growepa.nl of een appje naar de kantoortelefoon.

