
Voortgang CO2 reductie project IGO!  
 
Op basis van de verbruikscijfers van Q3 en Q4 van 2014 zijn de eerste CO2-uitstoot 
gegevens bekend voor het project ISO A28/A50: 
 

 
Omschrijving Ton CO2 
Inzet frezen 126,32 
Inzet veegauto's 57,21 
Inzet asfaltmachines 40,05 
Inzet asfaltwalsen 43,05 
Inzet overig asfaltmaterieel 32,86 
Inzet transportmiddelen 651,83 
Inzet graaf/laadmachines 0,44 
Inzet VKM 32,85 
Totaal: 984,61 

 
 
Voor het project is de volgende CO2-reductiedoelstelling opgesteld:  
 
 
 
 
In Q3 en Q4 zijn de werkzaamheden verricht aan de A28. Het vernieuwing van het wegdek 
betrof ca. 100 km. Dit is het grootste deel van de totale werkzaamheden. In de totalen is 
ook terug te zien dat in Q3-Q4 de meeste CO2 uitstoot heeft plaatsgevonden. De uitstoot 
zit met name in het transport van het asfalt. 

Project IGO A28/A50 stoot 2% minder CO2 uit dan de prognose. 
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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 
Inmiddels hebben meerdere medewerkers van Gebr. van der Lee VOF de cursus het nieuwe draaien 
gevolgd. In het project wordt gebruik gemaakt van een nachtplanning en van de depots in geval van 
een overvloed aan asfalt. Ook het Greensystem wordt toegepast op het project IGO A28-A50. 
 
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. 

 
 
Er is nog geen voortgangsrapportage opgesteld over het verbruik van de asfaltcentrale. Deze worden in 
het volgende communicatiebericht kenbaar gemaakt. 
 
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.  

 
Daarnaast chauffeurs., zowel eigen medewerkers als onderaannemers en leveranciers hebben  gebruik 
gemaakt van de cursus ‘het nieuwe draaien’ en ‘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'. 
 
Individuele bijdrage 
Aan de werknemers wordt gevraagd ook ieder een individuele bijdrage te leveren aan de reductie van 
CO2 uitstoot. Een aantal mogelijkheden om bij te dragen: 
- Zorgen voor de juiste bandenspanning; 
- Deuren zo veel mogelijk sluiten; 
- Thermostaten instellen op een graadje minder; 
- Het dragen van winterkleding wanneer mogelijk. 
 
We vragen van iedere medewerker ideeën om onze CO2 uitstoot nog verder te verlagen. Zo zetten we 
ons samen in om onze CO2 reductiedoelstelling te behalen.   
 
  


