
Heb je vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Of heb je een goed idee om verder CO2 
te reduceren. Meld je dan bij Jeroen Hendriks, hij is binnen Infrascoop verantwoordelijk voor alles omtrent CO2. 

 

   
 

Nieuwsbrief omtrent CO2-reductie – juli 2022 
Net als voorgaande jaren is de CO2-footprint inzichtelijk gemaakt. Dit keer van boekjaar 2021.  

Hieronder een overzicht van de samenstelling van de footprint 

 

 

 

 

Ten opzichte van 2020 hebben we ruim 25ton CO2 minder uitgestoten. Dat is een besparing van 
ruim 5%. Een mooie besparing zeker als we kijken naar het feit dat we in 2021 ruim zo’n 48.000 km 
meer gereden hebben dan in 2020, en het aantal FTE van 38,8 naar 40,5 is gestegen. Daar staat 
tegenover dat we met onze machines zo’n 500 uur minder hebben gedraaid. 

Al met al een mooie prestatie! 
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Elektrificering: 

Ook wij zetten langzaam steeds meer stappen op het gebied van elektrificering. De 
(accu)elektrische handgereedschappen van Makita, de Walt of Hitachi zijn natuurlijk al lang niet 
meer weg te denken. Maar, inmiddels hebben we een elektrische auto en zijn we ons aan het 
oriënteren op een elektrische trilplaat.  

 

Daarnaast hebben we een aantal gesprekken 
gevoerd met een partij die onze keten en 
schaftwagens van zonnepanelen zou kunnen 
voorzien.  

Er zitten echter nog een aantal kaken en 
ogen aan waardoor ervoor is gekozen de 
investering voor het deze zgn. solarketen 
even uit te stellen 2023.  

Wij zullen de gesprekken in de loop van het 
1e halfjaar 2023 weer oppakken. 

 

 

Alle kleine beetjes helpen: 

 

 

Enige tijd geleden waren we toe aan een 
nieuwe printer op kantoor. Een mooi 
moment om eens te kijken welke nieuwe 
technieken er op de markt zijn.  

Uiteindelijk hebben we samen met onze 
printer-leverancier gekozen voor een zgn. 
heat-free printer van Epson. Deze printer is 
ten opzichte van traditionele laserprinters 
96% energie zuiniger en 92% CO2-neutraler.  

Daarnaast produceert deze printer 94% 
minder afval en is de gebruikte inkt ook nog 
eens biologisch afbreekbaar.  

Als laatste is deze printer ook nog een beter 
voor de luchtkwaliteit aangezien de printer 
geen Ozon-gassen of fijnstof uitstoot.  


