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Met deze nieuwsbrief wordt u 

geïnformeerd over de voortgang en 

ontwikkelingen van onze CO2-

reductiedoelstellingen. 
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Ook in 2017 heeft VAN RAAIJ  groenverzorging geïnvesteerd in de uitbreiding en 
vervanging van haar materieel en werktuigen. Bij alle investeringen wegen het 
brandstofverbruik en de milieuaspecten zwaar mee in de eindbeslissing. Dit geldt zowel 
voor het groot materieel als ook voor het handgereedschap. Het door een benzine 
motor aangedreven handgereedschap wordt geleidelijk uit gefaseerd en vervangen 
door elektrisch handgereedschap. Hiermee dragen wij bij aan CO2-reductie en een 
schoner milieu!   

Een greep uit nieuwe bedrijfswagens en materieel: 

- Veeg-zuigwagen Carraro + hegge knipper  Tractor MF 5713 

- Klepelmaaiers  Onkruidbranders  Maaimachines 

- Crafters bakbussen Toyota ProAce   Smalspoortrekker 

   

 

 

 

'We investeren liever in buitenmensen dan in kantoorpersoneel' 

Een fulltime bezetting van drie man, administratieve ondersteuning en een 

stagiair: dat is zo’n beetje alle mankracht van VAN RAAIJ  groenverzorging op 

kantoor. Dit staat in contrast met het grote aantal mensen dat buiten aan het 

werk is. 

Lees het gehele artikel op www.stad-engroen.nl 
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Voor meer informatie of vragen zie onze website: www.vanraaijgroenverzorging.nl 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In bovenstaande figuur is trend van CO2-reductiemaatregelen weergegeven t.o.v. het referentiejaar 2016.  

Na afsluiting van de CO2-administratie 2017 kan een trendanalyse worden uitgevoerd en zal blijken welk effect de 
reductie maatregelen hebben gehad en of de doelstelling is behaald. Over de resultaten zullen wij u in de eerste 
nieuwsbrief van 2018 informeren.  

CO2-reductie is niet alleen woorden maar vooral daden! 

In bovenstaande figuur is de CO2-footprint weergegeven van het eerste halfjaar van 2017.  

In vergelijking met het referentiejaar 2016 zijn de eerste resultaten van de reductie maatregelen in het eerste halfjaar van 
2017 merkbaar. Het LPG-  en dieselverbruik is gestegen i.v.m. de volgende redenen:                                                                   
1. VAN RAAIJ  groenverzorging gebruikt geen chemische middelen voor onkruidbestrijding, hierdoor  is het LPG verbruik 
toegenomen omdat het onkruid met branders wordt verwijderd.                                                                                                      
2. VAN RAAIJ  groenverzorging voert steeds meer machinale werkzaamheden uit met eigen materieel, hierdoor is het 
dieselverbruik toegenomen. Deze werkzaamheden werden voorheen uitbesteed., is het niet verassend dat het grootste 
deel van de emissiestromen uit dieselverbruikers bestaat. Nu zegt de totale CO2-uitstoot nog niets over de significante 

CO2-uitstoot. De totale uitstoot kan namelijk veranderen wanneer het bedrijf groeit in de vorm van extra activiteiten. 

Als prestatie indicator (voortgangsmeter) zet VAN RAAIJ  groenverzorging dan ook de omzet af tegen het 

dieselverbruik en de totale CO2-uitstoot. 
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