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Nieuwsbrief Aannemingsbedrijf Platenkamp BV
Allereerst willen wij u een gezond &
voorspoedig 2017 toewensen.

In tegenstelling tot voorgaande jaren
ontvangt u onze nieuwsbrief nu na de
feestdagen.
Brandstofreductie
In 2018 willen wij 6% reductie gerealiseerd
hebben op scope 1 ten opzichte van het
basisjaar 2010.
Wij willen dit met name gaan doen door het
brandstofverbruik terug te dringen. Hiertoe
hebben wij ons eind 2015 aangesloten bij het
sectorinitiatief Noord-Oost Nederland ‘Samen
reduceren van brandstofverbruik’.
Daarnaast hebben 10 werknemers eind 2015 een
cursus ‘het nieuwe rijden’ gevolgd. Na een
korte introductie is een parcours van ca. 20 km
afgelegd. De gemiddelde tijd om dit parcours af
te leggen bedroeg 20 minuten. Middels de
boordcomputer werd het gemiddelde verbruik
in liter per 100 km bepaald. Vervolgens zijn in
het theoretische deel van de cursus praktische
handvaten aangereikt waardoor men zuiniger
kan rijden. Hierbij valt onder andere te denken
aan:
 Controleer maandelijks de
bandenspanning;
 Zorg voor correct onderhoud van het
voertuig;
 Voorkom energievreters (geen
imperiaal, onnodig
gereedschap/materiaal en onnodig
aircogebruik);
 Anticiperen / vooruitkijken in het
verkeer;
 Laat de auto uitrollen in de
versnelling;
 Weet wanneer je auto maximaal
koppel heeft en wanneer je moet
schakelen. Dit ligt meestal tussen de
2000 en 2500 toeren;
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Rijd 80 in z’n 5. Wanneer er in een
hogere versnelling gereden wordt,
maakt de motor minder toeren en is
het brandstofverbruik lager. Dit geldt
ook voor het nemen van bochten in de
derde versnelling.

Gewapend met deze tips en trucs hebben de
werknemers het parcours nogmaals afgelegd. In
de onderstaande tabel zijn de resultaten
weergegeven.
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Gereden rit voor
theorie
in
liter/100 km
9.80
11.10
9.40
9.10
5.60
8.70
9.40
5.60
10.50
11.90

Gereden rit
na theorie in
liter/100 km
9.00
8.50
8.20
8.60
4.50
7.50
8.30
4.90
9.30
10.10

Uit de bovenstaande tabel kan worden
opgemaakt dat iedereen zuiniger kan rijden.
Gemiddeld hebben onze werknemers een
besparing van 13,4% weten te halen. Verder
blijkt uit de resultaten dat de werknemers ca. 2
á 3 minuten langer deden om het parcours af te
leggen. Deze tijd is te verwaarlozen. Komende
periode zullen de verbruiken worden
gemonitord om na te gaan of het nieuwe rijden
is doorgedrongen tot de werknemers. Wij zullen
u hiervan op de hoogte houden.
Op onze website www.platenkamp-bv.nl zijn
onder het logo van de CO2-Prestatieladder meer
details te vinden over de bovengenoemde
onderwerpen en andere CO2-Prestatieladder
gerelateerde zaken.
Voor vragen, opmerkingen of ideeën kunt u
contact opnemen met ons kantoor of mailen
naar: algemeen@platenkampbv.nl
Mocht u in het vervolg deze nieuwsbrief niet
meer willen ontvangen, reply dan op dit emailbericht.
Directie Aannemingsbedrijf Platenkamp BV

