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CO2-Footprint 1e helft 2017 van Janssen Group 
 
Zoals we reeds in eerdere nieuwsbrieven gemeld hebben staat het onderwerp CO2-reductie 
prominent op de agenda van Janssen Group.  
 
Het in 2016 behaalde certificaat, met niveau 3 op de CO2-Prestatieladder, is te downloaden via onze 
website: http://janssen-group.com/nl/certificaten.  
 
Om inzicht te verkrijgen in de gerealiseerde CO2-reductie berekent Janssen Group tweemaal per 
jaar haar CO2-footprint.  
 
Onderstaand wordt de CO2-footprint gepresenteerd over de eerste helft van 2017.  
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De doelstelling van Janssen Group is om in de periode 2014-2020 10% CO2 reductie te  
Realiseren*. Deze doelstelling zal gerealiseerd moeten worden door het nemen van een  
aantal maatregelen, waaronder het inkopen van schoner en zuiniger bouwmaterieel, vrachtauto’s en 
bedrijfsauto’s. Daarnaast streeft Janssen Group ernaar om op zoveel mogelijk eigen projecten 
gebruik te maken van rijplaten en 3D-machinebesturing (bijvoorbeeld GPS en Total Station).  
 
In onderstaande tabel worden duurzame investeringen van Janssen Group over het jaar  
2017 weergegeven.  
 

Aantal Investeringen Emissie-

norm 

Start  

Stop 

Systeem 

Vervanging Emissie-

norm 

1e 

half 

jaar 

2e  

half 

jaar 

BEDRIJFSAUTO‘S                       

6x Bedrijfsauto, Citroën Berlingo Euro 6 Nee Deel (2) ter 

vervanging, 

deel 

uitbreiding  

- 6  

        

BOUWMATERIEEL 

1x Mobiele graafmachine, Doosan  

DX 140 W-5 

Stage 4 Nee CAT M313 Stage 3A 1  

1x Mobiele graafmachine, Takeuchi TB295W Stage 4 Nee TerexTW85 Stage 2 1  

        

TRANSPORTMATERIEEL 

1x Truck / trekker, Volvo FH16 Euro 6 Nee DAF XF 530 Euro 3 1  

1x Pacton, 3-assige rijplatenoplegger met 

kraan 

Euro 6 Nee Uitbreiding - 1  

        

 
Individuele bijdrage 
Aan de werknemers wordt gevraagd ook ieder een individuele bijdrage te leveren aan de reductie 
van CO2-uitstoot. Denk hierbij aan de volgende acties c.q. maatregelen: 

- Laat materieel niet onnodig draaien, bijvoorbeeld in pauzes of als het materieel niet gebruikt 
hoeft te worden. 

- Bij gebruik airco’s en overdruksystemen in materieel / auto’s ramen dichthouden. 
- Rijden met een laag toerental en voldoende bandenspanning (het nieuwe rijden). 
- Bij woon-werkverkeer en andere reizen, indien mogelijk, met meerdere personen een auto of 

het openbaar vervoer nemen. 
- Vrachtauto’s: zo min mogelijk rijden met geopende kleppen.  
- Bij gebruik verwarming en airco’s (werkplaats, kantoren, keten) deuren en ramen dicht 

houden. 
- Verlichting en computer (incl. beeldscherm en randapparatuur) uitschakelen bij afwezigheid. 

Bij bewegingssensor gestuurde verlichting deuren sluiten bij afwezigheid.  
 
Ideeën of tips om onze CO2-uitstoot nog verder te verlagen kunnen doorgegeven worden aan Harry 
Janssen (h.janssen@janssen-group.com).  
 
Via onze website en nieuwsbrief zullen we jullie op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen.  
 
 
* Conform scope 1 en 2. Deze doelstelling is gerelateerd aan het aantal uren. 
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