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De Elzinga Groep is gecertificeerd voor de CO2 prestatieladder niveau 3. De volgende 

bedrijven binnen onze groep vallen hieronder: Elzinga GWW & Overslag BV, Elzinga 

Materieel BV, Elzinga Loon- en grondverzetbedrijf BV, Elzinga Cargo Facilities BV en 

Elzinga Cargo Handling GmbH. 

 

Het beleid binnen onze bedrijven is om de CO2 uitstoot te reduceren, dit door het 

gebruik van energie te beperken. Om dit beleid te ondersteunen hebben we 

doelstellingen gesteld. 

Voor 2017 is de doelstelling: de Co2 uitstoot ten opzichte van 2013 met 10 % te 

verlagen. 

 scope 1 ; door aanschaf nieuwe machines/voertuigen, gedrag verandering 

medewerkers en cursus nieuwe rijden en draaien. 

 scope 2; Aanschaf zonnecollectoren op bedrijfsgebouwen, energie zuinige 

verlichting toepassen bij vervanging van oude verlichtingsbronnen. 

 

Brandstof besparing: Onderwerp van “Sturen op CO2”van de Cumela. 

 

Met het veranderen van het gedrag van de medewerkers in het omgaan met hun 

machines, tractoren en voertuigen is een brandstof besparing te realiseren van 

minimaal 5%. 

Hierbij moet gedacht worden aan woon-werkverkeer, met bedrijfsauto of 

machines/voertuigen. Op tijd van huis of de zaak vertrekken en aan de maximum 

snelheden houden. Vaak levert het harder rijden nagenoeg GEEN tijdswinst op, maar 

kost wel het nodige brandstof meer. Voor de tractoren, mobiele graafmachines en  

shovels geld dit even eens, 100 of 200 toeren minder draaien van de motor geeft een 

aanzienlijke brandstof besparing. 

Ook het juist gebruiken van machines levert een besparing van de brandstof op. Denk 

hierbij aan werken in Eco-modus als het werk dit toelaat, machines draaien dan minder 

toeren dan dat ze in de power modus staan. 

 

Zo kunnen we samen binnen de Elzinga Groep een wezenlijke besparing op het 

brandstof verbruik realiseren, waarmee weer minder CO2 wordt uitgestoten het 

milieu. 

 

 

Heb je zelf nog ideeën hoe wij energie kunnen besparen, laat dit dan weten bij de 

eindredactie van deze nieuwsbrief. 

 

01 Eindredactie: Klaas Mulder 

 


