Dit jaar gaan we ons inzetten om de duurzaamheid van te vergroten. Hieronder vind je een
klein overzicht van de ontwikkelingen tot op heden en in de nabije toekomst. Wij houden
jullie op hoogte van verdere ontwikkelingen.
Kangoo Z.E.
Sinds begin dit jaar hebben we een elektrische bestelauto. Hiermee worden onder andere
de bezichtigingen uitgevoerd en dozenklusjes gedaan maar ook voor het brengen van een
lift draait dit bakkie zijn hand niet om. Gezien de beperkte actieradius is het wel van belang
dat je de wagen altijd aan de lader hangt, bij de loods en elders.
Elektrische fietsen
Indien bijvoorbeeld de auto vol is of het een ritje zonder lading betreft kan je gebruik maken
van de elektrische fiets die naast de keet staat. Er wordt daarnaast hard gewerkt aan een
bakfiets waarmee een handyman mee uit klussen kan of zelfs een klein dozenklusje kan
worden gedaan.
Nieuwe wagens
In de loop van deze zomer krijgen we nieuwe bakwagens met zuinige en schone euro-6d
motoren. Deze motoren zijn zo schoon dat ze op stadslucht zelfs een zuiverende werking
hebben. Ook zijn deze wagens voorzien van nieuwe veiligheidssystemen en
bandenspanningsmeters.
Het nieuwe rijden
Om het brandstofverbruik nog verder terug te dringen willen we jullie graag doen kennis
maken met Het Nieuwe Rijden. Rijden met beleid verbruikt niet alleen minder brandstof, het
is ook beter voor de levensduur van de wagens en het voorkomt ongelukken in het verkeer.
Zie de bijlage voor de praktische tips van Het Nieuwe Rijden.
CO2-prestatieladder
Wij zijn bezig met het behalen van een niveau 3 CO2-prestatieladder certificering. De
CO2-prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en
overheden helpt bij het reduceren van CO2.

Overzicht 2019
Voor dit initiatief hebben wij een overzicht van onze CO2-uitstoot moeten maken, deze willen
wij graag met jullie delen. Het overzicht bevindt zich in de bijlage. Dit overzicht geeft inzicht
in ons verbruik, de grootste uitstootbronnen, de doelstellingen en de maatregelen.

