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Mos Grondmechanica realiseert haar eerste CO2 reductie!  
 
Sinds een half jaar staat het onderwerp CO2 reductie op de agenda bij Mos Grondmechanica 
Een belangrijke aanleiding hiervoor is de ambitie om dit jaar niveau 3 op de CO2-
Prestatieladder te behalen.  
 
Om dit te realiseren berekent Mos Grondmechanica  twee per jaar haar CO2 footprint. 
Onderstaand wordt de footprint berekening gepresenteerd over 2014   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De doelstelling van Mos Grondmechanica is om in de periode 2013-2016 14% CO2 reductie 
te realiseren.  
 
De volgende maatregelen zullen deze doelstelling moeten realiseren. Deze zijn voor zowel 
korte als lange termijn alvast in beeld gebracht. 

- Overstappen op groene stroom 
- Aanpassen lichtplan  
- (Uitzoeken) mogelijkheden led-verlichting 
-  (Mogelijke) aanschaf zonnepanelen en ledverlichting 
- Overstappen op een energiezuinigere ketel 
- Zo energie zuinig mogelijke lease- auto’s  
- Centraliseren van de planning om onnodige kilometers te voorkomen 
- Bij aanschaf nieuwe bedrijfsmiddelen zo energie zuinig mogelijk 
- Cursusdag nieuwe rijden aan personeel 

 
 
 
  



In onderstaande tabel zie je de resultaten tot nu toe van Mos Grondmechanica  
(**deze % zijn gerelateerd aan de omzet) 
 

  
Doelstelling 2016 Realisatie 31-12-’14  

Elektriciteitsverbruik  -67,02 % -2,2% 
Gasverbruik  -3,9% Nog niet bekend 
Lease auto’s -7,1% -6.3% 
Bedrijfsmiddelen -6,8% +5,36% 
Zakelijk verbruik privé-auto’s -2,4% -21,4% 
 
Maar we zijn er dus nog niet! Met name het verbruik van de bedrijfsmiddelen valt tegen. 
We hopen met ons nieuwe planningsysteem en jullie inzet dit jaar daar een beter resultaat 
op te behalen.  
 
Individuele bijdrage 
Aan de werknemers wordt gevraagd ook ieder een individuele bijdrage te leveren aan de 
reductie van CO2 uitstoot. Een aantal mogelijkheden om bij te dragen: 

- Lever je ideeën aan de CO2 verantwoordelijke s.lindenberg@mosgeo.com dit mag 
op papier of per mail! Er zijn geen slechte ideeën!  

- Controleer voordat je de weg op gaat hoe druk het is en of je mogelijk later kunt 
gaan of een andere route kunt nemen.  

 
We vragen van iedere medewerker ideeën om onze CO2 uitstoot nog verder te verlagen. Zo 
zetten we ons samen in om onze CO2 reductiedoelstelling te behalen.   
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