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Voortzetting investeringen en uitvoering gaat gestaag
Naast dat in januari een nieuw euro6 voertuig met autolaadkraan in gebruik is genomen en
een volgende zeer binnenkort wordt afgeleverd, zijn er ten behoeve van het geconditioneerd
vervoer een tweetal nieuwe elektrische handpallettrucks aangeschaft. Deze elektrische
handpallettrucks zijn handzamer, produceren minder geluid en hebben een hoger
rendement. Dit betekend ook;
 Minder gebruik van elektra aan het oplaadstation
 Betere ergonomie
 Minder geluidoverlast tijdens lossen in de stedelijke bebouwing
Hieronder is de CO2 footrpint van Verweij logistiek B.V. over het jaar 2015 weergegeven:

In deze footprint zijn de uitstootten van de diverse onderdelen binnen van Verweij Logistiek
B.V. weergegeven. Al deze onderdelen samen resulteert in een uitstoot van 1,72 duizend ton
in 2015. Ten opzichte van 2014 is hier een stijging te zien. Dit komt mede door een toename
in het werk waardoor meer kilometers gereden zijn alsmede door uitbreidingen in het
wagenpark. Daarnaast is de bedrijfshal in Swifterbant lange tijd verhuurt geweest waardoor
het gas en elektriciteits verbruik gestegen is.
Facilitair is de WTC unit (warmteterugwinsysteem) opnieuw geprogrammeerd, licht sensoren
zijn korter ingesteld en buizen m.b.t. warmwatervoorziening geïsoleerd.
Enkele medewerkers, welke nieuw in dienst zijn hebben de opleiding Het Nieuwe Rijden
genoten. Hierdoor zijn alle chauffeurs voorzien van deze opleiding.
De bandenpomp installatie heeft een andere locatie gekregen waardoor deze sneller en
beter te gebruiken is.
Inmiddels zijn meerdere maatregelen geïmplementeerd.
 Investering in euro 6 voertuig
 Uitvoering energiebesparende maatregelen gebouwen.
 Aanpassingen huidig wagenpark naar aanleiding van monitoring.
Daarnaast zijn ook diverse maatregelen nog of blijvend in uitvoering:
 Blijven investeren in euro 6 voertuigen.
 Cursussen ‘Het Nieuwe Rijden’ continueren met herhaling elke 5 jaar
In de volgende nieuwsbrief zal teruggekeken worden naar de maatregelen en het verdere
verloop van de CO2 uitstoot van Verweij Logistiek B.V.
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