
NIEUWSBRIEF 2018-2   

  SEPTEMBER  2018 

 
 
Tweede nieuwsbrief 2018 van de Roos Groep.  
 
Deze nieuwsbrief is de tweede van 2018.    
 
Is deze nieuwsbrief wordt met name ingegaan op de cijfers van het eerste half jaar en ook op 
de voortgang van de doelstellingen. Als we dit getal met twee vermenigvuldigen dan zouden 
we uitkomen op een uitstoot van 1138 ton CO2. 
 
Deze berekening is uitgevoerd voor scope 1 (directe) en scope 2 (indirecte) conform 
richtlijnen van ISO14064-1. Deze footprint berekening dient als basisjaar en wordt 
onderstaand gepresenteerd: 
 
 

  

           

            Dit zou een toename betekenen van 8,5 % meer CO2 dan in 2017 en ook meer uitstoot dan 
in 2016, namelijk 5 %. 
 
Mogelijke oorzaken hiervan zijn de hoeveelheid werk die is toegenomen in combinatie met 
het meer verbruik van brandstof, gas en elektra. Een echt goed vergelijk kan pas op 
jaarniveau worden gemaakt, doordat met name de weersomstandigheden invloed hebben op 
de projecten die worden uitgevoerd.  
 
Doelstellingen voor 2018  
Om deze uitstoot te reduceren heeft Roos Groep de volgende CO2-reductiedoelstelling 
opgesteld:  
 
 
 
 
Dit lijkt lastig te halen zeker als de hoeveelheid werk blijft groeien, het relateren aan de 
omzet is mogelijk een goede methodiek om een beter beeld te krijgen of de hieronder in 
gang gezette zaken wel of geen effect hebben. 
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Roos Groep stoot in 2018 2,5 % minder CO2 uit ten opzichte van het jaar 2016. 
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- Het bewust maken van de reductiemogelijkheden voor de CO2-uitstoot aan alle 

medewerkers door middel van een toolboxmeeting over CO2; 
- Het zo goed mogelijk plannen om de te maken overbodige kilometers te voorkomen; 
- Het zo min mogelijk laten draaien van de mobiele werktuigen en de andere 

voertuigen; 
- Het bewust gaan toepassen van het nieuwe rijden en draaien; 
- Zorgen voor de juiste bandenspanning; 
- Bij de aanschaf van nieuw materieel is het brandstofverbruik een van de specificatie 

eisen; 
- 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.  

 
 
Ter ondersteuning hiervan is in juli 2018 een betonakkoord voor de betonsector ondertekend 
ten behoeve van een branchegericht CO2-reductie. 
 
Daarnaast wordt nog steeds actief deelgenomen aan een sectorinitiatief namelijk de RaMaC, 
wegverharding met extreem lage CO2-footprint. Aan de Croeselaan in Utrecht is in mei 
2018 een tweerichtingsfietspad met de RaMaC wegverharding aangelegd door de Roos 
Groep. 
 

Cementbouw kan het cement in betonnen wegverhardingen vervangen met behulp van 
de SQAPE geopolymeer technologie. Doordat het energie-intensieve productieproces van 
cement overbodig is bij dit nieuwe product op basis van geopolymeren heeft 
de RaMaC wegverharding een extreem lage CO2-footprint.  

De ervaring leert dat de emissiereductie, ten opzichte van Portland cement uitkomt op ruim 
65%. Naast de forse emissiereductie valt ook de MKI (milieukostenindicator) heel gunstig uit. 
Er is sprake van een halvering van de MKI.  
 

 
 

 

 

Zie ook www.ramacwegverharding.nl  

 
 
 
 
 

http://www.sqape.nl/
http://www.ramacwegverharding.nl/
http://www.ramacwegverharding.nl/

