
HIERBIJ DE EERSTE CO2 NIEUWBRIEF TEN BEHOEVE VAN HET PROJECT HOOGVEENHERSTEL 
LEEGVELD. DOOR MIDDEL VAN DEZE NIEUWBRIEF WIL WETERING HET VERLOOP VAN DE CO2 
EMISSIES LATEN ZIEN EN INFORMEREN OVER DE MAATREGELEN DIE WIJ NEMEN OM DEZE 

EMISSIES OP HET PROJECT TE BEPERKEN.

Twee maal per jaar wordt er door Wetering een footprint 
opgesteld, waaruit valt af te lezen waar en hoeveel ton 
CO2 er op het project is uitgestoten. Aan de hand van dit 
overzicht kan er bijgestuurd worden op de doelstellingen 
om zo de CO2 emissies terug te kunnen dringen.

Het is bij iedereen wel bekend dat het belangrijk is om 
energie zuinig en bewust te gebruiken. Met het verbruik 
van energie (diesel en elektriciteit) stoten we CO2 uit. 
CO2 (kooldioxide) is een gas dat zorgt voor het broeikas-
effect. Hierdoor wordt de aarde opgewarmd en draagt dit 
bij aan klimaatverandering.

Sinds begin 2014 is Wetering in het bezit van een CO2  
Prestatieladder certificaat niveau 5. Met dit certificaat 
tonen we aan dat we maatregelen treffen om zo min  
mogelijk CO2 uit te stoten.

BESPARINGSTIPS OF IDEEËN RONDOM  
CO2 REDUCTIE?

Stuur deze door naar: ankie@wetering.nl

CO2 REDUCEREN DOEN WE SAMEN!
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HOE WE HET ENERGIE- EN MATERIAAL 
VERBRUIK BEPERKEN EN HOE JIJ ZELF 
EEN BIJDRAGE KAN LEVEREN:

Reductie transportmaatregelen
Door kipperauto’s in plaats van rupsdumpers/
traktor met kar in te zetten behalen we ca. 50% 
CO2 reductie.

Effectief wagenpark beheer
Materieel/voertuigen blijven zoveel mogelijk op 
de projectlocatie. Dit realiseert een reductie van 
ca. 3.000 transportbewegingen = 162.000 km

Egaliseren onverharde transportroutes
Onverharde transportroutes worden geëgaliseerd 
t.b.v. een lagere weerstand van het materieel. Dit 
resulteert in 10% minder brandstof verbruik.

Transport van grondstoffen per as over rijplaten
Door rijplaten te gebruiken besparen we gemid-
deld 10% brandstof per auto.

Inzet materieel min. EURO 5 of Stage IV motoren
Door inzet van moderne machines en vrachtauto’s 
behalen we ca. 30% CO2 reductie.

Toepassen tijdelijke brug (kanaal van Deurne)
Ten behoeve van het verminderen van de trans-
portafstand wordt een tijdelijke brug geplaatst.

Hergebruik grondstoffen
Het principe bestaat uit het hergebruiken van 
vrijkomende grondstoffen zodat deze weer nuttig 
toegepast kan worden binnen het project.

Toezicht en bevorderen bewustwording door 
leidinggevenden op gedrag binnen project
Denk aan controle op o.a. stationair draaien en 
gebruik machines en auto’s. Uitgifte toolboxmeet-
ing met betrekking tot co2 reductie.

Invloed uitoefenen op ketenpartners ter  
bevordering van reductie
Indien van toepassing CO2 maatregelen opleggen 
via inkoopspecificatie.

Lokale inhuur en waar mogelijk lokale  
leveranties
Er wordt bij inhuur, inkoop en onderaanneming 
gekeken naar de lokale mogelijkheden.

HOOGVEENHERSTEL LEEGVELD

SINDS BEGIN DEZE EEUW WERKEN VERSCHILLENDE 
PARTIJEN SAMEN AAN HET BEHOUDEN EN VERBE-
TEREN VAN HOOGVEENGEBIEDEN OP DE GRENS VAN 
NOORD-BRABANT EN LIMBURG. TOT EIND 2022 VOERT 
WETERING IN OPDRACHT VAN WATERSCHAP AA EN 
MAAS WERKZAAMHEDEN UIT IN DE DEURNSCHE PEEL 
TEN BEHOEVE VAN HET PROJECT HOOGVEENHERSTEL 
LEEGVELD.

WAT GAAN WE DOEN?

Inrichten van 180 hectare nieuwe natuur 

Aanleg van 40 kilometer aan kades 

Plaatsen van 45 stuwen om waterstanden te regelen 

Ophogen van percelen en aanleg drainage bij bebouwing 

Ophogen of aanpassen tracé van recreatieve routes 

Graven van 3 kilometer aan nieuwe sloten 

Verbreden van ruim 11 kilometer aan bestaande sloten 

Dempen van bijna 40 kilometer aan greppels en sloten 


