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Tuin & Groenverzorging Bruisten bv 

heeft de audit omtrent het behalen 

van het CO2-bewust certificaat  

niveau 3 goed doorstaan. De 

certificerende instantie “C+” heeft 

op 1 november 2017 het certificaat 

toegekend! 
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In de eerste uitgave van de nieuwsbrief, en tevens op onze website, heeft u kunnen lezen 
dat Tuin & Groenverzorging Bruisten bv de intentie had om zich in september 2017 te 
certificeren voor de CO2-prestatieladder niveau 3. Bij deze kan worden vermeld dat het doel 
is behaald! In september is het bedrijf geauditeerd door de certificerende instantie “C-plus”. 
Op 1 november 2017 hebben zij het CO2-bewust certificaat toegekend. Een eerste erkenning 
voor het gedane werk…  

Het doel is om in de toekomst te blijven voldoen aan de vereisten m.b.t. de CO2-
prestatieladder. Maatregelen, initiatieven en reductiedoelstellingen moeten ervoor zorgen 
dat Tuin & Groenverzorging Bruisten bv haar positie op het gebied van duurzaam 
ondernemen binnen de sector handhaaft en waar mogelijk versterkt.  

Zo heeft het bedrijf een initiatief bedacht op het gebied van onkruidbestrijding op 
verhardingen. Hierbij wordt minder gebruik gemaakt van zware diesel- en LPG verbruikers en 
zoveel mogelijk van elektrisch gereedschap. De CO2-uitstoot wordt hiermee tot een 
minimum gebracht. Blijf onze website in de gaten houden voor de ontwikkelingen omtrent 
dit initiatief. 
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Voor meer informatie of vragen, zie ook onze website: www.bruistengroen.nl 

 

 

 

 

 

 

 

In bovenstaand figuur is de CO2-footprint weergegeven van het eerste semester van 2017.  

Uit de grafiek is op te maken dat de totale CO2-uitstoot voor het eerste half jaar van 2017 neerkomt op 119 ton CO2. Wederom 
bestaat het grootste deel van de emissiestromen uit dieselverbruikers. Dit is nu nog de te verwachten trend, gezien het feit dat het 
gros van het materieel dieselmotoren bevat. Nu zegt de totale CO2-uitstoot nog niets over de significante CO2-uitstoot. Per 1 juli 2017 
is daarom ook per voertuig geregistreerd hoeveel liter brandstof deze verbruikt. Als prestatie indicator (voortgangsmeter) zet Tuin & 
Groenverzorging Bruisten bv aan het einde van 2017 dan ook de omzet af tegen het dieselverbruik en de totale CO2-uitstoot. 

   

 

 

 

  

In bovenstaand figuur zijn CO2-reductiemaatregelen weergegeven t.o.v. het referentiejaar 2016.  

Als reductiedoelstelling heeft Tuin & Groenvoorziening Bruisten bv voor 2017 ingezet op het terugbrengen van de totale CO2-
uitstoot met ca. 4% De maatregelen die af te lezen zijn in bovenstaand figuur zijn actueel en worden aan het einde van 2017 
getoetst op het behalen ervan. Vermeld kan worden dat e.e.a. in volle gang is! 
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