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REKO EN DUURZAAMHEID 

Reko is vanaf begin 2013 in het bezit van het certificaat CO2 prestatielad-
der trede 3. In deze nieuwsbrief willen wij u graag laten weten wat we de 
afgelopen periode zoal gedaan hebben op het gebied van duurzaamheid. 

CO2-uitstoot over 2015: 

De CO2-uitstoot over 2015 was 5.562 ton. De CO2-uitstoot per km is bij de vrachtwagens gedaald. Bij 
de bedrijfsauto’s is de uitstoot per kilometer licht gestegen. De CO2-uitstoot per bedrijfs-uur voor de 
grondverzetmachines heeft de dalende trend ook in 2015 doorgezet. Voor meer cijfers wordt verwe-
zen naar de CFA-rapportage die te vinden is op onze site. 
 

Materieel: 

In de eerste helft van 2016 hebben we veel geïnvesteerd in het nog groener maken van ons wagen en 
machinepark. We hebben de volgende machines aangeschaft:  

 zeef Cribus 3800 

 2x hybride rupskraan Caterpillar C336 F L XE en 1x mobiele kraan Caterpillar 320  

 3x nieuwe DAF XF Space Cabs Euro 6 

De zeef kan zowel op diesel als elektrisch worden aangedreven. De twee rupskranen winnen o.a. ener-
gie terug uit het draaien van de kranen. Tenslotte zijn drie vrachtwagens vervangen door Euro6.  Met 
deze machines en vrachtwagens leveren we een positieve bijdrage aan de vermindering van de CO 2-

uitstoot. 

Personeel: 

Alle vrachtwagenchauffeurs hebben begin 2016 opnieuw de cursus “het nieuwe rijden” gevolgd. Naast 
een theoretisch deel was er ook een praktijkdeel dat zich grotendeels op de weg afspeelde.  
 

Reko en Trede 5 van de CO2-prestatieladder 

De directie van Reko heeft de intentie uitgesproken om in de eerste helft van 2017 gecertificeerd te 
zijn voor trede 5 van de CO2-prestatieladder. Naar verwachting zullen de ketenanalyses voor sloop en 
GWW begin november zijn afgerond. 
 

Initiatief brandstofbesparing: 

Tenslotte is Reko met 13 andere bedrijven uit Noordoost Nederland voor de 7e keer bijeen gekomen 
om na te denken over het reduceren van het brandstofverbruik.  Voor meer informatie over dit initia-
tief verwijzen wij u graag naar onze website. 
 

Graag gaan wij de discussie over duurzaamheid met u aan. Voor informatie kunt u vanzelfsprekend 
contact met ons opnemen.  
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