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Beste relatie, 

In deze halfjaarlijkse nieuwsbrief CO2 praten wij u bij over de stand van zaken op het gebied van 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in combinatie met het Emissie Reductie Programma. 

Door Corona waren de afgelopen jaren voor velen bijzonder. Realisatie van bedrijfsdoelstellingen werden niet of 
nauwelijks uitgevoerd. Hieronder volgt een korte update van ons Emissie Reductie Programma en tonen we een 
aantal leuke projecten die we hebben mogen realiseren of nog in uitvoering hebben. 

Update Emissie Reductie Programma 

De halfjaarlijkse CO2 emissie cijfers liggen redelijk op koers van de gewenste reductie in 2021 ten opzichte van 
2020 (2,5% in scope 1 en 2 % in scope 2). In totaal ligt de gestelde reductiedoelstelling voor 2021 op 2,67%. 
(4,25 ton minder CO2).  

Over het eerste halfjaar is de reductie van scope 1 bijna 2% en van scope 2 bijna 2,5 %. Daarbij wel de 
kanttekening dat, vanwege de geringe werkvoorraad in het eerste half jaar van 2021, het aantal verreden km icm 
de verbruikte liters brandstof lager is. Mede hierdoor hebben we voor de continuïteit van de werkzaamheden 
ervoor gekozen in deze periode projecten aan te nemen die verder van onze vestigingsplaats liggen. Deze 
projecten zijn in de 2e helft van 2021 gestart. Daarmee komt verdere reductie wel wat onder druk te staan.    
Toch is de (voorzichtige) verwachting dat de doelstellingen worden gehaald. 

We blijven projecten efficiënt monteren en huren, waar kan, lokale partijen in om onnodig brandstofverbruik te 
beperken.  

Verder zijn we bezig met verduurzamen en hebben daarbij onze pijlers gericht op: 

- De eigen aanschaf van een midikraan met vrachtwagen. Naast dat het praktisch is in de planning, hebben we 

hierdoor het brandstofverbruik meer zelf in de hand. Bij de aanschaf is gekeken naar de een zo duurzaam 

mogelijke kraan. Bovendien wordt nu ook het samen met het sectorinitiatief actief zoeken naar 

brandstofalternatieven actueler voor Arfman (zie later). 

- Het laten verwarmen door de airco (elektrisch) gebeurd te weinig. Daardoor is het gasverbruik niet gedaald. 

- De geplande investering in LED verlichting op kantoor, loods en het buitenterrein is door de tegenvallende 

omzet en liquide middelen verder doorgeschoven; 

- Het investeren in elektrisch (hand)gereedschap: Hier zijn financiële middelen voor vrijgemaakt om dit mogelijk 

te maken. 

- Bij vervanging van de aanhangers houden we rekening met een zo groot mogelijk laadgewicht van de 

aanhangers icm van de trekkracht van de bedrijfsauto's. Deze weg hebben we ook voor 2021 doorgetrokken; 



 
 

- Het terugdringen van onnodig stationair draaien dringt langzaam maar zeker door. We zien over het 1e half jaar 

al een afname van de tijd met bijna 4%. Eind augustus hebben we de medewerkers deze cijfers laten zien in de 

hoop dat hierdoor het besef steeds meer doordringt. 

- We blijven door actieve deelname aan het sectorinitiatief ‘Sturen op CO2’ van Cumela, betrokken bij de 

zoektocht in de GWW sector naar brandstofalternatieven voor ingehuurd materieel en gaan we met elkaar vorm 

proberen te geven aan de zgn ‘Groene Koers’; 

Een compleet overzicht over het onderwerp ‘Duurzaamheid’ is te vinden op http://arfman.nl/duurzaamheid/ 
inzicht/ reductie / transparantie / initiatieven  

Projecten  

Zoals gezegd hadden we een geringe werkvoorraad het eerste half jaar van 2021. Door Corona lagen producties 
van benodigde materialen en grondstoffen gedeeltelijk of helemaal stil of mochten niet vervoerd worden.  

Gelukkig zien we de afgelopen maanden een kentering en komt er steeds meer materiaal beschikbaar. De 
vooruitzichten tot en met het einde van het jaar zijn daarom ook goed. Ook voor begin 2022 zitten er al een 
aantal mooie projecten in onze orderportefeuille.  

In het jaar van de otter heeft de (social) media ruimschoots aandacht hieraan besteed. De moeite waard om 
terug te kijken is de film van Hilco Jansma met de titel ‘De Otter, een legende keert terug’. 

 

 

 

 

http://arfman.nl/duurzaamheid/


 
 

Arfman heeft, ter bescherming van de otter op een aantal plaatsen voorzieningen gemaakt, zoals deze 
loopplanken in Lingewaard     en  de ottertunnel in Ossenzijl. 

           

 

Naast de otter rukte ook de wolf, gewild of ongewild, steeds verder op Nederland. Zie 
https://www.facebook.com/195008757290272/posts/2599074770216980/  

Voorkomen moest worden dat andere dieren het slachtoffer worden van de wolf. Daarom heeft Arfman voor o.a. 
het Nationaal Park Hoge Veluwe hekwerken verhoogd om de bescherming binnen de leefgebieden te 
verbeteren. 

 

Om ongenode dieren buiten de zonneparken te houden, hebben we regelmatig hekwerk gezet in gebieden waar 
zonnepanelen geplaatst zijn of nog moeten komen  Hieronder een voorbeeld van een veld in Overdinkel. 

 

https://www.facebook.com/195008757290272/posts/2599074770216980/


 
 

Eén van de hoogstandjes van onze medewerkers is geweest om in 2 weken meer dan 2 kilometer complete 
hekwerk te plaatsen om zo de vos buiten het hek te houden, en de duizenden kippen die er rond lopen te 
beschermen. 

                   

 

 

Naast het faunagerelateerde hekwerk met voorzieningen zorgen wij ook dat het op en rond het spoor veilig blijft. 
Op Station Dieren    en langs de baan in Terborg is vakkundig duurzaam hekwerk gemonteerd. 

       

 

 

 

 



 
 

Vanaf november 2021 tm juni 2022 gaan we in de gehele provincie Drenthe de rasters deels of geheel 
vervangen. De nieuw te plaatsen rasters worden in eerste instantie voorzien van de inmiddels bekende 
duurzame houten Nobifix paal. Voor 2022 wordt onderzocht of de zgn ‘biobased’ paal als duurzaam alternatief 
toegepast kan en mag worden.  

Genoeg ontwikkeling in de markt dus. We houden u op de hoogte! 

Tot slot: Mocht u binnen uw netwerk iemand kennen die graag bij een bedrijf als de onze stage zou willen lopen 
of een leerwerkplek zoekt, neem dan contact met ons op. 

 

 

 

 

 

 


