
 

 
 
 

 

 

Communicatiebericht 05/09/2019: 

 
Kumpen investeert in een duurzaam wagenpark.   
 

Energiebeleid 

KUMPEN heeft een nieuwe inspectiebus welke voorzien is van een nieuw type accusysteem.  

De laadeenheid heeft een gel accu. Een gel accu werkt op dezelfde manier als de gewone loodaccu. 

Het grootste verschil zit hem er in dat er geen zuur meer tussen de platen zit. Dit is vervangen door 

een soort gel substantie. Dit biedt als voordeel dat er nauwelijks gasvorming plaats vindt en de gel 

accu dus op elke locatie te plaatsen is. Deze is dan ook volledig gesloten en onderhoudsvrij. Gel 

accu’s kunnen diep ontladen worden en hebben een erg lange levensduur. Hierdoor zijn ze uitermate 

geschikt voor cyclisch gebruik. Deze hebben een langzaam basisvermogen en bovendien zijn deze 

ook een stuk lichter wat ook bevorderlijk is voor het totaalgewicht van deze inspectiebus. 

 

CO2 footprint 1e semester 2019 

In het 1e semester van 2019 is in totaal 217 ton CO2 uitgestoten, waarvan 193 ton in scope 1 en 24 

ton in scope 2.  



 

  

 
 

 

 

 

 

Dit is het eerste jaar waarin Kumpen is begonnen met de CO2-prestatieladder. Er is daarom nog niks 

te zeggen over de voortgang. Volgend jaar verwachten wij hier meer over te kunnen vertellen.  

 

CO2 Reductiedoelstelling 

Als KUMPEN willen wij onze voetafdruk verkleinen en hierover communiceren naar onze 

stakeholders. Voor de periode 2019 tot 2021 hebben wij de intentie om onze CO2-uitstoot met 10% 

(voor scope 1 en 2) te reduceren ten opzichte van de uitstoot in 2018. 

 

Individuele bijdrage 

Wij vragen aan jou als medewerker ook een individuele bijdrage te leveren aan de reductie van de 

CO2-uitstoot. Enkele mogelijkheden om bij te dragen: 

 

 Zuinig rijden een essentieel punt om brandstof te besparen. Door tijdig te schakelen en te 

anticiperen op het verkeer daalt het verbruik van brandstof.  

 Bandenspanning kan tevens een belangrijk onderdeel zijn om brandstof te besparen. 

Controleer daarom maandelijks of de bandenspanningen nog kloppend zijn.  

 Het is belangrijk om in de gaten te houden wanneer de verlichting en apparaten uitgeschakeld 

kunnen worden. Dit kan een hoop energie besparen als hier goed op gelet blijft worden.  

 Wij vragen van iedere medewerker mee te denken om onze CO2-uitstoot nog verder te 

verlagen. Zo zetten we ons samen in om onze nieuwe CO2-reductiedoelstelling te behalen. 

Heb je zelf een idee? Laat graag van je horen!  

 


