CO2 reductie doe je samen
Dat de aarde opwarmt als gevolg van een te veel aan CO2 uitstoot is geen punt van discussie meer.
De gevolgen zijn overal merkbaar, extremer weer, smeltend ijs op de polen e.d.
Zoals bekend zijn wij, Labrujère Staalbouw, hier bewust mee bezig.

Wij zijn voor de CO2 prestatieladder niveau 5 gecertificeerd,
Wij hebben inmiddels al ruim 500 zonnepanelen op de daken van de loodsen,
Wij scheiden het afval,
Wij proberen transporten zoveel als mogelijk te combineren,
Wij adviseren het nieuwe rijden,
Wij proberen zo min mogelijk te printen en werken daar waar mogelijk met digitale formulieren.

Maar ook privé kunnen we ons steentje bijdragen.
Thuis ben je misschien al onbewust bezig met CO2 besparing maar je kan vast nog meer doen. Dit geeft je een goed gevoel
en het kan je ook nog geld opleveren. Ben je toe aan vervanging van huishoudelijke apparaten, denk dan aan het volgende.
Let bij aanschaf van nieuwe elektrische apparatuur op het energielabel en vergelijk de wattage van de
verschillende apparaten. Het aantal Watt maal het aantal uur dat een apparaat gemiddeld wordt gebruikt maal
0,23 euro geeft aan wat dit apparaat je per jaar kost . Doordat moderne apparatuur vaak ook
onderhoudsvriendelijker is, maak je minder kosten tijdens de levensduur van een apparaat. Hierdoor wordt de
terugverdientijd verder verkort.
Spaarlampen zijn energiezuiniger dan gloeilampen of halogeenverlichting. En LED-verlichting is weer zuiniger dan
spaarlampen.
Een laptop verbruikt minder energie dan een desktop en een tablet is tot nog drie maal zuiniger.
Mocht je nog televisie of computerbeeldscherm met dikke beeldbuis hebben, loont het zeker om deze nu te
vervangen. Van de nieuwe alternatieven is de LED variant stukken zuiniger dan een plasmascherm. En hoe
groter het scherm, hoe hoger het verbruik uiteraard. Dus het loont wederom om op het energielabel te
letten.
Koken op gas is nog steeds het voordeligst in aanschaf en gebruik, tenzij je zelf voldoende elektriciteit opwekt met
zonnepanelen natuurlijk. Kies je voor elektrisch koken, dan is inductie het veiligst en meest energiezuinig.

Dit zijn zo maar wat aandachtspunten waarmee je mee kan
werken aan de strijd tegen de opwarming van de aarde.
Uiteraard kan je nog veel meer doen zoals letten op je stookgedrag;
Door meer gebruik van de fiets te maken.
Maar ook bij het doen van de dagelijkse boodschappen valt wist te halen.
Hier zullen we later nog dieper op in gaan.

