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Poster Gaasterland  

Het Bureau Voorlichting Binnenvaart heeft 

een interactieve binnenvaart poster 

gelanceerd van onze diepzuiger MS 

Gaasterland. Daarnaast is er een app 

gelanceerd: “The Blue Road”. Wanneer je de 

app opent en je smartphone of tablet op de 

poster richt kun je onze diepzuiger MS 

Gaasterland vanuit alle hoeken in 3D bekijken. 

De app is voor Android-gebruikers te 

downloaden in de Playstore en voor Apple-

gebruikers te downloaden in de App store. 

 

Cijfers CO2 2015 bekend 

De uitstootcijfers over 2015 zijn bekend. De 

grootste uitstoot wordt gevormd door de 

gasolie van onze schepen, gevolgd door de 

CO2 uitstoot van materieel gebruikt op onze 

loswal in Lemmer en onze zandput in 

Wolvega.  

Dit jaar zal Mineralis haar stroom vergroenen 

doormiddel van een leverancier met Certiq 

garantie van oorsprong.  

 
CO₂ uitstoot in ton. 
De complete emissie inventaris is te vinden op 
onze website onder het kopje milieu. 
 

Friesland behaalt Green Award 

In januari heeft de Friesland de “Bronze” 

Green Award behaald.  De Friesland is na het 

toevoegen van een extra bean converter 

groen genoeg om het keurmerk te mogen 

dragen. 

 

Green Award voor de binnenvaart is afgeleid 

van het gelijknamige keurmerk dat in 1994 in 

de zeevaart is ingevoerd om de kwaliteit van 

de zeeschepen te bevorderen. Over de hele 

wereld zijn er (op vrijwillige basis) schepen, 

rederijen en oliemaatschappijen door Green 

Award gecertificeerd op het gebied van 

kwaliteit, veiligheid en milieu.  

Lees voor meer informatie over de converter 

en  ons keteninitiatief op onze website. 



 

 

Westra Wadden stroom 

Vanaf maart neemt Mineralis Waddenstroom 

af van Westra Franeker. Door het afnemen 

van deze Certiq gecertificeerde groene stroom 

wil Mineralis haar CO2 uitstoot verminderen. 

Westra maakt op verschillende fronten 

ontwikkelingen door om duurzaamheid te 

bevorderen. Het leveren en gebruiken van 

groene stroom is hier onderdeel van. Het 

bedrijf uit Franeker is eigenaar van een 

windmolen Neg Micon 900. De windmolen 

met een diameter van 52 meter levert per jaar 

1.5 MWu aan stroom. Met 1800 

zonnepanelen op de daken wordt er ook 

zonne-energie opgewekt. De panelen zijn 

goed voor een halve Megawatt aan stroom. 

Dit bij elkaar is genoeg om ruim 500 gezinnen 

een heel jaar van stroom te kunnen voorzien.  

 

 

 

 


