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Bijzondere emissievrije roadtrip met Jaguar I-
PACE
Voor het tweede jaar op rij zijn de werkzaamheden in de productie- en

ontwikkelingsfaciliteiten van Jaguar Land Rover in het Verenigd Koninkrijk

gecertificeerd als CO2-neutraal. Om dat extra aandacht te geven reed een 100%

elektrische Jaguar I-PACE geheel emissievrij van Gaydon naar Halewood langs

diverse belangrijke productielocaties van Jaguar Land Rover.
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Tijdens deze bijzondere, emissievrije roadtrip reed de 100 procent elektrische Jaguar I-PACE

naar het hoofdkantoor in Whitley, de thuisbasis van Land Rover in Solihull, de nieuwe ‘EV’-

productiefaciliteit in Castle Bromwich in Birmingham en het Engine Manufacturing Centre

(EMC) in Wolverhampton. Vóór vertrek werd de Jaguar I-PACE in Gaydon opgeladen door een

van de 166 slimme laders die hun energie halen uit zonnepanelen die zijn geplaatst op het

nieuwe Advanced Product Creation Centre. De totale afstand van de roadtrip bedroeg 227

kilometer, waardoor de 400 pk en 696 Nm sterke Jaguar I-PACE de route eenvoudig op één

acculading kon afleggen.

 

Destination Zero

Jaguar Land Rover streeft met zijn missie Destination Zero naar een veilige en gezonde

maatschappij alsook een schone woonomgeving. Al jaren zet het bedrijf zich in om

productiewerkzaamheden zo klimaatneutraal mogelijk uit te voeren. Jaguar Land Rover

investeerde bijvoorbeeld flink in energiebesparende projecten, zoals LED-verlichting en

zonnepanelen. Zowel het Engine Manufacturing Centre in Wolverhampton als de locaties in

Whitley beschikken over honderden zonnepanalen die tot wel 7 mW aan elektriciteit kunnen

opwekken.

 

De resultaten spreken voor zich. De energie om één auto te maken is ten opzichte van 2007 al

met 37 procent gereduceerd. Verder daalde de CO2-uitstoot van alle werkzaamheden sinds

2007 al met 74 procent. Het waterverbruik per voertuig is sinds 2007 met 23 procent

afgenomen en de hoeveelheid afval per voertuig is geminimaliseerd. Jaguar Land Rover

investeert op vrijwillige basis ook in zogeheten Gold Standard-projecten. Dat zijn projecten die

een meetbare bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling en de maatschappij. Voorbeelden

zijn schoon-waterprojecten in Kenia en Oeganda alsook schoon-voedselprogramma’s in India

en Ghana.

 

Opnieuw gecertificeerd als CO2-neutraal

Al die inspanningen werpen zijn vruchten af. Carbon Trust, een onafhankelijk expert op het

gebied van klimaatneutrale bedrijfsvoering, heeft Jaguar Land Rover voor de tweede keer op rij

gecertificeerd als CO2-neutraal. Daarmee voldoen de werkzaamheden in de productie- en

ontwikkelingsfaciliteiten van Jaguar Land Rover in het Verenigd Koninkrijk aan de

internationaal erkende PAS 2060-standaard voor CO2-neutrale bedrijfsvoering tussen april

2018 en maart 2019.

 



Klimaatneutraal betekent in dit geval dat de CO2-uitstoot wordt gecompenseerd door

financiering van een gelijk aantal CO2-besparingen elders in de wereld, bijvoorbeeld

energiebesparende programma’s om de uitstoot van broeikasgassen te helpen verminderen.

 

John Newton, Head of Certification van Carbon Trust, zegt: “Jaguar Land Rover was

the first UK automotive manufacturer to have met the internationally recognised PAS 2060

standard for carbon neutrality across its vehicle manufacturing assembly operations and

product development sites; and the organisation has continued to deliver further reductions

over the past 12 months, which is great to see. We’re delighted that Jaguar Land Rover has

remained committed to delivering carbon neutral manufacturing in the UK.” 

 

Chris Thorp, Responsible Business Director, zegt: “Destination Zero places long term

sustainability at the heart of our business. A decade of innovations has enabled us to achieve

carbon neutral status, and to be certified two years in a row reflects the hard work and

dedication of the entire business. But we’re not stopping here – we will continue to drive

forward projects across our business to help us close the loop on precious resources.”
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OVER JAGUAR LAND ROVER NEDERLAND

Onze merken kenmerken zich door een lange historie van innovatie en design. Jaguar maakte zijn debuut in
1935 en Land Rover werd geïntroduceerd in 1948.

Vanaf hun introductie zijn onze merken altijd toonaangevend geweest op het gebied van technische innovatie in
alle disciplines van personenauto- en 4x4-ontwikkeling. Met onze revolutionaire technologieën, prestaties en
vakmanschap hebben wij steeds opnieuw grenzen verlegd in de auto-industrie. Onze inspanningen hebben
geleid tot enkele van de meest iconische modellen die ooit op de weg zijn verschenen.
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