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1.  Inleiding 

 
Voor alle bedrijven, organisaties en instellingen wordt het steeds belangrijker om een 
actieve invulling te geven aan het thema Duurzaam Ondernemen. Het 
maatschappelijk belang om zuinig om te gaan met energie, en het verminderen van 
de CO2-uitstoot in het bijzonder, is groot.  
 
Firma J. van Bodegom & Zn. is al geruime tijd bezig met het besparen van energie. 
De zorg voor ons milieu maken wij aantoonbaar in deze CO2-footprint, waarop te zien 
is hoe groot de uitstoot van het bedrijf is, als gevolg van het direct en indirect gebruik 
van fosiele brandstoffen. Door dit jaarlijks te herhalen wordt zichtbaar of de 
maatregelen die worden getroffen om de uitstoot te beperken, effectief zijn. Om in 
kaart te brengen waar reductie mogelijk is, is besloten om onze energiestromen te 
inventariseren door het te laten samenstellen van een CO2-footprint. In dit rapport 
wordt onze eerste emissie inventarisatie besproken, hiermee stellen we het jaar 2011 
als basisjaar. Deze CO2-footprint over het jaar 2011 is een maat voor onze totale 
uitstoot en zal als referentie gebruikt worden voor vergelijkende doeleinden. Waar 
mogelijk en relevant hebben we getracht een onderverdeling te maken. 
 
In een later stadium zal ons bedrijf ook gaan certificeren op de CO2-prestatieladder. 
Ons doel is om te certificeren op niveau 3. 
De CO2-prestatieladder is een concrete uitwerking van het streven naar één helder 
en toegankelijk systeem voor duurzaamheid bij het gunnen van opdrachten. Het 
uitgangspunt van een certificering van de CO2-prestatieladder is honorering van 
inspanningen met betrekking tot het terugdringen van de CO2-uitstoot. Het geeft ons 
kennis van onze eigen CO2-uitstoot en helpt ons te zoeken naar nieuwe 
mogelijkheden om de klimaatimpact van onze bedrijfsvoering terug te dringen. 
 
Deze rapportage van onze CO2-footprint is opgesteld met gebruik van de 
conversiefactoren van de Stichting Klimaat-vriendelijk Aanbesteden & Ondernemen 
(SKAO) en de rekentools in de milieubarometer van van de Stichting Stimular.  
Met behulp van deze milieubarometer wordt de CO2-emissie in kaart gebracht en 
gekwantificeerd. 
 
Er zal worden getracht om onze CO2-uitstoot te verminderen. De genomen 
maatregelen worden opgenomen in deze rapportages.  
De rapportage van onze CO2-footprint zal hierom jaarlijks worden geactualiseerd. 
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2.  Intentieverklaring 

 
De intentieverklaring is opgesteld door Firma J. van Bodegom & Zn. te 
Wieringerwerf. 
 
Firma J. van Bodegom & Zn. is al geruime tijd bezig met het besparen van energie, 
zowel voor klanten als voor het eigen bedrijf. Het beleid is er op gericht om de CO2-
uitstoot te verminderen en milieuvervuiling of -schade zoveel mogelijk te voorkomen.  
 
Om hier op een gestructureerde wijze aan te werken is besloten om te starten met 
het samenstellen van een CO2-footprint op basis van de ISO14064. Dit gebeurt aan 
de hand van een inventarisatie en evaluatie van de in ons bedrijf voorkomende 
aspecten en effecten ten aanzien van de CO2-uitstoot.  
 
Tevens verplichten wij ons tot naleving van milieuwet en –regelgeving en andere 
eisen die wij in de organisatie hebben omschreven. Indien veranderende wetten en 
normen, veranderingen op het gebied van techniek of milieu daartoe aanleiding 
geven, zullen wij ons beleid op het gebied van milieu aanscherpen. Aanpassing zal 
tevens plaats vinden indien interne ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. 
 
Door middel van deze verklaring wordt het personeel, personen die voor of namens 
ons bedrijf werkzaam zijn en (potentiele) opdrachtgevers) en het publiek op de 
hoogte gebracht van de intenties, die de directie heeft.  
 
De betrokkenheid van medewerkers is van essentieel belang. De directie verlangt 
van de medewerkers hun verantwoordelijkheden serieus te nemen en actief 
medewerking te verlenen aan energiebesparingsmaatregelen door daar waar  
CO2-reductie mogelijk lijkt, deze te melden en door te voeren, zowel binnen als 
buiten de onderneming. Instructie en overleg op dit gebied wordt als één van de 
prioriteiten in onze bedrijfsvoering gezien.  
 
Door terugkoppeling van de opgedane ervaringen streven wij naar voortdurende 
verbetering van ons milieubeleid en een structurele vermindering van onze  
CO2-uitstoot.  
 
 
Wieringerwerf, 8 februari 2012 
 
 
 
J. van Bodegom     
Directeur      
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3.  Algemene beschrijving van het bedrijf 

 
In dit hoofdstuk wordt een algemene beschrijving van Firma J. van Bodegom & Zn. 
gegeven. 
 
3.1 Werkzaamheden 
 
Onze werkzaamheden bestaan uit onderhoud riolering, infrastructuur, weg- en 
waterbouw, cultuurtechniek, onkruidbeheersing, hoveniers, boomverzorging. en het 
nemen van verkeersmaatregelen. 
 
Werkzaamheden vinden met name plaats in het noorden van Nederland, maar ook 
landelijk. 
 
 
3.2 Organisatie 
 
Het bedrijf bestaat uit twee deelgebieden waarin wij werkzaam zijn, namelijk: 

- G.W.W. 
- Cultuurtechniek 

 
Deze CO2-footprint is gericht op de organisatie als geheel.  
Het bedrijf bestaat uit circa 23 personeelsleden, 1 administratrice en bij diverse 
projecten wordt er gebruik gemaakt van onderaannemers en ZZP-ers.  
 
Het bedrijf bestaat uit een aantal bedrijfsruimtes: 

- Kantoor 25 m2  
- Werkplaats 400 m2 
- Magazijn 80 m2 
- Kantine 50 m2  
- Opslagloodsen 

Daarnaast is er sprake van een woonhuis. Het energiegebruik van deze 
huisvestingen en het voor privégebruik van brandstof is buiten deze CO2-footprint 
gehouden. 
 
 
3.3 Certificeringen 
 
Firma J. van Bodegom & Zn. is gecertificeerd voor de ISO 9001:2008 en VCA** 
In ons kwaliteitsborgingsysteem volgens ISO 9001:2008 is onze doelstelling om te 
voldoen aan de wensen van de klant. Het primaire proces is in vast omlijnde 
procedures vastgelegd en het systeem is ingericht volgens de PDCA-cyclus. Dit 
houdt in dat wij ons product en dienstverlening continu trachten te verbeteren. Een 
kopie van het certificaat is als bijlage bij dit rapport gevoegd. 
Het veiligheidsborgingsysteem volgens de VCA-norm is er primair op gericht om 
incidenten te voorkomen. Door middel van bijvoorbeeld opleidingen en instructies, 
het uitgeven van gekeurd materieel en middelen en het houden van 
werkplekinspecties trachten wij aan deze doelstelling te voldoen. Wij maken hiervoor 
regelmatig gebruik van een Veiligheidskundige. Een kopie van ons VCA-certificaat is 
in de bijlage opgenomen. 
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4.  Inventarisatie energiestromen 

 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie bronnen van emissies, de drie scopes. 
Het inventariseren van de energiestromen binnen de organisatie geschiedt conform 
scope 1 & 2 van het GHG-protocol. De emissies uit scope 3 zijn niet meegenomen 
binnen de kaders van dit rapport. 
In de onderstaande afbeelding is de interpretatie van de indeling conform het  
GHG-protocol door de Stichting Klimaat-vriendelijk Aanbesteden & Ondernemen 
(SKAO) opgenomen.  
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4.1  Emissie inventaris 

Vastgesteld op: 8 februari 2012. 
 

Scope 1, directe CO2-emissie 

Wagenpark   

Rijdend materieel Tractoren  
Grondverzetmachines 
BE-opleggers  
Bedrijfsauto's  
Quads 

Rode diesel 
Rode diesel 
Witte diesel 
Witte diesel 
Benzine 

Drijvend materieel niet van toepassing  

Vast materieel Aggregaten  Benzine 

Machinepark Maaimachines 
Veegmachine 

Benzine 

(Hand)gereedschappen Bosmaaiers, kettingzaag, 
en dergelijke 

2-takt 

Overig   

Brandstoffen   

Diesel rood   

Diesel wit   

Benzine   

2-takt, Aspen   

Gasverbruik gebouwen HR-ketel  

Gasverbruik productie niet van toepassing  

Olie smeerolie, hydrauliekolie  

Airco en koeling   

Koelmiddel niet van toepassing  

Scope 2, indirecte CO2-emissie 

Electriciteitsverbruik   

Huisvesting   

Klimaatbeheersing niet van toepassing  

Verlichting   

ICT 4 werkplekken  

Productieproces   

Machinepark Lasapparatuur 
Compressor 
Hogedrukreiniger 

Krachtstroom 

(Hand)gereedschappen Standaard werkplaats  

Overig   

Zakelijk verkeer   

Gedeclareerd Niet van toepassing  
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5.  Resultaat van de CO2-footprint, over het jaar 2011 
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Tabel met de berekening door Nedcon Organisatieadvies, met behulp van de 
conversiefactoren van Stichting Stimular 
 

 
 
De CO2-footprint van Firma J. van Bodegom & Zn. is 893 ton CO2 voor het jaar 2011. 
De CO2-footprint berekend met behulp van de Milieubarometer komt iets lager uit op 
885 ton CO2 voor het jaar 2011. 

  

(ton/jaar) (%)

Directe CO 2 -emissies

Aardgasverbruik locatie en gebouwen 1 1.382 Nm3 1825 2,5 0,3%

Koudemiddelen (airco en koeling) 1 - kg

Brandstofverbruik productie en onderhoud 1 2.495 Liter 3620 8 0,9%

Brandstofverbruik mobiele werktuigen 1

          Diesel rood, totaal EN590, ingekocht 1 208.561 Liter 3135 654 73,2%

Brandstofverbruik zakelijk verkeer 

          Benzine 1 1.888 Liter 2780 5,2 0,6%

          2-takt gemotoriseerd handgereedschap 1 3.240 Liter 2695 8,7 1,0%

          Diesel wit, totaal, ingekocht 1 64.493 Liter 3135 202 22,6%

          LPG 1 - Liter

Indirecte CO 2 -emissies door energieopwekking

Elektriciteitsverbruik, Nuon grijze stroom 2 27.198 kWh 455 12 1,4%

Ingekochte stadswarmte 2 - GJ

Overige indirecte CO 2 -emissies

Brandstofverbruik zakenreizen privéauto 2 - km

Brandstofverbruik zakenreizen vliegtuig 2 - km

Totaal 893 100%

(%)

Agrarisch loonwerk 5% fte ton CO2/fte

Grond, weg en waterbouw 10% Vennoot 3

Cultuurtechniek 80% Uitvoerend 20

Hovenierswerk en groenvoorziening 5% Secretarieel 1

Totaal 100% Totaal 24 37,2

(ton CO2/jaar)
45

89

714

45

893

CO2 totaal
Hoeveelheid Eenheid

Conversie-

factor
Soorten emissies en scopes (SKAO) Scope
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5.1 Toelichting op de berekening van deze CO2-footprint 

Gasverbruik 

 
Het gasverbruik in de bovengenoemde periode is in totaal 3182 m3. Het geschatte 
verbruik in het woonhuis van 1800 m3 is buiten deze footprint gehouden. 
 
Verbruik brandstof  

Het gebruik van benzine (Aspen 2-takt) voor wordt voor het gemotoriseerde 
handgereedschap, waaronder bosmaaiers en kettingzagen, separaat ingekocht in  
5 Liter jerrycans. Volgens het Veiligheidsinformatieblad “Aspen 2” bestaat deze 
benzine voor 98% uit nafta (aardolie) en wordt om die reden verrekend met de 
Stimular-conversiefactor van 3850 g CO2 per kilo. Met een dichtheid van 0.70 kg/L 
wordt de conversiefactor: 2695 g CO2 per Liter.  

Diesel rood wordt geleverd door meerdere oliehandelaren. In 2011 in totaal 208560 
Liters. 

In totaal wordt ruim 60000 Liter „witte‟ diesel voor de bedrijfauto‟s gebruikt. 

Gebruik electricteit 
 
In het elektriciteitsverbruik wordt geen onderscheid gemaakt tussen het verbruik in 
het bedrijf en het woonhuis. Voor de CO2-footprint is dit marginaal. 

Graaddagen 

Het aantal graaddagen in de opgegeven periode van 16 sept 2010 tot en met 28 sept 
2011 is: 3056 graaddagen, uitgaande van het KNMI-weerstation in De Bilt.  

Als het op een dag gemiddeld 10 °C  was, volgt: 18 - 10 = 8 graaddagen. Om het aantal graaddagen 
over een periode te bepalen, worden de graaddagen van de afzonderlijke dagen bij elkaar opgeteld. 
 

Milieubarometer 
De Milieubarometer rekent voor de CO2-footprint niet met alle, door Stichting Stimular 
opgestelde conversiefactoren. Het verschil tussen de vastgestelde waarde van 893 
ton CO2 voor het jaar 2011 en de door de Milieubarometer berekende waarde wordt 
veroorzaakt door de omrekening van 2-takt en het meewegen van het verbruik aan 
de diverse olieën. 

 

Conversiefactoren  

Olien: Het geschat verbruik is 1575 Liter smeerolie en 919 Liter hydrauliekolie. Voor 
de omrekening naar kilo‟s is er gerekend met een olie-dichtheid van 0,888 kg/L. De 
bijbehorende conversiefactor is 3515 g CO2 per kilo olie.  
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6.  Overzicht emissies per hoofdactiviteit 

 
Overzicht emissies per hoofdactiviteit en per werknemer 
Bij het bepalen van de CO2-footprint is er ook een schatting gemaakt, op basis van 
het verbruik aan brandstof, in werkzaamheden voor het jaar 2011voor het agrarische 
loonwerk (5%), G.W.W. (10%), cultuurtechniek (80%) en hovenierswerk en 
groenvoorziening (5%) . 
 
De CO2-emissie door het agrarische loonwerk is 45 ton CO2 per jaar.   
De CO2-emissie binnen grond, weg en waterbouw 89 ton CO2 per jaar.   
De CO2-emissie door cultuurtechniek is 714 ton CO2 per jaar.   
De CO2-emissie voor het Hovenierswerk en groenvoorziening is 45 ton CO2 per jaar.   
 
De gemiddelde footprint komt uit op 37.2 ton CO2 per medewerker. 
 

  



CO2-footprint, 2011   Firma J. van Bodegom & Zn. 

Document: Rapportage CO2-footprint  Pagina 12 
Opgesteld door Nedcon Organisatieadvies B.V. te Woerden  16 februari 2012 

7.  Maatregelen 

 
7.1. Gerealiseerde emissiereducties en toepassingen 

- Vanaf 2008 is bij aanschaf van de nieuwe tractoren, voorzien van 

brandstofbesparende systemen, het brandstofverbruik mede bepalend 

geweest voor de keuze 

- Geïsoleerde bedrijfsgebouwen 

 

7.2. Voortgang (lopende) emissiereducties en CO2-compensatie 

- Pilotproject: maaigras naar een biovergister. Proefprocédé waarbij bermgras 

wordt omgezet naar biogas. 

 

7.3. Concrete voorstellen  

- In het borgingssysteem van ISO 9001 opnemen dat bij aanschaf van 

materieel de CO2-emissie en het brandstofverbruik beoordeeld wordt 

- Certificeren op de CO2-prestatieladder 

- Bij de nieuw te bouwen schuur, rekening houden met isolatie en 

lichtdoorlating om energie te besparen 

- Onderzoek naar mogelijkheden om brandstofgebruik, draai-uren en/of 

kilometrage per voertuig in kaart te brengen  
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BIJLAGEN 

 
- Kopie certificaat ISO 9001:2008 

 

- Kopie certificaat VCA** 2008/5.1 
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