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1 Inleiding 

In dit document worden de scope 1, 2 en 3 CO2-reductiedoelstellingen van J. van Bodegom 

& Zn B.V. gepresenteerd en de voortgang van de CO2-reductie beoordeeld. Voorafgaand 

hieraan is de CO2-footprint voor scope 1 en 2 opgesteld conform ISO 14064-1 en het GHG 

Protocol. 

Voor het bepalen van de CO2-reducerendemaatregelen die binnen J. van Bodegom & Zn 

B.V. toegepast kunnen worden, is eerst een inventarisatie van mogelijke 

reductiemaatregelen uitgevoerd. Deze inventarisatie is beschreven in bijlage A van dit 

document. Aan de hand van de maatregelen die voor J. van Bodegom & Zn B.V. relevant 

zijn, is vervolgens het CO2-reductieplan opgesteld.  

In dit CO2-reductieplan worden de reductiedoelstellingen en de daarbij behorende 

maatregelen beschreven. 

 

In hoofdstuk 2 van dit document wordt de energiebeoordeling beschreven waarin een 

analyse is uitgevoerd over de voortgang in CO2-reductie voor scope 1 & 2 en mogelijke 

verbeterpunten. In hoofdstuk 3 worden de scope 3 emissies en voortgang daarin 

beschreven, met daarbij uitgelegd welke strategie J. van Bodegom & Zn B.V. in de keten 

hanteert. De verbeterpunten die vanuit hoofdstuk 2 en 3 naar voren komen, worden in 

hoofdstuk 4 en 5 waar nodig verder opgenomen: in hoofdstuk 4 worden de 

reductiedoelstellingen beschreven, terwijl het concrete plan van aanpak en de status van de 

uit te voeren maatregelen is weergegeven in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 tenslotte wordt een 

beschrijving gegeven van initiatieven waaraan wordt deelgenomen en welke winst deze 

initiatieven op het gebied van kennisdeling en CO2-reductie hebben opgeleverd. 

 

Dit reductieplan is opgesteld in overleg met en met goedkeuring van het management. De 

voortgang in doelstellingen en maatregelen wordt ieder half jaar beoordeeld. 

 

 

1.1 Leeswijzer 

Dit document is ter onderbouwing van de eisen in de CO2-Prestatieladder. In de volgende 

hoofstukken worden verschillende eisen aan de orde gesteld. Hieronder een leeswijzer voor 

de eisen van de CO2-Prestatieladder.   

 

Hoofdstuk in dit document Eis in de CO2-
Prestatieladder 

Hoofdstuk 2: Energiebeoordeling 2.A.3 

Hoofdstuk 3: Strategisch Plan scope 3 5.B.1 

Hoofdstuk 4: Doelstellingen 3.B.1 

Hoofdstuk 5: Maatregelen reductieplan 3.B.1 

Hoofdstuk 6: Participatie sector- en keteninitiatief 3.D.1 en 3.D.2 

Bijlage A 1.D.1 

Bijlage B 1.B.1 

Bijlage C 1.B.1 
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2 Energiebeoordeling scope 1&2 

Het doel van deze energiebeoordeling is de huidige en de historische energieverbruiken van 

J. van Bodegom & Zn B.V. in kaart te brengen. Deze beoordeling geeft minimaal 80% van 

de energiestromen weer. Zo zijn door deze analyse de grootste verbruikers geïdentificeerd 

en kan daar individueel op gestuurd worden. Daardoor kunnen de belangrijkste processen 

die bijdragen aan CO2-uitstoot effectief aangepakt worden. De achterliggende brongegevens 

zijn terug te vinden als los document. 

 

2.1 Controle op inventarisatie van emissies 

Een onafhankelijke controle op de emissie-inventarisatie wordt uitgevoerd tegelijktijdig met 

de Interne Audit, en wordt in het Interne Audit-rapport opgenomen.  

 

2.2 Identificatie van grootste verbruikers 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie scopes van emissie. Het inventariseren van de 

energiestromen binnen de organisatie geschiedt conform scope 1 en 2 van het GHG-

protocol. De emissies uit scope 3 zijn niet meegenomen binnen de kaders van deze 

energiebeoordeling, hierover is een losse analyse uitgevoerd. Hieronder is een overzicht 

gepresenteerd van de emissiestromen binnen het bedrijf. Daarna is een analyse 

gepresenteerd over het brandstofverbruik. 
 

Scope 1 - Directe CO2-emissie 

Wagenpark / brandstoffen Emmissiebron / -activiteit Verbruik 

Materieel / Vrachtauto’s / Tractoren  /  BE-opleggers Diesel 

Mobiele werktuigen Grondverzetmachines ,, 

Mobiel Vervoer Quads Benzine 
Bedrijfsauto's Vervoer Diesel 
Drijvend materieel Maaiboot  

Vast materieel Aggregaten / Bosmaaiers / Benzine 
 Kettingzaag / Heggeschaar ,, 
 Maaimachine ,, 
Diesel en Benzine Transport en vervoer Voltijd 
Petroleum Heater Verwarming 
Mengsmering, 2-takt / 4-takt zie vast materieel  

LPG Vorkheftruck  

Aardgas Verwarming Seizoensgebonden 
Industriële gassen Lassen / snijden Incidenteel onderhoud (zie scope-2) 
 Acetyleen / Menggas Zeer beperkt (zie meetonnauwkeurigheden) 
Olie (als brandstof) Niet van toepassing  

   

Scope 2 - Indirecte CO2-emissie 

Elektriciteitsverbruik Emmissiebron / -activiteit Verbruik 

Huisvesting 

Verlichting TL-verlichting Elektra 
Verlichting LED-verlichting kantoor Elektra 
ICT Werkplekken / kantoorinventaris Elektra 

Klimaatbeheersing Airco = niet van toepassing Elektra 

Gekoeld transport Niet van toepassing  

Overig Koffiemachine / witgoed Elektra 
   

Productie 
Mobiel materieel Niet van toepassing  

Ondersteunend materieel Werkplaats inrichting Elektra 
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 Lassen Elektra 
Overig Compressor / Hogedruk reinig. Elektra 
 

Project 

Niet van toepassing   

   

Zakelijk verkeer Emissiebron / -activiteit Periode / frequentie 

Eigen medewerkers Niet van toepassing  

Gedeclareerde kilometers van 

ingehuurde zzp'ers 

Niet van toepassing  

 

De grootste emissiestromen in 2017 van J. van Bodegom & Zn B.V. zijn: 

• Brandstofverbruik:    99% 

• Gasverbruik:    1% 

 

Het brandstofverbruik  kan op het moment van rapportage niet worden onderverdeeld in 

gebruik door het wagenpark en materieel. Een van de verbeterpunten voor J. van Bodegom 

& Zn B.V. is dan ook om dit inzicht in de komende jaren te verbeteren. Wel is een overzicht 

gemaakt op basis van de kentekens en soorten materieel. Hieruit blijkt het volgende:  

Wagenpark 

Het wagenpark bestaat uit de volgende voertuigen. Het is lastig om de voertuigen met elkaar 

te vergelijken, aangezien de hoeveelheid en details van de informatie bekend bij het RDW 

significant verschilt. Vooral bij de vrachtwagens is te zien dat het om een relatief nieuwe 

vloot gaat met allemaal EURO 5 of EURO 6 classificatie. De drie personenauto’s liggen ver 

uit elkaar qua waardering met zuinigheidslabels A, C en E.  

 

Soort Aantal Gemiddeld 
bouwjaar 

Bestelwagens 13 2011 

Quads 6 2012 

Vrachtwagens 5 2016 

Personenauto’s 3 2013 

Opleggertrekker 1 2004 

Totaal 26 2012 

 

Materieel 

Over het materieel kan nog niks gezegd worden over de verbruiken per machine. Wel is een 

overzicht gemaakt van de aanwezige apparaten. Het is een van de verbetermogelijkheden 

om verbruiken van het materieel beter in kaart te brengen.  

 

Soort Aantal 

Bosmaaier 30 

Trekker 22 

Bladblazer 7 

Graafmachine 3 

Klepelmaaier 3 

Overig 2 of minder per stuk, totaal 25 
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2.3 Voorgaande energiebeoordelingen 

De afgelopen jaren zijn energieaudits uitgevoerd over het brandstofverbruik en gasverbruik 

van J. van Bodegom & Zn B.V.. Daaruit zijn de volgende verbeterpunten naar voren 

gekomen.  

 

2017 

• Trachten om de kwaliteit van de meetgegevens nog meer te verbeteren; zie 

hieronder. 

• Duurzaamheid na blijven streven en ontwikkelingen blijven volgen; zie participaties. 

• Laat bij aanschaf van nieuw materieel, kantoor- en werkplaatsinventaris het 

brandstof-energieverbruik mede bepalend zijn voor de keuze; wordt meegenomen. 

• Vergroot nog meer de energiebewustheid van de medewerkers; zie hieronder. 

• Controleer periodiek de bandspanning / Stimuleer blijvend het carpoolen; zie 

hieronder. 

• Onderzoek of er alternatieve brandstoffen en/of vormen van energie in de 

bedrijfsvoering toe te passen zijn; toepassing Eco2Fuel en vervolgens Ssynfuel. 

 

2.4 Verbeterpotentieel 

Op basis van de resultaten van energiebeoordelingen van voorgaande jaren en de 

noodzaak/mogelijkheid tot meer inzicht in verbruik van brandstof, is gekozen dit jaar het 

energieverbruik hiervan nader te onderzoeken. 

 

Verbetering in inzicht 

Om in de toekomst een beter inzicht in de grootste verbruikers te krijgen, kan het volgende 

verbeterd worden (voorbeelden): 

• Maatregel 1: betere brandstofregistratie systemen zodat er meer inzicht in de 

verbruiken van materieel  en wagenpark wordt verkregen. 

• Maatregel 2: stimuleren van medewerkers voor het juist invullen van de 

kilometerstanden 

• Maatregel 3: de gemiddelde verbruiken per machine inzichtelijk maken in een 

database en door de jaren heen monitoren 

 

Reductiepotentieel 

De volgende mogelijkheden zijn uit de analyse naar voren gekomen om de CO2-uitstoot 

verder te reduceren (voorbeelden): 

 

• Maatregel 1: Training Het Nieuwe Rijden 

• Maatregel 2: Verduurzamen wagenpark door instellen plafond voor CO2-uitstoot in 

leasebeleid 

• Maatregel 3: Energiebewustheid meer stimuleren onder medewerkers 

• Maatregel 4: Controleren bandenspanning en stimuleren carpoolen 
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3 Strategisch plan scope 3 

J. van Bodegom & Zn B.V. vindt het belangrijk om inzicht te verkrijgen in haar belangrijkste 

scope 3 emissies. Om dit inzicht te verkrijgen is er een kwalitatieve en kwantitatieve 

dominantie analyse uitgevoerd. De uitkomsten hiervan worden hieronder weergegeven. 

Tevens wordt er een strategie geformuleerd om deze scope 3 emissies te reduceren. 

 

3.1 Significante scope 3 emissies 

Aan de hand van zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve scope 3 analyse zijn de 

emissies in de keten van J. van Bodegom & Zn B.V. in kaart gebracht. 

 

3.1.1 Kwalitatieve scope 3 analyse 

Op basis van een indeling in Product-Marktcombinaties en de kwalitatieve benoeming van 

de grootte van invloed en mogelijkheden die J. van Bodegom & Zn B.V. op de verschillende 

Product-Marktcombinaties heeft, is de volgende top 3 naar voren gekomen: 

 Berm- en slootonderhoud – overheid 

 Berm- en slootonderhoud – overheid 

 Groenvoorzieningen – privaat 

 

3.1.2 Kwantitatieve scope 3 analyse 

Aan de hand van de 15 GHG-genererende categorieën voor scope 3 is een kwantitatieve 

analyse opgesteld. Bij deze kwantitatieve analyse is ook per categorie een inventarisatie 

gemaakt van welke ketenpartners betrokken zijn en welke reductiemogelijkheden er zijn (zie 

Excel-bestand Scope 3 Analyses. Scope 3 emissies van het bedrijf zijn bepaald aan de hand 

van een kwantitatieve scope 3 analyse. Daaruit zijn over 2017 de volgende emissies 

berekend: 

1. Categorie 1: Ingekochte diensten    475 ton CO2 

2. Categorie 1: Ingekochte goederen    184 ton CO2 

3. Categorie 4 & 9: Transport     82 ton CO2 

4. Categorie 7: Woon-werkverkeer    59 ton CO2 

 

De totale scope 3 uitstoot in 2017 is 800 ton CO2.Aangezien 2017 het eerste jaar is 

waarover scope 3 emissies zijn gekwantificeerd, is er nog geen voortgang aan te tonen.  

 

3.1.3 Ketenanalyses 

Er is besloten om een ketenanalyse te maken over de product-marktcombinatie Berm- en 

slootonderhoud – overheid. Om de analyse te maken is het project voor onderhoud van 

bermen en sloten in Flevoland-oost onderzocht. Dit project is verkregen met 

gunningsvoordeel, dus de ketenanalyse slaat hiermee twee vliegen in een klap. Om een 

overzicht te geven van de totale CO2-uitstoot in de keten wordt onderstaand een tabel en 

een taartdiagram gepresenteerd.   

 

Methode 
Fase 

Uitstoot (ton CO2) 
Verandering t.o.v. 
conventioneel 

Conventioneel Maaien en verzamelen 147,5 0% 
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Woon-werkverkeer 2,3 

Afval 117,7 

Totaal 267,5 

    

Nieuwe methode 
(normale diesel) 

Maaien en verzamelen 288,0 

+7,3% 
Woon-werkverkeer 4,3 

Afval -5,2 

Totaal 287,1 

    

Nieuwe methode 
(alternatieve brandstof) 

Maaien en verzamelen 71,8 

-73,5% 
Woon-werkverkeer 4,3 

Afval -5,2 

Totaal 70,9 

    

Werkelijke uitstoot 

Maaien en verzamelen 43,2 

-87,1% 
Woon-werkverkeer 2,8 

Afval -11,5 

Totaal 34,5 

 

In de aanbesteding heeft J. van Bodegom & Zn B.V. beloofd dat het een CO2-reductie van 

minimaal 50% zou behalen op dit project t.o.v. de conventionele maaimethode. In deze 

ketenanalyse is berekend of deze reductie inderdaad te behalen was met de gewijzigde 

methode van werken, en wat de werkelijke uitstoot van dit project is. De extreme 

weersomstandigheden vormen de belangrijkste reden voor de differentiatie tussen geplande 

werkzaamheden volgens verduurzaamde methode en de werkelijke uitstoot. 

 

In het vorige hoofdstuk is een cijfermatig overzicht gegeven van de totale reductie. In deze 

tabel is te zien dat de nieuwe methode van werken op zich geen reductie oplevert voor de 

totale uitstoot als normale diesel zou worden gebruikt. Wel zien we een reductie in de 

ketenstap afval, aangezien het gefilterde afval beter kan worden gebruikt. 

 

Bij het gebruik van alternatieve brandstof zien we wel een significante reductie van meer dan 

73%. In de werkelijke situatie ligt de reductie zelfs nog hoger. De belofte van minimaal 50% 

CO2-reductie van de scope 3 emissies van de ketenanalyse is behaald. De voortgang van de 

volledige scope 3 analyses wordt in 2019 aangetoond door het basisjaar 2017 met de scope 

3 emissies van 2018 te vergelijken. 

 

3.2 Reductiestrategie scope 3 

Voordat er een strategie geformuleerd wordt, is er aan de hand van de 15 GHG-categorieën 

een analyse uitgevoerd over de mogelijkheden die J. van Bodegom & Zn B.V. heeft om de 

up- en downstream emissies te beïnvloeden, inclusief de betrokken ketenpartners. De 

resultaten van deze analyse zijn terug te vinden in 5.A.1, Kwantitatieve Analyse. In de 

volgende paragrafen wordt beschreven voor welke strategie er uiteindelijk is gekozen om de 

scope 3 emissies te beïnvloeden en te reduceren. 

 

3.2.1 Inventarisatie reductiestrategieën 

Onderstaand is een opsomming gegeven van de relevante mogelijk strategieën in de keten 

+ bijbehorende autonome acties: 
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 Inkoop; alternatieve producten stimuleren en ontwikkelen. Bij inkoopbeleid de 

verplichting tot voeren CO2-reductiebeleid opstellen (bij onderaannemers). 

 

 Inzet materieel derden: zuinigheid/milieulabel als criterium bij inhuur van materieel, in 

overleg met onderaannemers/concern over mogelijkheden van besparing. 

 

 Transport derden: verminderen van transportkilometers door plannen van ritten en 

letten op maximale belading en door zoveel mogelijk per schip of trein te vervoeren. 
 

 Afval: verminderen van afval door direct hergebruik van materiaalstromen in andere 

projecten, scheiden van afval op kantoor en/of op de werf, rechtstreeks terugbrengen 

van afvalmaterialen (vnl metalen) naar producent (ipv afvalverwerker). 

 

J. van Bodegom & Zn B.V. kiest ervoor zich te focussen op afval en daarmee te richten op 

advisering van opdrachtgevers. Daarbij is een kwantitatieve doelstelling geformuleerd op 

basis van de ketenanalyse. Deze doelstelling is opgenomen in hoofdstuk 4 ‘Doelstellingen’. 

 
 

3.2.2 Ketenpartners 

In deze paragraaf worden de belangrijkste ketenpartners van J. van Bodegom & Zn B.V. 

benoemd die betrokken zullen worden bij het realiseren van de scope 3 doelstelling. Deze 

ketenpartners zullen benaderd worden om informatie met betrekking tot CO2-reductie in de 

keten of het bedrijf aan te leveren. 

 

Ketenpartner Type aan te leveren gegevens en acties 

Onderzoekspartners Gegevens over materieel en verwerkingsmethoden die worden 
onderzoecht (zie ook hoofdstuk 6 over participaties) 

Opdrachtgever Stimuleren van gebruik Ssynfuel en andere duurzame maatregelen 

Intermediair Onderhandelen tussen verschillende boeren en partijen met gewassen 

Ingehuurde krachten Gegevens woon-werkverkeer, meewerken aan doelstellingen bedrijf 
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4 Doelstellingen 

Aan de hand van voorgaande hoofdstukken wordt bepaald of de reeds opgestelde 

doelstellingen nog steeds actueel zijn, of dat deze mogelijk aangepast (aangescherpt of juist 

afgezwakt) moeten worden, teneinde ambitieus én realiseerbaar te blijven. Dit wordt in de 

volgende alinea’s verder beschreven. Aanpassingen aan de doelstellingen worden ook 

besproken in het managementoverleg. In 2017 zijn nieuwe reductiedoelstellingen opgesteld.  

 

4.1 Vergelijking met sectorgenoten 

Onze reductiedoelstelling is gebaseerd op onze relatieve positie binnen de sector die wij 

bepaald hebben aan de hand van beoordeling van maatregelen via de maatregellijst van 

SKAO, alsmede de heringevoerde maatregellijst van de SKAO. Hieruit blijkt dat wij door 

onze reeds gerealiseerde maatregelen een relatieve ‘middenmoter’ zijn binnen de sector. 

Wanneer wij onze doelstellingen realiseren verwachten wij onze positie te verbeteren als 

‘middenmoter’. 

 

Voor het opstellen van de doelstelling wordt ook onderzocht welke maatregelen en 

doelstellingen sectorgenoten ambiëren. Enkele voorbeelden van sectorgenoten die in het 

bezit zijn van het CO2 bewust certificaat hebben de volgende doelstellingen: 

 

• Sectorgenoot 1 | Zuidema Groenvoorziening N5  

Zij hebben zich als doel gesteld om 10% CO2 op scope 1 en 2 te reduceren in 2018. 

Om deze doelstelling te realiseren hebben zij de volgende maatregelen genomen: 

o Instructie Het Nieuwe Rijden 

o Hybride bestelbusjes 

o Elektrisch materiaal aanschaffen 

 

• Sectorgenoot 2 | KZ Aanneming en Groenvoorziening 

Zij hebben zich als doel gesteld om  6% CO2 op scope 1 en 2 te reduceren in 2023 

t.o.v. 2018. Daarnaast hebben ze de doelstelling gesteld om in 2023 t.o.v. 2018 4% 

minder CO2 uit te stoten in scope 3. Om deze doelstelling te realiseren hebben zij de 

volgende maatregelen genomen: 

o Instructie Het Nieuwe Rijden 

o Verscherpen inkoopbeleid 

o Bijhouden kilometerstanden en monitoren verbruik en rijgedrag 

o Vervangen oude tractoren 

o Overstap naar groene stroom 
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4.2 Hoofddoelstelling 

J. van Bodegom & Zn B.V. heeft zich als doel gesteld om in de komende 3 jaar, gemeten 

vanaf het referentiejaar tot aan het jaar van herbeoordeling, onderstaande CO2-reductie te 

realiseren. 

 

Scope 1 en 2 doelstellingen J. van Bodegom & Zn B.V. 

J. van Bodegom & Zn B.V. wil in 2021 ten opzichte van 2016 4% minder CO2 uitstoten 
in scope 1 en in scope 2 

Bovengenoemde doelstelling wordt gerelateerd aan de gerealiseerde omzet om de 

voortgang in CO2-reductie te monitoren. Naar aanleiding van de verandering in brandstof en 

wijziging van het rapporteren – met relatie naar behaalde omzet – wordt deze doelstelling in 

2019 nogmaals geëvalueerd en mogelijk omhoog bijgesteld.  

Deze doelstelling geldt ook voor projecten met gunningsvoordeel, omdat de werkzaamheden 

van de projecten niet afwijken van de normale werkzaamheden lopen deze doelstellingen 

parallel. De enige afwijking die hierin mogelijk is, is als J. van Bodegom & Zn B.V. voor 

zichzelf tijdens de aanbesteding een strengere doelstelling heeft opgesteld. Dit is het geval 

bij de aanbesteding voor het onderhoud van bermen en sloten in Flevoland Oost in 2018. Op 

basis van dit project is de volgende scope 3 reductiedoelstelling opgesteld.  

 

Scope 3 doelstellingen J. van Bodegom & Zn B.V. 

J. van Bodegom & Zn B.V. wil in 2021 ten opzichte van 2017 50% minder CO2 uitstoten 
in de keten van onderhoud bermen en sloten 

In 2018 en 2019 zal deze doelstelling berekend worden aan de hand van de ketenanalyse, 

dit zal verder worden doorgerekend met ketengegevens van het gehele bedrijf in de jaren 

die daarop volgen. De maatregelen om dit te behalen in het huidige project met 

gunningsvoordeel staan beschreven in de ketenanalyse.  

 

Doelstelling t.o.v. 2016 
Soorten emissies 
en scopes 
(SKAO) 

2016 
(ton 
CO2) 

2017 
(ton 
CO2) 

2018 
(ton 
CO2) 

2019 
(ton 
CO2) 

2020 
(ton 
CO2) 

2021 
(ton 
CO2) 

Reductie 0% 0,8% 1,6% 2,4% 3,2% 4% 

scope 1 

Aardgasverbruik 7,2 7,1 7,1 7,0 7,0 6,9 

Brandstofverbruik 
 

    Diesel 

    Benzine 

    LPG 

    Petroleum 

 
 

833,1 
 

27,6 
 

0,9 
 

0,1 

 
 

826,4 
 

27,4 
 

0,9 
 

0,1 

 
 

819,8 
 

27,2 
 

0,9 
 

0,1 

 
 

813,1 
 

26,9 
 

0,9 
 

0,1 

 
 

806,4 
 

26,7 
 

0,9 
 

0,1 

 
 

799,8 
 

26,5 
 

0,9 
 

0,1 

scope 2 

Elektraverbruik 3,5 3,5 3,4 3,4 3,4 3,4 

 
(genormaliseerd) 
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 2016 
Basisjaar 

2017 
(ton CO2) 

 
0,8% 

2018 
(ton CO2) 

 
1,6% 

2019 
(ton CO2) 

 
2,4% 

2020 
(ton CO2) 

 
3,2% 

2021 
(ton CO2) 

 
4% 

Omzet- 
percenta

ge 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Scope 1 868,8 861,9 854,9 848,0 841,0 834,1 

 

Scope 2 3,5 3,5 3,4 3,4 3,4 3,4 

 
Totaal 872,3 865,4 858,3 851,4 844,4 837,5 
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In de bovenstaande grafiek is te zien dat de CO2-uitstoot van J. van Bodegom door de jaren 

fluctueert. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de weeromstandigheden en het soort 

werk wat wordt uitgevoerd. Wel zien we dat tijdens de eerste helft van 2018 minder CO2 is 

uitgestoten dan tijdens de eerste helft van het jaar ervoor. De verwachting is dat dit over het 

tweede halfjaar van 2018 nog verder daalt, vanwege het gebruik van Ssynfuel.  

Van de reductiedoelstelling over scope 3 is nog geen voortgang aan te tonen aangezien 

deze rapportage de eerste scope 3 analyses omvatten. Dit is een aandachtspunt voor 

komende jaren.  
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5 Maatregelen reductieplan 
Om te kunnen voldoen aan de reductiedoelstellingen zullen we verschillende maatregelen 

nemen. 

  

5.1 Duurzamer machinepark 
Deze maatregel heeft betrekking op het reduceren van dieselverbruik. Wij willen met het 

‘groener’ maken van ons inkoopbeleid een CO2-reductie bewerkstelligen door bij de inkoop 

actief te letten op de verbruiksgegevens bij zowel de machines als de bedrijfswagens. Wij 

verwachten met deze maatregelen een CO2-besparing te halen van 1% in scope 1 in het 

komende jaar. 

 

De maatregel kost hoogstens extra manuren om verschillende leveranciers en machines qua 

verbruik te vergelijken. 

 

5.2 Gedrag op de projecten 
Deze maatregel heeft betrekking op het reduceren van dieselverbruik. De maatregel betreft 

het realiseren van een gedragsverandering onder het personeel op de projecten. Denk aan 

stationair laten draaien van materieel. Voor deze maatregel is gekozen omdat eenieder 

binnen J. van Bodegom & Zn. B.V. (voornamelijk projectmedewerkers van J. van Bodegom & 

Zn. B.V.) zijn aandeel moet leveren in CO2-besparing. Wij verwachten met deze maatregel 

een CO2-besparing te behalen van ca. 1% binnen scope 1. 

 

Deze maatregel zal manuren kosten om een gedragsverandering voor elkaar te krijgen bij de 

verschillende betrokkenen. 

 

5.3 Gedrag in de werkplaats 
De maatregel heeft betrekking op het reduceren van dieselverbruik en het gas- en 

elektriciteitsverbruik. De maatregel betreft het realiseren van een gedragsverandering onder 

het personeel in de werkplaats. Het betreft hier een gedragsverandering t.o.v. het 

verminderen van draaiuren. Voor deze maatregel is gekozen omdat een ieder binnen J. van 

Bodegom & Zn. B.V.. 

(in dit geval de werkplaatsmedewerkers) zijn aandeel moet leveren in CO2-besparing. Wij 

verwachten met deze maatregel een CO2-besparing te behalen van ca. 1% in scope 1. 

 

5.4 Het Nieuwe Rijden en Het Nieuwe Draaien 
De emissiestroom waarop deze maatregel betrekking heeft is brandstofverbruik van de 

vrachtwagen. Voor deze maatregel is gekozen omdat wij denken hiermee aanzienlijk te 

kunnen besparen. Het nieuwe rijden/draaien kan (volgens opgave) een besparing opleveren 

van ca. 4% totaal. Reëel zal dit lager liggen. 

  

5.5 Groene stroom inkopen 
Deze maatregel heeft betrekking op het reduceren van de CO2-uitstoot door het 

elektriciteitsverbruik. In de afgelopen jaren zijn zonnepanelen geïnstalleerd op het pand. 

Hierdoor hoeft er geen groene stroom meer ingekocht te worden. Door het installeren van de 

zonnepanelen is er geen scope 2 uitstoot meer. 

 

5.6 Bedrijfspand 

Deze maatregel heeft betrekking op het reduceren van het elektriciteitsverbruik. 
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Aftasting plaatsen van lichtkoepels en verdere ledverlichting, kan het elektra voor de 

werkplaats tot een minimum beperkt worden. Tevens het eventueel plaatsen van 

bewegingssensoren in ruimtes. Wij verwachten op het elektriciteit 2% minder te verbruiken. 

Dit heeft geen invloed op de CO2-uitstoot omdat er groene elektrische energie gebruikt 

wordt. 

 

5.7 Alternatieve brandstoffen/groene stroom 
In het kader van de hierboven opgestelde doelstellingen, is de organisatie begonnen met het 

gebruiken van Eco2Fuel en vervolgens Ssynfuel. In de komende jaren zal er steeds meer 

gebruik gemaakt worden van Ssynfuel, dit kan voor een flinke reductie zorgen vanaf 2018. 
 

 

5.8 Planning maatregelen 

Actie Mogelijke CO2- 

reductie (%) 
Verantwoordelijk Streefdatum 

Aanschaf tractoren AdBlue 5% Directie, 
leverancier 

Continu 

Gebruik alternatieve brandstof 
Eco2Fuel (+) en Ssynfuel 

20-80% Directie, 
leverancier 

Continu 

Mecalac rupskraan aangeschaft 0,5% Directie, 
leverancier 

2017 

Alternatieve verwerking van 
afvalproducten (bijv. Van Gras naar 
Hout, Grass to Grid) 

Scope 3 CAN Rijntec, 
TBI, directie 

2019-2020 

Verbruiksgegevens als voorwaarde 
bij inkoop 

Scope 3 Directie, 
leverancier 

2017/2018 

Onderzoek overstappen op 
groene stroom 

100% Directie, 
Leverancier Eneco 

2017/2018 

Personeel instrueren bij het 
zuinig gebruik van middelen 

1% Directie / COF Aug. 2017 

Lichtkoepels / LED uitbreiden 10% COF, directive 2017/2018 

Onderzoek tractor met waterstof Onzeker Directie 2019 

 

5.9 Al uitgevoerde maatregelen 
Vanaf 2008 zijn bij aanschaf van nieuw materieel, de brandstof besparende systemen 

medebepalend geweest voor de keuze. Tevens isolerende maatregelen voor de 

bedrijfsgebouwen. 

In de loodsen en het magazijn zijn Ledverlichting en bewegingsmelders geïnstalleerd. 

Er was een nieuwe vrachtwagen met euro5 motor aangeschaft; quads op benzine; een 

bedrijfsauto met EURO6, een nieuwe trekker met ad blue en een reform maaimachine stage 

3B motor. 
 

5.10 Voortgang (lopende) emissiereductie en CO2-compensatie 
De nieuwste initiatieven v.w.b. de CO2-reductie van J. van Bodegom richt zich op innovatie 

rondom het gebruiken van reststoffen. Er zijn drie grote projecten waar het bedrijf momenteel 

aan werkt om het groenafval beter bruikbaar te maken. Hierbij wordt o.a. samengewerkt met 

ACN Rijntech en TBI. Er zijn ook tractoren aangeschaft die AdBlue gebruiken. Voor een 

groot gedeelte is voor het dieselverbruik gebruik gemaakt van Eco2Fuel en Eco2Fuel+; dit 

heeft een flinke reductie van respectievelijk 17% en 24%. Inmiddels wordt ook Ssynfuel+ 

gebruikt dat een reductie oplevert van 89%. 
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Medio 2015 zijn 168 zonnepanelen geïnstalleerd. Dit is goed zichtbaar in de voortgang 

van scope 2. Vanaf 2017 is er geen uitstoot in scope 2 meer.  

Er is een nieuwe zuinige Mecalac rupskraan aangeschaft en enkele andere machines met 

een start-stop systeem, grille-afsluiting voor minder brandstofverbruik. Tevens roetfilters, een 

lage led-flitsbalk op alle modellen en snelheidsbegrenzers ingesteld alsmede voorzien van 

track&trace voor het rijgedrag. 
 

5.11 Overige aanbevelingen 
Trachten om de kwaliteit van de meetgegevens nog meer te verbeteren. 

Duurzaamheid na blijven streven en ontwikkelingen blijven volgen. 

Laat bij aanschaf van nieuw materieel, kantoor- en werkplaatsinventaris het brandstof-

energieverbruik mede bepalend zijn voor de keuze. 

Vergroot nog meer de energiebewustheid van de medewerkers. 

Controleer periodiek de bandspanning / Stimuleer blijvend het carpoolen. 

Onderzoek of er alternatieve brandstoffen en/of vormen van energie in de bedrijfsvoering toe 

te passen zijn.  
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6 Participatie sector- en keteninitiatieven 

Vanuit de CO2-Prestatieladder wordt gevraagd om deelname aan een sector- of 

keteninitiatief. Het bedrijf dient zich daarbij op de hoogte te stellen van de initiatieven die 

binnen de branche spelen. 

 

6.1 Onderzoek naar bestaande initiatieven 

Om inzicht te krijgen in bestaande initiatieven hebben wij websites van de op niveau 4 en 5 

gecertificeerde bedrijven bezocht, door naar hun CO2-Prestatieladder pagina te gaan en 

daar voor een sectorinitiatief te kiezen. Ook op de website van SKAO staan veel initiatieven 

verzameld. Daarnaast hebben wij gekeken naar de branchevereniging om na te gaan wat er 

in onze branche gebeurt aan initiatieven, mogelijk in samenwerking met opdrachtgevers. 

 

Enkele relevante bestaande initiatieven zijn bekeken op: 

- www.skao.nl 

- www.cumela.nl 

- www.nlco2neutraal.nl/ 

- www.duurzaammkb.nl 

- www.duurzameleverancier.nl 

 

In dit hoofdstuk wordt aangetoond dat J. van Bodegom & Zn. B.V. op de hoogte is van sector 

en/of keteninitiatieven op het gebied van CO2-reductie die in belangrijke mate verband 

houden met de projectenportefeuille. 

 

Enkele relevante bestaande initiatieven zijn: 

- Toepassen innoverende processen en producten 

Innovatieve werkmethoden die de belasting voor mens en milieu zo veel mogelijk beperken 

en een duidelijke bijdrage leveren aan milieudoelstellingen. Deze innoverende maatregelen 

ook zo veel mogelijk delen met opdrachtgevers en sector- en ketengenoten.  

- Het nieuwe rijden 

Het Nieuwe Rijden is een initiatief om het brandstofverbruik te reduceren en zodoende de 

CO2-uitstoot. 

- Duurzaam inkopen overheid 

Dit initiatief zien wij ook terug bij grotere opdrachtgevers, zoals waterschappen e.d.. Deze 

stellen vaker eisen dat haar aannemers gecertificeerd zijn op het gebied van duurzaamheid 

zoals FSC hout of CO2-prestatieladder. 

- Brandstofbesparing 

Reductie van het brandstofverbruik en daarmee ook de CO2-productie door gebruik van 

speciale brandstof. Brandstofbesparing met Eco2Fuel diesel - Initiatief “Duurzaam inkopen 

en gezamenlijk duurzamer opereren middels het gebruik van Eco2Fuel Diesel”. Dit is 

inmiddels omgezet naar de nog duurzamere Ssynfuel. 

- “Sturen op CO2” (Cumela Nederland) 
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Cumela Nederland organiseert “Sturen op CO2”: twee bijeenkomsten per jaar waarbij 

de deelnemers uitgebreid informatie met elkaar uitwisselen, studiemateriaal inzake CO2-

reductie ontvangen en gratis toegang hebben tot een speciaal telefonisch spreekuur over het 

thema. Tevens worden de onderwerpen dusdanig gekozen dat ook de invalshoeken A, B en 

C van de norm aan bod komen. 

- “Nederland CO2-Neutraal” 

Lidmaatschap wordt afgetast en bezoek seminar  hiermee kan worden voldaan aan de 

normeisen 3.D.1 en 5.C.1. 

- “Bermgras / Grassap” 

Actosium / Conferentie kansen voor bermgras / grassap naar strooizout / workshop innovatie 

gericht aanbesteden. 

- Project Grasvezels en Grassap voor vee 

Door middel van grasraffinage wordt het gras gesplitst in sap en vezels. 

- Grondstoffen uit afvalgras oogsten met graspers 

 

6.2 Initiatieven besproken in het management  

Het onderzoek naar de verschillende initiatieven is binnen in het managementteam 

besproken. Tijdens dit overleg is de keuze gemaakt om actief deel te nemen uit de volgende 

initiatieven: 

 

- Brandstofbesparing met Eco2Fuel toevoeging aan diesel, vervolgens door 100% 

Ssynfuel te gebruiken 

- Duurzaamheid aftasten met Project Grasvezels en Grassap voor vee 

- Duurzaamheid aftasten met Grondstoffen uit afvalgras oogsten met graspers 

- Bermgras 

 

Dit onderzoek is uitgevoerd door de CO2-functionaris in samenwerking met de extern 

adviseur. Voor de aantoonbaarheid om op de hoogte te zijn van de initiatieven volgens 

1.D.1/1.D.2 is dit hiermee tevens besproken in MT en zijn vervolgacties gepland. 

 

6.3 Keuze voor actieve deelname 

Er is juist voor deze initiatieven gekozen omdat dit in belangrijke mate verband houdt met 

onze projectenportefeuille en meest materiële emissies. Er is een actieve deelname omtrent 

duurzaamheid en CO2-reductie omtrent Grondstoffen uit afvalgras oogsten met graspers. 

(zie documenten). Er is een actieve deelname omtrent duurzaamheid en CO2-reductie 

omtrent het Project ‘Grasvezels en Grassap voor vee’ opgezet. 

  

Dit hoofdstuk beschrijft de actieve deelname aan het aftasten van de initiatieven “Duurzaam 

inkopen en gezamenlijk duurzamer opereren middels het duurzamer gebruik van de meest 

materiële emissie - Diesel”. Deze actieve deelname is conform eisen van het handboek / 

de norm van de CO2-Prestatieladder 3.0. 
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6.4  “Van Grassnippers naar Houtsnippers” 

Middels aanbestedingen voor maaien / grasverwerking programma verder ontwikkelen om 

kansen te benutten voor omzetting van bermgras alsmede grassap naar strooizout af te 

tasten. 

De voornaamste reden/aanleiding tot actieve deelname aan dit initiatief is dat J. van 

Bodegom & Zn. B.V. veelal en vaak actief is in maaien en het bermgras en grassap om kan 

zetten in nieuwe energie. J. van Bodegom & Zn. B.V. verricht veel werkzaamheden in lijn 

met het maaien. Bij deze rol horen ook activiteiten als Actosium / Conferentie kansen voor 

bermgras bezoeken / Grassap naar strooizout aftasten (bijwonen bijeenkomst) / Workshop 

innovatie gericht aanbesteden. 

 

6.5 Deelname Project Grasvezels en Grassap voor vee 

Duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht in onze maatschappij. Dit zien wij ook terug bij 

onze opdrachtgevers. Steeds vaker zal er gevraagd worden naar de CO2- uitstoot van onze 

organisatie. Dit wordt gedaan doormiddel van de CO2- prestatieladder. Met deze CO2-

prestatieladder worden bedrijven uitgedaagd en gestimuleerd om de eigen CO2-uitstoot te 

kennen en te verminderen. Zodoende wil J. van Bodegom & Zn. B.V. zich certificeren op 

Niveau 5 van de CO2-Prestatieladder. 

 

Het proces begint bij het maaien van gras. Door middel van grasraffinage wordt het gras 

gesplitst in sap en vezels. De grasvezels, vers of gekuild, worden gedroogd tot 85% d.s. De 

vezels kunnen dan gebruikt worden als vochtopnemend strooisel voor vee. De vezels 

leveren voor de vergister meerwaarde. Graspersen zorgt voor een hoger d.s. gehalte 50% 

en voor fragmentatie, dit levert volgens Jansen Wijhe en volgens proeven van BELW Advies 

150 Nm3 op. Grassappen bevatten naast water 4% d.s. ook veel nutriënten, NPK en eiwitten 

3% en losse aminozuren, suikers 7%. Deze voedingsstoffen maken dat de vergister beter 

gaat werken. Sinds 2009 brengt de NEN Commissie duurzaamheidsvraagstukken Biomassa 

advies uit aan het Kabinet over de duurzaamheid van biomassa. EcoGrondstoffen BV was in 

2013 lid van deze commissie. 

Er is een toenemende belangstelling voor de inzet van biomassa binnen de energie- en 

grondstoffenvoorziening.  
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Bijlage A | Inventarisatie reductiemogelijkheden 

Dit verslag is een opsomming van allerlei mogelijke CO2-reductiemaatregelen, benoemd per 

emissiestroom. Dit document dient als inspiratie voor het bepalen van de 

reductiemaatregelen die zullen worden toegepast binnen J. van Bodegom & Zn B.V.. Per 

maatregel is een globale indicatie gegeven van het reductiepotentieel. Tevens is er op de 

website van de SKAO de maatregelenlijst ingevuld. Deze zal ook ter inspiratie gelden voor 

het nakomen van de reductiemaatregelen. 

 

B.1 Reduceren brandstofverbruik 

Het verminderen van brandstofverbruik kan op 3 manieren: het verminderen van het aantal 

te rijden kilometers, het efficiënter rijden waardoor minder brandstof verbruikt wordt of het 

gebruiken van een alternatief vervoersmiddel. Hieruit volgen een aantal mogelijk te nemen 

maatregelen. 

 

B.1.1 Algemeen 

✓ Zorgen voor een goed registratiesysteem van eventuele eigen tank voor brandstof 

voor materieel en/of aggregaten, zodat het verbruik eenvoudig per machine uit de 

administratie gehaald kan worden. 

 

B.1.2 Efficiënter rijgedrag 

✓ Cursus Het Nieuwe Rijden/Het Nieuwe Draaien geven aan medewerkers. Door 

instructies te geven over welke aspecten van het rijgedrag het brandstofverbruik van 

de auto beïnvloeden, leren autobestuurders zuiniger te rijden. 

De verwachte CO2-reductie op brandstofverbruik: initieel 5 -10%. Bij het juist toepassen van 

de cursus kan een besparing van 10% behaald worden. 

 

✓ Bewustwording van bestuurders over hun rijgedrag vergroten door: 

o Regelmatig terugkerende aandacht aan Het Nieuwe Rijden via toolbox, 

werkoverleg, etc. 

o Wedstrijd voor chauffeurs: Green Driver Challenge (terugkoppeling per 

kwartaal of half jaar; voortgang van het rijgedrag meten aan de hand van 

het normverbruik per auto of aan het verbruik van chauffeur zelf) 

o Halfjaarlijks een ‘Fiets naar je Werk Dag’ (met ’s middags een 

bedrijfsborrel) 

o Mentorchauffeur die nieuwe chauffeurs coacht op veilig en zuinig rijden 

Verwachte CO2-reductie op brandstof door correct toepassen van Het Nieuwe Rijden: 10 % 

(op langere termijn) 

 

✓ Stimuleren van carpooling door digitaal platform waarop ritten naar andere 

vestigingen geplaatst kunnen worden (of via een openbare app of website zoals 

toogethr.nl, slimmercarpoolen.nl of BlaBlacar) 
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✓ Ter beschikking stellen van zuinige leenauto’s, eventueel van collega 

medewerkers, aan medewerkers die voor enkele uren een auto nodig hebben.  
 

✓ Stimuleren om deel te nemen aan platforms om auto’s te delen zoals GreenWheels 

 

✓ Invoeren van een mobiliteitsregeling met verschillende vervoersvormen. Hiermee 

wordt duurzaam reisgedrag gestimuleerd door medewerkers naast het gebruik van 

een auto ook gebruik te laten maken van andere vervoersmiddelen zoals de fiets, 

trein of bus.  

 

✓ Het Low Car Diet van Stichting Urgenda 

Het Low Car Diet is de ideale speeddate met verschillende vormen van vervoer. Elk 

jaar vindt deze wedstrijd plaats vanaf de ‘Dag van de Duurzaamheid’. De deelnemers 

maken 30 dagen lang gebruik van de mobiliteitskaart waarbij ze voor ververvoer naar 

werk- en vergaderlocaties gebruik maken van fietsen, high speed e-bikes, openbaar 

vervoer en elektrische en hybride auto’s. Bedrijven gaan met elkaar de strijd aan om 

zoveel mogelijke duurzame kilometers te maken en ervaren dat de dagelijkse reis 

goedkoper, schoner en gezonder kan. 
 

B.1.3 Verminderen van reiskilometers 

✓ Bij projecten verder van huis het personeel laten overnachten in hotels 

✓ Inschakelen van personeel dat dichtbij projectlocatie woont 

✓ Werkmaterieel zoveel mogelijk op projectlocatie laten staan 

✓ Visualisering en optimalisatie van afgelegde afstanden in werkplaats door 

bijvoorbeeld spaghetti-diagram (Lean Six Sigma) 

✓ Gebruik maken van digitale vergadermogelijkheden (bijvoorbeeld door conference 

calls) 

✓ Gebruik maken van flexibele werkuren en mensen laten thuiswerken 

 

B.1.4 Vergroening wagens en brandstoffen 

✓ Aanschaffen van zuinige auto’s en werkmaterieel (A- of B-label, hybride/elektrische 

auto) 

De verwachte CO2-reductie op brandstofverbruik: een zuinige auto met A- of B-label 

verbruikt zo’n 10% minder dan een gemiddelde auto in dezelfde klasse. 

✓ Rijden op groengas 

✓ Start-stop systeem, eco-stand en/of motormanagementsysteem op kranen en shovels 

✓ Lager instellen van hydraulische druk op materieel 

✓ Frequent onderhoud in combinatie met Het Nieuwe Rijden, zoals het controleren van 

de bandenspanning (Banden op spanning houden scheelt al zo’n 3% in 

brandstofverbruik!) 

✓ Banden: zuinig label (profiel, weerstand etc.) 

✓ Banden: oppompen met stikstof of CO2 

✓ Brandstof met optimale verbrandingswaarde aanschaffen 

(De verwachte CO2-reductie is mogelijk enkele procenten) 
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✓ Bouwkeet/schaftruimte verduurzamen                                                                            

(isoleren, groene aggregaat op zonne-energie plaatsen) 

✓ Aanschaffen van elektrische en/of hybride machines en materieel 

✓ Aanschaf van nieuwe vrachtwagens en machines met Euro 5 of 6 motoren 

 

B.2 Reduceren Elektra- en gasverbruik 

In de onderstaande alinea’s wordt beschreven welke maatregelen er kunnen worden 

genomen om in kantoren, magazijnen en serverruimten de CO2-uitstoot te verminderen. 

 
B.2.1 Algemeen 

✓ Het plaatsen van slimme tussenmeters waardoor gas- en elektraverbruik 

nauwkeuriger gemeten kunnen worden. Dit helpt om beter inzicht te krijgen in het 

energieverbruik en nauwkeuriger meetgegevens te verkrijgen waardoor 

onzekerheden in de emissie-inventaris kleiner worden. 

Verwachte reductie op het gas- en elektraverbruik: geen directe reductie door deze 

maatregel. 

 

B.2.2 Reduceren gasverbruik 

✓ Betere isolatie van de panden door toepassen van dakisolatie, muurisolatie, 

vloerisolatie, HR-glas, isolerende raamfolie of tochtwering in kozijnen of deuren. 

Verwachte reductie op het gasverbruik: afhankelijk van hoeveel in het pand verbeterd kan 

worden, kan hierop gemiddeld zo’n 5% gereduceerd worden. 

✓ Onnodig aan laten staan van ruimteverwarming buiten bedrijfsuren, voornamelijk bij 

bedrijfshallen. Toepassen van een tijdschakelaar. Eventueel temperatuur per ruimte 

inregelen met ruimtethermostaten. 

✓ Aanbrengen van sneldeuren in magazijnen en bedrijfshallen om warmteverlies te 

voorkomen. 

✓ Isolatie aanbrengen om leidingen en appendages om warmteverlies te voorkomen. 

✓ Hoog Rendement ketels installeren. Of een zonneboiler of elektrische waterpomp 

Verwachte reductie op gasverbruik: 5% ten opzichte van gewone Cv-ketel en bij een 

zonneboiler of elektrische pomp zelfs gemiddeld 50%  

✓ Warmte-Koude-Opslag (WKO) met warmtepomp installeren. 

Verwachte reductie op gasverbruik: circa 40% ten opzichte van een Hr-ketel. 

✓ Klimaatinstallatie opnieuw laten inregelen door een expert (waarbij rekening 

gehouden wordt met hoe kantoorpanden worden gebruikt, hoe facilitaire dienst en 

servicetechnicus werkt en hoe de individuele gebruiker met zijn werkplek omgaat)  

Verwachte reductie op gasverbruik: bespaart 10%. 

✓ Warmte van bijvoorbeeld servers of compressoren gebruiken voor verwarming van 

ruimtes 

 

B.2.3 Reduceren elektraverbruik 

✓ Bereikte reductie: volledige overstap op groene stroom realiseert een reductie van 

100% op de CO2-uitstoot door elektraverbruik. Mocht er in de toekomst toch grijze 
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energie ingekocht moeten worden, dan beperken onderstaande maatregelen 

de energievraag. 

✓ Het inkopen van groene stroom met SMK-keurmerk voor alle panden of een gedeelte 

van de panden. In het geval een pand met meerdere gebruikers gedeeld wordt, kan 

overwogen worden om slechts een bepaald percentage aan groene stroom in te 

kopen of losse groencertificaten (Garanties van Oorsprong) te kopen. 

✓ Plaatsen van energiezuinige verlichting zoals LED-verlichting of energiezuiniger TL-

verlichting. Er is ook LED-verlichting verkrijgbaar die past op TL-armatuur. 

✓ Plaatsen van armatuur met reflectoren op montagebalk zodat licht naar de werkplek 

wordt weerkaatst 

✓ Plaatsen van lichtsensoren voor daglichtafhankelijke lichtregeling 

✓ Temperatuur van de airco in de serverruimte verhogen naar 21-22 °C (met name 

nieuwere servers hoeven niet zo koud te staan als oude servers) of zorgen voor 

passieve ventilatie naar buiten toe 
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Bijlage B | Mogelijke strategieën om voor scope 3  

Upstream Scope 3 emissies Mogelijke acties om CO2 te verminderen in scope 3 

Aangekochte goederen en 
diensten 

• Inkoop bij lokale leveranciers 

• Inkoop bij duurzame leveranciers 

• Zelf productie van materialen uit afvalstromen (Beton, 
vulmateriaal enz.) 

Kapitaalgoederen • Inkoop bij lokale leveranciers 

• Inkoop bij duurzame leveranciers 

• Inkoop van zuinigere vrachtwagens 

• Duurzame panden aanschaffen met nieuwste BREEAM 
criteria 

Brandstof en energie 
gerelateerde activiteiten (niet 
opgenomen in scope 1 of 2) 

• Onderaannemers met een CO2-Bewust certificaat 

• Onderaannemers met EURO 6 vrachtwagens 

• Onderaannemers met een doelstelling op CO2-uitstoot 

• Onderaannemers dicht bij de locatie van projecten 

Upstream transport en distributie • Leveranciers in de buurt van project locatie gebruiken  

• Transporteur vinden met doelstelling op CO2-uitstoot 

• Transporteur met EURO 6 vrachtwagens 

• Transport van leverancier direct naar project en niet eerst 
naar tussen locatie 

Productieafval • Zo veel mogelijk van afval scheiden voor hergebruik 

• Zelf mogelijk afval hergebruiken voor andere doeleinden 

Business travel • Mensen stimuleren om met de fiets te gaan waar mogelijk 

Woon-werkverkeer • Werknemers stimuleren om samen te reizen 

• Werknemers stimuleren om met OV te gaan 

• Werknemers stimuleren om met de fiets te gaan 

Upstream geleaset activa • Leasemaatschappij met een CO2-Bewust certificaat 

• Leasemaatschappij met EURO 6 vrachtwagens, tier-IIII  
machines 

• Leasemaatschappij met een doelstelling op CO2-uitstoot 

• Leasemaatschappij dicht bij de locatie van projecten 

Downstream Scope 3 emissies Mogelijke acties om CO2 te verminderen in scope 3 

Downstream transport en 
distributie 

• Leveranciers in de buurt van project locatie gebruiken  

• Transporteur vinden met doelstelling op CO2-uitstoot 

• Transporteur met EURO 6 vrachtwagens 

• Transport van leverancier direct naar project en niet eerst 
naar tussen locatie 

Ver- of bewerken van verkochte 
producten 

• Laten uitvoeren door Ketenpartner in de buurt van de 
locatie 

Gebruik van verkochte producten • Zo veel mogelijke duurzame maatregelen gebruiken 
(bijvoorbeeld LED-lampen, mogelijkheid tot uit zetten van 
het systeem, verbruik van producten verlagen) 

End-of-life verwerking van 
verkochte producten 

• Hergebruik van producten waarborgen. Duurzame 
grondstoffen gebruiken 

Downstream geleaset activa • Leasemaatschappij met een CO2-Bewust certificaat 

• Leasemaatschappij met EURO 6 vrachtwagens, tier-IIII 
machines 

• Leasemaatschappij met een doelstelling op CO2-uitstoot 

• Leasemaatschappij dicht bij de locatie van projecten 
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