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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. Hier heeft de organisatie dan ook sinds vorig jaar op ingespeeld d.m.v. certificering op 
de CO2-prestatieladder niveau-3. 
 
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 tweede 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 wederom te inventariseren door het te laten 
samenstellen van een CO2-footprint. In dit rapport wordt onze tweede emissie inventarisatie 
besproken, hiermee stellen we opvolgend aan de opstelling in 2011, het jaar 2012 als 
basisjaar. Deze CO2-footprint over het jaar 2012 is een maat voor onze totale uitstoot en zal 
verdergaand als referentie gebruikt worden voor vergelijkende doeleinden.  
 
In een later stadium zal ons bedrijf indien nodig ook gaan certificeren op de volgende treden 
van de CO2-prestatieladder. Ons doel is om gecertificeerd te blijven op niveau 3 en op 
termijn door te groeien naar de niveau’s 4 en 5. 
 
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 rapportage.  
De rapportage van onze CO2-footprint zal hierom jaarlijks worden geactualiseerd. 
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2.  Intentieverklaring 

 
De intentieverklaring is opgesteld door de 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 wederom besloten om het 
samenstellen van een CO2-footprint te doen 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 plaatsvinden indien 
interne ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. 
 
Door middel van deze verklaring wordt het personeel, personen die voor of namens ons 
bedrijf werkzaam zijn en het publiek op de hoogte gebracht van de intenties, die de directie 
heeft. Instructie, overleg en toezicht op dit gebied wordt inmiddels reeds een jaar 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, 20 augustus 2013 
 
 
 
 
 
J. van Bodegom     
Directeur      
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3.  Algemene beschrijving van het bedrijf 

Sinds de oprichting van het bedrijf in 1962 is de Firma J. van Bodegom & Zn. uitgegroeid 

naar een onderneming die voornamelijk gespecialiseerd is in cultuurtechniek, grond, weg- en 

waterbouw.  

 

Het denken in mogelijkheden en oplossingen en de krachtige samenwerking tussen de 

verschillende disciplines, heeft ertoe geleid dat Van Bodegom heeft kunnen uitgroeien tot 

een specialist in haar vakgebied. Het bedrijf bestaat uit een dynamisch en stabiel team van 

kundige mensen en is gevestigd in Wieringerwerf. 

Speerpunt van de bedrijfsfilosofie is het aanbieden van een totale dienstverlening als het om 

onderhoudswerkzaamheden aan droge,- en natte infrastructuur gaat.  

Ook het verantwoord omgaan met het milieu is een belangrijk aspect. Om de efficiëntie, 

milieuvriendelijkheid en duurzaamheid te verhogen is de laatste jaren flink geïnvesteerd 

waardoor de organisatie beschikt over een groot, divers en modern machinepark, en daarbij 

ook voldoet aan de hoogste milieunormeringen en emissie-eisen.  En…. als je dagelijks in de 

natuur werkt, ga je verantwoord om met alles wat groeit en bloeit. De Firma J. van Bodegom 

& Zn. volgt dan ook met veel inzet de Flora,- en Faunawet en de stappen op de CO2-

prestatieladder. 

Een breed scala aan opdrachtgevers behoort al jarenlang tot onze klantenkring; tot onze 

opdrachtgevers behoren o.a. Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, waterschappen, 

defensie, Staatsbosbeheer, woningbouwcorporaties,collega aannemers, agrariërs en 

particulieren. 

 
3.1 Werkzaamheden 
 
Onze werkzaamheden bestaan uit riolerinig, infrastructuur, weg- en waterbouw, 
cultuurtechniek, onkruidbeheersing, hoveniers, boomverzorging. en het nemen van 
verkeersmaatregelen. 
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Berm & Sloot onderhoud 
  

De firma maait honderden kilometers bermen in geheel Nederland. Het kan goed zijn dat u 
de imposante machines al een keer bent tegen gekomen. Ook de vaak parallel aan de 
bermen gelegen sloten vallen binnen ons onderhoudspakket. Dijken en gazons worden 
eveneens door de firma gekortwiekt. 
 
 

 
 
Maar alvorens het maaien start, wordt er geïnventariseerd op specifieke 
omgevingsaspecten, zoals ondermeer broedende vogels. In de uitvoering beschikt de firma 
namelijk over gediplomeerde werknemers die staan voor hun vak. Ons personeel varieert in 
leeftijd en vormt zo een goede mix van ervaring en enthousiasme. Door gebruik te maken 
van ons wagenpark en modern en veilig materieel, is ons personeel in staat om onder 
verschillende omstandigheden vlot en goed werk af te leveren. 
 
Ons werkgebied is breed en omvat de meest voorkomende maaiwerkzaamheden. 
Zo beschikken wij over een grot scala aan maaimachines die zijn uitgerust in diverse en 
modernste uitvoeringen om de werkzaamheden voor zowel de omgeving als de werknemers 
te optimaliseren. 
 
In het geval van bijzondere omstandigheden, gebruiken we soms speciaal voor de specifieke 
terreinomstandigheden gebouwde machines en indien nodig word het werk met 
handgereedschappen uitgevoerd. 

 

GWW 
  

De firma is op het gebied van grond, weg- en waterbouw voornamelijk regionaal actief voor 
diverse opdrachtgevers zoals lagere overheden, bouwbedrijven, andere bedrijven en 
particulieren en heeft ruime ervaring in het adviseren en realiseren van kleinschalige tot en 
met grotere projecten. 
 
Alle activiteiten worden met eigen medewerkers en modern materieel uitgevoerd. 
Tevens word er gewerkt met vaste leveranciers waardoor de producten snel geleverd 
kunnen worden of naar de eisen van de opdrachtgever kunnen worden aangepast. 
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Sinds jaar en dag heeft de firma zich specifiek toegelegd op aanleg, onderhoud en oplossen 
van calamiteiten op het gebied van: 

 Drainage in woonwijken 

 Draineren begraafplaatsen (sleufloos) 

 Riolering vrijverval huisaansluitingen 

 PVC persleidingen 

 PVC watertransportsystemen met vrijverval 

 Het leggen van leidingen en kabels 

 Het aanleggen van heliofytenfilters. 

 

 

Groenvoorzieningen 
  

De firma heeft "groene vingers". Wij zijn ervaren in vele vormen van onderhoud op 
verschillende werkgebieden zoals wegbermen, waterlopen, plantsoenen, parken en 
verhardingen. Onze opdrachtgevers zijn uit alle sectoren afkomstig; profit en non-profit. 
Luisteren naar de klant; dat is mee een uitgangspunt voor onze bedrijfsvoering. Het spreekt 
voor zich dat ons machinepark volledig up-to-date is. En ons personeel? Om kort te gaan; 
dat is betrokken, gemotiveerd en geschoold. 

Tot onze verzorgingspakket behoren onder andere; 

 Maaien van bermen en gazons, maaien rietvegetatie 

 Onderhoud watergangen / waterlopen en vijvers 

 Wieden, schoffelen, onderhoud plantvakken 

 Snoeien en kappen van kleine en grote bomen 

 Het knippen en onderhouden van hagen 

 Water geven van beplanting in extreem droge tijden 

 Verzamelen zwerfafval 

 Onkruid borstelen en vegen van verhardingen 

 Selectieve onkruidbestrijding. 
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Verkeersmaatregelen 
  

Het aanbod van verkeer op onze infrastructuur is steeds groter geworden. Verkeer is een hot 
item. Veiligheid op en langs de weg en ook de veiligheid bij uitvoering van onder andere 
maaiwerkzaamheden aan de weg worden steeds belangrijker. Het snel plaatsen van wat 
kegels of borden "Werk in uitvoering" is niet meer voldoende. De risico's moeten zoveel 
mogelijk worden beperkt en dat kan alleen maar door inzet van deskundige mensen, goed 
materieel en een strakke organisatie. 

Bij het toepassen van tijdelijke verkeersmaatregelen moet onder andere worden gedacht 

aan: 

 de veiligheid van weggebruikers en wegwerkers moet worden gewaarborgd 

 de doorstroming van het verkeer moet verzekerd blijven; filevorming moet worden 

voorkomen 

 de wettelijke voorschriften uit o.a. de wegenverkeerswet, Arbo-wet en CROW- 

richtlijnen dienen nauwgezet te worden gevolgd. 

 

 

 

Gladheidsbestrijding 

Een nieuwe tak voor de firma sinds enkele jaren is het bestrijden van gladheid. De dikke 

sneeuwval, opvriezende mist, hagel of ijzel kan ieder jaar weer tot gevaarlijke situaties 

leiden. 

Het moment van ingrijpen wordt bepaald door de gladheidcoördinator. Deze zet een belketen 

in werking om de chauffeurs te mobiliseren. Wanneer ze bij hun steunpunt arriveren vinden 

ze de strooiers klaar om uit te rukken. Snelheid en perfecte samenwerking is daarbij 

geboden. 

De strooi/ ploegactiviteiten worden voornamelijk verricht in de kop van Noord-Holland en 

Friesland voor zowel NS, Defensie, lagere overheden en particulieren. 
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3.2 Organisatie 
 
Het bedrijf bestaat uit een 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 22 personeelsleden, 1 administratrice, 2 directeuren 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    (niet meegenomen; wordt niet verwarmd) 

 
Daarnaast is er sprake van een woonhuis. Het energiegebruik van deze huisvestingen en het 
voor privégebruik van brandstof is buiten deze CO2-footprint gehouden. 

 
 
Organogram: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Directie 

CO2-functionaris 

Loon-

bedrijf 

Hovenier G.W.W. Cultuur-

techniek 
Werk-

plaats 

KAM 

Administratie 

Personeelszaken 

Werkvoorbereiding Planning 
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3.3 Certificeringen 
 
Firma J. van Bodegom & Zn. is gecertificeerd voor de ISO9001:2008, VCA** en de CO2-
prestatieladder niveau 3. In ons kwaliteitsborgingsysteem volgens ISO9001:2008 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. Een kopie van het ISO-certificaat is in 
bijlage toegevoegd. 
 
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 bijlage toegevoegd. 
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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:  20 augustus 2013.  
 

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 Vanaf 2013 witte diesel  

Diesel wit Zie bovenstaande  

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 Kantoor / werkplaats omg.  

ICT 5 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 2012 
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De CO2-footprint van Firma J. van Bodegom en Zn.  is  1.155 ton CO2 over  
het jaar 2012.  Over het jaar 2011 was dit  880 ton CO2. 
 
 

 2012 2011 

   

CO2-uitstoot per medewerker 50,22 36,67 

CO2-uitstoot per m2 2.08 1,59 

CO2-uitstoot t.o.v. de omzet 99,9% 100% 
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5.1 Toelichting op de berekening van deze CO2-footprint 

Gasverbruik 

 
Het gasverbruik in de bovengenoemde periode is in totaal 1.337 m3. Het geschatte 
verbruik in het woonhuis van 1.829 m3 is buiten deze footprint gehouden. 
 
Verbruik brandstof  

Het gebruik van benzine (Aspen 2-takt) wordt gebruikt 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 werd geleverd door meerdere oliehandelaren. In 2012 was dit totaal 
208.561 liters. 

In totaal werd in 2012  64.493 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 qua CO2-uitstoot. 
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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 2012 voor het agrarische 
loonwerk (5%), G.W.W. (10%), cultuurtechniek (80%) en hovenierswerk en 
groenvoorziening (5%) . 
 
De CO2-emissie door het agrarische loonwerk is 57,75 ton CO2 per jaar.   
De CO2-emissie binnen grond, weg en waterbouw 115,5 ton CO2 per jaar.   
De CO2-emissie door cultuurtechniek is 924 ton CO2 per jaar.   
De CO2-emissie voor het Hovenierswerk en groenvoorziening is 57,75 ton CO2  
per jaar.   
 
De gemiddelde footprint komt uit op 50,22 ton CO2 per medewerker. 
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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 / doelstellingen 

- In het borgingssysteem van ISO 9001 opnemen dat bij aanschaf van 
materieel de CO2-emissie en het brandstofverbruik beoordeeld wordt. 

- Gecertificeerd blijven op de CO2-prestatieladder. 
- Bij de nieuw te bouwen schuur, rekening houden met isolatie en 

lichtdoorlating om energie te besparen. 
- Onderzoek naar mogelijkheden om brandstofverbruik, draai-uren en/of 

kilometrage per voertuig in kaart te brengen. 
- Periodiek bandspanning controleren. 
- Overstappen op groene stroom. 
- Plaatsen van zonnecollectoren op een nieuw te bouwen bedrijfsruimte. 
- Onderzoeken of er alternatieve brandstoffen en/of vormen van energie in de 

bedrijfsvoering toe te passen zijn. 
- Verder onderzoeken waar binnen het bedrijf energiereducties te ver-

wezenlijken zijn. 
- Dubbelzijdig printen en kopiëren (beperken gebruik). 
- Zo min mogelijk printen (zo veel mogelijk digitaliseren). 
- Energiebewustheid van de medewerkers vergroten, bijvoorbeeld door het 

onderwerp in een toolbox te behandelen, of door een campagne in het kader 
van good housekeeping / boetevrij rijden / meedenken, inzet bij 
implementeren van besparingsmaatregelen; computer, verlichting en 
verwarming uit bij afwezigheid. 
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BIJLAGEN 

 
- Kopie certificaat ISO 9001:2008 

 

- Kopie certificaat VCA** 2008/5.1 
 

- Kopie certificaat CO2-prestatieladder niveau 3 
 

- Erkend Leerbedrijf 
 

- Nascholing Leermeester 
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