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❖ Inleiding 

Wegenbouwbedrijf De Wilde B.V., is gespecialiseerd in de wegenbouw en is zich steeds meer bewust 
van haar klimaatimpact en heeft de behoefte om inzicht te hebben in de eigen CO2 voetafdruk. In 
2012 (referentiejaar) is daarom gestart met het systematisch en structureel in kaart brengen van de 
CO2-emissies van de eigen bedrijfsvoering. Het jaarlijks in kaart brengen van de CO2-voetafdruk biedt 
Wegenbouwbedrijf De Wilde B.V. de kans om de uitstoot te monitoren en te sturen op maatregelen 
om de CO2-emissies te reduceren en de bedrijfsvoering te verduurzamen. Onderdeel van de 
klimaatambities van Wegenbouwbedrijf De Wilde B.V. is het behouden van het certificaat voor de 
CO2-Prestatieladder.  

In dit rapport wordt de CO2-voetafdruk van Wegenbouwbedrijf De Wilde B.V. over het gehele jaar 

2015 (1 januari 2015 – 31 december 2015) besproken. De CO2-voetafdruk geeft een inventarisatie 

van de totale hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen1. Daarnaast geeft ze inzicht in de herkomst van 

deze emissies door een onderverdeling te maken naar de verschillende bedrijfsonderdelen van 

Wegenbouwbedrijf De Wilde B.V. en naar directe en indirecte broeikasgasemissies. Aan de hand van 

de resultaten uit dit rapport kan Wegenbouwbedrijf De Wilde B.V. haar klimaat- en energiebeleid op 

gerichte wijze monitoren en sturen. 

De CO2-emissie inventaris is opgesteld door de Kwaliteitsmanager van Wegenbouwbedrijf De Wilde 

B.V. in samenwerking met Witsenboer Advies. 

  

De CO2-Prestatieladder is in 2009 ontwikkeld door ProRail met als doel bedrijven te stimuleren tot 
CO2-bewust handelen en dit te kunnen belonen in aanbestedingen. Inmiddels is de 
CO2Prestatieladder verzelfstandigd en eigendom van de onafhankelijke Stichting Klimaatvriendelijk 
Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Ook andere (publieke en commerciële) organisaties maken nu 
gebruik van de CO2-Prestatieladder bij aanbestedingen.  
  

De Prestatieladder kent vier invalshoeken:  

A. Inzicht (het opstellen van een CO2-voetafdruk, conform de mondiale ISO 14064 normen).  

B. CO2-reductie (de ambitie van het bedrijf de uitstoot te verminderen).  

C. Transparantie (de wijze waarop een bedrijf daarover intern en extern communiceert).  

D. Deelname aan initiatieven (in sector of keten) om CO2 te reduceren.  

  

Elke invalshoek is onderverdeeld in vijf niveaus, hoe hoger het niveau per invalshoek, hoe meer 
punten het bedrijf kan vergaren. Een certificerende instantie zal de activiteiten beoordelen om het 
niveau van het CO2-bewustcertificaat te bepalen. Hiervoor moeten stappen zijn gezet op alle 
onderdelen A t/m D van de ladder.  
  

De in dit rapport opgeschreven emissie inventaris is een verantwoording van onderdeel 3.A.1 uit de 
CO2-Prestatieladder, te weten: “het bedrijf beschikt over een uitgewerkte emissie inventaris voor 
haar scope 1 en 2 CO2-emissies conform ISO 14064-1”. In dit rapport wordt de CO2-voetafdruk 
gerapporteerd volgens § 7.3.1 van deze norm. In de inhoudsopgave is een verwijzingstabel 
opgenomen, die aangeeft in welke hoofdstukken van dit rapport de te rapporteren aspecten van de 
ISO 14064-1 norm staan.  

                                                             

1 Het gaat hier om de zes geïdentificeerde Kyotogassen: CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs en SF6  

http://www.dewilde-wegenbouw.nl/contact/
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Deze CO2 inventarisatie is opgesteld overeenkomstig de eisen uit ISO 14064-1;2006, paragraaf 7:  

ISO  

14064-1  

§ 7.3 GHG 

report 

content  

Beschrijving  Hoofdstuk/ 

paragraaf 

onderhavig 

rapport  

Overig  

  A  Reporting organization  1    

  B  Person responsible    Dhr. E. Kuiper  

  C  Reporting period  1  01-01-2015 t/m 31-12-2015 

4.1  D  Organizational boundaries  2    

4.2.2  E  Direct GHG emissions  3    

4.2.2  F  Combustion of biomass  Niet van 

toepassing  

  

4.2.2  G  GHG removals  Niet van 

toepassing  

  

4.3.1  H  Exclusion of sources or 

sinks  

Niet van 

toepassing  

  

4.2.3  I  Indirect GHG emissions  3    

5.3.1  J  Base year    2012  

5.3.2  K  Changes or recalculatons   Niet van 

toepassing  

  

4.3.3  L  Methodologies  Bijlage 1    

4.3.3  M  Changes to methodologies  Niet van 

toepassing  

  

4.3.5  N  Emission or removal factors 

used  

2.2    

5.4  O  Uncertainties  3    

  P  Statement in accordance 

with ISO 14064  

1    

 

Afbakening 
Dit rapport is gebaseerd op de methodiek van de CO2-Prestatieladder (versie 3.0). De Prestatieladder 
borduurt voort op het Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol)2, dat een internationaal erkende 
stapsgewijze aanpak beschrijft om een CO2-voetafdruk te berekenen.  

 

                                                             

2 Informatie over het Greenhouse gas Protocol is te vinden op www.ghgprotocol.org   

http://www.dewilde-wegenbouw.nl/contact/
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❖ Bedrijf 

Historie en activiteiten 
Op 15 april 1951 werd het bedrijf gesticht door de gebroeders W. en G. de Wilde, als onderaannemer in 
bestratingswerken. Door de jaren heen heeft het bedrijf zich langzaam maar zeker doorontwikkeld tot een 
veelzijdig wegenbouwbedrijf.  
 
Op dit moment is De Wilde Wegenbouw een allround GWW-bedrijf, dat zich sterk profileert door zich te 
richten op specialismen in de verschillende disciplines in de wegenbouw. Door de inzet van vakkundig en 
ervaren personeel en het gebruik van moderne materialen breidt De Wilde Wegenbouw het 
gespecialiseerde takenpakket steeds verder uit. Zodoende zijn wij in staat om in te spelen op de eisen, die 
vanuit de markt aan ons worden gesteld. Door mee te bewegen met de wensen van onze opdrachtgevers 
kunnen wij flexibel opereren en tevens bijdragen aan de verdere ontwikkeling van vakmanschap en 
ervaring. 

Bij De Wilde Wegenbouw draait alles om kwaliteit. Dat beloven we niet alleen, maar dat garanderen we 
ook. Uiteraard is ons bedrijf ISO en VCA gecertificeerd. Desondanks stellen we onze uitvoerende 
medewerkers voortdurend in de gelegenheid om hun kennis en vakkundigheid door nascholing en training 
te vergroten. Daardoor verzekert het bedrijf zich van inzicht en toepassing van de nieuwste technologische 
en innovatieve ontwikkelingen, want stilstand zien wij als achteruitgang.  
 
Als groeiende organisatie staan wij open voor al uw vragen, maar ook voor uw adviezen en kritische 
kanttekeningen. Immers, u als opdrachtgever en wij als bedrijf hebben hetzelfde doel voor ogen: een goed 
eindresultaat, waar we samen trots op kunnen zijn!  
 
Eric Kuiper en Herman Kuiper 

(directie) Door onze certificeringen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu zijn wij breed 
inzetbaar. Wij zijn ISO 9001, VCA**, FSC en CO2 Prestatieladder niveau 3 gecertificeerd. 
 
2.1. Organisatiegrenzen  
Bij het bepalen van de organisatiegrenzen zijn alle activiteiten waarover Wegenbouwbedrijf De Wilde 
B.V. (KvK nummer 02053119) de regie voert, meegenomen in de CO2-inventarisatie. Hieronder valt de 
volgende vestiging: 

- Ulgersmaweg 30a Groningen. 
Bij het bepalen van de organisatiegrenzen is gebruikgemaakt van de operational control methode 
conform het Greenhouse Gas Protocol en de A/C analyse van de CO2-Prestatieladder.  
 
Verantwoordelijk persoon 
De eindverantwoordelijkheid voor zaken met CO2-Prestatieladder ligt bij de directie van 
Wegenbouwbedrijf De Wilde B.V., in de persoon van dhr. E. Kuiper, algemeen directeur. 
 
 

http://www.dewilde-wegenbouw.nl/contact/
http://www.afaber.nl/wp-content/uploads/2015/02/15-7-2013-ISO-9001-certificaat.pdf
http://www.afaber.nl/wp-content/uploads/2015/02/15-7-2013-VCA-certificaat.pdf
http://www.afaber.nl/wp-content/uploads/2015/02/17-4-2014-BRL-certificaat.pdf
http://www.afaber.nl/wp-content/uploads/2015/02/Certificaat-CO2-prestatieladder-5-3-2015.pdf
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Bedrijfsonderdeel  Locatie Groningen 

Kantoor / werkplaats  Verwarming  

Elektriciteitsverbruik  

Brandstoffen 

Projectlocaties (aansturing 

projecten) 

Aggregaten 

Elektriciteitsverbruik 

Mobiliteit  Voertuigen 

Arbeidsmiddelen  

 

In de onderstaande tabel zijn de bedrijfsonderdelen van De Wilde bv weergegeven.   

Onderdeel Vloeroppervlak [m2] Bedrijfstijd [uren per 
jaar] 

Toelichting 

Kantoren 4800 5000 Kantoor Groningen 

Magazijn / opslag 120 10 Deels gebruikt 

Projectlocaties PM PM PM 

Totaal 4920 5010  

 

2.2. Organisatiegrenzen  
De CO2-uitstoot (uitgedrukt in CO2-equivalenten) aan de hand van specifieke emissiefactoren worden 
bepaald. Deze emissiefactoren zijn vastgesteld op de volgende site: www.co2emissiefactoren.nl  

 Conform het GHG Protocol wordt onderscheid gemaakt tussen drie bronnen van emissie (scopes) in 

twee categorieën: directe emissies (scope 1) en indirecte emissies (scope 2 en 3).  

  

 

 

http://www.dewilde-wegenbouw.nl/contact/
http://www.co2emissiefactoren.nl/
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Scope 1  

De CO2-uitstoot in scope 1 betreft alleen de directe broeikasgasemissie van het bedrijf zelf, dus 
veroorzaakt door de verbranding van fossiele brandstoffen (diesel, aardgas, benzine, propaan, etc.) 
en overige directe emissie van broeikasgassen (bijvoorbeeld de lekkage van koelvloeistoffen ter 
plaatse) als gevolg van de activiteiten die het bedrijf zelf uitoefent.  
  

Scope 2  

Daarnaast wordt in een CO2-voetafdruk ook indirecte CO2-uitstoot ten gevolge van het 
elektriciteitsgebruik meegenomen. Bij het gebruik van elektriciteit op het bedrijf komt weliswaar geen 
CO2-emissie vrij (m.a.w. in een elektrisch apparaat vindt geen verbrandingsproces plaats), maar bij de 
productie van elektriciteit in de elektriciteitscentrale wel.  
 
Door het inkopen van elektriciteit stoot het bedrijf op indirecte wijze CO2 uit. Ook de inkoop van rest- 
of stadswarmte wordt om deze reden tot scope 2 gerekend. In de CO2-Prestatieladder worden 
‘zakelijke kilometers met privé-auto’ (personal cars for business travel) en ‘zakelijke 
vliegtuigkilometers’ (business air travel) tevens tot scope 2 gerekend, in tegenstelling tot het GHG 
Protocol, die deze onderdelen aan scope 3 toeschrijft.  
  

Scope 3  

Tenslotte komt bij een organisatie indirecte CO2-emissie vrij door activiteiten waar men zelf geen 
invloed op kan uitoefenen; bijvoorbeeld emissies die vrijkomen bij de afvalverwerking door een 
externe partij, door productie van materialen die de organisatie inkoopt, of door woon-werkverkeer 
van medewerkers (OV of eigen auto). Deze indirecte emissies worden scope 3 emissies genoemd.  

Voor eis 3.A.1. van de CO2-Prestatieladder is het verplicht scope 1 en scope 2 te rapporteren, 

conform niveau 3. Emissies die in scope 3 vallen komen om deze reden niet terug in deze voetafdruk.  

 
Voor Wegenbouwbedrijf De Wilde B.V. zijn de scopes als volgt ingevuld: 

Scope 1  

• Voertuigen: brandstofverbruik eigen voertuigen (benzine, diesel)  

• Brandstofverbruik:  

o Brandstofverbruik voor verwarming van de kantoren (aardgas)  

o Brandstofverbruik voor aggregaten, trilstampers, trilplaten (diesel) 

o Propaan 

o Smeeroliën 

o Overige oliën  

  

Scope 2  

• Elektriciteitsverbruik: indirecte emissie van ingekochte elektra op het kantoren en op de 

projectlocaties  

• Zakelijke kilometers met privévoertuigen: in 2016 zijn er geen zakelijke kilometers gedeclareerd 

met privévoertuigen 

• Zakelijke vliegtuigkilometers: in 2016 zijn er geen zakelijke vliegtuigkilometers afgelegd, zij 

komen daardoor niet tot uiting in deze voetafdruk.  

  

http://www.dewilde-wegenbouw.nl/contact/
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3. Energieverbruik en energiegebruikers 

3.1. CO2-emissies scope 1 en 2 in 2016 en referentiejaar 

Wegenbouwbedrijf De Wilde B.V. heeft in 2016 in totaal 275 ton CO2 uitgestoten. 
Dit is onderverdeeld in: 

➢ Scope 1:  275  ton (stijging van 38 ton t.o.v. het basisjaar)  
➢ Scope 2:       0 ton (daling van 9 ton t.o.v. het basisjaar) 
➢ Totaal: 275 ton (stijging van 29 ton t.o.v. het basisjaar)  

 

Energieverbruik en kosten 
Het jaarlijkse energieverbruik van Wegenbouwbedrijf De Wilde B.V. over de laatste volledige 
kalenderjaren is waar mogelijk vastgesteld op basis van maand- en jaarfacturen en opgaven van 
brandstofleveranciers en weergegeven in de onderstaande tabel. 

 Energiestroom 

Referentiejaar 

2012 

CO2 uitstoot in 

tonnen 

2013 

CO2 uitstoot 

in tonnen 

2014 

CO2 uitstoot 

in tonnen 

2015 

CO2 uitstoot in 

tonnen 

2016 

CO2 uitstoot in 

tonnen 

Gemiddeld/jaar 

t.b.v. 

onderzoek 

Elektra (kWh) 9 6 6 5 0  

Aardgas (m3) 13 9 10 10 12  

Diesel (heel boekjaar) 208 204 163 217 237  

Benzine (heel boekjaar) 1 3 5 3 3  

Gas (LPG) 11 13 15 15 17  

Smeeroliën 0 0 0 1 1  

Overige oliën 0 0 0 0 0  

Propaan 4 4 3 6 5  

CO2-uitstoot scope 1 

(ton) 
237 233 196 252 275  

CO2-uitstoot scope 2 

(ton) 
9 6 6 5 0  

Totaal CO2-uitstoot (ton) 246 239 202 257 275 244 

Totaal CO2-uitstoot (g/€) 25 22 20 20 25 22 

 
Uitleg verbruiksgegevens 
Elektra 
In het afgelopen jaar is het energiegebruik verder gedaald dan in de vorige auditperiode. Dit komt 
door het rendement van de zonnepanelen. De energieopbrengst van de zonnepanelen voorziet in de 
volledige energiebehoefte. 
 
Aardgas 
Het gasverbruik is licht gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. Hier is nog geen aanwijsbare 
reden voor. Ter info: het weer over 2016 was gemiddeld 10,7 graden en in 2015 was de gemiddelde 
temperatuur 10,9 graden. De CV ketel (Nefit Topline 70 kw) dateert van 02-03-2012 en wordt jaarlijks 
onderhouden.  

http://www.dewilde-wegenbouw.nl/contact/
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Het verbruik in november en december 2015 was: 1.315 m3 en het verbruik van november en 
december 2016 was: 1.929 m3, dit is een behoorlijke stijging, dit is te relateren aan het weer. 
 
Diesel 
Het dieselverbruik is de laatste jaren enorm gestegen, dit zorgt ook voor de toename van de CO2 
uitstoot. 
Hieronder tref je het verbruik van de afgelopen jaren aan: 

Dieselverbruik 2014 2015 2016 

In liters 50.610 67.090 73.218 

Aantal bedrijfswagens 26 26 28 

Vanaf 2016 zijn de kilometers van de asfaltmedewerkers ook meegenomen onder De Wilde BV, 
voorheen behoorde dit tot de PAN BV. De asfaltmedewerkers maken veel kilometers. 
 
Benzine 
Het benzineverbruik is hetzelfde gebleven als in de voorgaande jaren. 
 
Propaan 
De gebruikscijfers zijn licht gedaald ten opzichte van 2015. 
 
Smeermiddelen (mengsmering en tweetakt mix) 
Er zijn net zo veel smeermiddelen gebruikt als in 2015. 
 
 

3.2.1 Diversen 
Verificatie CO2 footprint 
De CO2 footprint is niet extern geverifieerd door een certificerende instantie. 
 
Verbranding van biomassa 
Verbranding van biomassa vond niet plaats bij Wegenbouwbedrijf De Wilde B.V. in 2016. 
 
GHG verwijderen 
Er vond geen broeikasgasverwijdering plaats bij Wegenbouwbedrijf De Wilde B.V. in 2016. 
 
GHG Emissies en verwijderingsfactoren 
In eerste instantie zijn de achterliggende emissiefactoren van de CO2-emissie calculators gehanteerd. 
Omdat het gaat om zeer specifieke emissiefactoren op zowel nationaal als internationaal niveau, zijn 
de gehanteerde emissiefactoren zeer geschikt voor het omrekenen van de broeikasgas activiteiten 
data naar de daarmee gepaard gaande CO2-emissie. Verwijderingsfactoren (removalfactors) zijn niet 
van toepassing). 
 
Herkomst gegevens en onzekerheden 
De informatie behorende bij de CO2 footprint betreft feitelijk afgelezen informatie aan de hand van 
facturen, meterstanden, jaaroverzichten. De emissiefactoren zijn bekend vanuit de CO-2 
Prestatieladder (www.co2emissiefactoren.nl). Hierdoor is er een hoge mate van waarschijnlijkheid dat 
de scope 1 en 2 emissies op een correcte wijze zijn geïnventariseerd en de CO2-footprint opgenomen 
zijn. 
De bepaling van het elektriciteits- en gasverbruik wordt teruggerekend naar een heel jaar. Hierdoor 
kan de CO2-uitstoot door elektriciteit en gas tot 2% afwijken.  
 

http://www.dewilde-wegenbouw.nl/contact/
http://www.co2emissiefactoren.nl/
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Kwantificeringsmethoden 
Voor het kwantificeren van de CO2-uitstoot is gebruik gemaakt van: 

- Lijst CO2-emissiefactoren is geraadpleegd via www.co2emissiefactoren.nl  
 
Uitsluitingen 
In deze inventarisatie van CO2-emissies zijn geen activiteiten uitgesloten, uitgezonderd de verbruiken 
als gevolg van: 

- Airco installaties (verbruik enkele tientallen liters per jaar, niet geregistreerd). 
Betreffende verbruik is dusdanig laag dat deze ten aanzien van de totale CO2-emissie niet relevant zijn. 
 

 

http://www.dewilde-wegenbouw.nl/contact/
http://www.co2emissiefactoren.nl/
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4. Gebieden met significant energieverbruik 

Uit de emissie inventaris blijkt dat de volgende energiestromen het meest significant zijn: 
 
❖ Diesel: 

– Brandstofverbruik door materieel en zakelijk autoverkeer (vrachtwagens, bedrijfswagens). 
 

Energiebalansen 
In de volgende paragrafen wordt een gedetailleerd overzicht weergegeven van de energieverbruikers 
binnen de categorie materieel. Materieel (machines, vrachtauto’s en bedrijfsauto’s) is namelijk 
verantwoordelijk voor 94,1% van de CO2-uitstoot. Bij het opstellen hiervan is gebruik gemaakt van de 
geïnventariseerde vermogens van de betreffende verbruikers. 
 
Significante veranderingen over de afgelopen periode zijn niet van toepassing. In de onderstaande 
tabel is de verdeling over 2014 en 2015 weergegeven: 

Brandstof 2012 
(basisjaar) 

2013 2014 2015 2016 

Diesel 84,6% 85,3% 80,7% 84,4% 86,2% 

Benzine 0,4% 1,3% 2,5% 1,2% 1,1% 

LPG 4,5% 5,4% 7,4% 5,8% 6,2% 

Elektriciteit 3,7% 2,5% 3,0% 2,0% 0,0% 

Aardgas 5,3% 3,8% 5,0% 3,9% 4,4% 

Propaan 1,6% 1,7% 1,5% 2,3% 1,7% 

Smeermiddelen 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,4% 

Overige oliën  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 

 
De afgelegde kilometers van de bedrijfswagens in de afgelopen jaren: 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Totaal aantal 
gereden kilometers 

176.904 211.281 173.577 163.877  

Gemiddeld aantal 
km per voertuig 

13.608 16.252 13.352 12.605  

 
In 2016 heeft de organisatie 163.877 km afgelegd met 13 geregistreerde bedrijfswagens. 
De bedrijfswagens van de uitvoerders zijn niet meegerekend. De verklaring van de toename van het 
dieselverbruik zit dan bij de uitvoerders dan die meer kilometers hebben gemaakt dan voorgaande 
jaren. De medewerkers van de PAN zijn er bijgekomen en hebben ook een bedrijfswagen, hierdoor is 
het dieselverbruik gestegen. Helaas hebben niet alle bedrijfswagens een track en trace systeem in de 
bedrijfswagen zitten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dewilde-wegenbouw.nl/contact/
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Verbruikcijfers van het materieel nader uitgewerkt 
Materieel – diesel / benzine Verbruik per uur of per 100km  
Bedrijfswagen Mercedes Benz Vito 7,8 liter per 100km 

Bedrijfswagen Iveco Daily 8,8 liter per 100km 

Bedrijfswagen Mercedes Benz Sprinter 8,8 liter per 100km  

Mercedes Benz Sprinter (V-660-DJ) 1 op 11,9 

Mercedes Benz Sprinter (V-072-DN) 1 op 12 

Mini-loader  4,0 liter  

Wiellader met laadschop (Mecalac) 8 tot 14 liter per uur   

Trilplaat 1 liter 

Trilstamper 1 liter 

Hotbox ½ gasfles per dag (17 kg) 

 10 a 12 liter voor diesel per dag 

Vrachtwagen (600 km per week / 300 liter) 7,5 liter per uur 
Ginaf X2223 (euro 3 norm), kan maximaal 23.000 kg vervoeren 
 
 
 

 

http://www.dewilde-wegenbouw.nl/contact/
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5. Gerealiseerde maatregelen en initiatieven 

Een daling van het energieverbruik leidt in bijna alle gevallen ook tot CO2-reductie. Het nemen van 
maatregelen die het energieverbruik verlagen dragen daardoor bij aan het behalen van de CO2-
reductiemaatregelen. In het onderstaande overzicht staan de maatregelen die al getroffen zijn en die 
mogelijk kansen bieden om het energieverbruik en de CO2-uitstoot verder te verlagen. 
 
Al getroffen maatregelen 
❖ Na de externe audit van DNV in juni 2016, zijn er nieuwe investeringen gedaan m.b.t. CO2 

reductie, zie hieronder. 
De volgende veranderingen in de organisatie zijn doorgevoerd: 

➢ Er zijn 2 oude bedrijfswagens vervangen door 2 nieuwe Mercedes Benz Sprinters. Mercedes 
Benz met kenteken V-680-DJ met een Euro 6 norm. Een opgegeven CO2 uitstoot van 221 
gr/km en een verbruik van 1l op 11,9 km. De andere Mercedes Sprinter (ook Euro 6 norm) met 
kenteken V-072-DN, heeft een verwachte CO2 uitstoot van 218 gr/km, met een verbruik van 1l 
op 12 km. 

➢ Er zijn 2 oude Volkswagens caddy’s (Euro 2 en 3 norm) verkocht. 
➢ Het wagenpark is uitgebreid met: 3 Peugot Partners (diesel); 1 Mercedes Benz Sprinter 

(diesel); 1 Volkswagen Caddy (diesel). Op deze bedrijfswagens is geen track en trace geplaatst, 
de gereden kilometers worden hierdoor niet automatisch bijgehouden. 

➢ In 2017 is er op kantoor LED verlichting aangebracht. 
 
Initiatieven CO2-reductie 
Binnen de sector vinden steeds meer initiatieven plaats op het gebied van het verminderen van 
energieverbruik en CO2-uitstoot. Onder staat een overzicht met initiatieven binnen de sector die 
bekend zijn.  
 
Op de hoogte blijven / informatiebehoefte 
De Wilde bv blijft op de hoogte van initiatieven die spelen in de markt door: 
❖ Bezoek van beurs/seminar Infrabeurs 

– Er is een bezoek gebracht aan een CO2 bijeenkomst d.d. 04-07-2017 te Driebergen van De CO2 
adviseurs. 

❖ Inspiratiemailtjes van CO2 neutraalwagenpark ontvangen in 2017. Er worden handige tips gegeven 
over het voorkomen, reduceren en compenseren van CO2 uitstoot; 

❖ CO2 initiatief: symposium schuimbitumen stabilisaties, een duurzaam alternatief! Dit initiatief is 
gestart voor De Wilde op 19 mei 2016. Het heeft betrekking op: 
Hergebruik, recyclen, efficiency en CO2 reductie, met schuimbitumen een koud kunstje voor de 
wegenbouw. Het symposium heeft dit kunstje centraal staan. De GWW sector heeft een enorme 
versnelling doorgemaakt in de ontwikkeling van duurzame bouwtechnieken. Er is een nieuw 
product ontwikkeld, bitumen cement treated renewables: BCTR. BCTR wordt gebruikt als 
onderlaag  in wegen. Het duurzame voordeel van BCTR is dat er gebruik gemaakt wordt van 
secundaire bouwstoffen of afvalstoffen zodat er bespaard wordt op de primaire bouwstoffen. 
Bovendien wordt BCTR gerealiseerd met schuimbitumen en wordt op een lage temperatuur 
geproduceerd (CO2 reductie).  

❖ Gemeente Groningen 
– De Wilde heeft zich aangesloten bij de milieubarometer (Stimular) van de gemeente 

Groningen. De gegevens over 2016 zijn ingevuld op de site van Stimular. 
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❖ SKAO 

- Website wordt regelmatig bezocht door de CO2 verantwoordelijke en is op de hoogte van de 
laatste versie van de CO2 Prestatieladder (versie 3.0 d.d. 10-06-2015). De factuur van SKAO 
dateert van 07-04-2017 en is betaald d.d. 03-05-2017. 

❖ Website: www.co2.nl  www.duurzaammoed.nl www.stimular.nl en www.milieubarometer.nl 
worden regelmatig bezocht door de CO2 verantwoordelijke. 

 
Lopende deelnames 
❖ Er zijn dit jaar geen deelnames gevolgd. 
 
Afgeronde deelnames 
❖ CO2 bijeenkomst bijgewoond door externe adviseur en de kwaliteitsmanager in juli 2017. 
 
Projecten met gunningsvoordeel 
❖ In het afgelopen jaar is er geen project aangenomen met een CO2 gunningsvoordeel. 
 
Afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen 
❖ Ten aanzien van de CO2-footprint en CO2-prestatieladder zijn (nog) geen afwijkingen, corrigerende 

of preventieve maatregelen vastgesteld. Wel zal er onderzocht worden waar de enorme toename 
van het dieselverbruik vandaan komt. 

 
Trainingen 
De volgende trainingen die zijn gevolgd in het kader van de CO2-Prestatieladder: 
❖ 15 medewerkers van De Wilde BV hebben de cursus verkeersveiligheid deel 1 gevolgd op 12 

januari of 1 februari 2016. De cursus is georganiseerd door Nederlands Instituut voor 
Verkeersveiligheid. 

❖ Verkeersveiligheid deel 2 zal waarschijnlijk in winterperiode 2017 / 2018 gehouden worden. 
❖ De machinist van de Mecalac heeft op 20 januari 2017 deelgenomen aan de 

machinistenscholingsdag te Harderwijk. 
 
Geplande opleidingen: 
❖ De machinist van de Mecalac, dhr. H. Been, zal medio 2017 een cursus het nieuwe draaien volgen. 

De cursus wordt georganiseerd door de leverancier.  
 
De volgende trainingen zijn interessant om te volgen: 
❖ CO2-Prestatieladder niveau 3 (Stimular); 
❖ Cursus herkennen van energiebesparing bij bedrijven (Stimular); 
❖ Sturen op CO2 (Cumela); 
❖ Werken aan brandstofbesparing (Cumela). 
 
 
 

http://www.dewilde-wegenbouw.nl/contact/
http://www.co2.nl/
http://www.duurzaammoed.nl/
http://www.stimular.nl/
http://www.milieubarometer.nl/
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6. Energie Management Actieplan 

De belangrijkste energieverbruikers zoals bepaald in het Energie Audit verslag zijn gebruikt om de 
reductiedoelstellingen vorm te geven. Om in de dagelijkse praktijk ook daadwerkelijk tot reducties te 
komen hebben de reductiedoelstellingen ook betrekking op de projecten. 

Voor Scope 1 & 2 zijn aparte reductiedoelstellingen opgesteld op bedrijfsniveau. Het Plan van Aanpak 
in het volgende hoofdstuk beschrijft welke maatregelen er getroffen worden om deze reductie-
doelstellingen te behalen binnen de organisatie en binnen de projecten. 

Bedrijfsdoelstelling 
De directie van De Wilde bv heeft de volgende reductiedoelstelling gesteld: 

20% per euro omzet ton CO2-reductie in 2017 ten opzichte van 2012. 
 
Totale CO2 uitstoot in tonnen Verschil  Scope 1 Scope 2 CO2 (g/€) 
  t.o.v. basisjaar 
Basisjaar 2012:  246 CO2 ton uitstoot - 237 9 25 
Tussenjaar 2013: 239 CO2 ton uitstoot 7 min 233 6 22 
Tussenjaar 2014: 202 CO2 ton uitstoot 44 min 196 6 20 
Tussenjaar 2015: 257 CO2 ton uitstoot 11 plus 252 5 20 
Tussenjaar 2016: 275 CO2 ton uitstoot 29 plus 275 0 25 
Eindjaar 2017:  204 CO2 ton uitstoot 42 min 200 4 20 
 
 
Scope 1 
❖ Reductiedoelstelling Scope 1: 37 ton CO2 (15,5%) reductie in 2017 ten opzichte van het basisjaar 

2012. 
❖ Deze reductiedoelstelling heeft betrekking op de volgende significante emissiestromen: 

- Brandstofverbruik wagenpark en materieel; 
- Verwarming van het bedrijfspand. 

❖ De doelstelling heeft op de volgende wijze betrekking op de projecten: 
- Het materieel wordt uitsluitend gebruikt in projecten; 
- Het wagenpark wordt voornamelijk gebruikt in projecten. 

 
Scope 2 
❖ Reductiedoelstelling Scope 2: 5 ton CO2 (44%) reductie in 2017 ten opzichte van het basisjaar 

2012. Deze reductiedoelstelling heeft betrekking op de volgende meest materiële emissies: 
- Elektriciteit; 

❖ De doelstelling heeft op de volgende wijze betrekking op de projecten: 
- Elektriciteit wordt verbruikt in het kantoor ter voorbereiding (calculatie en werkvoorbereiding) 

van projecten en voor (project)administratie (computers)  
 
6.2 Plan van aanpak 

Dit plan van aanpak beschrijft de maatregelen die van 2012 t/m 2017 getroffen worden om de 
reductiedoelstellingen te behalen. Hierbij is specifiek aandacht voor de wijze waarop deze 
maatregelen ingezet worden binnen de organisatie (incl. projecten). 
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Maatregelen voor behalen van reductiedoelstelling Scope 1 
Reductiedoelstelling Scope 1: 37 ton CO2 (15,5%) reductie in 2017 ten opzichte van het basisjaar 2012. 
 
❖ Alternatieve brandstof voor nieuwe/ vervangende voertuigen  

- Het overstappen naar bio-diesel is een mogelijkheid om uit te zoeken; Dit punt is niet haalbaar 
voor de organisatie. 

 
❖ Vervangen van bedrijfswagens en overige rijdend materieel (vrachtwagen / mecalac) (beoogde 

besparing van 10%) 
Aanschaffen van zuinige auto’s (een zuinige auto met A- of B label verbruikt zo’n 10% minder dan 
een gemiddelde auto met C-label) 
- Vervanging of nieuw materieel (zoals bedrijfswagens, aggregaten en wiellader) naar 

energiezuiniger materieel of materieel met alternatieve brandstof (zoals elektra, LPG of 
biogas). Er zijn diverse bedrijfswagens vervangen (van Euro 2 norm naar Euro 6 norm). 

- De wiellader (mecalac) is in 2016 vervangen. 
- Frequent onderhoud uitvoeren, minimaal 2 keer per jaar 
- 2016: Er zijn 2 elektrische bedrijfswagens aangeschaft. Het gaat om de Nissan E-NV200. 
- 2017: Overwegen om de vrachtwagen te vervangen (huidige vrachtwagen heeft Euro 3 norm) 

voor een nieuwe (minimaal Euro 5 norm). 

❖ Cursus het nieuwe rijden (beoogde besparing van 8%) 
- Deze maatregel heeft betrekking op het brandstofgebruik van voertuigen; 15 medewerkers van 

De Wilde BV hebben de cursus verkeersveiligheid deel 1 gevolgd op 12 januari of 1 februari 
2016. De cursus is georganiseerd door Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid. 

 
❖ Cursus het nieuwe draaien (beoogde besparing van 8%) 

– Deze maatregel heeft betrekking op het verbruik diesel; De cursus zal medio 2017 worden 
gehouden voor de machinist en vrachtwagenchauffeur. 

 
❖ Campagne bewustwording (beoogde besparing van 1%) 

- Deze maatregel heeft betrekking op het brandstofgebruik van voertuigen; Er is veel aan 
bewustwording gedaan in 2016 / 2017 bij de medewerkers. Zie nieuwsbrief maart 2017, 
investeringen en toolboxmeeting van 6 juli 2016, zuinig rijden. 
 

❖ Band op spanning (beoogde besparing van 2%) 
– Deze maatregel heeft betrekking op het verbruik van brandstof; dit wordt uitgevoerd door de 

medewerkers en maandelijks genoteerd op checklist, dit blijkt toch niet goed te werken. 
Bandenspanning wordt nu genoteerd op het dagrapport. Het dagrapport is hier op aangepast. 

 
❖ Onderzoek invoeren registratiesysteem voor aftanken auto’s en machines 

– Deze maatregel heeft betrekking op het verbruik van brandstof; Dit is niet uitgevoerd. 
 
❖ MT-overleg (valt deels onder bewustwording) 

- Maandelijks staat CO2 op de agenda tijdens het MT-overleg. Hierin worden ook mogelijke 
reductiemaatregelen besproken. 
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Maatregelen voor behalen van reductiedoelstelling Scope 2 
Reductiedoelstelling Scope 2: 5 ton CO2 (44%) reductie in 2017 ten opzichte van het basisjaar 2012. 
❖ Het overstappen naar groene stroom is een mogelijkheid om uit te zoeken. De Wilde BV gaat zich 

beraden om medio 2018 over te stappen naar de inkoop van echte groene stroom, waar het 
contract met Engie afgelopen is. (verwachte reductie: er wordt dan alleen groene stroom 
ingekocht) 

❖ Er zijn PV-zonnepanelen aangeschaft. (De zonnepanelen voorzien in de elektriciteitsbehoefte, 
hierdoor gebruikt De Wilde BV alleen zelfopgewekte stroom); 

❖ Vervangen van de verlichting door LED verlichting. (Op kantoor van de administratie zijn de lampen 
dit jaar vervangen door LED lampen); 

❖ Campagne bewustwording energie- en gasverbruik van de kantoormedewerkers. Kantoor 
medewerkers zijn zich bewust van de besparingsmogelijkheden, zoals verlichting, aanschaf nieuwe 
LED verlichting, elektrische auto voor boodschappen, gebruik van koffiemokken in plaats van 
plastic koffiebekertjes.  

 
Lopende deelnames 
❖ Geen 
 
Mogelijke/nieuwe deelnames 
Jaarlijks wordt bekeken welke nieuwe initiatieven binnen de sector interessant zijn voor het behalen 
van de reductiedoelstellingen. De volgende aandachtspunten voor het komende jaar zijn vastgesteld: 
 
❖ Warmte-koude-opslag met warmtepomp installeren. (verwachte reductie op gasverbruik van 40% 

ten opzichte van een HR-ketel); 
❖ Op zoek gaan naar schone en zuinige bestelauto’s. Een lichtere constructie van een bestelwagen 

levert 2 tot 3% brandstofbesparing op. Dit is een continu proces en wordt ook uitgevoerd. Dit jaar 
heeft de directie de Euro II wagens vervangen door minimaal Euro 5 of 6.  

❖ Uitlezen van blackbox gegevens, hieruit valt op te maken hoe het brandstofverbruik is geweest. De 
chauffeur ziet welk gedrag een positief of negatief effect heeft op het brandstofgebruik. Dit wordt 
periodiek gecontroleerd door de administratie / directie, gezien kilometerregistraties. 

❖ Stimuleren van het cruise control. Dit zorgt voor gelijkmatige en lagere snelheden. Het resultaat is 
comfortabel en ontspannen rijden, een lager brandstofgebruik en minder snelheidsovertredingen; 
dit wordt ook gestimuleerd onder het personeel. 

❖ Bedrijfswagens aanschaffen met een start- stopsysteem. Dit systeem zorgt ervoor dat de 
bestuurder de motor van de vrachtwagen op afstand kan in- of uitschakelen. Hierdoor wordt 
brandstof bespaard en wordt minder geluidsoverlast veroorzaakt; de nieuwe bedrijfswagens 
beschikken hierover. 

❖ Stimuleren van medewerkers om met de fiets naar het werk te komen. De medewerkers van 
kantoor worden gestimuleerd om met de fiets te komen, dit gebeurd ook. 

 

❖ MT-overleg 
- Maandelijks staat CO2 op de agenda tijdens het MT-overleg. Hierin worden ook mogelijke 

reductiemaatregelen besproken. 
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Informatiebehoefte 
❖ Voor de campagne bewustwording zal informatie opgezocht moeten worden over het gebruik van 

gas- en elektra en andere CO2-reducerende maatregelen. Deze informatie kan gevonden worden 
op het internet. 

 
Monitoring en meting 
In de stuurcyclus die Wegenbouwbedrijf De Wilde B.V. heeft ingericht voor haar CO2-beleid is 
opgenomen dat periodiek de CO2-uitstoot gemeten wordt en dat de voortgang op de doelstellingen en 
maatregelen periodiek geanalyseerd en gerapporteerd worden door middel van interne audits, MT-
overleg en via nieuwsbrieven en toolboxmeetingen. 
 
Afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen 
Indien afwijkingen worden geconstateerd tijdens het doorlopen van de stuurcyclus, of indien om 
andere reden correctie nodig is, zal de kwaliteitsmanager bijsturing coördineren volgens de stuurcyclus 
en activiteitenbeschrijving opgenomen in het KVGM-systeem. 
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6.3 Samenvatting 

Binnen Wegenbouwbedrijf De Wilde B.V. zijn de volgende personen verantwoordelijk voor het beheer 
van het CO2-reductiesysteem: 
❖ Directievertegenwoordiger, Eric Kuiper 
❖ Kwaliteitsmanager, Linda de Wilde 
 
Maatregelen 
In onderstaande tabel worden de verantwoordelijken voor de reductiemaatregelen beschreven.  

Maatregel Verantwoordelijke Tijdsbestek Beschikbare middelen 

Alternatieve brandstof voor 
nieuwe/ vervangende 
voertuigen 

Directie 2014-2017 Is uitgevoerd, er zijn 2 elektrische 
bedrijfswagens aangeschaft 

Cursus het nieuwe rijden kwaliteitsmanager 2016 Is uitgevoerd, blijft een aandachtspunt 

Cursus het nieuwe draaien Kwaliteitsmanager Medio 2017 De cursus wordt aan de kraanmachinist 
aangeboden 

Campagne bewustwording gas- 
en elektragebruik 

Kwaliteitsmanager  2016-2017 Opstellen richtlijnen en bespreken in 
MT-overleg 

Band op spanning Directie 2013-2017 Jaarlijks 1 artikel in nieuwsbrief of in de 
toolboxmeeting 

Opvragen kilometerregistraties 
van alle bedrijfswagens 

Kwaliteitsmanager 2017 Zal per 01-01-2017 worden bijgehouden 

Groene stroom  Directie / 
kwaliteitsmanager 

2016 Het doel is om per 01-01-2017 groene 
stroom in te kopen 

Aanschaf nieuwe wiellader Directie 2015 / 2016 Is uitgevoerd 

 
Initiatieven 
In onderstaande tabel worden de verantwoordelijken voor deelname in initiatieven beschreven.  

Initiatief Verantwoordelijke Tijdsbestek Beschikbare middelen 

Symposium schuimbitumen 
stabilisaties, een duurzaam 
alternatief 

Kwaliteitsmanager 2016 / 2017 Presentatiemateriaal, er is een budget 
beschikbaar gesteld van € 10.000,- 

Uitlezen black box gegevens Kwaliteitsmanager 2014 / 2017 Periodieke controle van de gegevens. Dit wordt 
intern besproken en daar waar nodig 
teruggekoppeld met de betrokkenen 

Bedrijfswagens en vrachtwagen 
uitrusten met start-stop 
systeem 

Directie 2014 / 2017 De directie investeert continu in nieuwe 
bedrijfswagens 

Schone en zuinige bestelauto’s Directie 2014 / 2017 In het afgelopen jaar zijn er 2 elektrische 
bedrijfswagens aangeschaft, hier is € 35.000,- 
beschikbaar voor gesteld. 

 
Projecten met gunningvoordeel 
De projecten met gunningvoordeel hebben een verantwoordelijke voor invulling van de eisen van de 
CO2-Prestatieladder. Deze staat in onderstaande tabel genoemd per project.  

Project Verantwoordelijke Tijdsbestek Energiestromen Ingezet 
materieel 

Energie 
maatregelen 
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