
Monitoring  
CO² Footprint deelnemers 

Blauwzaam Energieconvenant  

April 2012  Uitgewerkt door Hoogwerker Centrum Nederland B.V. 



CO² Footprint van de deelnemers 
• 8 deelnemers (van 25) hebben een footprint 

ingeleverd  
(3 x algemene herinneringsmail verstuurd, 5 hebben aangegeven hier nog mee bezig te zijn) 

• Door verschillen van invulling van de 
Milieubarometer is het meten van de totale CO² 
reductie niet mogelijk 

• Op basis van ontvangen input, kunnen we al wel 
concluderen dat gestelde doelstelling van 
cumulatieve 10% CO² reductie in 3 jaar tijd in de 
juiste richting vorm krijgt 

 

 



 

Milieugegeven 
Ton CO² 
in 2010 
 

Ton CO² 
in 2011 

Ton CO² 
Verschil in %  

Electriciteit 257 226 - 12,1 

Brandstoffen 86,1 74,4 - 13,6 

Mobiele werktuigen 6.458 2.853 - 55,8 

Zakelijk verkeer 1.906 4.978 + 161,2 

Totaal 8.707 8.131 - 6,6 

Voorbeeld CO² emissies door  
Mourik Groot-Ammers B.V. 
 
Op basis van de plannen zou 
de reductie in het 3e jaar 10% 
moeten zijn. 
 
 

576 ton CO² reductie per jaar op oude situatie!  
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Oude situatie  

• Bouwjaar 2008 

• Euro 4 

• Geen roetfilter 

• 9.000 ltr. brandstof/40.000 km jaar  

 

 

 

Nieuwe situatie 

• Augustus 2011 

• Euro 5 + EEV + roetfilter 

• Rijdt 30% zuiniger 

• 6.200 ltr. brandstof/40.000 km jaar 

• Meer Pk's , beter koppel, aandrijflijn specifiek 
aangepast  
(6 versnellingen + reductie keuze)  
 
8,78 ton CO² reductie per jaar op oude 
situatie! 

Tot aan BLAUWZAAM nooit over CO² 
besparing nagedacht! 
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• Oprijkleppen demontabel gemaakt 

hierdoor brandstofbesparing van 8% 

• Oude situatie 3.500 ltr/ 25.000 km jaar 

• Nieuwe situatie 3.220 ltr / 25.000 km jaar 

• Investering minder dan € 1.000,00 
 
1,19 ton CO² reductie per jaar op oude 
situatie! 



Voorstel verbeteringen 
• Gezamenlijk training / integratie Milieubarometer 

• 1 vast contactpersoon per bedrijf aanstellen 

• Secretariaat aanstellen t.b.v. monitoring 

• Verbeteren definitie groepsdoelstelling voor eerste  
3 jaar (nu monitoren we individueel verschillende 
milieugegevens) 

 

 

 

 



Resultaat gerichter opzetten! 
• Doelstelling: 

 
Monitoring Milieubarometer 2010 en 2011 op het  
2e Symposium 4 oktober 2012 als basisresultaat 
kunnen presenteren 

 

 

 


