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Genomen maatregelen in 2011 en 2012 
 
 
Aspect ICT 
2011 en 2012 compleet 
 
Maatregelen 2011/2012: 
Besluit om deel te nemen aan energieconvenant is eind 2012 genomen, maar onbewust zijn er toch al 
een aantal zaken in gang gezet. 

 In 2012 is er één berijder van diesel overgestapt naar een elektrische auto (Prius plug-in hybrid) 

 In 2012 is er één berijder overgestapt van benzine auto naar een auto die op aardgas rijdt; 

 In 2012 is keus gemaakt om ons huidige kantoor te verduurzamen cq grondig te verbouwen; in 
2012 (najaar) betrof dit alleen het besluit, momenteel vindt voorbereiding plaats, verwachting 
start uitvoer is najaar 2013. 

 
Maatregel 2012/2013: 

 We starten dit voorjaar met nadrukkelijker kenbaar maken bij de berijders wat hun verbruik is. 
Daarmee hopen we de verhouding tussen kilometers en liters gunstiger te krijgen. 

 
 
Ad & Tineke’s dagwinkel 

 2011, 2012, 2013 

 2011 is kopie van 2012 (hebben ze bewust gedaan), 2013 gaan ze wel juist invullen 

 Cijfers kunnen niet kloppen, zijn veel te laag -> maandcijfers ingevuld ipv jaarcijfers (gevraagd 
aan Ad) 

 
Maatregelen: 

 Belangrijkste maatregel is bewustwording. 

 Daarnaast hebben wij alle TL lampen (108 stuks) vervangen door nieuwe verlichting geleverd 
door Zon & Zo vervangen door LED platen. Uniek in de supermarkt wereld. De besparing 
hiervan is op maandbasis 1000 KWH. 

 
 
Avelingen Groep 
2011 en 2012 compleet 
 
Maatregelen: 
Onderstaand de maatregelen welke wij hebben genomen/nemen n.a.v. de cijfers van 2011. 

 Duurzame energie (gas en elektriciteit) ingekocht 

 Momenteel zijn wij bezig met het vervangen van de verlichting (overgaan op TL-armaturen of 
LED verlichting) 

 Track & Trace om het brandstofverbruik goed in kaart te brengen 

 Nieuw wagenpark aangeschaft met zuinigere auto’s  

 Oorzaak van hoog % nachtverbruik onderzoeken 
 
 
Vink Schilderwerken 

 2010, 2011, 2012, 2013 ingevuld (2013 = kopie van 2011) 

 2012: Elektriciteit ontbreekt. → 2011 kopieren (incl groene stroom!) 

 2010 niet compleet, was om te proberen 
 
Nog geen maatregelen doorgegeven. 



 

 
 
JW de Lange BV 

 2011 en 2012 ingevuld. 
 
Maatregelen 2011/2012: 

 Per 2012 een oude vrachtwagen vervangen door een schonere en zuinigere vrachtwagen (Euro 
V)  

 In 2012 veel machines overgeschakeld van aggregaatstroom naar netstroom. 
 
Maatregelen 2012/213: 

 Onderzoeken waarom nachtverbruik hoog is (30%) en deze zo mogelijk omlaag brengen 
 
 
Architektenburo Bikker BV 
2011 en 2012 compleet 
 
Maatregelen: 

 We hebben ons verlichtingplan al aangepast, hierin wil ik ook nog kijken naar sensoren voor 
verlichting. 

 We hebben ons verdiept in LED maar hebben hierin nog geen kwalitatief hoogwaardige 
oplossingen gevonden. Het zwaartepunt van besparing zal dus liggen in de optimalisering van 
de huidige verlichting, hier zijn al enkele stappen in gemaakt.  

 Ook heb ik via een bedrijf de functies van 2 servers kunnen combineren zodat we de oude 
server hebben kunnen uitzetten.  

 Daarnaast ben ik nu onze apparatuur en computers aan het inregelen voor zuiniger 
stroomverbruik. 

 Het was ook de planning om de CV ketel te vervangen, deze investering is nog even uitgesteld 
i.v.m. andere investeringen die dit jaar gedaan moeten worden. 

 
 
C.M. Baars & Zn BV 

 zakelijk verkeer: klopt het dat er niet met bestelwagen wordt gereden, alleen met 
personenwagen? 

 
Nog geen maatregelen doorgegeven. 
 
 
Den Hartog Riet 

 2011 en 2012 ingevuld 
 
Maatregelen 
Genomen: 

 Omdat we 1 privé-aansluiting voor elektra en gas hebben, is er een tussenmeter geplaatst om 
het zakelijk gebruik inzichtelijk te maken. 

 Naar aanleiding daarvan wisten we het energiegebruik en heeft Wemmers Installatiebedrijf 
zonnepanelen op onze rietloods geplaatst om nagenoeg het volledige te elektriciteitsverbruik 
van zakelijk en privé zelf op te wekken. 

 Aanschaf nieuwe IVECO Daily trekker met Euro 5-motor ter vervanging van een Iveco Daily 
trekker uit 2001. Terwijl de aanschaf van een gebruikte voor ons waarschijnlijk zakelijk 
interessanter was, maar die dan met een Euro 4 rondrijdt, welke iets milieuvervuilender is. 
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Te nemen op korte termijn: 

 Overstappen op een zakelijk groen energiecontract voor de elektra die nog ingekocht moet 
worden. 

 
Te nemen op de iets langere termijn (binnen een jaar) 

 Volledig brandstofverbruik per bestelbus en medewerker gaan monitoren om meer bewustzijn 
onder de medewerkers te creëren en daardoor minder brandstof te verbruiken. 

 
 
Gemeente Leerdam 

 2012: bedrijfsgegevens ontbreken, wel in 2011 ingevuld 

 2011: water ontbreekt, wel in 2012 ingevuld 
 
Maatregelen: 

 We gaan de CV-ketel vervangen op een natuurlijk moment en dan de meest energiezuinige 
kiezen 

 We overwegen de verlichting te vervangen door LED-verlichting 

 Gedragsverandering van de medewerkers 
 
 
Landwinkel Van Buuren Fruit 

 2012 ontbreekt 

 2011: zakelijk verkeer niet ingevuld, klopt dat? Verder compleet. 

 aandachtspunt voor rapport: bezoekersverkeer wel ingevuld, maar niet meenemen in grafiek 
ECII (omdat ze er geen invloed op denken uit te kunnen oefenen) 

 
Maatregelen: 
De maatregelen die we hebben genomen om energie te besparen zijn de volgende: 

 werknemers bewust gemaakt dat het belangrijk is om ruimten die niet worden gebruikt niet 
onnodig het licht te laten branden. 

 er op te letten dat de koelcel deuren goed worden gesloten 

 nieuwe bestelwagen gekocht met minder CO2-uitstoot. 

 oriëntatie op plaatsing zonnepanelen (gepland 2013/2014) 

 aanschaf energiezuinige pc. 
 
 
Montapacking BV 

 zakelijk verkeer: km of liter (beide ingevuld) 
 
Maatregelen: 
2012: 

 Wij hebben een machine gekocht die van het oud papier opvulmateriaal maakt voor het 
verzenden van pakketjes voor onze webshops. Dit scheelt wel heel behoorlijk in de oud 
papierstroom. 

 Nieuwe warehouse voorzien van Ledverlichting. 

 Bewegingssensoren in warehouse en toiletten aangebracht. 

 Iedere werkplek voorzien van 2 monitors, om zo het onnodig uitprinten van mails te verlagen. 
 
2013: 

 Extra bewegingssensoren installeren in kantine, trappenhuizen, productieafdeling. 

 Brandstofverbruik – het nieuwe rijden – meer aandacht geven. 

 Airco koeling op kantoren en in productieruimten. 



 

 
 
Rabobank Vijfheerenlanden 
2011 en 2012 compleet ->  
 
Maatregelen: 
Zaken die wij ondernomen hebben om de energie terug te dringen: 

 Betere klimaatafstelling 

 Vermindering van de hoeveelheid lampen 

 Alle halogeenlampen vervangen door led-lampen 

 Nieuwe koelmachine op het dak 

 Zalen omgebouwd naar sensorverlichting 

 Mensen bewust met energie om laten gaan 
 
 
Van der Vegt bv 

 2011 ontbreekt -> keuze? 

 2012: gevaarlijk afval nog invullen?, geen mobiele werktuigen? 
 
Nog geen maatregelen doorgegeven. 
 
 
Van der Wal interieurs 
2012 ontbreekt 
2011: elektriciteit en gas zit erin (vervoer doet hij niet) 
 
Nog geen maatregelen doorgegeven. 
 
 
Van Noord Accountants Leerdam 
2011 en 2012 ingevuld 
 
Maatregelen 

 In 2011, 2012 en 2013 jaarlijks 1 zuinige auto aangeschaft (14% bijtelling) 

 Elektrische auto besteld ter vervanging van 7 jarige grote benzine auto. Levering komt nog dit 
jaar. 

 In werkoverleg medewerkers bewust gemaakt van verbruik. 

 Licht gaat eerder uit bij niet gebruik van ruimtes e.d. 

 Inmiddels staan offertes uit voor aanschaf zonnepanelen aan achterzijde van kantoorpand. 
Investeringsbesluit is nog niet genomen. Vergt nog verder onderzoek. 

 
 
Volt Elektro Groep 
2012 ontbreekt 
2011: gaan ze niet doen 
 
Nog geen maatregelen doorgegeven. 
 
 
Wemmers Installatiebedrijf 
2011: verkeer en vervoer ontbreekt 
2012 nog niet ingevuld 
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Nog geen maatregelen doorgegeven. 
 
 
DeltaMilk 
2011: ontbreekt 
2012: zie onder 
 
Nog geen maatregelen doorgegeven. 
 
 
Ballast Nedam 

- 2011 en 2012: alleen elektriciteit en gas ingevuld 
 
Maatregelen 

- Zonnepanelen geïnstalleerd 
- Dak vervangen en isolatie verbeterd 

 
 
Gemeente Zederik 

 2011 en 2012 aangemaakt, gaat Tessa komende tijd invullen 

 Referentiejaar: Tessa wijzigt het in 2011 
 
Nog geen maatregelen doorgegeven. 
 
 
Heerenlanden College 

 Gaan ermee aan de slag, uiterlijk 13 sept invullen. 
 
Hebben geen maatregelen genomen tot nu toe. Ze gaan nu beleid maken. 
 
 
De Jong Fruit Leerbroek 

 2011 doen ze niet 

 2012: vloeroppervlak en gebouwinhoud ontbreekt, evt. mobiele werktuigen en zakelijk verkeer, 
foutje in afvalwater 

 
Maatregelen: 

 Doordat wij 3 jaar geleden een nieuwe koeling gebouwd hebben, zijn de eisen van de moderne 
tijd er oversized in meegenomen 

 We zijn bezig met evt zonnepanelen en led verlichting 

 Ook zijn we bezig met bewustwording van ons personeel van energiegebruik 
 
 


