
    
 

“Duurzaam door” op ons CO2 – verbruik! (update periode jan-jun 2021)  

28-11-2022 

Ons energiebeleid 
Wij als Loonbedrijf J.M. van Vliet B.V. zijn ook in 2021 actief om 
onze CO2-uitstoot te reduceren. Meer en meer is dit onderdeel 
van ons DNA. Zie bijvoorbeeld ook ons nieuwe 
duurzaamheidslogo. Middels de CO2-prestatieladder meten wij 
onze uitstoot en stellen we doelen op. Belangrijkste aan ons 
beleid is “Zuinig zijn”. Zowel op onze mensen, onze natuur als 
onze spullen. 
  

Energieverbruik 2021 eerste periode (1 januari tot en 

met 30 juni)  
Tweemaal per jaar worden de emissies in kaart gebracht om 

zicht te krijgen op de vooruitgang van de CO2-reductie. Zo kunnen wij bepalen of de doelstellingen 

(naar verwachting) behaald gaan worden. Zo is in het eerste halfjaar van 2021 in totaal voor 1397 ton 

aan CO2-uitgestoten. Zie figuur 1 voor het overzicht van het eerste halfjaar van 2021 en figuur 2 voor 

de vergelijking van dezelfde periode in 2020. Vanuit het diagram kunnen wij concluderen dat ons 

dieselverbruik onze grootste post is (97%). Vanuit het histogram kunnen wij concluderen dat wij onze 

uitstoot met 2,7% hebben gereduceerd in het eerste halfjaar van 2021 t.o.v. dezelfde periode in 2020 

en dat terwijl wij aanzienlijk meer uren hebben gedraaid in 2021 

Projecten met HVO100 
Om onze doelstellingen te behalen, proberen wij zoveel mogelijk 
op alternatieven voor diesel in te zetten (97% van ons totale 
verbruik). Voor 2021 is dat zoveel als mogelijk HVO100 i.p.v. diesel 
in te zetten bij verschillende projecten. Deze brandstof heeft 89% 
minder uitstoot. Bij de volgende projecten mogen wij deze 
brandstof inzetten. 

• Gemeente Amstelveen 

• HH Rijnland: VBK Polder 

• Krinkels N463 

• HH Rijnland Baggeren 2017 
Het baggerproject Haarlemmermeer Regulier DG1 2017 voor 

Hoogheemraadschap Rijnland is een voorbeeld waar we 

momenteel aan het werk zijn, die gegund is op CO2 prestatieladder, niveau 5. 

Voortgang & maatregelen 
Sinds 2020 is een nieuwe doelstelling opgesteld, namelijk 10% minder CO2-uitstoot in 2025  (2% per 

jaar) ten opzichte van 2020 voor scope 1. De afgelopen 5 jaar hebben wij onze reductiedoelstellingen 

gehaald, terwijl wij als bedrijf aanzienlijk gegroeid zijn. Bewustwording is hierin het allerbelangrijkste 

in het gehele proces. Denk aan personeelstraining, aankoop schonere machines, keten denken, 

alternatieven voor diesel testen, etc.  Voor 2021 is dit met name inzet HVO100. De genoemde 

maatregelen willen wij verder doorzetten voor het jaar 2021. 

Gas; 7; 1%

Diesel; 1355; 97%

HVO100; 12; 1%
Benzine; 6; 0% Elektriciteit; 17; 1%

TON CO2-UITSTOOT IN PERIODE 
JAN-JUN 2021

Figuur 1: Ton CO2-uitstoot in periode jan-jun 2021 
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Figuur 2: totaal ton CO2-uitstoot per periode 



    
 
Vwb scope 2 zijn wij ver gevorderd om 3000 zonnepanelen op ons dak extra te leggen. Ons doel is 

om in 2021 deze investering vast te leggen en met Leander het contract af te sluiten. Het doel is dan 

om scope 2 met 80% te verminderen. Momenteel zijn er nog niet voldoende batterijen om dit tot 

100% te reduceren. Andere maatregelen die wij zullen (blijven) toepassen is het controleren of 

buiten kantoortijden alle lampen, radio’s, computers, airco, verwarming, etc. zijn uitgeschakeld om 

zuiniger met onze energie om te gaan. 

Onze scope 3 uitstoot over de eerste helft van 2021 ziet er als volgt uit: 

Aangekochte goederen en diensten   1.256 ton CO2 

Kapitaal goederen     331 ton CO2 

Productieafval       10 ton CO2 

Woon-werkverkeer     8 ton CO2 
 

Ook keteninitiatieven helpen om kennis, bewustwording en daarmee duurzaamheid te realiseren.  

Een voorbeeld hiervan is Bodemkracht. In samenwerking met drie andere loonwerkers proberen wij 

de agrariërs te ondersteunen in oa. bodemverbetering,  

Ketenanalyse Bokashi en de voortgang daarin: 

Ketenanalyse Bokashi doelstellingen Loonbedrijf J.M. van Vliet B.V. 

Loonbedrijf J.M. van Vliet B.V. wil in 2024 ten opzichte van 2019 10.000 ton (berm)maaisel 
verwerken op de bokashi wijze m.b.v. de baggingmachine en hierdoor 3400 ton CO2 in de keten 
besparen. 

 
Vorige jaar hebben we een ketenanalyse opgesteld over bokashi. In 2021 tot juni hebben we nog 
geen (berm)maaisel verwerkt op de bokashi wijze met de baggingmachine. Maaisel komt het 2e 
halfjaar vrij, afspraken met bv gemeenten Heereveen zijn gemaakt. 

Ketenanalyse Brandstof derden en de voortgang daarin: 

Ketenanalyse Brandstof derden reductie doelstellingen Loonbedrijf J.M. van Vliet B.V. 

Loonbedrijf J.M. van Vliet B.V. wil in 2024 ten opzichte van 2019  een reductie van 2% op de 
totale CO2 uitstoot in 2024 ten opzichte van 2019 in de keten brandstof derden. 

Deze ketenanalyse hebben we project matig opgepakt.  Bijvoorbeeld bij het project VKB polder is Klei 

geleverd. Deze klei werd gewonnen in Dreumel, samen met onze ketenpartners hadden we besloten 

de klei middels schip aan te voeren. Volgens de planning zou dit ong 160 ton CO2 besparen, immers 

over water is veel duurzamer dan per as. Eind 2021 weten we hier definitieve cijfers. 


