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1. Inleiding 

1.1 Algemeen 
In november 2016 gaat aannemingsmaatschappij H. van Steenwijk B.V. (hierna Steenwijk) starten 
met het project Herstel wal- en kluismuren Kromme Nieuwegracht  te Utrecht. Een van de EMVI 
criteria van de inschrijving op dit project was het benoemen van het ambitieniveau van de inschrijver 
op de CO2-prestatieladder van SKAO. Na het aannemen van het project heeft de aannemer 
vervolgens 12 maanden de tijd om het ambitieniveau te behalen. Steenwijk is aannemer geworden 
van het project en heeft zich ingeschreven op ambitieniveau 5.  

Een ruime periode voor inschrijving heeft Steenwijk al een CO2-reductie beleid opgesteld, dit 
conform de eisen van SKAO op ladderniveau 3. Tijdens het opstellen van dit systeem is ervoor 
gekozen dit nog niet te laten certificeren met het oog op de kosten die dit met zich mee brengt. Voor 
de certificering moet dit beleid dus worden uitgebreid naar de eisen van ladderniveau 4 en 5, dit alles 
onder de eisen welke gelden voor een klein bedrijf. 

Bij de totstandkoming van dit projectdossier zijn de volgende personen betrokken: 

• Gebko van den Boogaard, 
Directeur Steenwijk en directievertegenwoordiger 

• Simon Klein, 
Projectleider 

• Vincent van Velse, 
Uitvoerder   

• Bas van Slot, 
KAM-coördinator Steenwijk 

• Sven Hiskemuller van der Zijden, 
Energiemanager 

De footprint is opgesteld conform de eisen van de ISO 14064-1, deze is echter niet geverifieerd door 
een externe partij. De footprint beslaat zowel scope 1, scope 2 als scope 3, deze is verder uitgewerkt 
in hoofdstuk 3. Het document is opgesteld conform de eisen van het handboek 3.0 van SKAO. Er zijn 
onzekerheden in de nauwkeurigheid van de data, aangezien het hier een prognose betreft.  

Zie tevens de documenten met betrekking tot CO2 op de website www.hvsteenwijk.nl.  

1.2 Projectbeschrijving 
Het project Herstel wal- en kluismuren Kromme Nieuwegracht te Utrecht betreft een zeer 
gecompliceerd werk in het oude stadshart van Utrecht. De ouder wal- en kluismuren aan de Kromme 
Nieuwegracht zijn in dusdanig slechte conditie dat deze hersteld moeten worden. De 
herstelwerkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit wat algemene werkzaamheden, een vervanging- en 
een stabilisatie van een walmuur, een vervanging- en stabilisatie van kluismuur, het herstellen van 
kelders in de kluismuren en het herstellen van een divers aantal bruggen.  

Al deze werkzaamheden zullen in de periode november 2016 tot en met april 2017 uitgevoerd 
worden zodat de werkzaamheden geen overlap hebben met het vaarseizoen. Ondanks dat dit 
tijdsbestek relatief vrij kort is zal het werk in verschillende fases uitgevoerd worden om de overlast 
voor de omgeving waar mogelijk te beperken. 

 

http://www.hvsteenwijk.nl/
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3. Invalshoek A, inzicht 

3.1 Scope 1 en scope 2 emissies 
Voor aanvang van het project herstel wal- en kluismuren Kromme Nieuwegracht te Utrecht is een 
CO2-emissieinventaris voor scope 1 en 2 opgesteld op basis van schattingen van de 
directievertegenwoordiger, de projectleider en de uitvoerder. Deze schattingen zijn op basis van 
ervaring van de bij uitvoering van de project betrokken managers. Hierbij moet worden opgemerkt 
dat deze schattingen zijn gebaseerd op verbruiken waar nog geen reductiemaatregelen op van 
toepassing waren. De opgestelde CO2-emissieinventaris dient als basis voor het reduceren van de 
CO2-uitstoot voor dit project. Voor aanvang van de werkzaamheden zullen de diverse schattingen 
nogmaals worden herzien. 

De scope 1 en 2 emissies van dit project vinden hun oorsprong in de volgende activiteiten: 

Post Omschrijving CO2 uitstoot (ton) Scope % van totaal 

1a. Elektra in de keet op 
locatie 

3,26 2 7,92% 

1b. Verwarming in keet 
op gas 

0,18 1 0,44% 

2a. Energieverbruik 
overhead (scope 1) 

4,84  1 11,76% 

2b. Energieverbruik 
overhead (scope 2) 

2,86 2 6,95% 

3. Transport over 
water 

3,72  1 9,04% 

4. Transport middels 
een bakwagen met 
een klein kraantje  

4,09  1 9,94% 

5. Vervoer 
projectmanagers 

4,9  1 11,90% 

6. Kleine hydraulische 
5,5 tons kraan  

5,33 1 12,95% 

7. Vervoer 
grondwerkers met 
eigen auto-
aanhanger-klein 
materieel 

4,9 1 11,90% 

8. Eigen klein materieel 
op locatie 

7,08 1 17,20% 

Totaal: 41,16 ton 
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Post 1, elektra op locatie + verwarming keet. 
Op locatie zal er een elektriciteitsaansluiting worden gerealiseerd ten behoeve van de (directie)keet 
en dergelijke. Deze aansluiting zal hier gedurende de looptijd van de uitvoering van het project 
aanwezig zijn. Op voorhand wordt de uitvoeringstermijn geschat op 6 maanden. Vergelijkbare 
voorgaande projecten laten een dagelijks verbruik zien van gemiddeld 33,7 kWh. Dit resulteert 
samenvattend in het volgende verbruik: 

33,7 kWh per dag * 184 dagen (7-11-2016  t/m 09-05-2017) = 6.200, 8 kWh. 

De corresponderende conversiefactoor bedraagt 526 gram CO2 per kWh, dat geeft de volgende 
uitstoot: 

6.200,8 kWh * 526 gram CO2 per kWh = 3,26 ton CO2. 

In de (directie)keet zal niet alleen een elektra aansluiting gefaciliteerd worden, tevens zal er de 
mogelijk bestaan gebruik te maken van gas middels het plaatsen van gasflessen met propaan. De lijn 
der verwachting is dat er gedurende de uitvoering van het project een 5 tal flessen gebruikt zullen 
worden. Ieder van deze flessen heeft een inhoud van 10,5 kg propaan wat correspondeert met 21,3 
liter. Voor een onderbouwing van de bijbehorende berekening, zie ‘verwerking energie 2015’. Dit 
resulteert in het volgende verbruik: 

5 flessen * 21,3 liter per fles = 106,5 liter.  

De corresponderende conversiefactor bedraagt 1725 gram CO2 per liter. Dat leidt tot de volgende 
uitstoot: 

106,5 liter * 1725 gram co2 per liter = 0,18 ton CO2. 

Totaal is het energieverbruik in de keet verantwoordelijk voor 3,44 ton CO2. 

 

Post 2, energieverbruik overhead. 
Het energieverbruik overhead is het deel van het energieverbruik van het kantoor in Amsterdam dat 
middels de omzet toegerekend kan worden aan het project in Utrecht. De aanneemsom van het 
project, en daarmee de verwachte omzet, bedraagt € 1.410.000,-.  

In 2015 bedroeg de uitstoot van het kantoor in Amsterdam 40,9 ton terwijl de corresponderende 
omzet € 7.489.970,24 bedroeg. Dit resulteert in de volgende uitstoot overhead per euro omzet: 

40,9 ton / € 7.489.970,24 = 5,46 gram per euro omzet. 

Voor het project Utrecht zou dat de volgende overhead uitstoot betekenen: 

5,46 gram per euro omzet * € 1.410.000,- = 7,70 ton CO2. 

Dit is vervolgens weer uit te splitsen in een scope 1 en een scope 2 emissie, deze is als volgt: 

Scope 1 = 62,84 %** = 4,84 ton CO2 
Scope 2 = 37,16 %** = 2,86 ton CO2 
 

 

** Zie voor een onderbouwing de gegevens in ‘verwerking energie 2015’. 
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Post 3, transporten over water. 
Conform het bestek dienen de transporten naar de projectlocatie over water te gaan. Deze 
transporten worden buiten het centrum opgeladen in beunbakken en deze worden vervolgens 
middels een sleepboot naar de projectlocatie toe gevaren. De lijn der verwachting is dat de 
sleepboot per werkweek een totaal aantal van 12 draaiuren zal hebben met een gemiddeld verbruik 
van 4 liter diesel per uur. De looptijd van het project bedraagt 24 weken. Dit resulteert in het 
volgende verbruik: 

12 uur per week * 4 liter diesel per uur * 24 weken = 1.152 liter diesel. 

De bijbehorende conversiefactoor bedraagt 3.230 gram CO2 per liter diesel. Dat geeft vervolgens 
weer de volgende uitstoot: 

1152 liter diesel * 3230 gram CO2 per liter = 3,72 ton CO2. 

 

Post 4, transport middels een bakwagen. 
Middels een klein bakwagentje met kraan zullen er diverse materialen gebracht worden naar de 
productielocatie. De af te leggen afstand naar de productielocatie, gelegen aan de Kromme 
Nieuwegracht te Utrecht, bedraagt vanaf de werf in Amsterdam 49,2 kilometer, enkele rit. Naar 
verwachting zal deze bakwagen per week drie keer heen en weer rijden, gedurende een looptijd van 
24 weken resulteert dit in de volgende verbruiken: 

Per rit: 49,2 * 2 = 98,4 km retour 
Totaal aantal kilometer per week: 98,4 * 3 = 295,2 kilometer 
Totaal aantal kilometer project: 295,2 * 24 = 7.084,8 kilometer 
Gemiddeld verbruikt de bakwagen 17,86 liter per 100 kilometer. Daaruit volgt dat het verbruik van 
de bakwagen over de totale periode neerkomt op het volgende: 

 7.084,8 km / 100 km * 17,86 liter = 1.256,35 liter diesel 

De bijbehorende conversiefactoor voor dit transport bedraagt 3230 gram CO2 per liter diesel, dat 
resulteert in de volgende uitstoot: 

1.256,35 liter * 3230 gram CO2 per liter diesel = 4,09 ton CO2 

 

Post 5, vervoer projectmanagers.  
Naar het project zullen een drietal projectmanagers rijden. Allereerst de uitvoerder, deze rijdt 
dagelijks naar het project toe vanaf huis, maar zal ook bijna dagelijks naar Amsterdam op en neer 
moeten voor zijn overige werkzaamheden. Daarnaast heeft het project een projectleider, deze rijdt 
1x per week naar het project toe. Als laatste heeft het project een directievertegenwoordiger welke 
1x per 2 weken naar het project toe rijdt.  

De projectmanagers bestaan uit: 

- Uitvoerder Vincent van Velse; 
- Projectleider Simon Klein; 
- Directievertegenwoordiger Gebko van den Boogaard. 
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De afstanden en bijbehorende verbruiken zien er als volgt uit: 

Ritnummer 1 2 3 4 
Persoon Uitvoerder Uitvoerder Projectleider Directievertegenwoordiger 
Locatie van herkomst Almere Utrecht Amsterdam Amsterdam 
Locatie van bestemming Utrecht  Amsterdam Utrecht Utrecht 
Afstand retour 90 98,4 98,4 98,4 
Aantal ritten per week 5 5 1 0,5 
Totaal aantal kilometer 
per week 450 492 98,4 49,2 

Aantal liter brandstof per 
100 km 5,8 5,8 5,4 9 

Aantal liter brandstof 
totaal per week 26,2 28,6 5,3 4,4 

Aantal liter brandstof 
looptijd project (24 
weken) 

627,9 686,5 127,7 106,3 

Conversiefactor 3,230 kg CO2 
per liter 

3,230 kg 
CO2 per liter 

3,230 kg 
CO2 per liter 2,740 kg CO2 per liter 

Verwachte uitstoot (kg) 2028,1 2217,4 412,3 291,2 
  

Totale verwachte uitstoot 
kilogram: 4949,1 Kg   

Totale verwachte uitstoot 
ton: 4,9 Ton    

 

Post 6, kleine kraan 
Op het project zal ter ondersteuning een 5,5 tons kraantje aanwezig zijn. Deze kraan zal dienen als 
een ondersteunende machine bij de werkzaamheden en zal daarom niet altijd in gebruik zijn. Echter, 
om onnodig transport te voorkomen, blijft hij wel de gehele looptijd op het werk aanwezig. Hierdoor 
komt het gemiddelde verbruik uit op 2,5 dag per week. Over de gehele looptijd van 24 weken komt 
dat neer op 60 dagen of 480 uur. 

Het gemiddelde verbruik van het 5,5 tons kraantje bedraagt 27,5 liter diesel per dag. Dat resulteert in 
het volgende verbruik: 

60 dagen * 27,5 liter/dag = 1650 liter diesel. 

Dit resulteert in de volgende uitstoot: 

1650 liter * 3230 gram CO2 per liter = 5,33 ton CO2. 
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Post 7, transport grondwerkers 
Gemiddeld zullen er gedurende de gehele looptijd van het werk twee 
grondwerkers/metselaars/voormannen e.d. aanwezig zijn op het werk. Dit zullen eigen werknemers 
zijn van Steenwijk en zullen dan ook dagelijks heen en weer rijden van en naar Utrecht. Dit resulteert 
in de volgende uitstoot: 

Ritnummer 1 2 
Persoon Grondwerker Grondwerker 
Locatie van herkomst Amsterdam Amsterdam 
Locatie van bestemming Utrecht  Utrecht 
Afstand retour 90 90 
Aantal ritten per week 5 5 
Totaal aantal kilometer per week 450 450 
Aantal liter diesel per 100 km 7 7 
Aantal liter benzine totaal per week 31,5 31,5 
Aantal liter brandstof looptijd project (24 weken) 756 756 

Conversiefactor 3,230 kg CO2 per 
liter 

3,230 kg CO2 per 
liter 

Verwachte uitstoot (kg) 2441,88 2441,88 
      
Totale verwachte uitstoot kilogram: 4883,8 Kg 
Totale verwachte uitstoot ton: 4,9 Ton 

 

Post 8, dieselpomp en overig klein materieel  
Ten behoeve van het droog houden van de vier aan te brengen bouwkuipen zal er gedurende 18 
weken een grote dieselpomp aanwezig zijn welke hiervoor zorg draagt. Iedere bouwkuip moet eerst 
leeg gepompt worden, een proces dat 24 uur duurt. Daarna zal de pomp gedurende 12 van de 24 uur 
aanstaan om overig water weg te pompen uit de verschillende bouwkuipen. Het verbruik van de 
pomp is 30 liter op 24 uur, oftewel 1,25 liter per uur. Totaal zal de pomp de volgende periode 
aanstaan: 

(24 uur * 4 bouwkuipen) + (18 weken * 7 dagen per week * 12 uur per dag – 4 dagen leegpompen 
bouwkuipen) =1.560 uur.  

Gedurende deze 1.560 zal er 1.560 * 1,25 = 1.950 liter diesel verstoken worden. Dat resulteert in de 
volgende uitstoot: 

1.950 liter * 3230 gram CO2 per liter = 6,30 ton CO2 

Daarnaast zal er op het werk nog wat klein materieel aanwezig zijn, hieronder vallen o.a. 
compressoren, kleine pompjes en aggregaten. Gemiddeld zal hier 10 liter diesel naartoe gaan per 
week wat resulteert in het volgende verbruik: 

24 weken * 10 liter diesel = 240 liter diesel. 

Dat resulteert in de volgende uitstoot: 

240 liter * 3230 gram CO2 per liter = 0,78 ton CO2 
Totaal is het deze post daarmee verantwoordelijk voor 7,08  ton CO2. 
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3,2 Scope 3 emissie 
De scope 3 emissie voor dit project is op voorhand bepaald middels een omzet gerelateerde 
toerekening. De scope 3 emissie in 2015 bedroeg 10.227,49 ton. Deze emissies hingen samen een 
omzet van € 7.489.970,24 wat resulteert in de volgende scope 3 emissie per euro omzet: 

10.227,49 ton CO2 scope 3 / €7.489.970,24 = 1.365,49 gram CO2 per euro omzet. 

De aanneemsom van het project in Utrecht wat tevens de verwachte omzet voor dit project is, 
bedraagt € 1.410.000,-. Dit resulteert in de volgende verwachte scope 3 emissies voor dit project: 

1.365,49 gram CO2 per euro omzet * €1.410.000,- = 1.925,34 ton CO2. 
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4. Invalshoek B, reductie 
Om de reductie zo efficiënt mogelijk te kunnen bepalen zal er per emissiebron uit hoofdstuk 3 
beschreven worden welke reductiemaatregelen er worden doorgevoerd. Deze reductiemaatregelen 
kunnen voor aanvang van- of gedurende het project worden uitgevoerd. Dit staat omschreven bij de 
reductiemaatregel. Daarnaast is er per maatregel een verwachte reductie bepaald zodat uiteindelijk 
de gezamenlijke reductiedoelstellingen kunnen worden bepaald. 

 
4.1 Scope 1 en 2 reductie 

Post 1, elektra en verwarming (directie)keet 

# Omschrijving 
Moment van uitvoering en 
verantwoordelijke 

Verwachte 
reductie (%) 

1 

De stroomaansluiting in de (directie)keet 
zal, in tegenstelling tot de normale 
situatie, groene stroom zijn. Deze stroom 
moet voldoen aan de eisen van SKAO. 

Ten tijde van de aanvraag, 
verantwoordelijk is de 
werkvoorbereider van het project 

0,526 kg CO2 
per kWh 
(100%). 

2 
Na de aansluiting op groene stroom zal er 
gebruik gemaakt worden van een 
elektrische verwarming. 

Voor aanvang werkzaamheden 100% 

Post 2, Energieverbruik overhead 

# Omschrijving 
Moment van uitvoering en 
verantwoordelijke 

Verwachte 
reductie (%) 

1 

Het energieverbruik overhead wordt 
middels de CO2-prestatieladder 
gereduceerd. Doelstelling voor 2017 is 
een reductie van 10,45 % 

Energiemanagementteam 10,45% 

 

Post 3, transporten over water  

# Omschrijving 
Moment van uitvoering en 
verantwoordelijke 

Verwachte 
reductie (%) 

1 

Speciaal voor het werk in Utrecht is er 
een nieuwe kleinere duwboot gebouwd 
met 4 bijbehorende beunbakken van 
ieder 20 ton. Deze worden middels een 
Honda buitenboordmotor van 50 pk 
aangeduwd.  

Voor aanvang werkzaamheden, 
verantwoording ligt bij de 
projectleider.  

Gereed: maart 2016. 

3,8 liter 
benzine per 
uur v.s. 4 
liter diesel 
per uur 
maakt: 
19,4%. 
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Post 4, transport met bakwagen 

# Omschrijving 
Moment van uitvoering en 
verantwoordelijke 

Verwachte 
reductie (%) 

1 

Reduceren van het aantal 
transportbewegingen door allereerst 
lokaal in te kopen en direct te laten 
leveren op werk. Daarnaast zal er 
nogmaals naar de leveringen gekeken 
worden zodat de er nog maar een keer 
per week gereden hoeft te worden. 

Uitvoerder, voor aanvang 
werkzaamheden en gedurende 
de looptijd van het project. 

67% 

Post 5, vervoer projectmanagers 

# Omschrijving 
Moment van uitvoering en 
verantwoordelijke 

Verwachte 
reductie (%) 

1 

Laadpassen aangeschaft t.b.v. het 
opladen van de elektrische auto van de 
directievertegenwoordiger. 

 

Voor aanvang werkzaamheden, 
verantwoording ligt bij de 
energiemanager. 

Gereed: februari 2016 

1,2% 

2 
Carpoolen van projectleider en 
directievertegenwoordiger. 

Projectleider en 
directievertegenwoordiger 

5,88% 

3 

Mogelijkheid voor de uitvoerder 
faciliteren zodat deze op afstand kan 
werken.  

April 2016: Laptop aangeschaft welke 
deze mogelijkheid biedt, hierdoor valt 
naar verwachting 2x per week 
locatiebezoek in Amsterdam af. Zie 
uitwerking in ‘verwerking energie’ voor 
de achterliggende calculatie. 

Uitvoerder en KAM-coördinator. 17,92% 

Post 6, hydraulische kraan 

# Omschrijving 
Moment van uitvoering en 
verantwoordelijke 

Verwachte 
reductie (%) 

1 
Cursus het nieuwe draaien aanbieden aan 
de machinist van de kraan. 

Indien dit in te passen is in de 
planning zal er naar gestreefd 
worden dit in de passen voor 
aanvang van de werkzaamheden. 
KAM-coördinator moet dit nader 
onderzoeken. 

10-20% 
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Post 7, transport grondwerkers 

# Omschrijving 
Moment van uitvoering en 
verantwoordelijke 

Verwachte 
reductie (%) 

1 

De eigen werknemers zullen naar de 
projectlocatie carpoolen. Daarnaast zal 
gekeken worden of er nog lokale 
onderaannemers zijn welke op het 
project ingezet kunnen worden.  

Carpoolen: uitvoerder 
Lokale werknemers: projectleider 

> 50% 

 

Post 8, dieselpompeigen klein materieel op locatie 

# Omschrijving 
Moment van uitvoering en 
verantwoordelijke 

Verwachte 
reductie (%) 

1 

De dieselpomp is voor aanvang van de 
werkzaamheden voorzien van een 
vlotter welke ervoor zorgt dat de pomp 
alleen aanslaat wanneer er een 
bepaalde hoeveelheid water weg 
gepompt kan worden. Conform de 
literatuur zal dit de draaitijd van de 
dieselpomp reduceren met 92%. 

Voor aanvang werkzaamheden 
door de uitvoerder.  
 

Gereed: 4 april 2016. 

92% 

2 

Door het toepassen van prefab 
elementen kan het werken in een droog 
gepompte bouwkuip versneld worden 
met een kleine twee weken, gedurende 
deze twee weken hoeft de pomp 
daarom niet meer te draaien. 

Doorvoeren in het DO in 
samenspraak met de 
opdrachtgever. Verantwoordelijk 
voor dit proces is de 
projectleider in samenspraak 
met zijn collega’s 

2 weken 
correspondeert 
met 0,68 ton. 

10,8 % 
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4.2 Scope 3 reductie 
De reductiedoelstellingen voor de scope 3 emissies zullen geconformeerd worden aan de algemene 
scope 3 reductiedoelstellingen van de organisatie. Deze doelstellingen zijn terug te vinden in de 
documenten ‘ID5A’ en ‘ID5B’. Voor dit project zullen in ieder geval de algemene scope 3 
reductiemaatregelen van toepassing zijn en daarnaast zijn er een aantal project specifieke 
maatregelen opgesteld: 

De leverantie van de diverse materialen komen van onze huisleverancier van Keulen af. Deze 
organisatie heeft onder andere de lean and green award gewonnen en biedt afnemers de 
zogenaamde ‘greenline’. Middels deze ‘greenline’ worden diverse leveranties geoptimaliseerd en 
wordt een reductie behaald van 10 %. Zie voor een onderbouwing het MVO jaarverslag 2014 van de 
organisatie. 

In twee van de vier aan te brengen bouwkuipen kan gewerkt worden met prefab elementen. Beton is 
zowel bij Steenwijk als in het algemeen verantwoordelijk voor een zeer aanzienlijk deel van de CO2 
emissies. Daarom is het jammer dat het toepassen van de prefab elementen niet mogelijk is bij de 
andere twee bouwkuipen. Het voordeel van prefab elementen is namelijk dat de mogelijkheid 
bestaat deze te vervaardigen middels de toepassing van CEM III in plaats van CEM I. Het 
milieuvoordeel aangaande CO2 van Cem III ten opzichte van CEM I is meer dan 60%. Daarnaast wordt 
er op dit moment, in samenspraak met Rutte Groep uit Amsterdam, nader bekeken of er ook nog de 
mogelijkheid bestaat om het primaire materiaal dat in het beton wordt verwerkt vervangen kan 
worden door secundair materiaal. Dit zou nog een extra besparing opleveren van enkele procenten.  

Het toepassen van prefab elementen biedt tevens een reductie in transporten. De elementen 
worden op een centrale plek gefabriceerd vanwaar er diverse transporten met betrekking tot het 
storen van beton overgeslagen kunnen worden. Waar normaliter drie verschillende stortingen plaats 
vinden op locatie kan dit nu worden teruggebracht tot een enkele rit. Dit is eveneens zo voor het 
metselwerk wat ter plaatse wordt aangebracht.  
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4.3 Reductiedoelstellingen 
De verschillende reductiemaatregelen uit de hoofdstukken 4,1 en 4,2 zorgen gecombineerd voor de 
volgende reductie per post: 

Post Omschrijving 
CO2 
uitstoot 
(ton) 

Scope % van 
totaal 

Verwachte 
reductie 

Uitstoot 
na 
reductie 

1.a Elektra in de 
keet op locatie 3,26 2 7,92% 100% 0,00 

1b. Verwarming in 
keet op gas 0,18 1 0,44% 100% 0,00 

2a. 
Energieverbruik 
overhead (scope 
1) 

4,84 1 11,76% 0% 4,84 

2b. 
Energieverbruik 
overhead (scope 
2) 

2,86 2 6,95% 0% 2,86 

3. Transport over 
water 3,72 1 9,04% 19% 3,00 

4. 

Transport 
middels een 
bakwagen met 
een klein 
kraantje 

4,09 1 9,94% 67% 1,35 

5. Vervoer 
projectmanagers 4,9 1 11,90% 25% 3,68 

6. 
Kleine 
hydraulische 5,5 
tons kraan 

5,33 1 12,95% 10% 4,80 

7. 

Vervoer 
grondwerkers 
met eigen auto-
aanhanger-klein 
materieel 

4,9 1 11,90% 50% 2,45 

8. 
Eigen klein 
materieel op 
locatie 

7,08 1 17,20% 92% 0,57 

9. Scope 3  1.925,34 3  100%  0,6% 115,52 

Totaal voor maatregelen: 41,16 
ton Totaal na maatregelen: 23,54 

 
Deze gegevens zij vervolgens te vertalen naar een reductiedoestelling per scope: 

Scope Uitstoot voor Uitstoot na Reductiedoelstelling 
Scope 1 35,04 20,68 -41,0% 

Scope 2 6,12 2,86 -53,3% 

Scope 3 1.925,34 1.809,82  -0,6% 
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5. Invalshoek C, communicatie 
Intern/extern Stakeholder Communicatiemiddel Verantwoordelijk Frequentie 

Intern Medewerkers 
project en 
onderaannemers 

Bespreken van het 
projectdossier met 
de betrokken 
medewerkers 

Vincent van 
Velse, uitvoerder 

Oktober ‘16  

April ‘17 

Intern Medewerkers 
project en 
onderaannemers 

Projectdossier ter 
beschikking in de 
keet stellen 

Vincent van 
Velse, uitvoerder 

Oktober ‘16  

April ‘17 

Intern Medewerkers 
project en 
onderaannemers 

Project behandelen 
tijdens de toolbox 

Sven Hiskemuller 
van der Zijden, 
energiemanager 

1x voor 
aanvang van 
het project 

Intern Kantoorpersoneel 
Steenwijk 

Mailen projectdossier Sven Hiskemuller 
van der Zijden, 
energiemanager 

Oktober ‘16  

April ‘17 

Extern Opdrachtgever Opnemen 
projectdossier in 
bouwvergadering 

Simon Klein, 
projectleider 

Oktober ‘16  

April ‘17 

Extern Overige externe 
partijen 

Projectdossier 
publiceren op de 
website van 
Steenwijk 

Sven Hiskemuller 
van der Zijden, 
energiemanager 

Oktober ‘16  

April ‘17 

 

Voor alle medewerkers geldt dat ideeën ten behoeve van het besparen van energie ingediend 
kunnen worden bij de projectleider. 

6. Invalshoek D 
Voor zowel het keteninitiatief als de ketenanalyse is een extern document opgesteld welke terug te 
vinden zijn bij Steenwijk. Zie hiervoor ID5D en de ketenanalyse op de website van SKAO of 
www.hvsteenwijk.nl. 
 
  
 

  

http://www.hvsteenwijk.nl/
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7. Actieplan ten behoeven van de continue verbetering 
 

Actie Verantwoordelijk Wanneer 

Actualiseren van de scope 1, scope 
2 en scope 3 emissies 

Energiemanager Oktober 2016 

Status reductiemaatregelen 
rapporteren 

Energiemanager Oktober 2016 

Opstellen van een halfjaarverslag Energiemanager Oktober 2016 

Actualiseren van de scope 1, scope 
2 en scope 3 emissies 

Energiemanager April 2017  

Status reductiemaatregelen 
rapporteren 

Energiemanager April 2017 

Opstellen van een halfjaarverslag Energiemanager April 2017 
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