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1 Inleiding Deelname initiatieven 
 

1.1 Woord vooraf  
Arie Arts boomverzorging werkt voor gemeenten, bedrijven, andere boomverzorgers en ook voor de 

particuliere markt. Iedereen kan bij Arie Arts terecht voor een vraag over bomen; het snoeien van 

bomen, het rooien van bomen, verwijderen van stronken, als bomen ziek zijn en als er bomen 

geplant moeten worden.  

  

Onze visie en missie beschrijven wij als volgt:  

Met plezier werken wij veilig samen, vertrouwend op elkaar. Wij zetten mensen en machines op de 

juiste wijze in, daardoor is overlast geminimaliseerd tijdens het werk rondom de boom. 

 

Aandacht voor veiligheid van mens en natuur, plezier beleven, zorgen wegnemen, flexibel-, effectief-

en betrouwbaar zijn.  

Aandacht voor veiligheid voor mens en natuur, nader omschreven 

Zuinig zijn op de omgeving; mens en natuur.  

De boom heeft vele functies en is voor ons mensen van grote waarde; wij voelen het als  

onze taak, ons in te zetten voor het verzorgen en onderhouden van dit organisme. Daar waar 

dat kan, zetten wij ons in om de boom te behouden.  

Zo voelen we ook verantwoordelijkheid voor de mensen met wie we samenwerken. De inzet 

van de goede machines maakt het mogelijk om in korte tijd veel werk te verzetten. In de 

meeste gevallen gaat dat ook veiliger en is het minder belastend voor het menselijk lichaam. 

Veilig werken in een soms gevaarlijke omgeving,  het leven van onze boomverzorgers hangt 

regelmatig letterlijk vast aan het ‘touwtje’ dat de ander in handen heeft.  

 

Het bedrijf Arie Arts boomverzorging handelt naar de beschreven kernwaarden en moet naast het 

behalen van financieel rendement ook zorgvuldig omgaan met het milieu, de werknemers en de 

mensen in de lokale omgeving. We moeten en kunnen iets doen. Mensen en organisaties hebben 

namelijk de verantwoordelijkheid om op een bewuste wijze met onze sociale en natuurlijke 

omgeving om te gaan. 

 

Veiligheid gaat bijna altijd 1 op 1 op met de kwaliteit van te leveren werk en staat hoog in ons 

vaandel. We zijn stipt in ons werk en zuinig op ons materieel. Onze medewerkers zijn opgeleid en 

nemen verantwoordelijkheid, het minimaliseren van de CO2-uitstoot, wordt met het deelname aan 

de CO2-prestatieladder in hetzelfde werkproces geborgd.  

 

Scope 1 werkzaamheden:  

Het snoeien van bomen, het rooien van bomen, verwijderen van stronken en snoei/rooiafval, 

daarnaast verzorgen wij het advies als bomen ziek zijn/ overlast veroorzaken/ gevaar vormen /in een 

veranderende omgeving staan.  

Scope 2 ingehuurd transport 
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In dit verslag wordt door ons weergegeven aan welke initiatief (participatie) wij deelnemen, wat onze 

inbreng daarbij is en welke verwachtingen wij daar zelf bij hebben.  

 

1.2 Deelname volgens de handleiding 
 

 “De handleiding van de CO2-Prestatieladder” zegt hierover: Door participatie toont een bedrijf aan 

dat het investeert in samenwerking, het delen van eigen kennis en het daar waar mogelijk 

gebruikmaken van kennis die elders is ontwikkeld in het eigen bedrijf. Invalshoek D kan in de geest 

van de CO₂-Prestatieladder niet los worden gezien van de overige invalshoeken. Elk hoger niveau 

omvat de eisen van de lagere niveaus. Het bedrijf dient blijvend actief te zijn met actuele prestaties 

op de onderliggende niveaus. Op de eerste niveaus stimuleert invalshoek D het bedrijf om optimaal 

gebruik te maken van de kennis en initiatieven van andere partijen.  

 

Niveau 1: Inzicht in belangrijkste energiestromen 

Niveau 2: Inzicht in eigen energie verbruik + wil op de reduceren 

Niveau 3: CO2 footprint conform norm + kwantitatieve reductiedoelstellingen 

Niveau 4: CO2 bewust handelen en reductie initiëren in samenwerken met keten 

Niveau 5: Leveranciers bevragen en behalen van CO2-doelstellingen 

 

 

Op niveau 3, het niveau dat Arie Arts Boomverzorging minimaal nastreeft, is het bedrijf actiever met 

de initiatieven door het intern aan de orde stellen van de reductiemogelijkheden, met name bij de 

uitvoering van projecten (3.B).  

Dat helpt mee om de emissie reductiedoelstellingen om in 2023 CO2-neutraal te werken, gaandeweg 

verder te concretiseren.  

Daarnaast heeft  Arie Arts Boomverzorging de start gemaakt , om klanten voor te lichten over CO2 en  

te laten kiezen voor het herplanten van bomen.   

 

1.3 Budget ten behoeve van de initiatieven  
Er is door de directie een budget van € 5000,- per jaar vrijgemaakt voor deelname aan de initiatieven 

en CO2-reductie.  

Dit bedrag is in 2018 exclusief de kosten voor lidmaatschap van de keteninitiatieven en onze 

schenking van €500 euro aan Trees For All; de eerste 50 bomen.  
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2 De keten initiatieven en participatie door Arie Arts BV 
Vanuit de kernactiviteiten van Arie Arts BV,  zijn wij reeds langere tijd actief met onderzoek naar 

duurzame en/of preventieve oplossingen om de belasting op het milieu door onze activiteiten te 

verlagen. De contacten hierbij binnen en buiten de boomverzorgingsbranche zorgen er voor dat wij 

actief aan de nodige initiatieven kunnen deelnemen.  

2.1. Keten Initiatief:  Deelname aan “Duurzame Mobiliteit” 
 Arie Arts Boomverzorging heeft zich aangemeld voor deelname aan het keteninitiatief “Duurzame 

mobiliteit” (Centrum voor duurzame mobiliteit), daar de meeste CO2 uitstoot bij Arie Arts 

Boomverzorging BV voortkomt uit de mobiliteit, denken wij in dit initiatief actief te kunnen 

participeren.  

 

 

2.1.1 Doel 

Dit jonge initiatief is in oprichting, met als doel:  

Duurzame en veilige mobiliteit en logistiek bevorderen onder automobilisten, beroepschauffeurs en 

wagenparkbeheerders door het stimuleren van bewustwording en gedragsverandering gericht op 

brandstofefficiënter rijden en slimmer reizen.  

 

In een tijd waarin signalen van het klimaatprobleem door wereldwijde temperatuurstijging steeds 

zichtbaar worden, neemt de urgentie toe voor organisaties om CO2-uitstoot te reduceren en 

duurzame mobiliteit te bevorderen. Wij geloven dat samenwerking tussen organisaties en innovatie 

in de keten de voornaamste keyfactoren zijn om concrete stappen te zetten naar duurzame mobiliteit, 

en daarmee naar een gezondere leefomgeving en veilige mobiliteit. 

(Bron centrumduurzamemobiliteit.nl) 

 

Aangezien dit jonge initiatief nog niet actief organiseert, wachten wij niet af en hebben wij ons ook 

aangemeld bij het platform “duurzame leverancier”. 
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2.2 Initiatief: deelname aan platform “duurzame leverancier” 

2.2.1 Doel  

De Duurzame Leverancier is het platform voor organisaties die investeren in duurzaamheid. Het 

initiatief helpt leveranciers bij de opzet van een duurzame bedrijfsvoering en opdrachtgevers bij het 

vinden van duurzame leveranciers. Zij doen dit op de volgende manieren:  

1. Leveranciers kunnen zich profileren met hun duurzaamheidinspanningen in de database van 

de Duurzame Leverancier. Zij committeren zich aan het streven naar een CO2-reductie van 

20% in het jaar 2020 (t.o.v. 2010). Daarnaast leggen zij hun historische CO2-footprint en 

doelstellingen vast in de database. Met een duurzaamheidscan kunnen zij zichzelf meten met 

andere bedrijven uit de sector. Op grond van het ingevulde profiel wordt een 

duurzaamheidsindex bepaald. 

 Arie Arts Boomverzorging verwacht – na alle reeds genomen maatregelen –in 2023 CO2-

neutraal te kunnen werken.  

2. Opdrachtgevers kunnen gebruik maken van de database van de Duurzame Leveranciers. 

Hierin kunnen zij duurzame leveranciers selecteren. Zij zien de CO2-footprint, doelstellingen 

en een duurzaamheidindex van leveranciers.  

3. Opdrachtgevers en leveranciers worden gezamenlijk uitgedaagd hun visie op duurzaamheid 

te delen en samen de keten te versterken in klankbordbijeenkomsten en keteninitiatieven. 

Zie voor de geplande bijeenkomsten de agenda. 

(Bron: duurzameleverancier.nl)  

 

2.2.2 Toelichting  

Arie Arts Boomverzorging is aangehaakt hij het keteninitiatief De Duurzame Leverancier en de 

bijbehorende website www.duurzameleverancier.nl. Arie Arts Boomverzorging gaat hiervoor actief 

deelnemen aan de Klankbordbijeenkomsten met het Thema ‘CO2’. Dit initiatief is opgericht met als 

doel om CO2 reductie in de keten te bereiken via samenwerking met klanten, leveranciers en andere 

partners in de keten. Duurzame Leverancier is daarmee een platform voor organisaties die waarde 

hechten aan verduurzaming van hun producten, projecten en bedrijfsvoering. Deelnemers van 

Duurzame Leverancier streven hierbij naar een CO2-reductie van 20% in het jaar 2020 (t.o.v. 2010). 

Het initiatief helpt leveranciers en andere ketenpartners bij het verkrijgen van inzicht in de eigen 

milieu impact en bij het verduurzamen van de eigen organisatie. Kennisdeling is hierbij een belangrijk 

speerpunt.  

Hiertoe organiseert De Duurzame Leverancier elke 1 tot 2 maanden een klankbordbijeenkomst over 

wisselende thema’s, waarbij telkens 3 tot 4 partijen uit de keten een presentatie verzorgen over 

verduurzaming en CO2-reductie in hun organisatie en projecten. De website biedt daarnaast tools 

waarmee de deelnemers hun duurzame inspanningen aantoonbaar kunnen maken: de CO2-

footprint, een duurzaamheidsscan en de duurzaamheidsindex. Duurzame Leverancier staat voor een 

duurzame bedrijfsvoering. Het initiatief ondersteunt leveranciers om duurzaamheid concreet en 

aantoonbaar te maken. Duurzame Leverancier is een platform voor organisaties die investeren in 

duurzaamheid en een duurzame bedrijfsvoering. Een bedrijfsvoering waarbij milieuverantwoord 

wordt gehandeld en innovatieve methoden worden ontwikkeld, om milieubelasting te verminderen.  

 

Duurzaam inkopen én voldoen aan duurzame eisen van opdrachtgevers hoort daar ook bij. Hoe 

realiseer je een duurzame bedrijfsvoering? En hoe maak je dit aantoonbaar? Het initiatief helpt 

leveranciers hierbij. Via de website kunnen leveranciers laten zien wat ze al doen 
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2.2.3 Prognose m.b.t. de energiebesparing.   

Co2 neutraal produceren en/of te compenseren in 2023.  

 

2.2.4 Rol Arie Arts Boomverzorging BV 

Wij zullen minimaal 2x per jaar  deelnemen aan een klankbordbijeenkomst met als onderwerp CO2. 

De eerste bijeenkomst in januari 2019.  

zie ook agenda klankboardbijeenkomsten.  

https://www.duurzameleverancier.nl/events/  

2.2.5 Verantwoordelijke  

De verantwoordelijke is ook tevens de contactpersoon Dhr. Jeroen van der Ven. 

 

2.2.6 Voortgang 

Voortgang wordt gerapporteerd na de eerste klankbordbijeenkomst.  

  

https://www.duurzameleverancier.nl/events/
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3 Deelname initiatief Trees For All  
Het rooien van bomen is een van onze werkzaamheden. Om dicht bij onze werkzaamheden te blijven 

en daarbij onze klanten ook bewuster te maken, hebben wij afspraken gemaakt met Trees For All. 

Het is een manier, om in onze werkzaamheden, in elk gesprek met een potentiele klant, een van 

onze kernwaarde actief uit te dragen.  

De boom heeft vele functies en is voor ons mensen van grote waarde; wij voelen het als onze taak, 

ons in te zetten voor het verzorgen en onderhouden van dit organisme. Daar waar dit kan, zetten wij 

ons in om de boom te behouden.  

(bron ariearts.nl) 

 

3.1 Doel 
Naast het bewustwording en bewustmakingsproces, heeft Arie Arts Boomverzorging de wens, om 

met klanten en relaties, over 2 jaar, in samenwerking met Trees For All  1 ha. duurzaam bos (ca. 5000 

bomen) zelf aan te planten in Nederland en 1 ha duurzaam bos in de tropen aan te planten. Er komt 

hiervoor een ‘count down’ op de website, die aangeeft, hoeveel nieuwe bomen er nog nodig zijn, om 

1 ha bos in Nederland aan te planten.    

Wij bieden al onze klanten de mogelijkheid om voor een gekapte boom, bomen terug te planten.  

Wordt er 1 boom in Nederland geplant, automatisch wordt er ook  1  boom in de tropen geplant.   

 

3.2 Toelichting  
De keuze voor Trees For All:   

For All is financieel transparant, deelt haar informatie en zit aan tafel met grote spelers als de 

overheid. Trees For All is de enige stichting in Nederland mét CBF keur waar compensatie mogelijk is 

in duurzame bosprojecten. De projecten hebben een economische, ecologische en sociale 

meerwaarde voor de samenleving en dragen bij aan een gezonder klimaat. Daarbij heeft het ook  

ANBI-status.Trees  

 

2.2.3 Prognose m.b.t. de energiebesparing. 

Een eerlijke prognose kunnen wij nu nog niet maken, dit is wel opgenomen in ons plan van aanpak.  

In samenwerking met Trees For All, gaan we december 2018 een aantal voorbeeld footprints van 1 

gerooide boom berekenen.  

 

2.2.4 Rol Arie Arts boomverzorging 

Wij zullen per maand bijhouden hoeveel bomen er gedoneerd worden en per kwartaal (na opmaak 

kwartaalcijfers) het bedrag overmaken naar Trees For All.  

Daarnaast willen binnen wij met onze klanten en relaties een eigen plantdag organiseren, als we 1 

ha. aan kunnen planten.  

 

2.2.5  Verantwoordelijke  

De verantwoordelijke is ook tevens de contactpersoon Dhr. Jeroen van der Ven 
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4 Prognose m.b.t. de energiebesparing.  
Arie Arts Boomverzorging heet zichzelf de doelstelling gesteld, om in 2023 Co2 neutraal produceren 

en/of te compenseren.  

  

 

 


