
CO2 initiatief KAM adviseur Nederland 
Inhaal bijeenkomst Blokland B.V. 

Verslag CO2 Initiatief Samen Slim besparen inhaalbijeenkomst met Blokland B.V. 
 
Bijeenkomst informatie 
Locatie: Blokland B.V. Stobbeweg 26 te Ter Aar 
Duur: 12.00 uur – 15.00 uur 
Deelnemers: S. Mbarki en M. Glorie  
 
Helaas heeft Blokland de laatste bijeenkomst afgezegd, omdat deze niet in te plannen was met de huidige 
werkzaamheden. De wens van Blokland was toch wat extra geïnformeerd te worden, zonder dat alleen het 
verslag en behorende documenten werden verstrekt. Op verzoek van de heer S. Mbarki is een aparte afspraak 
ingepland om de laatste bijeenkomst te bespreken, maar ook direct de laatste ontwikkelingen omtrent de 
ladder door te nemen en vragen te beantwoorden. 
 
De Groene aggregaat: 
KAM adviseur is in contact gekomen met De Groene Aggregaat via collega bedrijf Van ’t Hek, die tevens ook 
bijna buren zijn van deze organisatie. De aggregaat is een aggregaat die wordt ondersteunt met zonnepanelen. 
Er kan tot 95% brandstof bespaart worden. Dit is tot 3000 kilo CO2 reductie per week.  
De machine kan verhuurt worden, maar ook gekocht worden. Er zijn verschillende groten op de markt, 
waardoor het formaat gekozen kan worden op basis van het soort werk.  
Andere voordelen naast CO2 zijn:  

• Kostenbesparend; 

• Geluidsreductie; 

• Langere levensduur; 

• Minder onderhoudskosten.  
 
De aggregaat wordt regelmatig ingezet door bouw en infra bedrijven en zou ook goed passen bij Blokland B.V.  
Voor verder en specifieke informatie kan er rechtstreeks contact opgenomen worden met De Groene  
Aggregaat www.degroeneaggregaat.nl   
 
De tweede gastspreker (Veidec) is vanwege logistieke redenen niet doorgegaan, deze gastspreker wordt 
wellicht op andere bijeenkomst ingezet.  
 
Belangrijke discussiepunten / vragen besproken met de heer Mbarki: 

• Verwachtingen ten aanzien van hogere niveaus voor de ladder 
o Er komt geen niveau 6 uit, wellicht worden er projectmatig wel mogelijkheden geboden om 

extra korting te scoren. Er is veel onduidelijkheid over. Michelle geeft nieuwe informatie 
indien er meer bekend is.  

• Nogmaals principe van terug leveren van elektra en compenseren in het algemeen besproken: 
o Compensatie van CO2 wordt binnen de ladder niet geaccepteerd, maar is wel positief voor het 

milieu. 
o Terug levering van elektra kan wel plaats vinden. Je wekt meer op dan je verbruikt, dan is je 

elektraverbruik negatief. Goede bewijslast is essentieel, dit blijkt lastig in de praktijk. De 
energiemaatschappijen geven dit vaak lastig weer op een overzicht, want dit kan hun systeem 
niet aan. Oplossing is zelf meterstanden bijhouden en fotograferen om verwarring te 
voorkomen. 

• Let weer even op de emissiefactoren die regelmatig wijzigingen.  
o Controleer deze voorafgaand aan het maken van de footprint via www.co2emissiefactoren.nl.  
o Achter elke factor staat datum van wijziging weergegeven (Michelle toont voorbeeld).  

 
De presentatie is bijgevoegd. 
 
De heer S. Mbarki heeft momenteel geen concrete ideeën voor de volgende bijeenkomst. Mogelijkheid van 
indienen is besproken.  
 
Datum voor volgende bijeenkomst is ingepland op vrijdag 11 oktober 2019. Details van de bijeenkomst volgen 
via de e-mail.  

http://www.degroeneaggregaat.nl/
http://www.co2emissiefactoren.nl/

