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Inleiding 
Dit verslag is een energiebeoordeling van Bolkesteijn Group geeft inzicht in onze 
energiestromen en energieverbruikers. 
Vanwege de opstart van de CO2-certificering is deze meting voor ons de nulmeting 
 
Naast de eerste toelichting en algemene informatie geeft dit verslag vanaf hoofdstuk 3 een 
toelichting op het verbruik en uitsplitsing van de verbruikers naar energiestromen. 
Doelstelling is hiermee vooraf, en jaarlijks opnieuw significante aandachtsgebieden/bronnen 
te bepalen waar mogelijk meer dan benodigde CO2-uitstoot is en waar we nu of na eerste 
metingen doelstellingen kunnen bepalen om de CO2-uitstoot te beperken. 
 
 

1. Uitvoering 
Deze energiebeoordeling is uitgevoerd door Falko Bos KAM-coördinator, Bolkesteijn Group 
en besproken met Aart Otten, Van Voorst Consult. De adviseurs van Van Voorst Consult 
hebben vele jaren ervaring met het opzetten en implementeren van een praktisch en 
doelgericht managementsysteem, zeker ook op het gebied van de CO2 prestatieladder vanaf 
het begin van de ladder in 2011. 
 
 

2. Referentie organisatie versus Emissie inventaris 
Referentie voor het toewijzen van de CO2 uitstoot 

< Toelichting: Beschrijf de referentie voor het toewijzen van de CO2-uitstoot aan overhead 
en (verschillende groepen van) projecten. Bijvoorbeeld CO2-uitstoot per ton geproduceerd 
product, per € omzet of per FTE > 
De emissie inventaris ofwel de CO2 voetprint wordt momenteel gerefereerd aan de omzet en 
FTE. Gezien deze informatie bedrijfsgevoelig kan zijn wordt deze vergelijking niet op de 
website geplaatst. Komend jaar zullen we kijken welke van deze gegevens het meest 
passend zijn voor referentie. 
 
De CO2-gegevens hebben momenteel alleen betrekking op onze eigen organisatie. Er zijn 
nog geen projecten waarop CO2-gerelateerd gunningvoordeel verkregen is.  
 

Bepaling referentiejaar 
Het referentiejaar wordt beschreven in D03a.Rapportage emissie inventaris ISO14064-1. Dit 
is jaargang 2020. 
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3. Overzicht energiestromen en energieverbruikers 
Fysieke indeling organisatie 

Op onze locatie zijn 2 kantoor keten er is een directie keet en een uitvoerders keet. De 
projectlocaties waar gewerkt wordt is buiten. Er is geen loods aanwezig op het terrein. Wel 
zijn er een aantal zee containers voor opslag van materieel en materiaal. Op kantoor zijn 
een aantal elektrische kachels, diverse printers en computers. Hier wordt voornamelijk de 
uitstoot mee gemaakt. De keten hebben bij elkaar voor circa 156m2 aan kantoor oppervlak. 
Op kantoor werken 5 UTA medewerkers. Op de werkvloer werken circa tussen de 30 en 50 
werknemers. Dit is afhankelijk van de lopende projecten. Bolkesteijn Group heeft een 
wagenpark van 17 bedrijfsbussen, 6 knikmopsen, Bomag Tandemroller, 1 Mecalac, 1 6 tons 
rupskraan, 1 optimas, 1 roadprinter en een mobiele kraan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Oriëntatie reductiemogelijkheden 
Reeds genomen reductiemaatregelen 

Gezien dit een nieuwe certificering is, zijn er nog geen reductiemaatregelen genomen 
specifiek op de CO2 prestatieladder. 
 
Vanuit ons algemene beleid en milieuzorg kunnen we de aanwezige huidige 
aandachtspunten wel benoemen: 
o Onnodige transportbewegingen beperken. 
o Inzet van en aandacht voor het nieuwe rijden. 
o Posters op de deur voor het verlaten van het kantoor, dat de kachel op stand 2 moet 

staan.  
o Altijd aanschaffen van nieuw materieel i.p.v. tweedehands materieel 
o Diesletank aangeschaft aan de zaak met klok sleutels. Er is nu ook te traceren hoeveel 

brandstof er wordt verbruikt per auto. Om hier wellicht in de toekomst op te kunnen 
reduceren. 

o Aanschaf van een CO2 neutrale roadprinter. (CO2 neutraal straten) 
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Medewerkers en branche-tips 
Vanuit ideeën van onze medewerkers en door te kijken welke maatregelen andere bedrijven 
in onze sector nemen, zie o.a. de inventarisatie van initiatieven en 
www.SKAO.nl/besparingstips, kunnen we de volgende maatregelen / ideeën benoemen: 
o Het nieuwe draaien. 
o Voetprints per product verzamelen en vergelijken voor een meer onderbouwde (milieu-

)keuze; 
o Zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden met klanten en of leveranciers. (Bezig met 

contacten van verhuurbedrijven van elektrisch materieel). 
o Oriëntatie eigen ontwikkeling groene stroom (bv zonnepanelen). Larissa heeft dit 

voorgesteld tijdens de uitvoerdersvergadering.  
o Medewerkers op de werkvloer geven vaak tips voor het efficiënter werken op de 

werkvloer. Zoals met het machinaal straten. Hier is dan ook CO2 op te reduceren.  
 
Mogelijke toekomstige reductiemaatregelen 

Zoals uit bovenstaande te zien is, zijn we als organisatie actief bezig in het doorvoeren van 
reductiemaatregelen op meerdere terreinen van de organisatie. 
 
Hiernaast kunnen wij de volgende reductiemaatregelen bedenken welke in de (nabije) 
toekomst mogelijk interessant zijn: 
o Aandacht voor zuinige rijden / nieuwe rijden. 
o Aandacht voor het nieuwe draaien. 
o Verduurzamen van het autobeleid.  
o Vrachtwagens aanschaffen volgens de nieuwste eisen.  
o Materiaal aanschaffen conform de nieuwste (milieu)eisen; 
o Beperken van de warm te stoken ruimtes, niet onnodig stoken; 
o Bewustwording van het huidige energieverbruik (meting) en zoeken naar mogelijkheden 

van besparing; 
o Mogelijkheid onderzoeken van het overstappen op groene stroom; 

 
 
Na het opstellen van de voetprint / CO2 emissie inventaris wordt in document D04.Energie 
management actieplan een keuze en opvolging gemaakt in de reductiemaatregelen. 
 
 
 

Bijlage: 
o D04b.Portfolio project met gunningsvoordeel incl. energiebeoordeling project. 

 


