
 

 

Overzicht van samenwerkingsprojecten 

Met de invoering van de CO2-Prestatieladder van 2012 zijn de volgende doorlopende 
samenwerkingsinitiatieven gestart: 

• Brandstofzuinig draaien met grondverzetmachines, in samenwerking met Liebherr dealer Wynmalen 
en Hausmann; 

• Lean planning, verminderen van transportkilometers door slim stallen van materieel, in samenwerking 
met KWS; 

• Slim leveren van brandstof, in samenwerking met Oliecentrale Nederland. 
 
In 2016 zijn de volgende samenwerkingsinitiatieven gestart: 

• Onderzoek naar besparingsmogelijkheden door gebruik van speciale motorolie voor dumpers, in 
samenwerking met de leverancier; 

• Verminderen van kilometers personenvervoer op project Ameland, in samenwerking met Jansma 
Drachten. 

 
In 2017 en 2018 heeft de volgende samenwerking gelopen: 

• Verminderen van kilometers personenvervoer op project Ameland, in samenwerking met Jansma 
Drachten 
 

In 2018 is het volgende samenwerkingsinitiatief gestart: 

• Samenwerking met Bijlsma Enzo voor aanschaffing 261 zonnepanelen 
 

In 2019 is er een samenwerkingsinitiatief gestart met KWS ten behoeve van het project Afsluitdijk; 

• Inzet van zuinige machines  

• Gebruik van schonere GTL-diesel 
 

Sinds 2020 is Klaas Bijlsma & Zonen BV aangesloten bij het initiatief “Sturen op CO2“.  

 

Onderzoekproject naar motorolie voor dumpers 
 
Klaas Bijlsma voert op Ameland een groot project uit, waarbij voor ongeveer een jaar lang met 6 dumpers 
werkzaamheden uitgevoerd worden.  
 
De verwachting is dat een goed vergelijk tussen het energieverbruik met de reguliere motorolie en de nieuwe 
motorolie mogelijk is, doordat het vergelijkbare voertuigen betreft die voor langere tijd vergelijkbare 
werkzaamheden uitvoeren. 
 
De leverancier van de motorolie claimt een duidelijk meetbare besparing in dieselverbruik, tussen de 10% en 
20%. 
 
Eind 2016 zijn de gegevens geanalyseerd. Hieruit is naar voren gekomen dat de resultaten te verschillend 
waren om een goede conclusie te kunnen trekken.  



 
Wel is er een indicatie dat de motorolie mogelijk besparingen oplevert bij kranen. Wanneer mogelijk zal dit 
onderzoek weer opgepakt worden. 
 

Verminderen van personenvervoer van/naar project Ameland 

In samenwerking met opdrachtgever Jansma Drachten is bepaald hoe het vervoer en verblijf van personeel van 
en naar de projectlocatie op Ameland kan worden ingericht. 
 
Hierbij is gestreefd om een geode balans te vinden tussen reistijd en verblijftijd. Het doel is om reiskilometers 
te verminderen door verblijf (cq overnachtingen) in de buurt van de projectlocatie. 
 
In 2016 zijn de volgende besparingen behaald: 
Dit project heeft in totaal 62.592 km vervoerskilometers bespaard. In totaal hebben de medewerkers 1304 
overnachtingen op Ameland doorgebracht in 2016. Er vanuit gaande dat de medewerkers op en neer naar 
St.Anna rijden zouden ze per dag 48 km moeten rijden. Nu ze op Ameland blijven komt dit neer op 48 km x 
1304 = 62.592 km. Gemiddeld rijden de auto’s 1:15; dat betekent dat er 4.172,8 liter diesel bespaard is. Met de 
conversiefactor voor dieselauto’s komt dit neer op een CO2-besparing van 13,5 ton CO2 besparing. 
 
In 2017 zijn de volgende besparingen behaald: 
Dit project heeft in 2017 in totaal 43.056 vervoerskilometers bespaard (897 overnachtingen x 48 km). Dit 

betekent een besparing van 9,2 ton CO2. 

Samenwerking met Bijlsma Enzo voor aanschaf zonnepanelen 

In 2018 is er een samenwerking gestart met de firma Bijlsma Enzo voor het aanschaffen van 261 zonnepanelen. 

Deze zonnepanelen zijn in oktober 2018 geplaatst en vanaf eind 2018 in werking. De firma Bijlsma Enzo heeft 

het traject inzake aanschaf zonnepanelen en verkrijgen SDE subsidie begeleidt.  

Overeenkomst KWS; inzet Liebherr R924 advanced project KWS Afsluitdijk  
 
Voor de periode augustus 2019 t/m augustus 2020 is er een samenwerking gestart met KWS over de inzet van 
de zuinige Liebherr R924 advanced op het project Afsluitdijk. 

 

Deelname initiatief Cumela; Sturen op CO2    

Meerjarig initiatief opgezet door Cumela, brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra. 

Uitwisseling van informatie en ideeën, onder andere in workshops. Meerdere bijeenkomsten per jaar. 
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