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Het jaar is al weer bijna ten einde. Er brak een tijd aan
waarin we voor een grote uitdaging kwamen te staan: de
coronapandemie. Maar in ons land heeft o.a. de
toename van het thuiswerken ten gevolge van de
coronacrisis er wel toe geleid dat we met bedrijvig
Nederland 5 tot 6% minder CO2 hebben uitgestoten, en
hoewel de activiteiten zelfs in deze tijd zijn gegroeid,
heeft onze organisatie (relatief) veel minder CO2
uitgestoten. We hebben de doelstellingen die we in 2015
hebben geformuleerd ruimschoots behaald en daar zijn
we trots op. In deze nieuwsbrief houden wij u op de
hoogte van de voortgang.

CO2-footprint 1e halfjaar 2020
Scope 1/2
Dit betreft onze eigen CO2-uitstoot door
brandstofverbruik voor projecten en bedrijfsgebouwen van onze bedrijven: 771,89 ton CO2.
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Scope 3
Scope 3 betreft de CO2-uitstoot in onze keten: de
CO2 die vrijkomt bij de productie, inkoop, en
afwerking van materialen en diensten, bij
afvalverwerking en woon-/werkverkeer. De CO2uitstoot in scope 3 bedraagt 1.935,94 ton CO2, en is
bij ons als volgt samengesteld:
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Het grootste deel van onze CO2-uitstoot wordt
veroorzaakt door ons wagen- en machinepark.
Onze reductiedoelstellingen richten zich dan ook
met name op deze veroorzaker. Binnen de scopes
is de verdeling als volgt:
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Geplande en gerealiseerde
doelstellingen
Scope 1/2
V.d. Bijl & Heierman heeft zich ten doel gesteld om
binnen 5 jaren in scope 1/2 6,5% te hebben
gereduceerd t.o.v. (relatief kengetal) 2015. Hoewel
de cijfers van het tweede halfjaar van 2020 nog niet
allemaal bekend zijn, kunnen we met de gunstige
cijfers van de afgelopen jaren in beeld stellen dat
dit een voorzichtige doelstelling is geweest. Ten
opzichte van het referentiejaar (2015) is de uitstoot
in relatie tot het aantal fte’s namelijk gereduceerd
met maar liefst 15%! Wij verwachten dat dit getal
met de cijfers van het 2e halfjaar 2020 weinig zal
afwijken.

Ketenanalyse & doelen in scope 3
Voor 2020 hadden wij ons ten doel gesteld om de
verwerking van ons groenafval te verduurzamen
door zo veel mogelijk afval te voorkomen of
beperken. Een van de mogelijkheden is door het
groenafval te verwerken op werklocatie, o.a.
volgens de Bokashi-methode. In 2019 hebben wij
100 ton bladafval volgens deze methode verwerkt.
Daarmee hebben wij 33% gereduceerd ten opzichte
van de conventionele methode. In de 1e helft van
2020 hebben wij wederom 100 ton bladafval
volgens deze methode verwerkt.

Hiermee hebben we dus dezelfde reductie behaald
als in 2019, maar dan in slechts in een halfjaar tijd.
Daarnaast hadden wij door onze afvalverwerkers
gebruik
willen
laten
maken
van
de
vergistingstechniek bij de verwerking van ons
groenafval. Onderzoek heeft namelijk aangetoond
dat vergisting een extra CO2-reductie van 37% zou
kunnen geven t.o.v. compostering. Wij hebben
onderzocht of er afvalverwerkers waren die op
deze wijze ons afval zouden kunnen verwerken,
maar deze techniek bleek voor vele
afvalverwerkers nog in de kinderschoenen te staan
of ze beschikten niet over voldoende capaciteit.
Afvalverwerkers die het groenafval eventueel wel
op deze wijze zouden kunnen verwerken, waren te
ver buiten onze regio, waardoor het milieuvoordeel
tenietgedaan zou zijn. Bovendien bleek ook dat
alleen bermmaaisel in aanmerking zou kunnen
komen.

Genomen en geplande reductiemaatregelen en andere initiatieven
Genomen maatregelen
In de afgelopen jaren zijn de nodige maatregelen
genomen om onze CO2-emissies verder te
reduceren. Een greep uit de genomen maatregelen:
 Toepassing CO2-saving diesel materieel*
 Vergroening wagen-/materieelpark*
 Elektrificering materieel *
 Verwerking bladafval d.m.v. Bokashi-methode*
 Voorlichting bandenspanning
* handhaven/verder uitbreiden vanaf 2021.

Geplande maatregelen
- Plaatsing zonnepanelen hoofdkantoor.
- Haalbaarheidsonderzoek mogelijkheden in en
met de markt naar de productie en gebruik van
groene waterstof (met windenergie) in
Rivierenland met als toekomstige vervolgstap
ombouwen van wagen-/materieelpark.

Een duurzame keten
Keteninitiatief
V.d. Bijl & Heierman nam deel aan het
sectorinitiatief van Mourik Groot-Ammers: 'Het
reduceren van brandstofverbruik in de keten'. Het
doel van de ketenbijeenkomsten was (praktische)
kennisdeling over duurzame en technologische
ontwikkelingen,
actieve
participatie
en
gezamenlijke reductie van CO2-uitstoot.
Inmiddels hebben wij in de keten een mooie
reductie weten te behalen en omdat dit initiatief
ten einde is gelopen zijn er vergaande plannen een
vervolginitiatief te formuleren. Per slot van
rekening zijn we er nog lang niet en is de bereikte
lagere CO2-emissie door de coronacrisis van
tijdelijke aard. Daarom is het voor het bedrijfsleven
van groot belang om vast te blijven houden aan de
koers die vóór de coronacrisis werd ingezet.
Daarom zullen wij (gezamenlijk) blijven werken aan
een duurzamere (groen/grijze) sector.

Meer informatie
Met deze nieuwsbrief willen wij u graag op de
hoogte houden van onze voortgang in CO2reductie. Mocht u hierop geen prijsstellen, of volgt
u ons liever alleen op de website of social media,
laat u dat dan even weten.
Wilt u meer informatie over CO2-reductie bij Van de
Bijl & Heierman? Kijkt u dan op onze speciaal
hiervoor ingerichte CO2-pagina:
https://www.vdbh.nl/co2-certificering/.
Of neemt u contact op met:
Marianne van der Wal
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