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Voortgang CO2-reductie Vandervalk+degroot 
 
In maart 2015 hebben wij ons laten certificeren voor de CO2-Prestatieladder niveau 5. Om dit 
certificaat te kunnen behouden is het erg belangrijk dat we actief bezig blijven met het 
verlagen van ons verbruik (brandstof, gas- en elektra) en hiermee onze CO2 blijven verlagen. 
Om hier inzicht in te verkrijgen verzamelen we halfjaarlijks onze facturen en bekijken we 
onder andere aan de hand van de draai- en reisuren hoe we ervoor staan. 
 
In 2015 was onze totale uitstoot 8615 ton CO2. Hieronder de verdeling van onze 
belangrijkste emissies en de verdeling. Zoals is af te lezen wordt 91% van al onze CO2 
uitstoot veroorzaakt door brandstofverbruik van onze leaseauto’s, service- en vrachtwagens. 

 
 
Vanaf 2012 houden wij onze CO2 uitstoot bij. Aan de hand  hiervan hebben we gekeken wat 
de voortgang van onze reductie is om te kunnen bepalen of we nog moeten bijsturen op 
onze maatregelen. Vorig jaar hebben wij bepaald dat we in 2017 5% CO2-reductie willen 
behalen ten opzichte van 2012. Deze doelstelling hebben wij nu gerelateerd aan het aantal 
reis- en productie uren. 
Van onderstaande grafiek is af te lezen hoeveel ton CO2 we per 1000 uren we het afgelopen 
jaar hebben bespaard. Zoals jullie hieronder kunnen zien zijn we al bezig met een goede 
daling. Procentueel hebben we nu al 4% CO2 gereduceerd ten opzichte van 2012. 
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CO2 reductie scope 3 emissies 
Daarnaast hebben we als niveau 5 bedrijf ook onze verantwoordelijkheid naar onze 
ketenpartners en de invloed die we uit kunnen oefenen op onze eigen keten. Vorig jaar 
hebben we twee ketenanalyses opgesteld, namelijk deze van onze banden en de accu’s in 
de inspectiebussen. Zie hieronder het resultaat wat we hiermee hebben behaald. 
 

Gel accu’s versus Lithium accu’s 

In mei zijn er twee inspectiebussen uitgerust met Lithium accu's versus de traditionele gel 

accu's. Volgens de ketenanalyse zouden de Lithium accu's langer mee moeten gaan en een 

langere levensduur hebben. Uit testen is gebleken dat een inspectiebus gedurende 8 

draaiuren 4 uur op gel accu's kan draaien zonder stationair te hoeven draaien en de overige 

4 uur stationair moet draaien. Met Lithium accu's is gebleken dat er 5,5 uur op de accu's kan 

worden gewerkt. In de berekening zijn we uitgegaan van het gemiddelde verbruik van een 

inspectiebus wanneer deze stationair draait en bezig is met productie (camera activiteiten en 

met computers, verlichting en airco aan).  Zie hieronder de resultaten van de behaalde 

besparing in 2015 door het gebruik van Lithium accu’s: 

Besparing per dag per bus: 10,5 liter diesel 

Besparing per week per bus: 42 liter diesel (obv 4 dagen inzet per week) 

Besparing per jaar per bus: 1470 liter diesel (obv 35 weken in 2015) 

Besparing 2 servicebussen: 2940 liter diesel 

Besparing CO2 uitstoot 2015: 9,50 Ton CO2 

 
Hergebruik banden 
Door onze banden vaker te draaien en hiermee wang- en flank schade te beperken kunnen 

we afkeur van de karkassen voorkomen en kunnen deze daardoor hergebruikt worden.. 

Momenteel worden de banden ongeveer twee keer per jaar gecontroleerd. Door de 

onderhoudsfrequentie te verhogen tot drie keer per jaar, zal het aantal afgekeurde karkssen 

verminderen. Leverancier Roline kan de banden dan hergebruiken, waardoor er minder 

nieuwe banden geproduceerd hoeven te worden. In 2015 is er veel aandacht geweest voor 

het hergebruik van de banden, dit heeft geleid tot de volgende besparing ten opzichte van 

2012: 

 

 
Ideeën!  
Uiteraard blijven we continue bezig met het besparen van CO2 en hier kunnen wij jullie hulp 
goed bij gebruiken! Goede ideeën kunnen worden aangeleverd bij Arend-Jan Costermans 
per mail arendjancostermans@valkdegroot.nl of loop even binnen. 
 
 
 

Nieuwe banden gemonteerd 202 10,1 ton 197 9,8 ton 192 9,6 ton 54 2,7 ton

Vernieuwde banden gemonteerd 88 2,6 ton 88 2,6 ton 50 1,5 ton 29 0,9 ton

Nieuw i.p.v Vernieuwd 88 4,4 ton 88 4,4 ton 50 2,5 ton 29 1,4 ton

Besparing middels inzet Vernieuwd

Ratio nieuw vs vernieuwd

Ratio bespaard vs totaal CO2 uitstoot

Co2 uitstoot20142013 Co2 uitstoot

1,7 ton

Co2 uitstoot
2015

Q1 & Q 2

43,6%

13,7%

Periode / montage 2012 Co2 uitstoot

1,7 ton 1,0 ton 0,6 ton

44,7% 26,0% 53,7%

14,0% 8,9% 16,1%
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