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Brandstofverbruik Wagenpark 2016 
 
Omdat brandstofverbruik de grootste CO2 uitstoot veroorzaakt bij Ko Hartog, wil Ko Hartog brandstof besparen en daarmee CO2 uitstoot  
verminderen. Om kennis op dit gebied uit te kunnen wisselen is Ko Hartog actief lid geworden van de “Werkgroep Brandstofreductie” dat 
onderdeel uitmaakt van de Stichting Nederland CO2 Neutraal.  

 
Uit onderstaande tabel  kan worden opgemaakt dat de groep vrachtwagens de grootste vervuilers zijn binnen het wagenpark van Ko Hartog. 
Dit kun je zien aan de gemiddelde CO2 uitstoot kg/100km en het gemiddeld verbruik L/100km. Bij beiden zijn de waarden van de groep 
vrachtwagens ruimschoots hoger ten opzichte van de bussen en bestelwagens. 
 
De groep die het meeste CO2 uitstoot in aantal veroorzaakt zijn de bussen met 126 ton. Dit is tevens ook de grootste groep met 18 voertuigen. 
Deze bussen zijn na de vrachtwagens de grootste vervuilers per kg/100km en verbruik L/100km. Reden hiervoor is dat deze bussen vaak 
zwaarder beladen zijn, vaak een aanhanger meenemen en een zwaardere motor hebben dan bijvoorbeeld de bestelwagens en luxe wagens.   
 

 

NB in onderstaande kolom is de CO2 uitstoot berekend met de nieuwe CO2-Emissiefactoren. 
Type Aantal Verbruik 

(liters)  
CO2  uitstoot 
(ton) 

Verreden 
kilometers 

Gemiddelde CO2 
uitstoot 
kg/100km 

Gemiddeld 
verbruik L/100km 

Vrachtwagen 9 28.342 92 96.513 97 30 

Bus 18 38.901 126 316.655 40 12 

Bestelwagen 6 9.061 29 105.393 28 9 

Luxe wagen (benzine) 2 2.478 7 38.079 18 7 

Luxe wagen (diesel) 7 9.503 31 150.663 21 6 

Diversen  1 3.623 12 31.000 38 12 

Aggregaat 17 752 2 0     

Totaal 60 92.659 298 738.303 40 12,55 

Tabel 1: Uitstoot per type auto (2016) – (Bij de berekening van de totaal gemiddelde CO2 uitstoot kg/100km en gemiddelde verbruik 
L/100km de aggregaat buiten beschouwing gelaten i.v.m. geen verreden kilometers). 

Analyse 2016 t.o.v. 2015 
Ten opzicht van de energie audit van 2015 kan voor 2016 worden gesteld dat;  

1. De CO2 uitstoot is gedaald met 8 ton.  
2. De CO2 uitstoot per 100 km is licht gedaald met 1 kg/100 km.  
3. Het gemiddeld verbruik L/100km van alle wagens is gedaald van 12,79 naar 12,55. 
4. Het gemiddelde verbruik per 100 km van vrachtwagens is gedaald met 2 liter/ 100 km. 
5. Het gemiddelde verbruik per 100 km van busjes is gelijk gebleven.  
6. Het gemiddelde verbruik per 100 km van bestelwagens is gelijk gebleven. 
7. Het totale verbruik van diesel en benzine is afgenomen met 2.815 liter, daarbij moet wel rekening worden gehouden dat 

het aantal verreden kilometers ook is afgenomen met 7.938 km.  
8. Toename van het wagenpark met 3 wagens (groep aggregaat buiten beschouwing gelaten).  

 
Conclusie & aanbevelingen 
Het gemiddelde verbruik per 100km over alle voertuigen is gedaald met 0,24 ten opzichte van 2015. In 2015 was ook al een daling te zien ten 
opzichte van het jaar daarvoor, wat inhoud dat het gemiddelde verbruik blijft dalen. Het grootste aandeel in de daling zit in de groep 
vrachtwagens die een stuk zuiniger hebben gereden. De uitstoot en het gemiddelde verbruik van deze groep zijn behoorlijk gedaald, wat een 
groot effect heeft op het totaal aangezien deze groep het hoogste verbruik heeft. Deze daling is mede het gevolg van de  ‘Band op 
spanningsacties’ die in 2015 zijn gestart en zorgen voor minder verbruik. Daarnaast is er in 2016 1 vrachtwagen, 1 bus en 1 bestelwagen 
aangeschaft. Bij deze  aanschaf is er gekeken naar energiezuinige modellen. Dit is waarschijnlijk ook een reden voor het lagere verbruik in de 
groepen Vrachtwagen en Bestelwagen ten opzichte van 2015. 
 
De volgende aanbevelingen kunnen gedaan worden om het verbruik verder te verlagen: 
 
Aanschaffen van meer energiezuinige modellen 
Dit punt staat automatisch en continu op de agenda bij alle personen met een beslissingsbevoegdheid tot aanschaf van voertuigen met als doel 
om uiteindelijk een steeds milieuvriendelijker wagenpark te krijgen. 
 
Stationair draaien 
Uit onderzoek is gebleken dat sommige wagens lang stationair draaien. Bij dit onderzoek is nog niet gekeken in welke mate en bij welke 
voertuig dit het meeste aan de orde is. Dit stationair draaien kost relatief veel brandstof en zorgt voor onnodige slijtage. Een eerste stap die Ko 
Hartog zou kunnen zetten is bewustwording creëren bij het personeel over de gevolgen van het stationair laten draaien van het voertuig via 
toolboxen en/of een presentatie. Daarna zou een onderzoek gedaan kunnen worden naar de stationair tijden per kenteken via het 
rittenregistratiesysteem en dit intern te communiceren met de betreffende bestuurders.  
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Rijgedrag bestuurders 
Een andere manier om tot meer CO2 reductie te komen is om het rijgedrag van bestuurders te verbeteren. Bekend is dat met 
milieuvriendelijker rijden aanzienlijke besparingen gerealiseerd kunnen worden. Ko Hartog zou hierbij als eerste stap bewustwording kunnen 
creëren bij de bestuurders via toolboxen en/of een presentatie. Een eventuele vervolgstap zou kunnen zijn om het rijgedrag te monitoren via 
het huidige blackbox systeem dat uitgebreid kan worden met een module om het rijgedrag te monitoren.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                         
 


