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Verschil CO2-uitstoot 2019 ten opzichte van 2018 
 
Nog voor het coronatijdperk heeft Ko Hartog in 2019 aanzienlijk minder CO2 uitgestoten dan in 2018 namelijk  
41,87 ton.  De maatregelen om brandstof en aardgas te besparen hebben dus een zeker effect gehad. Het ligt dan 
ook in de lijn der verwachtingen dat de CO2-doelstellingen voor 2020 ruimschoots gehaald gaan worden. 
 
Het gasverbruik  
Ondanks de stijging van het gasverbruik (1052 m3) door de inzet van Vijfhuizen (met gasaansluiting) in 2019, is er vergeleken 
met 2018 in totaal 331 m3 minder gas verbruikt.   Dit zou betekenen dat er bij de andere werklocaties minder gas verbruikt is. 
Dit is niet helemaal waar, alleen op het hoofdkantoor in Heiloo is het gasverbruik gedaald (498 m3).  Drachten is vrijwel gelijk 
gebleven in gasverbruik en Wierden gedaald met 255 m3. 

 

 
 
Elektraverbruik: 
Ondanks dat het elektraverbruik geen CO2-uitstoot meer oplevert, is het interessant om naar het elektraverbruik te kijken. In 
2019 is er totaal  5.000 minder kWh verbruikt. Het grootste aandeel (4.500 kWh) zit in Hoofddorp wat wordt veroorzaakt door 
de verhuizing naar Vijfhuizen waar een gas wordt verbruikt voor de verwarming in plaats van elektra. Heiloo is qua verbruik 600 
kWh gedaald en Drachten 300 kWh. Wierden is daarentegen flink gestegen in elektraverbruik met 550 kWh.  

 

 
 
Brandstofverbruik wagenpark: 
De grootse CO2 reductie is veroorzaakt door het lagere brandstofverbruik van benzine en diesel (van  116.280 naar 104.059 liter)  
ondanks dat het aantal gereden kilometers nagenoeg hetzelfde is gebleven.  
 
Met name in de groep vrachtwagens is er aanzienlijk zuiniger gereden.  Verder is ook te zien dat er een verschuiving is ontstaan 
in de uitstoot van personenwagens op diesel naar personenwagens op benzine. Of dit achteraf een beter brandstofgebruik 
oplevert zal moeten blijken uit nader onderzoek. 
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Uitstoot per type wagen 
 

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 162 ton. Dit is tevens ook de grootste groep met 
26 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.   

 
 

 
Tabel 1: Uitstoot per type auto (2019) 

 
Analyse 2019 t.o.v. 2018 
Ten opzicht van de energiebeoordeling van 2018 kan voor 2019 worden gesteld dat:  
 

1. De totale CO2 uitstoot van het wagenpark zonder aggregaat is gedaald met 33 ton.  
2. De CO2 uitstoot zonder aggregaat per 100 km is gedaald met 3 ton.  
3. Het gemiddeld verbruik L/100km van alle wagens (exclusief aggregaat) is gedaald van  12,54 naar  11,21. 
4. Het gemiddelde verbruik per 100 km van vrachtwagens is gedaald met 3.78 liter/ 100 km. 
5. Het gemiddelde verbruik per 100 km van busjes is gedaald met 1.22 liter / 100 km.  
6. Het gemiddelde verbruik per 100 km van bestelwagens is gedaald met 0.48 liter/100 km. 
7. Het totale verbruik van diesel en benzine (incl. aggregaat) is afgenomen met 12.577 liter, terwijl het aantal verreden 

kilometers slechts is afgenomen met 665 km. Ook het brandstofverbruik van de aggregaten is van 3175 liter naar 2819 
liter genomen. 

8. Het wagenpark is in 2019 in totaliteit afgenomen van met 2 wagens. 

 
 

Conclusie & aanbevelingen 
 
Reden voor de flinke brandstofdaling in 2019 is dat met name in de groep vrachtwagens en busjes flink geïnvesteerd is in nieuw 
materieel dat zuiniger rijdt (Euro 6).  Ook andere groepen zoals bestelwagens en luxe wagens hebben een lager verbruik omdat 
enkele voertuigen in deze categorie zijn vervangen. Verder zijn er enkele luxe dieselwagens vervangen door luxe benzinewagens. 
De volgende aanbevelingen zijn gedaan worden om het verbruik nog verder te verlagen: 
 
Investeren in meer energiezuinige en/of emissievrije 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. Emissievrij materieel (aggregaten, 
trilstampers, minigraafmachines) zijn ook in opkomst en ook daarin zal (mede door de huidige stikstofcrisis) ook in geïnvesteerd 
moeten worden.   
 
 
 

Type Aantal Verbruik (ltr) CO2 uitstoot (ton) Verreden KM

 Gemiddelde 

uitstoot C02 

kg/100km 

 Gemiddelde 

verbruik/100km 

Vrachtwagen 12 28823,95 93 115292 73 22,68

Bus 27 49701,37 161 461885 36 11,15

Bestelwagen 6 12612,25 41 147796 26 8,02

Luxe Wagen (Benzine) 4 6322,09 17 83046 22 7,97

Luxe Wagen (Diesel) 6 6600,18 21 120031 18 5,70

Aggregaat 2 2818,69 8 0 nvt #DEEL/0!

Totaal 57 106878,53 341 928050 37 11,52

Totaal zonder aggregaat 104059,84 333 928050 36 11,21
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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. Begin 2020 is er daarom gestart met het 
monitoren van rijgedrag. De testresultaten van het eerste kwartaal 2020 zullen nog geïnventariseerd en geanalyseerd worden. 
Middels een rijgedragwedstrijd zal het verbeteren van het rijgedrag gestimuleerd worden. 
 
Stationair draaien 
Tijdens de testfase van het monitoren van rijgedrag is gebleken dat sommige wagens lang stationair draaien. Het is normaal dat 
de motoren van confessionele (niet hybride) hoogwerkers en kraanwagens stationair blijven draaien. Stationair draaien kost 
relatief veel brandstof en zorgt voor onnodige slijtage. Door het rapporteren van de rijgedrag cijfers ontstaat er een zekere 
bewustwording bij het personeel.   
 

Samen werken aan CO2-reductie  
Wij hopen dat we samen deze prestatie op de CO2-ladder vast kunnen houden. Wanneer er nog nieuwe ideeën zijn over de 
reductie van de CO2 uitstoot horen wij dat graag! 


