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Ko Hartog realiseert CO2-reductiedoelstelling voor 2020 
(40% reductie ton CO2/€ omzet scope 1 & 92% reductie ton CO2/€ omzet scope 2  t.o.v. het basisjaar) 

 
Ko Hartog heeft in 2020 haar doelstellingen gerealiseerd op het gebied van CO2-reductie ondanks dat er in 2020  
absoluut gezien 36 ton meer CO2  is uitgestoten dan in 2019.  De verschillen zitten voornamelijk in het verschil in 
het brandstofverbruik.  In het coronajaar 2020 zijn er ook de nodige veranderingen geweest zoals een verregaande 
digitalisering van werkprocessen en een verhuizing van het hoofdkantoor waardoor er nieuwe doelstellingen voor 
2023 zijn vastgesteld.   
 
Het gasverbruik  
Het gasverbruik in 2020 is totaal met slechts 544 m3 gestegen ten opzichte van 2019.  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 de werklocatie Heiloo is  
gedaald (498 m3), Drachten is vrijwel gelijk gebleven in verbruik gelijk gebleven en Wierden gedaald met 255 m3. 
 

 
 
Elektraverbruik: 
Ondanks dat het elektraverbruik geen CO2-uitstoot meer oplevert, is het toch interessant om naar het 
elektraverbruik te kijken. In 2020 is er ondanks de gestegen omzet totaal slechts 104 kWh meer verbruikt dan in 
2019. Heiloo en Drachten zijn vrijwel gelijk gebleven in het elektraverbruik, terwijl Vijfhuizen flink gedaald (4066 
kWh) is en Wierden flink (1022 kWh) gestegen is. Dit is te verklaren door een verhuizing op 1-4-2019 van Hoofddorp 
naar Vijfhuizen waar in tegenstelling tot Hoofddorp geen elektrische verwarming wordt gebruikt. De stijging in 
Wierden is veroorzaakt door een nog onbekende oorzaak.  
 

 
 
Brandstofverbruik wagenpark: 
Het grootse CO2 uitstoot wordt nog steeds veroorzaakt door het brandstofverbruik benzine en diesel.  Het aantal 
gereden kilometers van de dieselrijders is ondanks de (gedeeltelijke) lockdown in 2020 met ca. 25.000 km gestegen 
ten opzichte van 2019. Het dieselverbruik verbruik per 100 km is helaas gestegen. 
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Analyse dieselverbruik 2020 
 
In deze analyse is ten opzichte van eerdere jaren een categorie voertuigen toegevoegd. Dit betreft de ‘bus met 
opbouw’. Dit zijn wagens voor een B-rijbewijs maar met een kraan/hoogwerker opbouw. In eerdere jaren werden 
deze onder de categorie Vrachtwagen geschaard maar voor verdere analyse is dit niet handig, zeker niet omdat er 
een groot verschil zit in het brandstofverbruik. Met terugwerkende kracht is deze wel in de data sheet aangepast.  
 
Hieronder zijn twee tabellen te zien waarvan tabel 1 de data laat zien over 2020 en tabel 2 de verschillen in 
gemiddeld verbruik in liters per 100km per voertuig over de verschillende jaren. 
 
Over 2020 zijn er meer liters verbruikt en dus is er ook meer CO2 uitgestoten. Er zijn ook meer kilometers gereden in 
verband met een stijgende omzet. De beste graadmeter of de uitstoot is verminderd is te kijken naar het gemiddeld 
verbruik over het hele wagenpark. Vanaf 2017 was er een dalende lijn van 12,79 L/100 km te zien naar 11,21 L/100 
km. Echter is in 2020 toch een stijging geweest t.o.v. 2019 van 0,57 L/100km.  
 
Ondanks een daling in de categorie bussen (mede door investering in veel nieuwe bussen) hebben de vrachtwagens 
en bussen met opbouw een hoger gemiddeld verbruik. Samen zijn deze categorieën goed voor 47% van de uitstoot 
van het wagenpark. Dit wordt veroorzaakt door de wat verouderde vrachtwagens welke langzaam maar zeker 
vervangen gaan worden. De daling in het verbruik van de bussen weegt niet op tegen het verbruik van de 
verouderde vrachtwagens. 
 
 

 
Tabel 1: Uitstoot per categorie voertuig (2020) 

 
Tabel 2: Gemiddeld verbruik l/100km per categorie voertuig over 2015 t/m 2020 
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Conclusie & aanbevelingen 
 
Biodiesel 
Er zijn verschillende soorten duurzame dieselbrandstoffen in de markt zoals Blauwe Diesel. Blauwe Diesel valt onder 
de noemer HVO (Hydrothreated Vegetable Oil) en is fossielvrij en CO2-neutraal. De uitlaatgassen zijn emissiearm en 
de brandstof is biologisch afbreekbaar. De CO2-uitstoot van pure Blauwe Diesel kan 90% lager zijn dan bij de 
gangbare diesel. Blauwe Diesel  is er in verschillende mengverhoudingen te verkrijgen.   
 

 Aanbeveling: CO2-reductie realiseren door bepaalde (hiervoor geschikte)  vrachtwagens op Blauwe Diesel of 
andersoortige HVO (100 of 20) brandstof te laten rijden. 

 
Rijgedrag bestuurders 
Het rijgedrag van alle bestuurders wordt maandelijks bijgehouden en gedeeld. Het doel is om de resultaten in een 
wedstrijdvorm te gieten en dat dit als een motivator te gebruiken om zuiniger te gaan rijden. Echter, de software die 
hiervoor gebruikt wordt met vele verschillende voertuigen niet goed en transparant genoegd en dit eerlijk te 
houden.  
 

 Aanbeveling: rijgedragmodule evalueren de volgende stappen, het is wel tijdrovend om het te blijven 
opstellen. 

 
 
Overige aanbevelingen: 
 
Investeren in meer energiezuinige en/of emissievrije modellen 
Dit punt staat automatisch en continu op de agenda bij alle personen met een beslissings-bevoegdheid tot aanschaf 
van voertuigen met als doel om uiteindelijk een steeds milieuvriendelijker (zelfs emissieloos) wagenpark te krijgen. 
Emissieloos elektrisch materieel (aggregaten, trilstampers, minigraafmachines) zijn in opkomst (mede door de 
huidige stikstofcrisis) maar nog behoorlijk kostbaar om in te investeren.   
 
Onderzoek groene bus 
Door de directeur loopt er een onderzoek naar een groene bus. Dit zou een elektrische bus moeten worden met een 
volledig pakket aan elektrisch gereedschap en materieel welke op “emissievrije projecten” ingezet kan worden. Het 
is belangrijk om uit te zoeken of deze bus goed en efficiënt ingezet en gepland kan worden.  
 
Downgraden wagenpark 
Door de toevoeging van de categorie ‘bus met opbouw’ is te zien dat er een downgrade gaande is van vrachtwagens 
(met hoogwerker of autolaadkraan) naar de ‘bus met opbouw’. Deze bussen rijden een stuk zuiniger dan de 
vrachtwagens. Echter zijn er ook beperkingen aan dit soort wagens i.c.m. het laad- en hijsvermogen. Het is de vraag 
of deze categorie kan worden uitgebreid dan wel doorgezet kan worden. 
 
Stationair draaien 
Naast de maandelijkse rapportage zal er ook meer op de bewustwording richting de bestuurders gestuurd moeten 
worden. De informatie vanuit de blackboxen zijn niet voldoende om hier wat mee te kunnen. Deze registreren 
namelijk een rit van het moment van contact aan en uit en niet van motor starten aan en uit. Maar door meer 
(persoonlijke) aandacht hieraan te schenken zal de  bewustwording verbeterd worden. 
 
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! 


