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1 Inleiding 
In dit document worden de scope 1 en 2 CO2-reductiedoelstellingen van Sight 
gepresenteerd en de voortgang van de CO2-reductie beoordeeld. Voorafgaand hieraan is 
de CO2-footprint voor scope 1 en 2 opgesteld conform ISO 14064-1 en het GHG-
protocol. 
 
Voor het bepalen van de CO2-reducerendemaatregelen die binnen Sight toegepast 
kunnen worden, is eerst een inventarisatie van mogelijke reductiemaatregelen 
uitgevoerd. Deze inventarisatie is als apart tabblad opgenomen in het Excel bestand 
‘CO2-reductiemaatregelen en berekening doelstelling’. Aan de hand van de maatregelen 
die voor Sight relevant zijn, is vervolgens het CO2-Reductieplan opgesteld. Hierin worden 
de reductiedoelstellingen en de daarbij behorende maatregelen beschreven. 
 
In hoofdstuk 2 van dit document wordt de energiebeoordeling beschreven waarin een 
analyse is uitgevoerd over de voortgang in CO2-reductie en mogelijke verbeterpunten. In 
hoofdstuk 3 worden vervolgens de doelstellingen beschreven. Het concrete plan van 
aanpak en de status van de uit te voeren maatregelen is weergegeven in hoofdstuk 4.  
 
Dit reductieplan is opgesteld in overleg met en met goedkeuring van het management. 
De voortgang in (sub)doelstellingen en maatregelen wordt ieder half jaar beoordeeld. 
 
1.1 Leeswijzer 

Dit document is ter onderbouwing van de eisen van de CO2-Prestatieladder. Per 
hoofdstuk wordt een eis behandeld. Hieronder een leeswijzer.   
 
Hoofdstuk in dit document Eis in de CO2-

Prestatieladder 
Hoofdstuk 2: Energiebeoordeling 2.A.3 
Hoofdstuk 3: Hoofddoelstelling 3.B.1 
Hoofdstuk 4: Maatregelen reductieplan 3.B.1 
Hoofdstuk 5: Voortgang CO2-reductie 3.B.1 
Hoofdstuk 6: Participatie sector- en keteninitiatief 3.D.1 en 3.D.2 
Bijlage A 1.D.1 



2 Energiebeoordeling  
2.1 Introductie 

Het doel van deze energiebeoordeling is de huidige en de historische 
energieverbruiken van SIGHT Landscaping bv in kaart te brengen. Deze beoordeling 
geeft minimaal 80% van de energie stromen weer. Zo zijn door deze analyse de 
grootste verbruikers geïdentificeerd en kan daar individueel op gestuurd worden. 
Daarop kunnen de belangrijkste processen die bijdragen aan CO2-uitstoot effectief 
aangepakt worden.  
 
De 80% grootste emissiestromen in 2017 van SIGHT Landscaping bv zijn: 

- Wagenpark diesel    50% 
- Bedrijfsmiddelen diesel  30% 

 

 
2.2 Trends en energiebeoordeling afgelopen jaren 

De afgelopen jaren zijn energieaudits uitgevoerd over het brandstofverbruik van 
SIGHT Landscaping BV. Daaruit zijn de volgende conclusies en verbeterpunten naar 
voren gekomen.  
 
Conclusie: 

Diesel is en blijft voor de grootste CO2 uitstoot zorgen. Deze brandstof wordt in 
zowel bedrijfsbussen als bedrijfsmaterieel gebruikt. Er is een nieuw 
monitoringssysteem ontwikkeld (Arcgis) waarmee het verbruik nauwkeurig 
gemonitord kan worden. Omdat de periode waarvoor de doelstellingen en 
maatregelen zijn vastgesteld is verlopen worden er in 2018 nieuwe vastgesteld. 
Uiteraard is het brandstofverbruik hierin een belangrijke factor. 
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2.3 Energiebeoordeling  

Op basis van de resultaten van de energiebeoordelingen en de noodzaak/mogelijkheid 
tot meer inzicht in het verbruik van werkbussen, is ervoor gekozen dit jaar het 
energieverbruik hiervan nader te onderzoeken. 
 
2.4 Resultaat van de energiebeoordeling 

In dit document is er een overzicht gemaakt van de verschillende verbruikers en 
kunnen we zien wat de gemiddelde verbruiken zijn van deze wagens. De 
grootverbruikers voor SIGHT Landscaping zijn: 
 
- Dieselverbruik bedrijfsbussen 
- Dieselverbruik (zelfrijdend) materieel 

 
Om in de toekomst een beter inzicht in de grootste verbruikers te krijgen, kan het 
volgende verbeterd worden: 
 
- Voorbeeld: betere brandstofregistratie systemen zodat er meer inzicht in de 

verbruiken van auto’s, bussen en materieel kan worden verkregen. 
 

2.5 Reductie potentieel 

Het reductie potentieel is het meest effectief te behalen door middel van: 
- Blijven investeren in nieuw, zuiniger wagenpark 
- Werken met accu-/elektrisch materieel 

 
2.6 Vergelijking met sectorgenoten 

Vanuit de CO2-Prestatieladder wordt gevraagd om reductiedoelstellingen op te stellen die 
zowel ambitieus als realistisch zijn. Daarom is voor het opstellen van de doelstelling 
onderzocht welke maatregelen en doelstellingen sectorgenoten ambiëren. Sight schat 
zichzelf op het gebied van CO2-reductie in als middenmoter vergeleken met 
sectorgenoten. Dit op grond van de reeds behaalde besparingen het afgelopen jaar. Op 
basis hiervan zal de reductiedoelstelling gelijk liggen aan die van sectorgenoten. Volgens 
de maatregelenlijst van SKAO behaald Sight een overall gemiddelde score B-
Vooruitstrevend.  
 
2.7 Hoofddoelstelling 

Sight heeft als doel gesteld om in de komende vijf jaar, gemeten vanaf het referentiejaar 
tot aan het jaar van herbeoordeling, onderstaande CO2-reductie te realiseren. 
 

Scope 1 en 2 doelstellingen Sight 
Sight wil in 2022 ten opzichte van 2017 7% minder CO2 uitstoten 

 



Bovengenoemde doelstelling wordt gerelateerd aan de behaalde omzet en het aantal 
gewerkte uren om de voortgang in CO2-reductie te monitoren.  
 
Nader gespecificeerd voor scope 1 en 2 zijn de doelstellingen als volgt: 

• Scope 1: 3% reductie in 2022 ten opzichte van 2017 
• Scope 2: 89% reductie in 2022 ten opzichte van 2017 

 
Scope 1 | Subdoelstelling brandstofverbruik wagenpark  
Om de scope 1 doelstelling te kunnen behalen is aan de hand van de mogelijke 
reductiemaatregelen bekeken hoeveel brandstof kan worden bespaard met de 
bedrijfsauto’s. 
Dit is ingeschat op ongeveer 0,7% reductie in de komende drie jaar. Deze reductie is 
gerelateerd aan het totaalaantal gereden kilometers. 
 
Scope 1 | Subdoelstelling brandstofverbruik bedrijfsmiddelen 
Om de scope 1 doelstelling te kunnen behalen is aan de hand van de mogelijke 
reductiemaatregelen bekeken hoeveel brandstof kan worden bespaard met de machines 
en het materieel. Dit is ingeschat op ongeveer 0,05% reductie in de komende drie jaar. 
Deze reductie is gerelateerd aan het verbruikte aantal liters ten opzichte van het 
totaalaantal draaiuren. 
 
Scope 1 | Subdoelstelling gasverbruik kantoren 
Om het gasverbruik en de bijbehorende CO2-uitstoot te kunnen verlagen zijn 
maatregelen geïnventariseerd die op Sight van toepassing zijn. Dit is ingeschat op een 
verlaging van het verbruik van 0,5% in de komende drie jaar. Om dit te kunnen 
monitoren wordt de voortgang gekoppeld aan het aantal graaddagen. 
 
Scope 2 | Subdoelstelling elektraverbruik kantoren 
Om het elektraverbruik en de bijbehorende CO2-uitstoot te kunnen verlagen zijn 
maatregelen geïnventariseerd die op Sight van toepassing zijn. Dit is ingeschat op een 
verlaging van het verbruik van 89% in de komende drie jaar. Om dit te kunnen 
monitoren wordt de voortgang gekoppeld aan het aantal graaddagen. 
 
 



3 Maatregelen reductieplan 
In onderstaande tabel worden de maatregelen van het huidig reductieplan weergegeven.  
 

Maatregel Verantwoordelijke tijdsplanning Impact totale CO2-
uitstoot van 2017 

Scope 1 
Gasverbruik  
1: Inzicht krijgen in de stijging van het 
gasverbruik van de afgelopen jaren 
 
 
 
 
 
2: alle kantoren in 2023 minimaal 
energielabel C. Stap 1: uitzoeken wat 
de huidige energie labels zijn. 
 

 
Robin van der Waal 
 
 
 
 
 
 
 
Hendri Hoogebeen 

 
Q3 2018 
 
 
 
 
 
 
 
Q3 

- 
Op basis van het 
inzicht worden 
maatregelen 
getroffen met als 
doel om in 2020 
0,5% te reduceren. 
 
 
-  
Afhankelijk van 
huidige energie 
labels 

Motormix gebruik reduceren door 
toepassing elektrisch gereedschap.  
 
1: Reductie door elektrisch gereedschap 
nog niet inzichtelijk. Uitzoeken oorzaak. 
 
2: Reductie door de aanschaf van meer 
elektrisch gereedschap. Doel is om in 
2018 iedereen met elektrisch 
gereedschap te laten werken. Met 
uitzondering van weers- en 
terreinomstandigheden 

 
 
 
Hendri Hoogebeen 
 
 
 
Hendri Hoogebeen 

 
 
 
Q3 2018 
 
 
 
Q4 2018  

 
 
 
0,5% 

Wagenpark 
 
1: Campagne banden op spanning 
 
2: in 2018 zijn 3 elektrische 
bedrijfsbussen aangeschaft. Op basis 
van de pilot een nieuw doel formuleren 
voor elektrisch vervoer in 2022. 

 
 
Hendri Hoogebeen 
 
Hendri Hoogebeen 

 
 
Q3 2018 
 
Q1 2019 

 
 
 

 
 
0,5% 
 
0,2% 

Bedrijfsmiddelen 
 
Het Juwel systeem geeft veel inzicht. 
Dit systeem is in alle projecten in 2017 
waar het mogelijk is geïmplementeerd. 
De resultaten worden in 2018 
inzichtelijk. 
 
1: in 2018 zijn 6 nieuwe maaimachines 
aanschaffen 
 
2: Performance indicatoren m.b.t. 
brandstofverbruik bepalen voor 
handmachines, zelfrijdend materieel. 
Bedrijfsbussen en managementauto’s. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hendri Hoogebeen 
 
 
Robin van der Waal 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Q1 2018 
 
 
Q3 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
0,05% 
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Scope 2 
Elektriciteit 100% groene stroom uit 
Nederland 

Robin van der Waal Mei 2018 alle 
vestigingen 
100% groene 
stroom. 

4% 

 
 



4 Voortgang CO2-reductie 
De eerste voortgang wordt over het eerste half jaar van 2018 gepubliceerd.  

5 Participatie sector- en keteninitiatieven 
In 2014 heeft SIGHT zich aangesloten bij Stichting Nederland CO2 Neutraal. Binnen dit 
initiatief worden bedrijven uitgedaagd om zich echt in te spannen voor CO2 reductie. 
Bedrijven committeren zich publiekelijk aan dit doel middels het ondertekenen van een 
intentieverklaring. SIGHT ziet als voordeel dat dit initiatief sector en branche 
overschrijdend is. SIGHT is ingedeeld binnen een werkgroep “Wagenparkbeheer”. Binnen 
deze werkgroep worden o.a. in de praktijk nuttig bewezen initiatieven gedeeld. Dit 
middels een bedrijfspresentatie van een deelnemer. Notulen van deze bijeenkomsten zijn 
voor handen. 
 
In 2015 is SIGHT aangesloten bij Bedrijven Kring Harderwijk. De Regiomanager heeft 
zitting in de werkgroep “Duurzaamheid”. Deze werkgroep heeft tot doel het bewustzijn 
omtrent duurzaamheid te vergroten en gezamenlijk komen tot een aantal, relatief 
eenvoudig, in en uit te voeren maatregelen voor ondernemers. Middels de site van de 
bedrijvenkring wordt e.e.a. gecommuniceerd 
 
Genoemde initiatieven zijn er met name op gericht om de CO2 uitstoot te reduceren. 
Daarnaast kan gekozen worden voor maatregelen c.q. aanpassingen waarbij een 
verhoogde opname van CO2 en fijnstof uit de omgeving wordt gerealiseerd.  
 
Zo is SIGHT bijvoorbeeld jaarlijks actief betrokken bij de landelijk boomfeestdag. Tijdens 
deze dag worden in diverse gemeenten bomen geplant. SIGHT stelt bomen beschikbaar 
die door scholieren uit betreffende gemeente geplant worden. Naast bomen stelt SIGHT 
ook medewerkers, materieel en overige materialen beschikbaar om het planten en het 
aanslaan van de bomen te optimaliseren. 
 
Overige, met name maatschappelijk gerelateerde initiatieven (MVO) zijn en worden 
gepubliceerd op www.fira.nl. FIRA voorziet als platform in een digitaal register 
waarbinnen aangesloten bedrijven hun MVO-prestaties (waaronder keteninitiatieven 
m.b.t. CO2-reductie) zichtbaar kunnen maken aan (potentiële) opdrachtgevers. FIRA 
verifieert en controleert opgevoerde informatie zodat een betrouwbare weergave van 
initiatieven ontstaat. FIRA bevordert hiermee transparantie. (3.D.1). SIGHT heeft in het 
FIRA platform een Basic Report opgesteld.  
 
 
 
  



6 Scope 3 doelstellingen 
In dit hoofdstuk wordt de voortgang van de ketenanalyses verder toegelicht. De 
ketenanalyses zijn opgesteld aan de hand van de dominantieanalyse. De laatste dominantie 
analyse is opgesteld in het jaar 2016. 
 
6.1  Ketenanalyse motorische- vs elektrische heggenscharen 
 
Sight heeft zichzelf het doel gesteld dat over 3 jaar 20% van alle heggenscharen die in het 
bezit zijn van Sight uit elektrische heggenscharen bestaat. Over 5 jaar moet dit percentage 
zijn gestegen tot 30%. Beide doelstellingen hebben het jaar 2015 als referentiejaar. 
 
Een simulatie van de maatregelen: 
 

 Elektrisch Motorisch 
2015 10 % 90 % 
2016 15 % 85 % 
2017 20 % 80 % 
2018 25 % 75 % 
2019 30 % 70 % 

 
 
Situatie 2017: 
In 2017 bezit Sight 213 heggenscharen in totaal. Hiervan zijn er 39 elektrisch. Dit komt neer 
op 18,3%. Sight heeft hiermee de gestelde doelstelling voor het jaar 2017 behaald.  
 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2015 2016 2017 2018 2019

Aandeel Elektrisch vs Motorische heggenscharen

Elektrisch Motorisch



 

6.2 Ketenanalyse (hergebruik) ‘afval’ in projecten 

 
Sight Landscaping heeft in 2016 een ketenanalyse opgesteld over het 
hergebruik van afval in projecten. Sight is hiermee voortvarend aan de slag 
gegaan en heeft hiervoor een nieuwe methodiek toegepast genaamd ‘Bokashi’. 
 
Onderstaand wordt de methodiek beschreven: 
’Bokashi’, is een proces dat het doel heeft om organische materialen (groenafval) te 
fermenteren, om zodoende hoogwaardige bodembemesting over te houden. 
Bokashi is een Japans woord en betekent: Goed gefermenteerd materiaal. Het Bokashi 
fermentatieproces wordt reeds door verschillende gemeenten, waterschappen en agrariërs 
toegepast. Fermenteren is een eenvoudig proces en is met de geringe CO2 uitstoot een 
duurzame en milieuvriendelijke toepassing.  
 
Het fermentatieproces 
Belangrijk om te weten is dat fermenteren niet 
hetzelfde is als composteren.  
Het fermentatieproces gebeurt in een 
zuurstofarme (anaeroob) omgeving. Voor het 
fermentatieproces worden een surplus 
bacteriecultuur, kleimineralen en kalk toegevoegd. 
Het is belangrijk dat deze toegevoegde stoffen 
goed worden gemengd alvorens het wordt 
afgesloten. 
 
Het afval wordt met behulp van een silagemachine 
(zie figuur 1 en figuur 2) in slurven verwerkt. Deze 
machine vermaalt in dit geval het bladafval en 
mengt de toegevoegde materialen en bacteriën. 
Door het bladafval in slurven te persen, wordt de 
zuurstof afgedreven. Een kraan wordt ingezet om 
de kleimineralen, schelpenkalk en bacteriën over 
het bladafval te verspreiden en het geheel te 
mengen. Vervolgens wordt het mengsel met een 
voorlader in de silagemachine gereden. 
  
Gebruik in plantsoenen 
Op hoofdlijnen wordt een onderscheid gemaakt in 
het toepassen van bladaarde als mulchlaag en het doorfrezen van de bodem met bladaarde. 
 
Met het aanbrengen van bladaarde wordt een meer verzorgd beeld gecreëerd (zie figuur 3 
en figuur 4) van de plantvakken. Volgens de methode groeit er tevens ook minder onkruid in 
de vakken waarin de bladaarde is verwerkt. Daardoor hoeft er minder vaak te worden 
geschoffeld. Door de bladaarde laag wordt de wortelzone beter beschermd tegen directe zon 
en wordt water beter vastgehouden. De laag is goed voor het bodemleven. In de 
proefvakken met bladaarde lijken de planten voller te worden en is het blad groener. 
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Bovendien blijkt dat bladaarde, gecombineerd 
met eigen compost, zeer geschikt is als 
potgrond. 
 
Pilot 
Sight is al bezig geweest met enkele 
proefhopen in Amersfoort, Leusden en 
Utrecht. Aangezien er weinig ervaring is met 
het fermenteren van bladafval, is gekozen 
voor verwerking van het bladafval van 
Leusden in slurven met behulp van een 
silagemachine, en in Utrecht door middel van 
verspreiding op plastic zonder silagemachine 
(figuur 5 en 6). 
 
Resultaat 
Het fermenteringsproces duurt ongeveer 15 weken waarna de zak opengemaakt wordt (zie 
figuur 7 en 8). 
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Berekening verschil CO2-uitstoot traditionele verwerking en middels Bokashi: 
Bokashi 1 m3  werktijd liter diesel kg CO2 uitstoot 
Blad bij elkaar blazen bladblazer 15 min 0,325  
Blad naar depot brengen bus met aanhanger 15 min 0,75  
Blad in machine met shovel shovel 5 min 0,5  
Silagmachine verwerken Silag 5 min 0,5  
In aanhanger met shovel Shovel 5 min 0,5  
Bokasi naar locatie brengen bus met aanhanger 15 min 0,75  
Besparing 1 ronde schoffelen bus met aanhanger 1 uur -0,75  
Totaal  2 uur 2,575 8,32  
Traditionele verwerking 1 m3     
Blad bij elkaar blazen bladblazer 15 min 0,325  
Blad naar depot brengen bus met aanhanger 15 min 0,75  
Blad naar verwerker Vrachtwagen 30 min 0,15  
Compost naar depot Vrachtwagen 30 min 0,15  
In aanhanger met shovel Shovel 5 min 0,5  
Compost naar locatie bus met aanhanger 30 min 1,5  
Totaal  2,05 uur 3,375 10,9 
 
Naast het verschil in CO2 uitstoot in de verwerking heeft Bokashi nog een aantal 
voordelen: 
• Restmateriaal hoeft niet te worden afgevoerd en kan worden hergebruikt 
• Door het composteren wordt 50% van de mineralen en koolstof door het 

rottingsproces omgezet in CO2. Bij Bokashi is dit maar 5 %. Je hebt dus twee keer 
zoveel compost nodig hebt om de dezelfde voedingswaarde terug in de bodem te 
krijgen dan met Bokashi. De herhaling van bovenstaande werkzaamheden is dus ook 
hoger bij de toepassing van compost. De CO2-uitstoot stijgt daardoor ook twee keer 
zo snel. 

Op basis van bovenstaande bevindingen heeft Sight een nieuwe doelstelling 
geformuleerd voor de toepassing van Bokashi. Sight heeft zich ten doel gesteld 
om samen met opdrachtgevers in 2022 5.000 m3 Bokashi te hebben verwerkt. 
Uiteraard is Sight afhankelijk van haar opdrachtgevers maar Sight gaat zich 
hardmaken om meer Bokashi te verwerken op projecten.  
 
De volgende projecten zijn inmiddels uitgevoerd: 

Locatie m3 ton 
 Zeeschelpkalk 

(kg) 
Kleimineralen 

(kg)  
Microferm 

(L) 
Jerrycans 
Microferm  

Amersfoort Tuin der 
verbinding  80 40 400 400 160 8 
Leusden   500 250 2500 2500 1000 50 
Universiteit Utrecht 250 125 1250 1250 500 25 
Grift 15 7,5 75 75 30 1,5 
Totaal 845 422,5 4225 4225 1690 84,5 

 



  

CO2 Reductieplan  14 
  
 
 

Bijlage A | Inventarisatie sector- en keteninitiatieven 

 
Sector- en keteninitiatieven omtrent CO2-reductie 
Nederland CO2 Neutraal 
Werken aan CO2-reductie kan ook leuk zijn! Dat is de 
boodschap die de oprichters van het initiatief 
Nederland CO2 Neutraal haar deelnemers meegeven. 
Het doel achter het initiatief is het actief informeren en 
betrekken van bedrijven bij de verschillende 
mogelijkheden om CO2-reductie te bewerkstelligen. Dit 
wordt niet alleen gerealiseerd door het verstrekken 
van informatie, maar ook door het organiseren van 
bijeenkomsten en werkgroepen. 

Sight heeft zich aangemeld bij dit 
initiatief en is neemt deel aan een 
werkgroepen. 
 
http://nlco2neutraal.nl/ 
 

Duurzameleverancier.nl  
Sectorinitiatief van Movares. Samen met andere 
marktpartijen uit de sector (van ingenieursbureaus tot 
aannemers) bouwt Movares aan een platform van 
partijen die hun leveranciers actief ondersteunen in 
het opzetten en uitvoeren van duurzame 
bedrijfsvoering, te beginnen door bij de belangrijkste 
leveranciers na te vragen wat zij op dit gebied al doen. 

https://www.duurzameleverancier.nl/ 
 

DGBC  
De Dutch Green Building Council (DGBC) is een 
onafhankelijke non-profit organisatie die streeft naar 
blijvende verduurzaming van de bebouwde omgeving 
in Nederland. 

https://www.dgbc.nl/ 
 

Lean and Green 
Lean and Green is een stimuleringsprogramma voor 
bedrijven en overheid dat wordt uitgevoerd door 
Connekt. Het stimuleert organisaties om te groeien 
naar een hoger duurzaamheidsniveau door 
maatregelen te nemen die niet alleen kosten 
besparen, maar gelijktijdig milieubelasting reduceren. 

http://lean-green.nl/ 
 

Duurzaamgebouwd.nl  
Een platform voor kennisdeling en innovatie op het 
gebied van duurzaam bouwen. 

http://www.duurzaamgebouwd.nl/ 
 

Beter Benutten 
Een platform van het ministerie van Infrastructuur en 
Milieu naar aanleiding van het programma Beter 
Benutten. Rijk, regio en bedrijfsleven nemen in dit 
programma samen innovatieve maatregelen om de 
bereikbaarheid in de drukste regio’s te verbeteren. 

http://www.beterbenutten.nl/ 
 

Leaders for Nature 
Een Programma van IUCN NL dat tot doel heeft het 
Nederlandse bedrijfsleven te helpen verduurzamen 
met bijzonder oog voor biodiversiteit. Vanaf 2016 
gaan ze de samenwerking met bedrijven intensiveren 
via langlopende individuele partnerschappen. 

https://www.iucn.nl/actueel/terugblik-
10-jaar-leaders-for-nature 
 
 

Groencollectief  
Groencollectief Nederland is een landelijk 
samenwerkingsverband van regionaal opererende 
zelfstandige ondernemers, allen toonaangevend op het 
gebied van professionele groenvoorziening. Door 

http://www.groencollectiefnederland.nl/ 
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samenwerking op het gebied van marktbewerking, 
kennisdeling, CO2-reductie, innovatie en inkoop 
versterkt Groencollectief Nederland haar positie 
alsmede de positie van haar zakelijke relaties. 
Kortom: gebundelde krachten om samen te werken 
aan een groene toekomst. 
Sturen op CO2 

Meerjarig initiatief opgezet door Cumela, 
brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond 
en infra. Uitwisseling van informatie en ideeën, onder 
andere in workshops. Meerdere bijeenkomsten per 
jaar. 

https://www.cumela.nl/cursus/brandsto
f-co2/sturen-op-co2-sectorinitiatief 
 

Platform Groene Netten 
Alle infrabeheerders (Enexis, Gasunie, Alliander, 
Stedin, TenneT, KPN  en ProRail) hebben vanuit hun 
rol een duidelijke maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. De verduurzaming van de 
samenleving is een uitdaging die uitstekend past 
binnen de activiteiten van de infrabeheerders. Zij 
kunnen de duurzame ontwikkeling vanuit de eigen 
ketenpositie, in samenwerking met leveranciers, 
versnellen door bewust om te gaan met 
emissiereductie en de migratie naar circulair 
materiaalgebruik. Gezien de grote collectieve impact 
van alle maatschappelijke infrabeheerders samen, 
draagt dit direct bij aan significant lagere CO2-uitstoot 
in Nederland en de kanteling naar een circulaire 
economie. 

 
http://www.groenenetten.org/nl/ 
 
 

Aanpak Duurzaam GWW 
Een samenwerkingsverband tussen marktpartijen, 
overheidsopdrachtgevers en kennisinstituten. Gericht 
op de Spoor en Grond-, Weg- en Waterbouwsector. De 
kern van de Aanpak Duurzaam GWW is het meewegen 
van duurzaamheidsaspecten vanaf een vroege 
planfase en het streven naar een optimale balans 
tussen People, Planet en Profit. Het meewegen van 
duurzaamheidsaspecten in alle fasen van een project 
draait om het formuleren, vastleggen en uitvoeren van 
ambities en deze door te geven naar de volgende 
projectfase. 

http://www.duurzaamgww.nl/ 
 

Railforum Netwerk/ CO2-visie 2050 
Railforum bestaat sinds 1992 en is het onafhankelijke 
kennisnetwerk van ruim 85 bedrijven en organisaties 
die actief zijn in de brede railsector. In november 2015 
is er een doorstart gemaakt en hebben alle grote 
stakeholders uit de sector de CO2-visie 2050 
ondertekend. Een stuurgroep in samenwerking met 
Climate Neutral Group beoogt de hele sector te 
betrekken door elk bedrijf te ondersteunen in het 
aanmaken van een footprint en het zetten van de 
eerste stappen op de CO2-prestatieladder. Met als doel 
dat er een complete footprint van de hele sector 
ontstaat. 

https://www.railforum.nl 
 

InnoRail https://www.railcenter.nl 
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Een netwerk dat zich richt op verbeteringen en 
innovaties in het assetmanagement domein van 
ProRail. Dit domein is voortdurend in verandering door 
uitbreiding, vervanging, nieuwe interne en externe 
ontwikkelingen en nieuwe eisen. Het domein staat 
voor een voortdurende opgave zich aan te passen en 
haar prestaties te verbeteren. Het netwerk maakt deze 
ontwikkelingen proactief bespreekbaar. Het behandelt 
in dit kader thema’s, vraagstukken inzake techniek-, 
proces- en productinnovatie ter bevordering van 
duurzaam en economisch assetmanagement. 
Doelstelling is om technische en procesmatige 
innovaties rondom het werkveld van beheer en 
onderhoud te bevorderen. 
Nederland ICT – Milieu stichting 
Stichting ICT Milieu is onderdeel van Nederland ICT en 
organiseert met Wecycle de inzameling en verwerking 
van ruim 12 miljoen kg afgedankte ICT-apparatuur. 
ICT Milieu neemt de deelnemers zo veel mogelijk werk 
uit handen en is de spreekbuis van de ICT-sector als 
het op milieu aankomt. 
ICT-inzamelsysteem 
ICT Milieu zorgt voor de monitoring van de 
hoeveelheid ingezameld ICT-afval en de verplichte 
rapportage aan het nationaal WEEE-register. We 
publiceren jaarlijks het inzamelresultaat in de ICT 
Milieumonitor. 

https://www.nederlandict.nl/diensten/ict
-milieu/ 
 

Climate Neutral Group 
Climate Neutral Group is met een groep bedrijven aan 
de slag met klimaatneutraliteit: de Coalition of the 
Doing. Hierin wordt aan een klimaatneutrale(re) 
bedrijfsvoering gewerkt en concrete CO2-reductie. De 
groep laat zien dat het nú tijd is om tot actie over te 
gaan! Alle deelnemers werken actief mee aan het 
behalen van het Klimaatakkoord en willen daarmee 
anderen inspireren. 

https://www.climateneutralgroup.com/ 
 

Low Car Diet – stichting Urgenda 
Low Car Diet is de grootste duurzame 
mobiliteitswedstrijd in Nederland tussen bedrijven en 
collega's onderling. Het Low Car Diet brengt bedrijven, 
Organisaties en medewerkers in aanraking met 
verschillende vormen van duurzaam vervoer. 
Workshops en online tools leveren informatie over 
CO2-reductie. 

http://www.lowcardiet.nl/ 
 

DE SKAO website heeft ook een hele lijst met 
initiatieven waar alle huidige deelnemer aan 
deelnemen. Deze kan je ook doornemen voor 
meer informatie 

https://www.skao.nl/Initiatiev
en_programma 
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