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1 Inleiding 

Op 14 februari 2018 heeft Bruco Zegveld b.v. een energie audit uitgevoerd. Een 
energie audit is een milieu audit met de focus op de energieaspecten van het bedrijf. 
Dit document geeft de uitkomsten van de energie audit en hiermee geven wij invulling 
aan de eisen 2.A.3 en 1.B.2 van het handboek CO2-prestatieladder.  
 
Om gerichte maatregelen te kunnen nemen voor het verminderen van het 
energieverbruik en de daaraan verbonden kosten is het nodig een inzicht te verwerven 
in het bestaande energieverbruik, in de verdeling ervan over de verschillende 
bedrijfsdoeleinden en de oorzaken van energieverlies.  
 
Conform het gestelde in het Handboek CO2 Prestatieladder betreft het hier een energie 
audit verslag van een beperkte energie audit. Het gaat hier met name om een analyse 
van de meest significante energieaspecten. Een en ander conform paragraaf 4.4.3. van 
de norm NEN-ISO 50001. 
 
Tijdens de audit is onderzoek gedaan naar: 

 Energieverbruik, actueel en in het verleden, en energiefactoren die op metingen en 
andere gegevens zijn gebaseerd.  

 Identificatie van gebieden waar sprake is van significant energieverbruik, met name 
van significante veranderingen in het energiegebruik over de afgelopen periode.  

 Identificeren, vastleggen van prioriteiten en documenteren van kansen voor 
verbetering van de energie-efficiëntie. 

 De bevindingen zijn gedocumenteerd in deze rapportage. 
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2 Verantwoording werkwijze 
De energie audit is over 2017 uitgevoerd door een externe adviseur in samenwerking 
met de manager (COF). Mede door de inzet en ervaring van de externe adviseur is 
voldoende kennis en onafhankelijkheid van de energie audit gewaarborgd. 
 
De energie audit is opgenomen in de standaardprocedures van Bruco Zegveld B.V. en 
haar werkmaatschappijen en zal een jaarlijkse review geven van alle energiestromen. 
 

2.1 Verkregen informatie  
De basis voor deze energie audit zijn de documenten die zijn opgesteld met betrekking 
tot het energieverbruik op het gebied van elektriciteit, gas en de overige fossiele 
brandstoffen.  
 
Nadere informatie is op verschillende manieren verkregen, o.a. door middel van: 

 Bedrijfsrondgang  

 CO2-footprints; 2012 t/m 2017 

 Portfolio CO2-prestatieladder; 

 Handboek CO2-prestatieladder uitgave SKAO, versie 3.0. 

 
Het portfolio CO2 prestatieladder bestaat o.a. uit; 
 Urenadministratie Ouwejan & F. de Bruijn Infra B.V. 

 Energie audit verslagen van 2013 tot en met 2016 Bruco Zegveld B.V. 

 Energie managementplannen van  2013 en 2016 Bruco Zegveld B.V.  

 Directiebeoordelingen Ouwejan Infra b.v. over 2012 tot en met 2016. 

 
Daarnaast zijn de verschillende inkoopnota’s van de diverse aangekochte 
brandstoffen, elektriciteit en gasverbruik opgevraagd en ingezien.  
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3 Energiestromen 

Het energieverbruik van Bruco Zegveld B.V. is te splitsen in verbruik in het bedrijfspand 
aan de Hoofdweg 177-T , het verbruik veroorzaakt door werkzaamheden op de 
projectlocaties en het transport van materieel. Deze werkzaamheden bestaan uit het 
(machinaal) bestraten en grondwerkzaamheden. Inclusief de daarbij behorende 
activiteiten zoals het transport van materieel en mensen en de activiteiten op het 
kantoor inclusief de werkplaats aan de Hoofdweg 177-T te Zegveld. 

3.1 Actuele emissie inventaris 
Vastgesteld is dat de totale inventaris zoals vastgelegd in de CO2-Footprints van de 
jaren 2012 t/m 2017 alle significante energieverbruiken en energieverbruikers bevatten. 
Het onderhouden van de inventarislijsten (als onderdeel van de CO2-Footprint) is 
geborgd door de implementatie van procedure C.8.1 “Energiestromen: Inventarisatie 
en analyse” van ons managementsysteem voor CO2 bewust handelen. 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Periode 1 158,82 148,46 159,29 125,13 135,93 121,36 124 147,61

Periode 2 158,8 148,45 159,27 165,68 149,49 145,43 186,55 172,99

Periode 1+2 317,62 296,91 318,56 290,81 285,42 266,79 310,55 320,6

Doelstelling 317,62 296,91 318,56 314,578 310,596 306,614 302,632 298,65
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In absolute getallen   2013   318,56 - 290,81 = 27,75 ton 
     2014  318,56 - 285,42 = 23,14 ton 
    2015  318,56 - 266,79 = 51,77 ton 
    2016    318,56 - 310,55 =   7,95 ton 
    2017  318,56 - 320,60 =  -2,04 ton 
 
Dit is gemiddelde per jaar 21,71 ton 

 
We moeten: 318,56- 298,65 = 19,91 ton 
 
 
 
In de bovenstaande tabel is de uitstoot weergegeven en vanaf 2012 is een reductie te 
zien ten opzichte van de vorige jaren. De reductie heeft zicht doorgezet tot en met 
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2015. In 2016 en 2017  is deze weer iets gestegen, mede door de verhoogde omzet. 
Het meer machinaal bestraten en de soort projecten. Ook zijn in 2017 propaan en 
Aspen meegenomen, dat ook een extra CO2-uitstoot geeft. 
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4 Energieverbruik bedrijfspand 

Het verbruik in het bedrijfspand bestaat uit elektriciteitsverbruik voor verlichting, 
verwarming, ICT en overige middelen (zoals koffie apparaten, koelkast, fax e.d.) en het 
verbruik van gas t.b.v. de verwarming. De werkplaats valt ook onder het 
energieverbruik in het pand. 

4.1 Elektriciteit - Controle energiestromen en gebruikte data 
Bevindingen 

Bruco Zegveld B.V.  neemt via haar werkmaatschappijen sinds 2013 groene 
stroom af van Elektrabel (is gewijzigd naar ENGIE).  
 
Om te voldoen aan de eis moet het geleverde stroom een SMK certificaat 
bevatten. Dit certificaat garandeert dat de energie duurzaam is opgewekt. 
 
Doordat het geleverde “groene” stroom geen certificaat bevatte, moest deze als 
grijze stroom gekenmerkt worden (gedurende doorlooptijd contract). Inmiddels 
is wel overgestapt naar een leverancier (ENECO) die wel SMK gecertificeerd is. 
Hierdoor is de CO2 uitstoot (met betrekking tot energieverbruik bedrijfspand) 
flink gedaalddalen. 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Energie ENGIE (Grijs) 31.008,00 28.707,00 32.695,00 29.617,00 27.565,00 22.808,86 -

ENERGIE ENECO (Groen) 0 0 0 0 0 8369,625 29871

TOTAAL 31.008,00 28.707,00 32.695,00 29.617,00 27.565,00 31.178,49 29.871,00
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In de tabel en grafiek hierboven is het is het energieverbruik uitgezet ten opzichte van 
de tijd. Hieruit kunnen we opmaken dat in 2013 het hoogste verbruik is. Dit is tevens 
het jaar dat de bovenverdieping gerealiseerd is en de isolatie is aangebracht. Het 
bouwmaterieel heeft dus voor een piek gezorgd, maar tevens in de jaren daarna een 
daling. Prognose is wel dat deze zal afvlakken. 

 
Het verdient de aandacht dat de werkplaats ook deel uitmaakt van het pand. De 
apparaten en machines die daar gebruikt worden zijn naar alle waarschijnlijkheid de 
grootste verbruikers.  
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Gebruikte data 
Voor de kwantificering van de CO2-uitstoot als gevolg van het elektriciteitsverbruik is de 
energienota gebruikt. Deze nota is ingezien en gecontroleerd. Teven kunnen we 
concluderen dat elektriciteit is geen significante energiestroom is binnen het bedrijf. 

4.2 Gasverbruik - Controle energiestromen en gebruikte data 
Bevindingen 
Gas wordt gebruikt om het kantoor en de werkplaats te verwarmen. De registratie van 
het gasverbruik vind plaats d.m.v. de facturen van de leveranciers.  
Daarnaast is er ook propaangas dat gebruikt voor de verwarming van de keten. 
 
In 2013 is de werkplaats geïsoleerd om een reductie is het gasverbruik te realiseren. 
Uit de onderstaande gegevens blijkt dat dit tot een besparing heeft geleidt. In 2017 is 
deze ongeveer gelijk aan 2016. Is ook afhankelijk van het aantal gewerkte uren dat er 
op kantoor en in de werkplaats wordt gewerkt. 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Gas 4787 2902 2426 3177 2016 1865 2745,07 2715
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Naast het kantoor is een werkplaats gevestigd waar onderhoud plaats vind aan de 
machines. Voor dit onderhoud worden veel elektrische apparaten gebruikt. Tevens 
wordt gebruikt gemaakt van een lasapparaat. De verbranding van lasbeschermgassen 
produceert ook CO2. De hoeveelheid gebruikte las beschermgassen (Weldapp 20) is 
bepaald aan de hand van facturen van de leveranciers. De hoeveelheid die jaarlijks 
gebruikt wordt is echter minimaal en verwaarloosbaar t.o.v. de totale CO2 uitstoot van 
het bedrijf.  
 
Naast lasbeschermgassen wordt ook zuurstof gebruikt. Ook dit gas wordt in minimale 
hoeveelheden toegepast en het effect van de verbranding er van is verwaarloosbaar 
t.o.v. de totale uitstoot.  
 
Gebruikte data 
De energienota die gebruikt is voor de kwantificering voor de CO2-uitstoot ten gevolge 
van gasverbruik is ingezien en gecontroleerd. Het gasverbruik is geen significante 
energie stroom binnen het bedrijf. 



 
 
  Energie audit verslag 

-  9  -   

Bruco Zegveld bv 

Ouwejan & F. de Bruin Infra bv 
Ouwejan & F. de Brijn Materieel 
bv 
Heifra bv 

 

5 Energieverbruik op projecten 
Voor het bedrijf en haar projecten is een uitgewerkte emissie-inventaris aanwezig van 
de grootste energieverbruikers. Deze lijst is opgenomen in de rapportage van de CO2-
footprints van 2012 t/m 2017. De lijst is nagelopen en het projectbezoek geeft geen 
indicatie dat er binnen de projecten afwijkende energiestromen zijn, die niet zijn 
meegenomen in de bestaande inventaris. 
 
Het energieverbruik op de projecten vindt plaats door het gebruik van 
verbrandingsmotoren en dus de verbranding van fossiele brandstoffen door kranen, 
shovels, vrachtauto’s en personenauto’s.  
 
De grootste bron van CO2 binnen het bedrijf is de verbranding van diesel door de 
mobiele werktuigen. Onder deze werktuigen vallen shovels, kranen maar ook de 
kleinere apparaten zoals wackerstampers, motorzagen en aggregaten. Deze kleinere 
machine werken op tweetakt benzine. Deze is nu ook meegenomen in de footprint, dit 
was de andere jaren niet het geval. 

5.1 Projecten met CO2 gerelateerd gunningsvoordeel 
Er is in deze rapportageperiode een project met CO2 gerelateerd gunningsvoordeel 
opgestart, te weten Project "Raamovereenkomst Gemeente Woerden". Dit project is in 
januari 2014 gestart en loopt nog steeds. De overeenkomst is met de gemeente 
Woerden in principe  afgesloten voor 4 jaar maar kan elk jaar door de opdrachtgever 
worden opgezegd. Het energieverbruik van dit project wordt apart behandeld in het 
Energie Audit verslag "Raamovereenkomst Gemeente Woerden" dat deel uitmaakt van 
het project portfolio.  

5.2 Mobiele werktuigen (materieel) 
Bevindingen 
In de CO2-Footprint is de CO2-uitstoot van de mobiele werktuigen gekwantificeerd. De 
onderliggende administratie hiervoor, verschillende inkoopnota’s van diesel en benzine  
zijn ingezien en gecontroleerd.  
 
Ook dit jaar wordt de meeste CO2’s uitgestoten door het gebruik van mobiele 
werktuigen. Wel blijkt uit de recente footprints dat het dieselverbruik door deze 
machine aan het afnemen is (zie historische gegevens 3.3). Met name door het meer 
machinaal bestraten is er een stijging waarneembaar.  
 
In de afgelopen jaren is flink geïnvesteerd in materieel die een gunstiger 
brandstofverbruik hebben dan het oude materieel. Door het vernieuwen van het 
machinepark zal een reductie bereikt worden. Alleen al om het feit dat de nieuwe 
motoren meestal schoner zijn en zuiniger omdat ze aan actuele wet- en regelgeving 
moeten voldoen. Tevens hebben sommige nieuwe machine beschikking over een 
'ECO' bedrijfsstand wat volgens de fabrikant een reductie van 25% in het 
brandstofverbruik zou bewerkstellingen.  

 
Het is de moeite waard om te vermelden dat het verbruik van de grootste 
brandstofverbruikers zoals de shovels en de kranen (graafmachines) afhankelijk is van 
het werk dat gedaan moet worden. Bij zwaarder werk wordt meer gevraagd van de 
motor en dus meer verbruikt. Daarom is het lastig een gemiddeld verbruik van de 
machines te bepalen.  
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Gebruikte data 
De registratie van het verbruik geschiedt op basis van de facturen van de 
brandstofleveranciers en daarin zijn individuele machine niet vermeld. Meestal wordt 
ook vanuit een gezamenlijke tank getankt die op een project staat. Het is nu dus nog 
niet te bepalen welke machines de grootste verbruikers zijn. Wellicht is dit een 
mogelijkheid voor de toekomst indien economisch haalbaar natuurlijk. Moderne 
machines hebben vaak een 'on-board' computer waarin verschillende gegevens 
kunnen worden afgelezen zoals draaiuren en misschien zelfs verbruik. 
 
Een klein deel van de emissies wordt veroorzaakt door het gebruik van kleine 
machines zoals motorslijpers, trilplaten en aggregaten. Deze verbruiken, op de 
aggregaten na, een speciale een tweetakt mengsel. Ten opzichte van het 
dieselverbruik is deze emissiestroom echter bijna verwaarloosbaar.  
 
Significante energiestromen 
Op basis van het overzicht van mobiele werktuigen zijn de werktuigen met significant 
brandstofverbruik: 

 Shovels voor grondverplaatsing 

 Kranen (graafmachines) voor graafwerk en machinaal bestraten 

 De stenenschraper voor machinaal bestraten 

 Heftruck voor transport 
 
Omdat dit de meest materiële emissie is en waarschijnlijk in de toekomst nog blijft is 
het belangrijk om hier de aandacht op te blijven vestigen. Voor aanbevelingen ter 
reductie verwijs ik u naar paragraaf 9 van dit verslag. 
 

5.3 Wagenpark (goederenvervoer en zakelijk verkeer) 
Bevindingen 
Het vervoer van medewerkers en materieel door auto’s en vrachtauto’s is na de 
uitstoot door de mobiele werktuigen de grootste vervuiler. De meeste auto’s en de 
vrachtauto’s gebruiken diesel wat een meer vervuilende brandstof is dan benzine of  
 
Ook de vrachtwagen wordt ingezet als kraan en tijdens het draaien hiervan wordt er 
natuurlijk ook diesel verbruikt. Dit is niet te scheiden. 
Het beperken van brandstof door het nieuwe rijden en draaien en investeren in 
voertuigen met minder emissie levert de grootste reductie mogelijkheden op. 

 
Significante energiestromen 
Op basis van de beschikbare informatie zijn de significante energie stromen: 
Het gebruik van de vrachtauto's voor transport van o.a. zand en grond en functioneren 
als kraan. 
Het gebruik van personen auto's (en bussen) voor transport van mensen en materieel. 
 

5.4 Zakenreizen Privé auto 
Uit de financiële administratie blijkt dat er geen zakelijke kilometers worden gereden 

met privé auto’s die worden gedeclareerd.   
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5.5 Elektriciteitsgebruik op projectlocatie 
Op de projecten wordt in sommige gevallen ook elektriciteit verbruikt. In deze gevallen 
wordt de stroom opgewekt door aggregaten. Deze aggregaten maken gebruik van een 
verbrandingsmotor en worden behandeld onder de paragraaf mobiele werktuigen. 

 

6 Betrouwbaarheid / Verbetering kwaliteit data 

6.1 Gebruikte rekenwijze 
Bij het kwantificeren van de CO2-footprint is de methodiek aangehouden zoals is 
voorgeschreven in het door SKAO uitgegeven Handboek CO2-Prestatieladder versie 
3.0 en de Duurzame Leverancier. Deze methoden schrijven voor om vliegkilometers 
(Business Air Travel) en gedeclareerde zakelijke kilometers (Personal Cars for 
Business Travel) tot scope 2 te rekenen. De directe (scope 1) en indirecte (scope 2) 
emissies zijn in de footprint gekwantificeerd. 
 
De conversiefactoren zijn gebruikt zoals opgenomen op de website van 
www.CO2emissiefactoren.nl . De GHG emissies van de airconditioning zijn niet 
meegenomen binnen de CO2-rapportage. Tot op dit moment heeft er geen opname van 
CO2 of biomassaverbranding binnen de bedrijfsactiviteiten plaatsgevonden. 
 

6.2 Gebruikte data inclusief onnauwkeurigheden 
De energieverbruikscijfers zijn afkomstig van ontvangen facturen of meterstanden. 
Indien facturen onvolledig zijn of waar gegevens missen, zijn deze geëxtrapoleerd. 
Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met factoren als seizoensinvloeden 
en productie-uren. Door veel aandacht te geven aan het registreren van brongegevens 
(meterstanden) trachten we de betrouwbaarheid te verhogen van onze 
uitstootgegevens. 
Ook het invoeren van het nieuwe Excel-bestand in 2016 voor de registratie bevorderd 
de nauwkeurigheid. Dit is in 2017 wel vereenvoudigd, omdat het uitgebreide bestand 
geen toegevoegde waarde geeft, niet is bij te houden door de huidige organisatie en 
teveel aannames bevat. 

 

6.3 Aanbevelingen ter verbetering van de kwaliteit van de data 
Om de kwaliteit van de data in de toekomst te verbeteren zijn er de volgende 
mogelijkheden; 
 
M.b.t. de mobiele werktuigen: 
Registreer het aantal draaiuren per machine in combinatie met de liters brandstof. Dit 
heeft de volgende voordelen: 

 inzicht in de grootste verbruikers.  

 inzicht in het aantal draaiuren per dag wat een verbetering van de kwaliteit van uw 
gegevens oplevert. 

 
M.b.t. het wagenpark: 
Relateer de uitstoot van het wagenpark aan het aantal gemaakte kilometers om een 
correct beeld te krijgen van de uitstoot. Dit kan helpen om nauwkeuriger de reductie te 
bepalen. 
 

http://www.co2emissiefactoren.nl/
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7 Significante veranderingen in energieverbruik 
Ten tijde van  het opstellen van dit verslag zijn geen significante veranderingen in het 
energie verbruik geconstateerd  t.o.v. de voorgaande jaren.  
 
Het dieselverbruik, met name van de mobiele werktuigen, blijft de meest significante 
bron van CO2 uitstoot binnen het bedrijf en het blijft belangrijk om daar de aandacht op 
te blijven richten als het om reductiedoelstellingen gaat.  
 
Wel is er een ontwikkeling gaande, mede door de reductie-inspanningen op het gebied 
van de werktuigen (namelijk dat machines steeds zuiniger worden). Afhankelijk of deze 
trend zich doorzet is het aan te raden dit te bespreken in het volgende MT overleg 
n.a.v. de CO2 footprint over heel 2015 en 2016 in het eerste kwartaal van 2017.  Zo 
nodig kunnen de reductie doelstellingen voor de komende jaren daarop aangepast 
worden. 
 

7.1 Corrigerende / preventie maatregelen 
Er zijn op dit moment geen corrigerende of preventieve maatregelen nodig. 
 

 

8 Reductiemogelijkheden  
Er zijn reductiemogelijkheden onderzocht voor de meest materiële emissies. Zie het 
energiemanagementplan dat jaarlijks wordt geactualiseerd. Zie hiervoor procedure B.1 
van het Handboek CO2 Prestatieladder.  
 
De onderzochte reductiemogelijkheden zijn in kaart gebracht. Onderzoek van websites 
die besparingstips geven als www.duurzaammkb.nl en www.skao.nl/tips leidden niet tot 

nieuwe inzichten of tot andere (niet eerder onderzochte) reductiemogelijkheden. 
 
De mogelijkheid tot besparing is uitgewerkt naar concrete acties. De acties zijn 
opgenomen in het Energie Management Actieplan 2018. Dit plan is tijdens de audit 
ingezien en als adequaat beoordeeld. 
 
 

http://www.duurzaammkb.nl/
http://www.skao.nl/tips
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9 Aanbevelingen 
Ten aanzien van de meest significante energiestromen (de werktuigen en 
het wagenpark). 
 Geef de machinisten en de chauffeurs instructie d.m.v. een cursus “ het nieuwe 

rijden” of “ het nieuwe draaien”.  

 Het zoveel gebruiken van TRAXX 

 Besteed regelmatig aandacht aan het gebruik van de machines en maak mensen 
bewust van het brandstof verbruik. Sommige machine hebben een ‘ECO’ 
draaistand. Maak hier gebruik van. 

 Aangezien veel gebruik gemaakt wordt van onderaannemers raad ik aan ook hen aan 
te moedigen aan een cursus “het nieuwe rijden” of “ het nieuwe draaien” te laten 
deelnemen. Minimaal dient met in een plan op te nemen hoe men de 
onderaannemers wil beïnvloeden. Dit omdat zij grote invloed hebben op de uitstoot 
en het brandstof verbruik. 

 Wees actiever in het bevorderen van individuele bijdragen aan het reductie beleid. De 
medewerkers en wellicht de onderaannemers kunnen goede ideeën hebben. 

 Voor de vrachtauto; Verlaag de rolweerstand van de banden door banden met een 
lagere rolweerstand te gebruiken, de as- en wielposities regelmatig te laten uitlijnen 
(1x per 2 jaar), een bandenspannings monitoringsysteem te laten installeren. (2-4% 
reductie). 

 
Ten aanzien van het elektriciteitsverbruik. 
 Zet apparatuur uit en laat ze niet in de stand-by stand staan. Een normaal 

huishouden verspilt  jaarlijks ong. 300Kwh aan apparaten die in de stand-by stand 
staan. Door printers, computer beeldschermen, keukenapparatuur en ander 
randapparatuur uit te zetten kunt u dit voorkomen. 

 Laat verlichting niet onnodig branden. Eventuele bewegingssensoren kunnen van 
dient zijn om ervoor te zorgen dat verlichting niet onnodig blijft branden. 

 Gebruik minder lampen of lampen van een lager wattage. Het kan mogelijk zijn dat op 
sommige plaatsen meer lampen hangen dan nodig zijn. Denk aan opslag ruimten, 
de werkplaats, zolders etc.  

 Slim gebruik van de computers. Zet het energiebeheer aan op je computer en 
verwijder screensavers. Dit levert een besparing op van 11 euro voor laptop-
computers, en tot 33 euro bij een desktop-model. 

 Haal opladers uit het stopcontact (bespaar tot 11 euro per oplader). Haal de 
oplaadapparatuur uit het stopcontact als je deze niet gebruikt. Opladers hebben 
een sluipverbruik als je ze in het stopcontact laat. Zeker oudere opladers (die warm 
worden) verbruiken veel energie. 

 Schaf energie zuinige apparatuur aan wanneer een apparaat aan vervanging toe is. 

 Controleer of machines in de werkplaats niet onnodig aan staan.  

 
Ten aanzien van het gasverbruik. 
 Zet de kachel uit waar niet gewerkt wordt 

Daar waar niet gewerkt wordt is ook geen warmte nodig. Radiatoren kunnen uit 
gezet worden in lege ruimten en pas aangezet worden als iemand daar gaat 
werken. 

 De verwarming s 'avond laag zetten. Door de thermostaat in te stellen dat de 
verwarming pas aanslaat een uur voordat de eerste persoon aan het werk gaat. 
B.V. of door de temperatuur over het algemeen lager te zetten  

 


