
 NIEUWSBRIEF P1 

Ouwejan & F. de Bruijn infra b.v. wil als bedrijf gekenmerkt worden als serieuze partner in het 

realiseren van infra projecten. Om dit voor elkaar te krijgen investeert het bedrijf jaarlijks in het 

optimaliseren van bedrijfsprocessen om  

blijvend te verbeteren en te voldoen aan de 

normen die gesteld zijn in ISO 9001:2015, 

VCA**2008 en CO2 bewust 3.0 trede 5.  

In 2016 heeft het Ouwejan & F. de Bruijn 

Infra b.v. haar processen opnieuw 

beschreven . In maart 2017 is er door NCK 

bv uit Beverwijk een audit uitgevoerd. De 

audit is goed en prettig verlopen, want 

Ouwejan & F.de Bruijn Infra b.v. heeft een  

positief  advies gekregen om  te worden 

voorgedragen voor de certificaten. In mei 

heeft het bedrijf dan ook de certificaten in 

ontvangst mogen nemen, waarna deze 

officiële documenten aan de muur zijn gehangen. De certificaten zijn te downloaden op de website 

van Ouwejan & F. de Brijn infra b.v. (www.ouwejan.nl). 

 

MORE IS LESS ! 
 

 

In 2016 heeft Ouwejan & F. de Bruijn Infra b.v. 

meer CO2 uitgestoten dan het jaar daarvoor. De 

uitstoot per medewerker is daarentegen omlaag 

gegaan ten opzichte van 2015. Hoe is dat mogelijk 

is?  

Ouwejan & F. de Bruijn Infra b.v. is medio 2016 

overgestapt op groene stroom met SMK-keurmerk. 

De overstap heeft ervoor gezorgd dat er een forse 

besparing in CO2 is gerealiseerd, doordat er geen 

grijze stroom meer wordt afgenomen. Door de 

grotere omzet in 2016, meer inzet van machines 

(dus meer machinaal aanbrengen bestrating) en de 

uitbreiding van het machinepark is er meer 

brandstof verbruikt en dus meer CO2 uitgestoten.  

Ondanks dat de aangekochte machines een zuinige 

motor hebben die aan de nieuwste normen 

voldoet, is er wel meer brandstof verbruikt. Qua 

CO2 uitstoot dus een verhoging, maar daarin tegen 

is de inzet van materieel ten gunste van het te 

verzetten werk. Er wordt dus minder handmatig 

uitgevoerd en meer machinaal. In 2017 houden we 

het verbruik van de machines scherp in de gaten, 

om in te gaan op mogelijke besparingen 

 

2016 IN GETALLEN 

Uitstoot CO2 310,55 Ton 

Aantal FTE 95,67 FTE 

Gasolie verbruikt 90.462,00 Ltr 

Gereden kilometers 223.488,00 km 

Transport 60.305,00 km 
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DIESEL, DIESEL OF DIESEL 

Het meeste invloed op de totale CO2-uitstoot van 

Ouwejan & F. de Bruijn Infra b.v. heeft het aantal 

verbruikte liters gasolie.  

Alle besparingen uitstoot CO2 in relatie tot gasolie-

producten worden nauw gevolgd. Zo heeft Future-

Fuels een synthetische gasolie ontwikkeld die 

uitstoot reduceert en heeft Schouten Olie een 

klimaat-neutrale brandstof op de markt gezet.  

 

Het product van Future-Fuels haalt een reductie 

doordat het een ander product is dan een 

conventionele brandstof. Zoals al aangegeven is 

het een synthetische brandstof die geproduceerd 

is op basis van plantenresten. Dit in tegenstelling 

tot traditionele brandstof die op basis van aardolie 

geproduceerd is. Daarnaast is de brandstof volledig 

afbreekbaar en klimaatneutraal. 

TAXX Zero is een klimaat neutrale brandstof, maar 

is anders dan het product van Future-Fuels. De 

brandstof op zich zorgt ervoor dat een reductie 

gehaald wordt in het verbruik ten opzichte van 

conventionele gasolie door de additieven die aan 

de gasolie zijn toegevoegd. Daarnaast wordt de 

uitstoot gecompenseerd doordat er geïnvesteerd 

wordt in duurzame energie projecten.   

Ouwejan & F.de Bruijn Infra b.v. houdt de markt in 

gaten en gebruikt opgedane kennis om duurzaam 

in te schrijven op infra projecten (EMVI-criteria). 

Daarnaast wordt beoordeeld voor eventuele 

toepassing van de producten binnen de huidige 

organisatie / orderportefeuille  

Bron:  https://futurefuels.nl/ en 

https://www.schoutenolie.nl/site/page/pagina/TR

AXX-Zero/ 

 

HYBRIDE, 2017 ?? 

In het afgelopen jaar is door Ouwejan & F.de Bruijn Infra b.v. en Pijnacker Infra b.v. de inzetbaarheid van 

hybride machines onderzocht. Er is toen met name gekeken naar hybride graafmachines. Producenten hebben 

grote modellen voorzien van een hybride motor, waarna waarschijnlijk bij succes het concept over meerdere 

modellen word uitgerold. 

Aansluitend op het sector initiatief van 2016 gaat het bedrijf de markt verder onderzoeken en samen werken 

met de mark om mogelijk brandstof besparend materieel in kaart te brengen. Daarnaast gaat Ouwejan & F. de 

Bruijn Infra b.v.  het verbruik van haar eigen materieel nauwkeuriger in beeld brengen. Ouwejan & F. de Bruijn 

Infra b.v. heeft 4 graafmachines en 12 shovels. In de volgende nieuwsbrief zal hier aandacht aan gegeven 

worden. 

 

 

STEEDS CO2 BEWUSTER 

In de afgelopen maanden zijn er Toolboxen 

gegeven door het uitvoeringsteam van Ouwejan & 

F. de Bruijn Infra b.v. over het onderwerp CO2 

reductie.  

Door jaarlijks aandacht en eventueel trainingen te 

geven over dit onderwerp worden de 

medewerkers op de hoogte gehouden van de 

laatste ontwikkelingen en over hoe CO2 bewust 

handelen. 
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