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1. Inleiding 

Het project 31701 Maatregelen waterbeheersing en infrastructuur Vijfhuizen eo is een CO2 
gunningsvoordeel project. De opdrachtgever is Wetterskip Fryslân. De grootste CO2 uitstoot binnen 
Jelle Bijlsma B.V. is de brandstof diesel, zo ook in dit project. Tijdens dit project is gebruik gemaakt van 
de volgende machines/voertuigen: kranen, vrachtwagens, tractoren, rupsdumpers, pistenbully. 

2. Reductiedoelstellingen  

Onderzoek naar reductiemogelijkheden 

Belangrijkste reductiemogelijkheid is het inzicht verkrijgen in ons brandstofverbruik. Door deze bij de 
medewerkers kenbaar te maken, wordt iedere medewerker zich bewust om zijn eigen 
brandstofverbruik te gaan reduceren. Tijdens de start van het project is samen met de medewerkers 
gekeken naar de mogelijkheden om de CO2 uitstoot te reduceren: 

 Alle machines alleen met TRAXX diesel tanken; 

 Inzet machines niet ouder dan 8 jaar, inclusief geavanceerde apparatuur en energiezuinig; 

 Inzet machines met nieuwe roetfilters en gebruik van biologisch afbreekbare olie; 

 Zuiniger rijden d.m.v. niet teveel toeren, juiste hoeveelheid gas geven, motor vaker uit etc. 

 Controle bandenspanning; 

 Carpoolen; 

 Zuinig draaien machinisten. 

3. Reductiedoelstelling behaald  

Doelstelling: inzicht medewerkers in verbruik brandstof per machine. Door bewust om te gaan met 
het brandstofverbruik willen we de CO2 uitstoot reduceren per machine.  
Er is vooraf geen doelstelling in absolute getallen/percentages berekend.  
 
Behalen doelstelling 
Tijdens dit project was het nog niet mogelijk om met de Jelle Bijlsma Grip app via de exacte data per 
machine te bepalen. Door tijdens het project meerdere keren met de projectmedewerkers te 
communiceren over de CO2 uitstoot is de bewustwording om de CO2 te verminderen verhoogd. 
 
We zien op de volgende pagina dat er in het eerste half jaar van 2018 een reductie in CO2 uitstoot is 
behaald. Echter, het werk is zodanig dat we dit niet erg hebben kunnen sturen. Er draaien nu eenmaal 
grote machines met een hoog dieselverbruik. Als het veel regent stijgt vaak ook het verbruik van deze 
machines. Ze rijden door de modder en daardoor verbruiken ze meer diesel. Om dit tegen te gaan 
kunnen we soms rijplaten gebruiken (alleen als ze steeds dezelfde route moeten afleggen). Als het 
droog is daalt het dieselverbruik weer. Het eerste half jaar van 2018 was is het ontzettend mooi weer 
geweest met weinig regen. Het is een van de droogste voorjaren ooit. Het laatste kwartaal van 2017 
was echter weer heel erg nat. 
 
 
 
 
 



Project 31701 Maatregelen waterbeheersing en  
infrastructuur Vijfhuizen eo 
CO2 ladder 
02-07-2018 
 

 
 

w w w . j e l l e b i j l s m a . n l  
 

4. carbon footprint 

4.1. Carbon footprint project 31701 (eerste half jaar 2018) 

5. CO2 footprint project 31701 Maatregelen waterbeheersing en infrastructuur Vijfhuizen eo 

  liters/kg conversiefactor CO2 uitstoot 

Scope 1       

Diesel 66447,51 3,23 214625,46 

Benzine 794,08 2,74 2175,78 

Aspen   0 

Totaal scope 1   216801,24 

     

Scope 2    

Elektriciteit   0 

Totaal scope 2   0 

Totaal scope 1+2 CO2 uitstoot in ton   216,8 

5.1. Carbon footprint project 31701 eerste half jaar 2017 

CO2 footprint project 31701 Maatregelen waterbeheersing en infrastructuur Vijfhuizen eo 

  liters/kg conversiefactor CO2 uitstoot 

Scope 1       

Diesel 69727 3,23 225218 

Benzine 749 2,74 2052 

Aspen   0 

Totaal scope 1   227270 

     

Scope 2    

Elektriciteit   0 

Totaal scope 2   0 

Totaal scope 1+2 CO2 uitstoot in ton   227,27 

5.2. Carbon footprint project 31701 heel 2017 

6. CO2 footprint project 31701 Maatregelen waterbeheersing en infrastructuur Vijfhuizen eo 

  liters/kg conversiefactor CO2 uitstoot 

Scope 1       

Diesel 97471 3,23 314831 

Benzine 1918 2,74 5255 

Aspen   0 

Totaal scope 1   320086 

     

Scope 2    

Elektriciteit   0 

Totaal scope 2   0 

Totaal scope 1+2 CO2 uitstoot in ton   320,09 

 


