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Nieuwsbrief: CO2 Prestatieladder  
 

Ook 2021 staat tot nu toe in het teken van de Covid-19 pandemie. Gelukkig kon ons werk de afgelopen anderhalf jaar met 

enkele kleine aanpassingen gewoon doorgaan. We kunnen er dan ook van uitgaan dat de Covid -19 pandemie nauwelijks 
tot geen effect heeft gehad op onze uitstoot, zowel positief als negatief. Wat betreft het in kaart brengen van onze CO2 

uitstoot van het eerste half jaar hebben we het één en ander in Augustus afgerond. In deze nieuwsbrief volgt weer een 
update van de uitstoot van Aannemersbedrijf A. Faber B.V. van het eerste half jaar van 2021. En het ander nieuws rondom 

de CO2 reductie.  

 
Berekening footprint 1e helft 2021 

 

Scope 1 Omvang Eenheid Emissiefactor Eenheid Uitstoot CO2 (ton) 

Aardas 3.281 Nm3 1,884 kg CO2/m3 6 

Propaan 123 liter 1,725 kg CO2/liter 0  

Benzine 496 liter 2,784 kg CO2/liter 1 

Diesel/gasolie 102.805 liter 3,274 kg CO2/liter 337 

LPG 0,00 liter 1,806 kg CO2/liter 0 

Overige oliën 0 kg 2,947 kg CO2/kg 0 

 Totaal scope 1 344 

 

Scope 2 Omvang Eenheid Emissiefactor Eenheid Uitstoot CO2 (ton) 

Groene elektriciteit 

(wind/water) 

0 kWh 0,000 kg CO2/kWh 0 

Groene elektriciteit 

(zon/stortgas) 

4.814 kWh 0,000 kg CO2/kWh 0 

Woon- / werkverkeer  81.247  kWh 0,176 kg CO2/kWh 14 

 Totaal scope 2 14 

 

Scope 3 Omvang Eenheid Emissiefactor Eenheid Uitstoot CO2 
(ton) 

Leveranciers bestratingsmaterialen 9.889 ton 0,200 Ton CO2/km 1978 

Bestratingsbedrijven 363.704 km 0,241 Voertuig km 88 

Loonbedrijven en Kraanverhuur 139.418 liter 3,309 kg CO2/liter 461 

Transport 286.425 km 0,200 Ton CO2/km 30 

Afval  (afvoer en stortkosten) 14.130 ton 0,007200 Kg CO2/ton 102 

Asfalteringswerkzaamheden 1.829 Ton Per ton 17 kg Kg CO2/ton 31 

Vliegreizen Nvt     

 Totaal scope 3  2690 

 

Om de voortgang te laten zien leggen we de cijfers van 2020 naast die van 2021.  
 

Scope Totaal 2020 1e halfjaar 2020 1e half jaar 2021 

1 (aardgas, diesel, benzine) 610 ton CO2 305 ton CO2 344 ton CO2 

2 (elektriciteit) 32 ton CO2 18 ton CO2 14 ton CO2 

3 (Ketenpartners) 4921 ton CO2 2988 ton CO2 2690 ton CO2 

Totale uitstoot:   5563 3311 3048 
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Toelichting Scope 1:  
De vergelijking laat zien dat er een lichte daling zit in de halfjaarlijkse cijfers. Dat is positief! De uitstoot in scope 1 is 

echter wel iets gestegen ten opzichte van het eerste half jaar van 2020. In die scope zorgt diesel/gasolie voor de meeste 

uitstoot.  
 

Dit is te verklaren omdat we in de eerste helft van dit jaar meer werk hebben gemaakt dan vorig jaar. Ook is er meer werk 
aangenomen wat verder weg is. Er zijn bijvoorbeeld grote projecten (geweest) in Assen,  Den Helder, Kolhorn, Hoorn en 

Groningen. Dat zorgt voor meer kilometers en dus een hoger brandstofverbruik. Ook is er veel minder ge-carpooled ivm 

de coronamaatregelen.  
 

Sinds kort is er bij ons pand in Bolsward een laadpaal geplaatst om elektrische voertuigen op te laden. De uitvoerder Mike 
Bastiaan die sinds de bouwvak in dienst is rijd elektrisch. In de toekomst moet blijken of dit ook winst in de CO2 reductie 

oplevert en dan voornamelijk in scope 1.  
 

Toelichting Scope 2: 

Je ziet dat de uitstoot in Scope 2 gelukkig weer is gedaald, vorig jaar zat hier een stijging in omdat op een project met 
gunningsvoordeel gebruik is gemaakt van “grijze stroom”. Dit was een leermoment, ook dit jaar is weer een project met 

gunningsvoordeel aangenomen. Op het project “Heringrichting De Vlecke” in Gorredijk is zelfs ook gebruik gemaakt van 
elektrisch materieel en een elektrische auto voor de straters.  

 

Toelichting Scope 3: 
In scope 3 zien we een hele lichte daling in de uitstoot. Dat is goed om te zien, omdat er in het eerste half jaar wel meer 

werk is gemaakt. Het betekent dat ook onze ketenpartners efficiënter te werk gaan en gebruik maken van zuiniger materiaal 
en materieel.  

 

De volledige footprint van 2021 moet uiteindelijk laten zien of de daling ten opzichte van 2020 doorzet. Als we dat 
vervolgens naast onze omzet voor 2021 leggen kunnen we zien hoe ver we op weg zijn onze gestelde doelen voor 2023 te 

halen.  
 

 
 

De elektrische shovel in Gorredijk.  

 


