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1 ENERGIEBEOORDELING 

De energiebeoordeling is onderdeel van het CO2-beleid binnen De Wilde NL. Dit verslag volgt de eisen 

zoals genoemd in het handboek CO2-prestatieladder (eis 2.A.3) en beschrijft de energiegebruikers 

binnen De Wilde NL en De Wilde Technics en omvat de volgende onderdelen: 

 

 een analyse op hoofdlijnen van het huidige en historische energieverbruik  

 een meer gedetailleerde analyse voor het identificeren van de faciliteiten, apparaten of 

processen die een significante invloed op het energieverbruik hebben  

 het identificeren, vastleggen van prioriteiten en documenteren van kansen voor verbetering 

van de energieprestatie 

 

De interne energiebeoordeling is conform het Energie Management Plan opgesteld waarbij de Plan-

Do-Check-Act stuurcyclus is omschreven. Conform de ISO 50001 gaat het hierbij in eerste instantie om 

het identificeren van de emissieveroorzakers en beoordelen van de energieaspecten die voortvloeien 

uit de activiteiten binnen De Wilde NL bv. 

De beoordeling heeft betrekking op het jaar 2017 en is vooral een kwalitatieve beschouwing.  

 

Frequentie: jaarlijks 

1.1 Aanpak beoordeling energieaspecten 

De energiestromen zijn conform procedure Milieusysteem (PM_I_NL_028) geïdentificeerd. Deze 

energiestromen zullen in deze rapportage behandeld worden. De indeling van de rapportage is 

gebaseerd op de geïntegreerde carbon footprint van De Wilde NL bv en De Wilde Technics bv. Op basis 

van de norm NEN-ISO 14064-1 is een onderverdeling gemaakt van de CO2-emissie in drie categorieën:  

 directe CO2-emissies  

 indirecte CO2-emissies door energieproductie 

 overige indirecte CO2 emissies.  

 

Aan de hand van de CO2-Prestatieladder van SKAO zijn deze gegevens weer onderverdeeld in zes 

soorten emissies, deze zijn als volgt gecategoriseerd. 

 

Scope 1, directe emissiebronnen: 

 brandstofverbruik materieel;  

 ra dstof er ruik auto’s;  
 aardgas; 

 

Scope 2, indirectie emissiebronnen: 

 elektriciteitsverbruik;  

 zakelijke ge ruik auto’s 

 

Scope 3: 

 scope 3 overige indirecte emissiebronnen, deze zijn in een apart scope 3 emissie inventarisatie 

meegenomen. 
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1.2 Documentbeheer energieaspecten 

Om alle gegevens up to date te houden is er een document opgesteld om de frequentie van de 

documenten te kunnen waarborgen. 

 

Doc. nr. Document(en) Verantwoordelijke(n) Periodiek actualiseren 

  Beleidsverklaring Directie Jaarlijks 

  CO2-projectkaart Administratie Halfjaarlijks 

  Carbon Footprint calculator Administratie Per kwartaal 

2.A.3 Energiebeoordeling KAM afdeling Jaarlijks 

3.A.1 Emissie-inventaris KAM afdeling Jaarlijks 

4.A.1 Verklaring meest materiele emissies KAM afdeling Eens per 3 jaar 

4.A.1 Ketenanalyse KAM afdeling Eens per 3 jaar 

4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan KAM afdeling Jaarlijks 

3.B Kansenregister / doelstellingen KAM afdeling halfjaarlijks 

3.B.2 Energiemanagement actieplan KAM afdeling Jaarlijks 

4B / 5B 

Voortgangsrapportage CO2-reductie 

Voor zowel bedrijf als projecten KAM afdeling Jaarlijks 

2.C.3 / 3.C.2 Communicatieplan  KAM afdeling Per kwartaal 

3.C.1 Documentbeheer KAM afdeling jaarlijks 

  Communicatiedocumenten 

KAM afdeling/ 

communicatie en PR afdeling  Doorlopende actie 

D  Sector en keteninitiatieven KAM afdeling Doorlopende actie 

  Interne audit (overkoepelend) KAM afdeling Jaarlijks 

Tabel 1: documentbeheer energieaspecten 
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1.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 

Het energieverbruik wordt gerelateerd aan factoren die het energieverbruik waarschijnlijk hebben 

beïnvloed. 

Het voordeel van het beschouwen van het specifieke energieverbruik is dat het verbruik op deze 

manier als het ware wordt gecorrigeerd voor allerlei invloeden. In het geval van De Wilde NL bv wordt 

het energieverbruik hoofdzakelijk beïnvloed door het orderportefeuille.  

De CO2-emissie wordt veroorzaakt door de verschillende energieaspecten, welke binnen de organisatie 

aanwezig zijn.  

De rapportage wordt gericht op de significante energieaspecten. Een energieaspect is significant 

wanneer dit gerelateerd is aan een groot deel van het energieverbruik.  

Resultaten uit de analyse worden besproken in het managementoverleg. 

1.4 Energiestromen 

De volgende energiestromen worden inzichtelijk gemaakt en geclassificeerd binnen De Wilde NL en 

De Wilde Technics: 

 

brandstofverbruik materieel: 

 diesel; 

 LPG 

 propaan; 

 acethyleen; 

 aspen; 

 weldmix 

brandstofverbruik auto’s: 
 benzine; 

 diesel; 

 

aardgas: 

 vestiging Vianen 

 

elektriciteitsverbruik:   

 vestiging Vianen 

 laadtra sa ties elektris he auto’s 

 

overige energieaspecten bij De Wilde NL bv: 

 verbruik brandstof voertuigen 

personeel die op KM-basis rijden; 

 kilometers vliegverkeer; 

 

 

 

Aan de energiestromen worden de energieaspecten gekoppeld. Voor het bepalen of  

energieaspecten significant zijn, is gebruikt gemaakt van de Carbon Footprint van De Wilde over het 

jaar 2017. De energieaspecten van de onderstaande energiestromen zullen geanalyseerd worden: 

 

 brandstofverbruik materieel; 

 ra dstof er ruik auto’s; 
 elektriciteitsverbruik Vianen en als mogelijk projecten 

 gasverbruik Vianen en als mogelijk projecten 

 laadtra sa ties elektris he auto’s 

 

Per energiestroomaspect is er een Plan uitgewerkt waarbij inzichtelijk moet worden wat de bijdrage is 

geweest van de omschreven actie aan het geheel van reductiedoelstellingen die de organisatie heeft 

gesteld. Bij het plan gaat het mede om de aspecten: Kwaliteit, Informatie, Onkosten (geld), Tijd en 

Organisatie (KIOTO). 
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2. DIRECTE CO2-EMISSIES (scope 1) 

Het jaarlijkse energieverbruik De Wilde NL en De Wilde Technics over de laatste volledige 

kalenderjaren is waar mogelijk vastgesteld op basis van maand- en jaarfacturen, opgaven van 

brandstofleveranciers en metingen en weergegeven in onderstaande tabel.   

2.1 Inventarisatie wagenpark 

Volgende vervoermiddelen en materieel is eigendom van De Wilde NL en De Wilde Technics. 

 Figuur 1: inventarisatie wagenpark_2017/2018 

In 2017/2018 zijn volgende voertuigen aangeschaft 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: vervanging voertuigen 
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2.1.1  Vervangingsbeleid Wagenpark 

I  pri ipe ordt o ze age park er a ge  als de perso e auto’s of estel usse  fysiek aa  
vervanging toe zijn. Richtlijn is: personenauto’s ->5 jaar en bestelbussen -> 7 jaar. 

In 2017 zijn er zijn 3 Transporters, 2 Caddy Maxi, 1 Caddy’s, 1 Station, 1 Amarok, en 1 Crafter 

vervangen. (zie figuur 2: vervanging voertuigen) De leeftijd van de wagens ligt tussen de 5 en 7 jaar. 

De nieuwste modellen uit eind 2017 zijn uitgerust met een track en trace systeem om meer inzicht te 

krijgen in de rijhistorie van het voertuig. Voor 2018 zijn inmiddels ook een aantal voertuigen 

vervangen. 3 Transporters en 2 Caddy’s.  

2.2 Brandstofverbruik wagenpark bedrijfsauto’s  

Het brandstofverbruik van het wagenpark is de brandstof die verbruikt wordt door de  

edrijfsauto’s EN bestelbussen van de organisatie.   

Het brandstofverbruik wagenpark zag er vanaf referentiejaar 2013 als volgt uit: 

Jaar Benzine 

(liters) 

Diesel 

(liters) 

Tonnen CO2 

(benzine + diesel) 

CO2 Uitstoot % 

2013 3692 60794 201 100 

2014 3179 65275 214 106,4 

2015 6720 72377 246 122,4 

2016 8181 70843 251,2 124,9 

2017 12210,9 78155,1 344,2 132,5 

Tabel 2: brandstofverbruik wagenpark 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 

2.2.1  Brandstofverbruik per kilometer (L/km) 

Over het jaar 2017 is het brandstofverbruik per kilometer berekend.  

 2014 2015 2016 2017 

Verbruik diesel 65.275 72.377  70843 78155,1 

Verbruik benzine 3.179 6.720 8181 12210,9 

Totaal verbruik 68.454 79.097 79.024 90366 

Gereden km in jaar 703.354 837.475 868.798 1.089.591 

Verbruik l/100km 9,73l 9,44l 9,099l 8,298l 

Verbruik bij 1 liter 1 op 10,27km 1 op 10,59 1 op 10,99 1 op 12,05 
formule Aantal gereden 

km/aantal getankte liter  

Aantal gereden 

km/aantal getankte liter 

Aantal gereden 

km/aantal getankte liter 

Aantal gereden 

km/aantal getankte liter 

Tabel 3: brandstofverbruik per kilometer 

Deze informatie vormt een goede basis voor te formuleren energieprestatie indicatoren voor 2018. 

2.2.2 Conclusie brandstofverbruik wagenpark:  

Door de groei van het bedrijf is ook het wagenpark in 2017 en begin 2018 weer gegroeid. Er is echter 

gekozen voor een behoorlijk zuinige auto. Onder de oude bestelbussen van De Wilde is zeker nog 

vergroening mogelijk. De oudste bestelbussen zijn diesels uit 2009 en 2010. Deze kunnen vervangen 

worden door energiezuinigere modellen. Het oudste personenauto is uit 2012. De rest is vervangen in 

2014 t/m 2018. Hier zijn wij op een goede weg. 19 van de 31 voertuigen zijn vervangen in 2015 t/m 

2017. 3 voertuigen zijn van 2014 en 8 ouder. Wij zijn in 2017 veel zuiniger gaan rijden t.o.v. 2016.  
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2.3  Brandstofverbruik materieel 

Het brandstofverbruik materieel zag er vanaf referentiejaar 2013 als volgt uit: 

Jaar Diesel 

(liters) 

Aspen 

(liters) 

LPG 

(liters) 

Overige 

gassen (liters) 

Tonnen CO2 

 

CO2 Uitstoot % 

2013 5054 560 0 786 18 7,8 

2014 5242 1530 71 263 21 8,7 

2015 7468 460 33,4 213 25 8,8 

2016 12791 1620 1218 182 48,4 14,8 

2017 11512 2160 219,6 1655 44,4 10,7 

Tabel 4: brandstofverbruik per kilometer 

Het brandstofverbruik door het materieel wordt veroorzaakt door het energieaspect eigen materieel  

van de organisatie. Het eigen materieel van de organisatie bestaat uit: 

Soort Merk en type Brandstof Gebruik 2015 

Heftruck Toyota Elektriciteit Dagelijks 

Heftruck Toyota Gas Dagelijks 

Heftruck Manitou M 4.26 CR Diesel Alleen op projectlocaties 

Boorinstallatie Boart Longyear 

Deltabox 120 

Diesel Ongeveer 10 werkdagen 

Betonmixer Dieci DH 695 Diesel Niet  

Diverse aggregaten Diverse Diesel /  

Aspen 

Kleine aggregaten zeer 

variabel, grote aggregaten 

voornamelijk bij 

buitendienststellingen 

Diverse compressoren Diverse Diesel Nauwelijks 

Diverse 

slagmoermachines 

Stumec / Fasetta / 

Airtec / Airpress 

Aspen Bij elk spoorproject 

 

Spoorstaafboor-

machines 

Cembre LD P1 Aspen Op bijna elk RET project 

Diverse Doorslijpers Husqvarna aspen Op bijna elk RET/Prorail 

project 

Tabel 5: eigen materieel 

Door de verschillende soorten materieel en de verschillende inzet is materieel van de organisatie niet 

als één energieaspect te benoemen.  

De verschillende stukken materieel zijn elk een apart energieaspect. De stukken materieel afzonderlijk 

zorgen niet voor een aanzienlijke bijdrage van het energieverbruik van de organisatie.  

Gezien de investeringscyclus en de beperkte energiereductie worden vooralsnog, op korte termijn bij 

het energieverbruik van het materieel geen grote kansen gezien. Wel willen wij in 2018 kijken naar 

alternatieven voor diesel. Op dit moment staan de opties blauwe diesel uit biomassa of Traxx zero ter 

discussie. Het een heeft een eigen conversiefactoor en wordt daarom meegenomen in de CO2 
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prestatieladder en het ander heeft alleen compensatie van CO2 emissie. Dit telt dan ook niet mee in 

de prestatieladder zelf, maar blijkbaar wel in de reductie van liters door de schone diesel. 

Onze gasheftruck wordt ge ruikt o  ra htauto’s op ee  s elle e  effi ië te a ier te losse . De 
elektrische heftruck wordt gebruikt in de loods. De zware dieselheftruck wordt nu enkel nog ingezet 

op projectlocaties. Hierdoor stijgt het dieselverbruik nauwelijks maar gaat het elektriciteitsverbruik 

lichtelijk omhoog. Door toepassen van groene stroom in Vianen is er echter weinig CO2 emissie te 

vermelden.  De 2 mobiele opslagtanks (IBC) worden op de projecten ingezet. 

2.3.1 Conclusie brandstofverbruik materieel:  

Er is ook in 2017 weer geïnvesteerd in een groener materieelpark. Dit is terug te zien in een lager 

dieselverbruik voor materieel. Er is 1.279 liter minder diesel verbruikt t.o.v. 2016. Wel is het gebruik 

van gas flink gestegen omdat de inzet van het totale materieelpark ook dit jaar weer buitengewoon 

hoog was. De 2 mobiele opslagtanks wisselen continu van locatie voor het tanken van het materieel.  

3. INDIRECTE CO2-EMISSIE DOOR ENERGIEOPWEKKING (scope 2) 

3.1 Elektriciteitsverbruik vestiging 

Het elektriciteitsverbruik van de vestiging Vianen wordt voornamelijk gebruikt voor kantoor 

activiteiten. In onderstaande tabel is het overzicht 2016 gegeven. 

Hoofdkantoor 

Vianen 

Verbruik 

(kWh) 

2015 

Verbruik 

(kWh) 

2016 

Verbruik 

(kWh) 

2017 

Energieaspecten 

60944 104013 92711 
(reductie 

10,86%) 

Verlichting, koeling, ICT, 

huishoudelijk, gereedschap in de 

loods, elektrische laadpalen 

Tabel 6: elektriciteitsverbruik vestiging Vianen 

3.1.1 Conclusie elektriciteitsverbruik vestiging 

Inmiddels is het elektriciteitsverbruik op onze vestigingsadres in Vianen sterk gereduceerd. Het pand 

is verbouwd naar onze eisen/wensen op het gebied van energieverbruik (energiezuinige apparatuur, 

verlichting en verwarming). Wij zien nog steeds kansen op het gebied van verwarming / koeling / 

verlichting. Het is aan te raden om een energiemeter te installeren die kan berekenen welk apparatuur 

het meeste aan stroom verbruikt. 

Het aandeel van huishoudelijke apparatuur (schoonmaak, koffiezetters en koelkasten) is zeer beperkt. 

In de loods worden af en toe werkzaamheden uitgevoerd waarvoor elektriciteit nodig is. Voor het 

gebruik van gereedschap wordt veelal elektriciteit benodigd. Er zijn 4 elektrische laadpalen op het 

parkeerterrein in Vianen aanwezig waaraan dagelijks opgeladen wordt. Het energieverbruik in 2017 is 

om 10,86% gedaald. Er vinden 18 laadtransacties per week plaats en de server heeft inmiddels meer 

gebruikers. Het nieuwe hoofdkantoor draait wel volledig op groene stroom waardoor de CO2 impact 

minder is. Op dit moment zijn wij nog steeds bezig om nieuwe alternatieven te bedenken om het 

stroomverbruik te verlagen. Hierbij denken wij aan zonnepanelen, warmtepomp, isolatie op het dak. 

Dit moet in 2018 meer vorm krijgen.  
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3.2 Gasverbruik vestiging 

Onderstaande tabel geeft het gasverbruik  van de verwarmingsinstallatie in Vianen weer. 

Type:  

Nefit Topline HR100 G25 ll 

 

Verbruik 

(m3) 

2015 

Verbruik 

(m3) 2016 

Verbruik 

(m3) 2017 

  

7202 14547 13022   

Tabel 7: gasverbruik vestiging (daling of verhogingx100/het jaar ervoor) 

3.2.1 Conclusie gasverbruik vestiging:  

Bij het gasverbruik was al eerder aangegeven geen grote reductiemogelijkheden te verwachten door 

het feit dat de Cv-installatie betrekkelijk nieuw is. Door de grote van het bedrijfspand is het gasverbruik 

in het begin flink gestegen. De CV ketel is energiezuinig in zijn verbruik. Het kantoorgebouw is bijna 

drie keer zo groot als Montfoort. Door de openstaande deuren is het stoken in de hal bijna onmogelijk. 

Daarom is het in de winter ook erg koud in de loods. Wel wordt er geprobeerd de temperatuur 

constant te houden maar dat is bijna niet te doen. Hier hebben wij in 2017 en 2018 gekeken hoe wij 

het gasverbruik kunnen reduceren zonder dat onze medewerkers in de kou moeten werken. T.o.v. 

2016 hebben wij 1525 m3 minder gas gebruikt. Dat is een daling van 10,48 %. Ook hier willen wij nog 

verder op reduceren door middel van warmtepomp of isolatie. Hiervoor hebben wij een kort 

adviesrapport laten maken waar uit kwam, dat wij vooral nog zelf een aantal dingen kunnen doen 

voordat wij grote stappen zetten met investeringen. 

4. DOELSTELLINGEN EN REDUCTIEMAATREGELEN 

Het doel binnen De Wilde NL is het reduceren van de CO2-uitstoot op haar projecten en op kantoor. 

De genomen maatregelen moeten leiden tot een reductie van 1% t.o.v. het referentiejaar 2013 binnen 

de gehele organisatie. Voor het realiseren van de doelstellingen zijn diverse maatregelen mogelijk. 

Nader uitleg over de maatregelen kunt u vinden in bijlage 1.  

4.1 Trends in energieverbruik 

Vanaf 2017 was het de bedoeling om een trendanalyse vanaf 2013 te starten waardoor aan de hand 

van een diagram inzichtelijk wordt wat het energieverbruik van de laatste jaren is en hoe de 

ontwikkeling eruit ziet. I.v.m. de verhuizing naar een groter pand en het in laten regelen van alle 

installaties is een vergelijking nog steeds niet mogelijk. Daarom wordt in de energiebeoordeling 

vergelijken met 2016. 

 

4.2 Uit te zetten acties 

 Er moet een interne CO2-audit gehouden worden 

 Projectgegevens in kaart brengen via checklist 

 Interne auditplanning bijhouden 

 Zie ook aanvullende actieplan uit interne audits 2017 

 Keteninitiatieven bijwonen om nieuwe inzichten te verkrijgen 

 Nieuwe ketenanalyse evalueren 

 Rijgegevens via track en trace inzichtelijk maken en daarop sturen 
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5. BIJLAGEN 

     KANSENREGISTER 
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