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1. Inleiding 
Dit verslag, het energie management actieplan ofwel reductieprogramma, is een uitwerking van het 
B-deel van de CO2 prestatieladder. Hiermee acteren we op de CO2-inzichten om daarmee onze 
uitstoot te reduceren. 
Dit verslag is een opvolging van eerder opgezette doelstellingen en eventuele bijstelling van nieuwe 
doelstellingen. 
 
In de energiebeoordeling zijn de reeds aanwezige reductiemaatregelen beschreven. Ook is er in dat 
document een eerste opsomming gemaakt van mogelijke toekomstige maatregelen voor reductie en 
is er gekeken naar input van medewerkers en lering getrokken vanuit de branche. 
Vanuit de emissie inventarisatie werkt dit energie management actieplan de reductie-doelstelling en 
-maatregelen verder uit tot een realistisch actieplan. 
 

2. Reductiedoelstellingen en -evaluatie 
 

Doelstellingen opgesteld in juli 2019: 

De doelstellingen die wij ons vorig hebben opgelegd zijn de volgende: 

 Scope 1: 1,75% reductie in 2019-2020, 4,25% in 2020-2021, 0,25% in 2021-2022 t.o.v. 2018-
2019. 

 Scope 2: 0% reductie in 2019-2020, 0% in 2020-2021, 0% in 2021-2022 t.o.v. 2018-2019 (zie 
toelichting bij de uitwerking van de maatregelen behorend bij scope 2). 

 
Doelstellingen zijn gerefereerd aan de omzet. 

 
Evaluatie doelstellingen 2019 t/m 2020: 

 De doelstelling m.b.t. scope 1 is behaald. In 2018/2019 was de totale uitstoot CO2 313.42 
ton, in 2019/2020 bedroeg de uitstoot 299,65 ton. Dit is een reductie van 4,39 % 

 De doelstelling m.b.t. scope 2 is ook behaald. De totale uitstoot was in 2018/2019, 
3,13 ton CO2, in 2019/2020 was de uitstoot 1.13 ton CO2. Dit is een reductie van 63,89% 

 
Nieuwe doelstellingen 2020 t/m 2021 

De volgende doelstellingen zijn voor volgend seizoen bepaald: 

 Scope 1: 4,25% in 2020-2021, 0,25% in 2021-2022 t.o.v. 2018-2019. 

 Scope 2: 0% in 2020-2021, 0% in 2021-2022 t.o.v. 2018-2019 (zie toelichting bij de 
uitwerking van de maatregelen behorend bij scope 2). 

 Doelstellingen zijn gerefereerd aan de omzet. 
 
Doelstellingen zijn gerefereerd aan de omzet. 

 
Evaluatie doelstellingen 2020: 

Evaluatie van H2 2020 – H1 2021 is op dit moment niet mogelijk, omdat H1 2021 nog niet is 

afgerond. Daarom kiezen we ervoor om, in lijn met de aanpassing van het referentiejaar naar 2019, 

de resultaten van het kalenderjaar 2020 te evalueren t.o.v. het kalenderjaar 2019. 

 De doelstelling m.b.t. scope 1 is behaald. In 2019 was de totale uitstoot CO2  303,66 ton, in 
2020 bedroeg de uitstoot 266,66 ton. Dit is een reductie van 37 ton dus 12,18 % 

 De doelstelling m.b.t. scope 2 is ook behaald. De totale uitstoot was in 2019, 
2,57 ton CO2, in 2020 was de uitstoot 0,78 ton CO2. Dit is een reductie van 1,79 ton, dus 
69,65 % 
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Nieuwe doelstellingen 2021 t/m 2023 
De volgende doelstellingen zijn voor volgend seizoen bepaald: 

 Scope 1: 15 % reductie in 2021,  17,5 % in 2022, 25 % in 2023 t.o.v. 2019. 

 Scope 2 incl. business travel: 70 % reductie in 2021, 70,5 % in 2022, 71 % in 2023 t.o.v. 2019 
(zie toelichting bij de uitwerking van de maatregelen behorend bij scope 2). 

 
Doelstellingen zijn gerefereerd aan de omzet. 

  
Deze doelstellingen worden jaarlijks gemonitord / beoordeeld op voortgang via de emissie 
inventarisatie. Dit wordt jaarlijks zowel intern als extern gecommuniceerd. 
 

Betrekking doelstellingen op project(en) met gunningsvoordeel 

Er is een aanbesteding binnen gehaald waarbij men extra punten kon verdienen voor het hebben 
van de certificeren voor de CO2 prestatieladder. De uitstoot over deze aanbesteding met 
gunningsvoordeel is uitgewerkt a.d.h.v. de omzet per project versus bedrijf breed. 
De doelstellingen op scope 1 en 2 heeft directe betrekking op ons operationele deel van de 
organisatie. Hiermee hebben scope 1 en 2 reductiedoelstellingen ook een directe relatie met 
toekomstige projecten met CO2-gunningsvoordeel. 

 
3. Alternatieve brandstoffen en/of groene stroom 
 
Evaluatie doelstellingen  

De doelstellingen die we ons in 2019 opgelegd hebben waren de volgende, en daarbij de evaluatie 
van deze doelstellingen: 
 
- Gebruik blijven maken van groene stroom voor onze eigen locaties en dit uitbreiden met eigen 
zonnepanelen; 
Voor beide locaties hebben we ook afgelopen jaar groene stroom ingekocht. Er zijn reeds 
zonnepanelen geplaatst op de nieuwbouw in Boskoop. Dit zijn er op dit moment minder dan 
gepland, omdat de hoofdvoorziening nog niet toereikend was. 
Voor wat betreft de locatie Zundert wordt op dit moment gewerkt aan plannen voor nieuwbouw, 
realisatie eind 2022 / uitloop 2023. Ook voor deze nieuwbouw worden zonnepanelen voorzien. 
 
- Oriëntatie op het gebruik van golfkarren op het containerveld in Zundert in plaats van diesel 
heftrucks; 
Er is een oriëntatie geweest en daarna is er 1 golfkar aangeschaft voor de locatie Zundert. Nu gaat 
men verder uitzoeken of men het gebruik van de golfkar ook voor andere doeleinden kan inzetten. 
Enkele voorbeelden zijn: 
- Transport van personen doordat het oppervlakte van de containervelden vergroot is. 
- Verzamelen van kleine orders 
- Bij klantbezoek, gestructureerd klanten mee over het terrein rondleiden zonder dat men over heel 
het terrein rond loopt. 
 
- Nagaan of de aanschaf van een elektrische kraan voor de verlading in Zundert interessant, en 
haalbaar is; dit blijkt niet haalbaar want het betreft een nog niet doorontwikkeld concept. Daarnaast 
is het prijsverschil t.o.v. een conventionele kraan te groot. Tweedehands zijn ze nog niet op de 
markt.  
 
- Vervangen van de gasheftrucks door elektrische heftrucks; er is in aug 2020 een gasheftruck 
vervangen door een elektrisch exemplaar. 
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Nieuwe doelstellingen 

Er zijn een aantal doelstellingen voor het gebruik van alternatieve brandstoffen en/of groene 
stroom: 

 Gebruik blijven maken van groene stroom voor onze eigen locaties en dit uitbreiden met 
eigen zonnepanelen (evt. uitbreiden Boskoop, nieuwbouw Zundert); 

 Vervangen van de gasheftrucks door elektrische heftrucks; 

 Nieuwbouw Zundert voorzien van warmtepomp; 

 Blijven vervangen van auto’s op fossiele brandstoffen door elektrische of hybride wagens. 

 Oriëntatie op het gebruik van golfkarren op het containerveld in Zundert in plaats van diesel 
heftrucks 
 

 
Nieuwe energiezuinigere technieken worden actief doorgevoerd of onderzocht, zie hiervoor ons 
recente wagenpark en doorlopende vernieuwingen en uitbreidingen hierin. Ook de inzet van 
elektrische golfkarren op beide locaties Boskoop en Zundert is hier een voorbeeld van. De overstap 
naar elektrische tractoren is voor ons als organisatie nu nog een te grote stap en praktisch niet 
inzetbaar.  
 

4. Evaluatie Reductiemaatregelen 2020 
Onderstaande een toelichting op de lopende en te nemen maatregelen waarmee we bovenstaande 
reductiedoelstellingen als realistisch inschatten. 
Per maatregel wordt afzonderlijk een verantwoordelijke benoemd. Het MT is eindverantwoordelijk 
voor het geheel. 
 
Wanneer er meerdere maatregelen per scope zijn benoemd wordt bij deze maatregelen aangegeven 
hoeveel reductie% ze vertegenwoordigen van bovengenoemde reductie% van die betreffende 
scope. Uitgangspunt hierbij zijn de huidige (25-02-2021) emissiefactoren. 
 
Scope 1: 
Aansluiten bij het nieuwe rijden 

 De emissiestroom waarop deze maatregel betrekking heeft, is brandstof 

 Wij verwachten dat wij een besparing op de hoeveel uitgestoten CO2 een reductie kunnen 
realiseren van 1%. 

 Wij verwachten dat dit in scope 1 een besparing van 0,5% op levert. 

 Deze maatregel wordt bedrijfsbreed toegepast; 

 Plan van aanpak: Cursus “het nieuwe rijden” en actief uitdragen van dit beleid. 

 Uitvoering: Zodra het verantwoord is om, zonder enige kans op besmetting met 
corona, verantwoord is deze cursus door te laten gaan. 
Verantwoordelijk: Jan de Vries 
Betrokkenen: leidinggevenden, werknemers die gebruik maken van zakelijk vervoer 
(verkopers, inkopers, kwekerijmedewerkers, directie) 
Evaluatie: juli 2021 

 De investering van deze cursus wordt geschat op twee dag delen. De kosten voor de cursus 
worden geschat op € 1000,- 
 

Evaluatie: Mei 2020 
Door de enorme drukte in het najaar 2019(gepland was om in oktober de cursus plaats te laten 
vinden)  is de cursus eind September verzet naar april/mei 2020. Dit omdat voor de 
desbetreffende personen er dan wel tijd zou moeten vrijkomen om de cursus te gaan volgen. 
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In maart brak de corona uit en is deze cursus tot nader order stilgelegd om gezondheids-, 
veiligheidsredenen. Op dit moment is nog niet bekend wanneer deze ingepland wordt. Dit i.v.m. 
bedrijfsregelement van Boot & Dart, (onnodig contact voorkomen). 

 
 
Evaluatie januari 2021: 

 Door de Corona is deze cursus tot nader order stilgelegd om gezondheids-, 
veiligheidsredenen. Op dit moment is nog niet bekend wanneer deze ingepland wordt. Dit 
i.v.m. bedrijfsregelement van Boot & Dart, (onnodig contact voorkomen). 
 
Evaluatie januari 2022: (Dit voor alle reductiemaatregelen uitvoeren) 

 

 

Minimaal 50% van het rijdend materieel van Boot voldoet aan EURO6 en/of TIER4 

normering; 

 De emissiestroom waarop deze maatregel betrekking heeft, is brandstof 

 Wij verwachten dat wij een besparing op de hoeveel uitgestoten CO2 een reductie kunnen 
realiseren van 0,5%. 

 Wij verwachten dat dit na het jaar van realisatie in scope 1 een besparing van 0,25% per jaar 
op levert. 

 Deze maatregel wordt bedrijfsbreed toegepast; 

 Plan van aanpak: Te vervangen materieel vervangen door materieel dat is voorzien van de 
betreffende normering of beter. Dit wordt elk jaar in het investeringsplan meegenomen. 
Uitvoering: voor september 2020. 
Verantwoordelijk: Directie 
Betrokkenen: Afdelingshoofden 
Evaluatie: juli 2021 

 De investeringen worden per jaar in het budget opgenomen. Het budget voor 2020-2021 
wordt in augustus 2020 opgemaakt. 

 
Evaluatie:  Oktober 2019 
 
M.b.t. het eigen materieel zitten we op een heel eind op de juiste weg, maar 50% is op dit  
moment nog niet gehaald, momenteel per okt 2019 is dit 43%.  We hopen komend jaar hier wel 
aan te voldoen, mede door vervanging van ouder materieel. 

 
Evaluatie december 2020: 

       We zitten momenteel op 59 % is de doelstelling per sept 2020, dus gehaald. 

 

Hieronder de lijst met diverse materieel. 

Actief 
CO2 uitstoot 
gecombineerd g/km Bron 

personen 
auto bedrijfsauto motor 

Maas Nieuwkoop BV, J. 
;VW Passat GTE HH069G 37 g/km RDW persoon     

Pon Dealer Groep; VW 
Passat HT-617-X 37 g/km RDW persoon     

Hooftman Autobedrijf B.V. 
Volvo S60 T6 TW AWD H-
814-GG 39 g/km RDW persoon     

Tilburg Bastianen, van 
Volkswagen polo H-803-DJ 105 g/km RDW persoon     
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Mossel Tilburg B.V., 
Autobedrijf van ID.3 K-321-
GG 0 g/km electrisch persoon     

Ekris Alphen B.V., 
AutobedrijfvanToyota 
Corolla sports K-553-FP 89 g/km RDW persoon     

Mossel Tilburg B.V., 
Autobedrijf van Audi e-tron 
K-718-DG bj 2020 0 g/km electrisch persoon     

Tilburg Bastianen, van; VW 
golf variant J-424-BK bj 
2020 116 g/km RDW persoon     

Tilburg Bastianen, van;VW 
Polo 1.0 Tsi;XB-448-T; bj 
2018 104 g/km RDW persoon     

Mossel Tilburg B.V.;VW T-
cross H-634-PN;bj 2020 113 g/km RDW persoon     

Ruinemans B.V., 
J.;Mercedes sprinter 316 
4x4;VFJ-45-F;bj2016 229 g/km RDW   bedrijfs   

Wittebrug B.V.;VW Polo TT-
644-S;bj 2018 104 g/km RDW persoon     

Auto Visscher VII 
B.V.//PGH;Peugeot Partner 
VBN-12-P bj 2019 114 g/km RDW   bedrijfs   

Maas BV,;VW Golf ZB-513-
P;bj2019 112 g/km RDW persoon     

Maas BV; VW Polo XZ-403-
H;bj 2019 104 g/km RDW persoon     

Mossel Tilburg B.V.;VW 
Tiguan XK-932-X bj 2019 128 g/km RDW persoon     

Vallei Auto Groep B.V.;VW 
Polo;KZ-944-Z;bj 2017 94 g/km RDW persoon     

Ruinemans B.V., 
J.;Mercedes Sprinter V-520-
JR 4x4 bosplantsoen bj 
2014 236 g/km RDW   bedrijfs   

Tilburg Bastianen, van; VW 
Golf RR-429-D DSG 
Comfortline 107 g/km RDW persoon     

Mossel Tilburg B.V., 
Autobedrijf van; VW Golf 
Variant SK-221-L (Herman 
Zwiers) 104 g/km RDW persoon     

Tilburg Bastianen, van; VW 
Touran 1.2 tsi RN-919-B; bj 
2017 126 g/km RDW persoon     

Wouw, Garagebedrijf 
v.d.;Ford Transit V-481-LB 189 g/km RDW   bedrijfs   

AUTO MUNTSTAD B.V.; 
VW golf PX-557-H; 
WVWZZZAUZJW080148; 
bjr 2017 109 g/km RDW persoon     

Autobedrijf Otten B.V.;Jeep 
Compass PS-764-G 148 g/km RDW persoon     
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De Snep bandenservice; 
Mercedes Sprinter 4x4 V-
797-FK bj 2011 298 g/km RDW   bedrijfs   

Mossel Tilburg B.V., 
Autobedrijf van; VW passat 
HX-448-R (michel koster) 105 g/km RDW persoon     

Leeuwen Truckservice, van; 
VW Crafter 50A TDi 164 pk 
VT-421-G 221 g/km RDW   bedrijfs   

Oudshoorn, Toyota; Toyota 
Auris Touring sports HN-
984-H Rolf v T 82 g/km RDW persoon     

Maas Nieuwkoop BV, J. 
;VW Passat GTE HH069G 37 g/km RDW persoon     

Goedhart Motoren 
B.V.;Honda GL 1800 Gold 
Wing; bj 
2015;JH2SC68C2FK300368 128 g/km Honda.nl     motor 

Boonstoppel Boskoop 
BV;Peugeot Partner 9-VVB-
14 129 g/km RDW   bedrijfs   

Boonstoppel; Peugeot 5-
VNS-05 136 g/km Autoweek   bedrijfs   

VW Polo Belgie 1-GVU-812 107 g/km belasting persoon     

VW Tiguan Belgie 1-ETA-
491 138 g/km 

geboortebewijs 
VW persoon     

              

      aantal stuks 25 8 1 

 

Actief 

Eur6 
of 

Tier4 Act. 
In 
gebruik Omschr. categorie 

Jungheinrich B.V. elektrische palletwagen ERE 120; BJ 
2020 98292178 1 638 

16-12-
2020 Boskoop palletwagen 

Jungheinrich B.V. elektrische palletwagen ERE 120; BJ 
2020 98292177 1 637 

16-12-
2020 Boskoop palletwagen 

HAWE electrowagen; nr 3001; bj 1983 tbv R&D 1 621 
1-09-
2020 Boskoop golfkar 

Steenks Service B.V. stefix 95 zelfrijdende veeg- 
zuigmachine VE183 0 617 

16-10-
2020 Boskoop veegwagen 

Driel B.V., Hans van;  Mobiele graafmachine Atlas 160W 
T41;160W302331;bj 2015 1 602 

28-09-
2020 Zundert 

mobiele 
kraan 

Nieuwstad, Mech.;Toro timecutter type ZS 5000;serienr. 
74688-405097471 0 574 

13-08-
2020 Boskoop grasmaaier 

Mechanisatieservice Pinxteren;2e hands Golfkar EZGO 
RXV;serienr. 5047077 1 569 

27-07-
2020 Zundert golfkar 

Mechanisatieservice Pinxteren;Toyota heftruck diesel 02-
8FD25;67348;bj2017 1 543 

25-05-
2020 Zundert hefruck 

DAM B.V., J. VAN;snoeiplateau DAMCON HSP-300 
ZRD;611519;1JS6840;bj2019 0 526 

19-12-
2019 Zundert hoogwerker 

Toyota Material Handling;Electr.Heftruck 8FBM16T-11782; 
bj 2019 1 520 

17-10-
2019 Boskoop hefruck 

DAMCON BV;Pazzaglia rooier 
FZ120AV;4190;611643;1JVF649/V-1505E;bj 2019 0 518 

18-09-
2019 Zundert bomenrooier 

MW Verdaasdonk;BT electr. pompwagen 
LWE160;nr.6365379;bj 2015 1 512 

26-08-
2019 Zundert palletwagen 

Abemec bv;Fendt 208VOA MCH-
185894;261211077;bj2009 0 508 

20-08-
2019 Zundert trekker 
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Toyota; Electrische heftuck serienr. 8FBM16T-11354;bj 
2018 1 491 

13-12-
2018 Zundert hefruck 

Toyota NL;Electr heftruck 8FBM16T-
10984;M10390070023444;bj 2017 1 464 

20-02-
2018 Zundert hefruck 

Bruijn Mechanisatie, de; Tractor Case JX1080U, serienr. 
EKT001925; bj 2007 0 461 

10-01-
2018 Zundert trekker 

Jungheinrich B.V.;electr.pallettruck ERE 120; serienr. 
98188431 bj 2017 1 455 

23-11-
2017 Boskoop palletwagen 

Jungheinrich B.V.;electr.pallettruck ERE 120; serienr. 
98188430 bj 2017 1 454 

23-11-
2017 Boskoop palletwagen 

Herstraten, van der; Renault tractor 75-14;42C0224;bj1987 0 441 
16-08-

2017 Zundert trekker 

Abemec bv; Fendt 208 V vario tms MCH-170839;bj 2010 0 430 
10-03-

2017 Zundert trekker 

Bruijn Mechanisatie, de; Tractor Case Maxxum 100; bj 
2011;nr Z8BE55699 0 375 

26-08-
2015 Zundert trekker 

Voets B.V.;2x EZGO golfkar RXV serienr. 5139738 1 373 
31-07-

2015 Boskoop golfkar 

Voets B.V.;2x EZGO golfkar RXV serienr. 5139753 1 372 
31-07-

2015 Boskoop golfkar 

Prins Mechanisatie B.V.; Tiger XL 1.5 heftruck CE379281, 
bj 2015 0 364 

31-03-
2015 Zundert hefruck 

Jungheinrich B.V.; Palletwagen EJE116-100-
54k;90341883;bj2009 1 272 

13-06-
2013   palletwagen 

Arendonk mechanisatie, van; Fendt 209VA, bj 
2009,Serienr 214.21.3496 0 268 

25-04-
2013 Zundert trekker 

Voets B.V./New Holland TC 21 D/ser.nr. Z8NUA9012/ bj 
2011 0 226 

10-10-
2011 Boskoop trekker 

Mc.Cormick 744D;030201-F00579X;bj1976 0 220 
1-09-
2005 Zundert trekker 

Case 2130V;582ACAGAECG009470;bj1995 0 219 
1-09-
2005 Zundert trekker 

International 633 (contractkw. de Beer) 
S030410R002559;bj1980 0 218 

1-09-
2005 extern trekker 

Mc.Cormick International 353;1102138;bj 1973 (loods Z) 0 216 
1-09-
2005 Zundert trekker 

Case 5120; JJF1065232;BJ1995 (huur vd Smid) 0 213 
1-09-
2005 Zundert trekker 

Mc.Cormick 745;2D800327;bj 1982 0 212 
1-09-
2005 Zundert trekker 

Damcon snoeiplateau;HSP250 ZR;4257196/K386103;BJ 
1999 0 208 

1-09-
2005 Zundert hoogwerker 

Damcon Selector wortelgoedrooier;960201;BJ 1996 0 206 
1-09-
2005 Zundert bomenrooier 

Voets B.V. New Holland 0 198 
18-05-

2011 Boskoop trekker 

Damcon HSP200ZR Hoogwerker (vh Dryaden);bj 1998 0 121 
1-09-
2009 Zundert hoogwerker 

Heftruck diesel TCM FHD 18Z5T;1751038;BJ1996 (cont. 
Z.) 0 80 

18-09-
2001 Zundert hefruck 

MF 390 tractor (vh Dryaden);MF5009-390;F09.152;bj2001 
(vh Dryaden) 0 71 

5-02-
2011 Zundert trekker 

Damcon KLR 700ZR Kluitenrooier ;970215;bj 1997 0 70 
1-07-
1997 Zundert bomenrooier 

Electrische palletruck; Jungheinrich 1 58 
28-02-

2006 Boskoop palletwagen 

Heftruck ; Toyota 42-7FGF15 ; 16437 loods Boskoop met 
vrij heffende mast 0 53 

2-11-
2004 Boskoop hefruck 



ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN 

 

Boot & Dart Boomkwekerijen B.V. Pagina 9 van 17 

CO2 portfolio: D04.Energie management actieplan Datum: 07-06-2021 

 

Heftruck ; Toyota LPG 42-7FGF15 12959 loods Boskoop 0 49 
1-09-
2003 Boskoop hefruck 

Electrische pallet truck ; Jungheim 1 44 
27-02-

2002 Boskoop palletwagen 

 

samenvatting aantal EURO6/TIER-IV eigen auto's en rijdend materieel tov totaal   

jan-16 14% 

jan-17 20% 

okt-18 33% 

Okt 19 43% 

Dec 2020 59 % 
 

 
Aansluiten bij het nieuwe draaien 

 De emissiestroom waarop deze maatregel betrekking heeft, is brandstof 

 Wij verwachten dat wij een besparing op de hoeveel uitgestoten CO2 een reductie kunnen 
realiseren van 1%. 

 Wij verwachten dat dit in scope 1 een besparing van 0,50% op levert. 

 Deze maatregel wordt bedrijfsbreed toegepast; 

 Plan van aanpak: Cursus “het nieuwe draaien”.  

 Uitvoering: Zodra het verantwoord is om, zonder enige kans op besmetting met 
corona, verantwoord is deze cursus door te laten gaan. 
Verantwoordelijk: Jan de Vries 
Betrokkenen: Bedrijfsleider Zundert en Kwekerijchef Boskoop, Loodschef Boskoop,  
Loodschef Zundert en kwekerij- en loodswerknemers 
Evaluatie: juli 2021 

 De investering van deze cursus wordt geschat op twee dag delen. De kosten voor de cursus 
worden geschat op € 1000,- 
 

Evaluatie:  Mei 2020 
Dit is net zoals het nieuwe rijden afgelopen jaar niet door gegaan. 
 
Door de enorme drukte in het najaar (gepland was om in oktober de cursus plaats te laten 
vinden)  is de cursus eind September verzet naar april/mei 2020. Dit omdat voor de 
desbetreffende personen er dan wel tijd zou moeten vrijkomen om de cursus te gaan volgen. 
In maart brak de corona uit en is deze cursus tot nader order stilgelegd om gezondheids-, 
veiligheidsredenen. Op dit moment is nog niet bekend wanneer deze ingepland wordt. Dit i.v.m. 
bedrijfsregelement van Boot & Dart, (onnodig contact voorkomen). 

 
Evaluatie januari 2021: 

Door de Corona is deze cursus tot nader order stilgelegd om gezondheids-, veiligheidsredenen. 
Op dit moment is nog niet bekend wanneer deze ingepland wordt. Dit i.v.m. bedrijfsregelement 
van Boot & Dart, (onnodig contact voorkomen). 

 
Evaluatie januari 2022: (Dit voor alle reductiemaatregelen uitvoeren) 

 
Doorlopende vernieuwing van het wagenpark 

 De emissiestroom waarop deze maatregel betrekking heeft, is brandstof 

 Wij verwachten dat wij een besparing op de hoeveel uitgestoten CO2 een reductie kunnen 
realiseren van 0,5%. 
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 Wij verwachten dat dit in scope 1 een besparing van 0,25% per jaar op levert. 

 Deze maatregel wordt bedrijfsbreed toegepast; 

 Plan van aanpak: Te vervangen materieel vervangen door materieel dat is voorzien van 
moderne technologieën. Dit wordt elk jaar in het investeringsplan meegenomen. 
Verantwoordelijk: Directie 
Betrokkenen: Afdelingshoofden 

 De investeringen worden per jaar in het budget opgenomen en is zeer object afhankelijk. 
 

Evaluatie 2020:   gehele jaar 
Bij vervanging van het wagenpark wordt gekeken naar de juiste auto voor het desbetreffende doel. 
Hierbij rekening houdend o.a. met milieu (CO2 uitstoot), aantal te rijden km’s, wel of geen privé 
gebruik etc. 

 
januari 2021: 

 Afgelopen jaar zijn er weer diverse nieuwe auto’s aangeschaft, waaronder volledig 
electrische aangedreven auto’s. we verwachten komende jaren hier meer in te 
kunnen investeren. 

 
Regelmatig bandenspanning controleren 

 De emissiestroom waarop deze maatregel betrekking heeft, is brandstof 

 Wij verwachten dat wij een besparing op de hoeveel uitgestoten CO2 een reductie kunnen 
realiseren van 2%. 

 Wij verwachten dat dit in scope 1 een besparing van 0,5% op levert. 

 Deze maatregel wordt bedrijfsbreed toegepast; 

 Plan van aanpak: Regelmatig controleren van de bandenspanning. Maandelijks wordt 
hierover per e-mail een herinnering gestuurd naar de betreffende medewerkers. 
Verantwoordelijk: Arthur Vergeer 
Betrokkenen: Afdelingshoofden, bestuurders wagenpark 
Evaluatie: januari 2021 
 

Evaluatie:  Juni 2019 
Elke maand wordt er een mail gestuurd, waarbij we de mensen attent maken op het controleren van 
de bandenspanning. Veel van de nieuwe auto’s geven ook zelf aan wanneer de bandenspanning te 
laag is.  

 
Evaluatie januari 2021: 

 Er worden met grote regelmaat mails gestuurd om de bandenspanning te 
controleren. Veel auto’s bevatten ondertussen een systeem welk de bestuurder 
attendeert op te lage bandenspanning. Bij de bedrijfsvoertuigen wordt regelmatig de 
spanning gecontroleerd, afhankelijk van het seizoen.  

 
Isolatie nieuwbouw Boskoop 

 De emissiestroom waarop deze maatregel betrekking heeft, is brandstof en elektra 

 Wij verwachten dat wij een relatieve besparing op de hoeveel uitgestoten CO2 een reductie 
kunnen realiseren. Echter doordat het nieuw te bouwen pand groter is, zal het 
energieverbruik mogelijk hoger liggen. De efficiëntie m.b.t. verwarming en koeling (airco’s) 
zal beter zijn. 

 Wij verwachten dat dit in scope 1 en 2 een relatieve besparing op levert. 

 Deze maatregel wordt bedrijfsbreed toegepast; 

 Plan van aanpak: Nieuwbouw Boskoop 
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Verantwoordelijk: Directie i.c.m. verhuurder 
Betrokkenen: Architect, aannemer 
Gerealiseerd: augustus 2020 

 Voor aanvang van het bouwproject is benoemd dat het nieuw te bouwen pand energie 
neutraal moet zijn. Dit is in het investeringsplaatje meegenomen. 

 Evaluatie: juli 2021 
 

Evaluatie:   Juni 2020 
Op dit moment is het nieuwe bedrijfspand nog niet opgeleverd en kunnen we hier nog geen 
uitspraak over doen. Het pand is volgens de laatste normen, en technieken ingericht (ook met het 
oog op de huidige Corona pericelen). We zullen voor het definitieve effect of het verbruik 
verminderd nog een jaar moeten wachten.  
 

Evaluatie januari 2021: 

 Isolatie bij de nieuwbouw is gereed gekomen zomer 2020. Dit zorgt samen met het 
klimaatsysteem voor een vermindering van de CO2 uitstoot. 
 

Plaatsen warmtepomp (i.p.v. gas-ketel) in nieuwbouw Boskoop 

 De emissiestroom waarop deze maatregel betrekking heeft, is brandstof en elektra 

 Wij verwachten dat wij een relatieve besparing op de hoeveel uitgestoten CO2 een reductie 
kunnen realiseren van 6%. Echter doordat het nieuw te bouwen pand groter is, zal het 
energieverbruik hoger liggen. De efficiëntie m.b.t. verwarming en koeling (airco’s) zal beter 
zijn. 

 Wij verwachten dat dit in scope 1 en 2 een besparing van respectievelijk 4% en 0% op levert. 

 Deze maatregel wordt bedrijfsbreed toegepast; 

 Plan van aanpak: Nieuwbouw Boskoop 
Verantwoordelijk: Directie i.c.m. verhuurder 
Betrokkenen: Architect, aannemer 
Gerealiseerd: augustus 2020 
Evaluatie: juli 2021 

 Voor aanvang van het bouwproject is benoemd dat het nieuw te bouwen pand energie 

neutraal moet zijn. Dit is in het investeringsplaatje meegenomen. 

Evaluatie: juli 2021 

 

Evaluatie:  Juni 2020 
Net als bij de isolatie geld dat op dit moment is het nieuwe bedrijfspand nog niet opgeleverd is, en 
kunnen we hier nog geen uitspraak over doen. Het pand is volgens de laatste normen, en technieken 
ingericht (ook met het oog op de huidige Corona pericelen). We zullen voor het definitieve effect of 
het verbruik verminderd nog een jaar moeten wachten.  

 

Evaluatie januari 2021: 

 Warmtepomp bij de nieuwbouw is gereed gekomen zomer 2020. Dit zorgt samen 
met het klimaatsysteem voor een vermindering van de CO2 uitstoot. 

 
Oriëntatie op het gebruik van elektrische ‘vervoer’ op locatie Zundert 

 Opstellen Plan van aanpak: "Elektrische golfkarren Zundert” 
Verantwoordelijk: Geert Mutsaers 
Betrokkenen: Directie, medewerkers containerveld Zundert 
Evaluatie: juli 2020 
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De investering wordt tijdens het maken van het Plan van Aanpak in beeld gebracht. 
 
Evaluatie:   Mei 2020 
Er is een elektrische golfkar aangeschaft voor de locatie Zundert. Levering is op dit moment gepland 
voor eind Juli 2020. 
 
Evaluatie 2021 
De elektrische golfkar bevalt goed voor personenvervoer. We gaan verder onderzoeken of ook in 
Zundert gebruik gemaakt kan worden van aanhangers om planten te transporteren. 
 
Scope 2: 
Zonnepanelen plaatsen op nieuwbouw Boskoop 

 De emissiestroom waarop deze maatregel betrekking heeft, is elektra 

 Wij verwachten dat wij een besparing op de hoeveel uitgestoten CO2 een reductie kunnen 
realiseren van 0%. Dit komt omdat de gebruikte energie op dit moment al ‘groene stroom’ 
is. Echter zal de toegeleverde energie lager zijn als gevolg van de inzet van de zonnepanelen. 
Deze zullen naar inschatting 50.000-55.000 kWh per jaar opleveren. 

 Wij verwachten dat dit in scope 2 een besparing van 0% op levert. 

 Deze maatregel wordt bedrijfsbreed toegepast; 

 Plan van aanpak: Nieuwbouw Boskoop  
Verantwoordelijk: Directie i.c.m. verhuurder 
Betrokkenen: Architect en aannemer 
Evaluatie: Juli 2021 

 De investering is opgenomen in de investering van het nieuw te bouwen pand. 
 
Evaluatie:  Juni 2020 
Net als bij de overige punten voor de nieuwbouw, kunnen we nog geen uitspraak doen. Het pand 
wordt pas in augustus 2020 opgeleverd. 
Enig nadeel is wel dat niet het volledige dak benut kan worden voor zonnepanelen omdat de 
hoofdkabel van het netwerk welk aanwezig is dit niet aan kan. We moete tot 2024 wachten tot er 
mogelijk een nieuwe zwaardere kabel vanuit Alphen a/d Rijn aangelegd is, hier hebben we geen 
enkele invloed op. 
 

Evaluatie januari 2021: 

 Zonnepanelen zijn op de nieuwbouw geplaats. Door problemen met de capaciteit van 
het lichtnet kan er niet het aantal gewenste panelen geplaats worden. Komende 
jaren zal hier (na het vernieuwen van de lichtnetkabel) meer zonnepanelen geplaats 
worden. 

 
 
Plaatsen LED-verlichting nieuwbouw Boskoop 

 De emissiestroom waarop deze maatregel betrekking heeft, is elektra 

 Wij verwachten dat wij een besparing op de hoeveel uitgestoten CO2 een reductie kunnen 
realiseren van 0%. Dit komt omdat de gebruikte energie op dit moment al ‘groene stroom’ 
is. Echter zal de benodigde energie lager zijn. 

 Wij verwachten dat dit in scope 2 een besparing van 0% op levert. 

 Deze maatregel wordt bedrijfsbreed toegepast; 

 Plan van aanpak: Nieuwbouw Boskoop 
Verantwoordelijk: Directie i.c.m. verhuurder 
Betrokkenen: Architect en aannemer 
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Evaluatie: Juli 2021 

 De investering is opgenomen in de investering van het nieuw te bouwen pand. 
 
Evaluatie:  Juni 2020 
Net als bij de overige punten voor de nieuwbouw, kunnen we nog geen uitspraak doen. Het pand 
wordt pas in augustus 2020 opgeleverd. 
 
 

Evaluatie januari 2021: 

 Led verlichting is in de nieuwbouw aanwezig, tevens zijn er lichtstraten geplaats in de 
loods waardoor ook hier aanzienlijk bespaard is op CO2 uitstoot. 

 

5.  Reductiemaatregelen 2021-2023 
Onderstaande een toelichting op de lopende en te nemen maatregelen waarmee we bovenstaande 
reductiedoelstellingen als realistisch inschatten. 
Per maatregel wordt afzonderlijk een verantwoordelijke benoemd. Het MT is eindverantwoordelijk 
voor het geheel. 
 
Wanneer er meerdere maatregelen per scope zijn benoemd wordt bij deze maatregelen aangegeven 
hoeveel reductie% ze vertegenwoordigen van bovengenoemde reductie% van die betreffende 
scope. Uitgangspunt hierbij zijn de huidige (21-2-2020) emissiefactoren. 

 

 
Scope 1: 
Aansluiten bij het nieuwe rijden 

 De emissiestroom waarop deze maatregel betrekking heeft, is brandstof 

 Wij verwachten dat wij een besparing op de hoeveel uitgestoten CO2 een reductie kunnen 
realiseren van 1%. 

 Wij verwachten dat dit in scope 1 een besparing van 0,5% op levert. 

 Deze maatregel wordt bedrijfsbreed toegepast; 

 Plan van aanpak: Cursus “het nieuwe rijden” en actief uitdragen van dit beleid. 

 Uitvoering: Zodra het verantwoord is om, zonder enige kans op besmetting met 
corona, verantwoord is deze cursus door te laten gaan. 
Verantwoordelijk: Jan de Vries 
Betrokkenen: leidinggevenden, werknemers die gebruik maken van zakelijk vervoer 
(verkopers, inkopers, kwekerijmedewerkers, directie) 
Evaluatie: januari 2022 

 De investering van deze cursus wordt geschat op twee dag delen. De kosten voor de cursus 
worden geschat op € 1000,- 

 

Minimaal 60 % van het rijdend materieel van Boot voldoet aan EURO6 en/of TIER4 

normering; 

 De emissiestroom waarop deze maatregel betrekking heeft, is brandstof 

 Wij verwachten dat wij een besparing op de hoeveel uitgestoten CO2 een reductie kunnen 
realiseren van 0,5%. 

 Wij verwachten dat dit na het jaar van realisatie in scope 1 een besparing van 0,25% per jaar 
op levert. 

 Deze maatregel wordt bedrijfsbreed toegepast; 
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 Plan van aanpak: Te vervangen materieel vervangen door materieel dat is voorzien van de 
betreffende normering of beter. Dit wordt elk jaar in het investeringsplan meegenomen. 
Uitvoering: voor september 2020. 
Verantwoordelijk: Directie 
Betrokkenen: Afdelingshoofden 

 Evaluatie: februari 2022 

 De investeringen worden per jaar in het budget opgenomen. Het budget voor 2022 wordt in 
augustus 2021 opgemaakt. 

 
Aansluiten bij het nieuwe draaien 

 De emissiestroom waarop deze maatregel betrekking heeft, is brandstof 

 Wij verwachten dat wij een besparing op de hoeveel uitgestoten CO2 een reductie kunnen 
realiseren van 1%. 

 Wij verwachten dat dit in scope 1 een besparing van 0,50% op levert. 

 Deze maatregel wordt bedrijfsbreed toegepast; 

 Plan van aanpak: Cursus “het nieuwe draaien”.  

 Uitvoering: Zodra het verantwoord is om, zonder enige kans op besmetting met 
corona, verantwoord is deze cursus door te laten gaan. 

Verantwoordelijk: Jan de Vries 
Betrokkenen: Bedrijfsleider Zundert en Kwekerijchef Boskoop, Loodschef Boskoop,  
Loodschef Zundert en kwekerij- en loodswerknemers 

 Evaluatie: februari 2022 

 De investering van deze cursus wordt geschat op twee dag delen. De kosten voor de cursus 
worden geschat op € 1000,- 
 

 
Doorlopende vernieuwing van het wagenpark 

 De emissiestroom waarop deze maatregel betrekking heeft, is brandstof 

 Wij verwachten dat wij een besparing op de hoeveel uitgestoten CO2 een reductie kunnen 
realiseren van 0,5%. 

 Wij verwachten dat dit in scope 1 een besparing van 0,25% per jaar op levert. 

 Deze maatregel wordt bedrijfsbreed toegepast; 

 Plan van aanpak: Te vervangen materieel vervangen door materieel dat is voorzien van 
moderne technologieën. Dit wordt elk jaar in het investeringsplan meegenomen. 
Verantwoordelijk: Directie 
Betrokkenen: Afdelingshoofden 

 De investeringen worden per jaar in het budget opgenomen en is zeer object afhankelijk. 

 Evaluatie: februari 2022 
 
 

 
Regelmatig bandenspanning controleren 

 De emissiestroom waarop deze maatregel betrekking heeft, is brandstof 

 Wij verwachten dat wij een besparing op de hoeveel uitgestoten CO2 een reductie kunnen 
realiseren van 2%. 

 Wij verwachten dat dit in scope 1 een besparing van 0,5% op levert. 

 Deze maatregel wordt bedrijfsbreed toegepast; 

 Plan van aanpak: Regelmatig controleren van de bandenspanning. Maandelijks wordt 
hierover per e-mail een herinnering gestuurd naar de betreffende medewerkers. 
Verantwoordelijk: Arthur Vergeer 
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Betrokkenen: Afdelingshoofden, bestuurders wagenpark 

 Evaluatie: februari 2022 
 

 
Isolatie nieuwbouw Zundert 

 De emissiestroom waarop deze maatregel betrekking heeft, is brandstof en elektra 

 Wij verwachten dat wij een relatieve besparing op de hoeveel uitgestoten CO2 een reductie 
kunnen realiseren. Echter doordat het nieuw te bouwen pand groter is, zal het 
energieverbruik mogelijk hoger liggen. De efficiëntie m.b.t. verwarming en koeling (airco’s) 
zal beter zijn. 

 Wij verwachten dat dit in scope 1 en 2 een relatieve besparing op levert. 

 Deze maatregel wordt bedrijfsbreed toegepast; 

 Plan van aanpak: Nieuwbouw Zundert 
Verantwoordelijk: Directie i.c.m. verhuurder 
Betrokkenen: Architect, aannemer 
Gerealiseerd: Oktober 2022 

 Voor aanvang van het bouwproject is benoemd dat het nieuw te bouwen pand energie 
neutraal moet zijn. Dit is in het investeringsplaatje meegenomen. 

 Evaluatie: januari 2023 
 

Plaatsen warmtepomp (i.p.v. gas-ketel) in nieuwbouw Zundert 

 De emissiestroom waarop deze maatregel betrekking heeft, is brandstof en elektra 

 Wij verwachten dat wij een relatieve besparing op de hoeveel uitgestoten CO2 een reductie 
kunnen realiseren van 6%. Echter doordat het nieuw te bouwen pand groter is, zal het 
energieverbruik hoger liggen. De efficiëntie m.b.t. verwarming en koeling (airco’s) zal beter 
zijn. 

 Wij verwachten dat dit in scope 1 en 2 een besparing van respectievelijk 4% en 0% op levert. 

 Deze maatregel wordt bedrijfsbreed toegepast; 

 Plan van aanpak: Nieuwbouw Zundert 
Verantwoordelijk: Directie i.c.m. verhuurder 
Betrokkenen: Architect, aannemer 
Gerealiseerd: oktober 2022 

 Evaluatie: januari 2023 

 Voor aanvang van het bouwproject is benoemd dat het nieuw te bouwen pand energie 

neutraal moet zijn. Dit is in het investeringsplaatje meegenomen. 

 
Scope 2: 
Zonnepanelen plaatsen op nieuwbouw Zundert 

 De emissiestroom waarop deze maatregel betrekking heeft, is elektra 

 Wij verwachten dat wij een besparing op de hoeveel uitgestoten CO2 een reductie kunnen 
realiseren van 0%. Dit komt omdat de gebruikte energie op dit moment al ‘groene stroom’ 
is. Echter zal de toegeleverde energie lager zijn als gevolg van de inzet van de zonnepanelen. 
Deze zullen naar inschatting 50.000-55.000 kWh per jaar opleveren. 

 Wij verwachten dat dit in scope 2 een besparing van 0% op levert. 

 Deze maatregel wordt bedrijfsbreed toegepast; 

 Plan van aanpak: Nieuwbouw Zundert 
Verantwoordelijk: Directie i.c.m. verhuurder 
Betrokkenen: Architect en aannemer 

 Evaluatie: januari 2023 
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 De investering is opgenomen in de investering van het nieuw te bouwen pand. 
 
Plaatsen LED-verlichting nieuwbouw Zundert 

 De emissiestroom waarop deze maatregel betrekking heeft, is elektra 

 Wij verwachten dat wij een besparing op de hoeveel uitgestoten CO2 een reductie kunnen 
realiseren van 0%. Dit komt omdat de gebruikte energie op dit moment al ‘groene stroom’ 
is. Echter zal de benodigde energie lager zijn. 

 Wij verwachten dat dit in scope 2 een besparing van 0% op levert. 

 Deze maatregel wordt bedrijfsbreed toegepast; 

 Plan van aanpak: Nieuwbouw Zundert 
Verantwoordelijk: Directie i.c.m. verhuurder 
Betrokkenen: Architect en aannemer 

 Evaluatie: januari 2023 

 De investering is opgenomen in de investering van het nieuw te bouwen pand. 
 
 
 
 

6. Beoordeling ambitieniveau 
We hebben Boot & Dart Boomkwekerijen 
B.V. vergeleken met een aantal collega-
organisaties. Twee andere partijen (namelijk 
M. van den Oever en Piet van ‘t Wout) zijn 
reeds in bezit van de CO2 Prestatieladder. 
Beide bedrijven zijn voor trede 3 
gecertificeerd. Boot & Dart Boomkwekerijen 
B.V. wil trede 3 behouden. De collega-
organisaties zijn hele andere type bedrijven 
dan Boot & Dart Boomkwekerijen B.V. De 
maatregelen die zij nemen zijn vooral 
gericht op brandstofbesparing en 
elektrabesparing.  
 
Onze maatregelenlijst heeft diverse (toekomstige) C-maatregelen (ambitieus) waaronder slimme en 
nieuwe technologische klimaatsystemen, het nieuwe draaien en full-electric technologie. 
Boot & Dart Boomkwekerijen B.V. heeft diverse (toekomstige) B-maatregelen (vooruitstrevend) 
waaronder het opwekken van hernieuwbare elektriciteit, inkopen van groene stroom en gebruik van 
elektrische heftrucks, 
 
De nieuwbouw die Boot & Dart i.c.m. haar verhuurder gaat realiseren zijn investeringen die collega-
organisaties niet zomaar kunnen/willen doen. Hierdoor beschikt Boot & Dart binnenkort over een 
klimaatneutraal gebouw voorzien van moderne technologie om de CO2 uitstoot zo gering mogelijk 
te houden.  
 
Hiermee zien wij onszelf als koploper vergeleken met concullega’s. 
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7. Ondertekening directie / hoger management 
 

Document opgesteld door: 
 
 
…………………… 01-06-2021 
W. Oomen  datum ondertekening 
KAM functionaris 
Eindverantwoordelijke CO2 prestatieladder portfolio. 
 
Document beoordeeld door: 
 
 
…………………… 01-06-2021 
A.T. de Vries  datum ondertekening 
Directeur Boot & Dart Boomkwekerijen B.V. 
Eindverantwoordelijke CO2 prestatieladder portfolio. 
 datum ondertekening 

 

Bijlage: 
 D04a1. Rapport Maatregelenlijst 2020, kopie vanaf SKAO 

 D04a2. Onderbouwing maatregelenlijst 
 

Bronvermelding: 
 Niet van toepassing, anders dan het CO2 portfolio. 

 

 


