
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Initiatieven en participaties (3D1, 4.B.2.) 
 
 

 
 
 

Inhoudsopgave 

1. INLEIDING ..................................................................................................................... 2 

2. HUIDIGE RESULTATEN EN OPVOLGING VAN DE INITIATIEVEN ............................. 2 

50% VAN HET MATERIEEL VAN DE TRANSPORTEURS VOLDOET AAN EURO6 EN/OF TIER4 ....... 2 

HET NIEUWE RIJDEN EN HET NIEUWE DRAAIEN ...................................................................... 3 

ELECTRISCHE GRASMAAIER ................................................................................................. 3 

HET DUURZAAM VERVANGEN VAN ONKRUIDBESTRIJDINGSMIDDELEN ....................................... 3 

HET VERVANGEN VAN DE PLASTIC POTTEN VOOR MILIEUVRIENDELIJKE ALTERNATIEVEN. .......... 4 

Het retour brengen van verpakkingsmaterialen naar onze toeleveranciers…………………4      

3. ORIËNTATIE INITIATIEVEN EN KEUZEBEPALING .................................................... 4 

INVENTARISATIE MOGELIJKE INITIATIEVEN ............................................................................. 4 

4. OPPAKKEN NIEUWE INITIATIEVEN / PARTICIPATIES .............................................. 5 

50% VAN HET MATERIEEL VAN DE TRANSPORTEURS VOLDOET AAN EURO6 EN/OF TIER4 ....... 5 

HET NIEUWE RIJDEN EN HET NIEUWE DRAAIEN ...................................................................... 5 

HET DUURZAAM VERVANGEN VAN ONKRUIDBESTRIJDINGSMIDDELEN ....................................... 5 

HET VERVANGEN VAN DE PLASTIC POTTEN VOOR MILIEUVRIENDELIJKE ALTERNATIEVEN. .......... 6 

HET RETOUR BRENGEN VAN VERPAKKINGSMATERIALEN NAAR ONZE TOELEVERANCIERS.             6 

 

5. ONDERTEKENING DIRECTIE / HOGER MANAGEMENT ............................................ 6 

BIJLAGE: ............................................................................................................................. 6 

BRONVERMELDING: .......................................................................................................... 6 

 

 



INITIATIEVEN EN PARTICIPATIE 

 

Boot & Dart Boomkwekerijen B.V. Pagina 2 van 6 

CO2 portfolio: D05.Initiatieven en participaties Datum: 28-07-2019 

 

1. Inleiding 
Via dit verslag geven wij u graag meer inzicht in onze bestaande initiatieven alsook onze oriëntatie 
naar nieuwe en mogelijk op te pakken initiatieven. Kanttekening: wij vallen als ‘klein bedrijf’ onder 
de CO2 prestatieladder. 
 

2. Huidige resultaten en opvolging van de initiatieven 
We hebben afgelopen jaren aan diverse initiatieven deelgenomen. Zie de evaluatie bij de 
volgende punten. 
 

50% van het materieel van de transporteurs voldoet aan EURO6 en/of TIER4  
Vanuit de ISO 14001 doelstelling gaan we verder met het beïnvloeden van onze directe omgeving 
om C02 in de keten te besparen. De doelstelling is dat 50% van de materialen gebruikt door onze 
transporteurs minimaal op EURO6 en/of TIER4 motoren draait. Naast het meten van de voortgang 
wordt door de KAM-functionaris actief aangestuurd op dit percentage. Het hoofd Logistiek heeft 
contact met de transporteurs om te faciliteren en te ondersteunen om tot vernieuwingen in hun 
materieel bij te dragen. Er wordt gecommuniceerd over de positieve effecten van de nieuwe 
generatie verbrandingsmachines. De investering vanuit onze kant is in tijd en betrokkenheid. Er 
wordt regelmatig over gecommuniceerd en er zijn afspraken geweest om percentages door te 
nemen en acties te formuleren. Als transporteurs van Boot & Dart Boomkwekerijen B.V. met nieuwe 
machines rijden dan is dit goed voor de uitstraling/ imago van het bedrijf. Voor de betrokken 
partijen zal het voor hen een besparing opleveren in de scope 1 in brandstoffen (diesel/benzine). 

 
Evaluatie: 
Onze transporteurs voldoen hier ruimschoot aan. In de toekomst blijven monitoren en actief 

blijven sturen op het gebruik van de nieuwste motoren. Verder onderzoeken of onze 

transporteurs ons een overzicht kunnen geven van de CO2 uitstoot veroorzaakt door onze 

zendingen. 

Erik Tax 
6 x euro 5 (60%) 
4 x euro 6 (40%) 
Versteijnen 
14 x euro 5 motor (19%) 
60 x euro 6 motor (81%). 
Van Wanrooy 
1 x euro 4 (3%) 
9 x euro 5 (26%) 
25x euro 6 (71%) 
Tax Achtmaal 
1 x euro 3 (11%)   
1 x euro 5 (11%) 
7 x euro 6 (88%) 
Van Dorst 
6 x euro 6 (100%) 
Mostert Verkerk 
6 x euro 5 (%) 
11 x euro 6 (%) 
Totaal: 
1 x euro 3 ( 0.7 %) 
1 x euro 4 ( 0.7 %) 
36 x euro 5 ( 24.8 %) 
107 x euro 6 ( 73.8 %) 
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Het nieuwe rijden en Het nieuwe draaien 
Het Nieuwe Rijden is al enige tijd in de particuliere markt gezet als initiatief om burgers bewust te 
maken van hun milieugevolgen c.q. uitstoot van transport. Deze kennis is omgezet en 
doorontwikkeld tot Het Nieuwe Draaien. Hiermee wordt door diverse maatregelen het verbruik en 
daarmee uitstoot tijdens de inzet van materieel gereduceerd. Dit jaar zullen alle medewerkers die 
gebruik maken van materieel op cursus gaan en zal er met een extern bureau een programma 
worden ontwikkeld om bewustzijn te creëren.  
 
Voor 2019-2020 hebben we de doelstelling actief verder te gaan met de initiatieven van het nieuwe 
rijden en het nieuwe draaien. Deze hebben namelijk direct betrekking op onze grootste bron van 
uitstoot, de brandstof in onze scope 1 emissies. 
Onze bijdrage in dit initiatief is deelnemer, momenteel nog via uitdragen van het nieuwe rijden. 
Deze ontwikkeling zal worden doorgezet in 2019-2020 door verdere aandacht en verspreiding van 
het nieuwe rijden alsook het nieuwe draaien richting onze medewerkers door geven van cursussen 
door een externe partij. 
Budget is € 1000,- en is vastgesteld om aan de slag te gaan. De KAM-functionaris zal actief toezien 
dat de cursussen worden uitgevoerd en contacten worden onderhouden.  
 
Evaluatie: 
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. 
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). 
 

Elektrische grasmaaier in de kwekerij 
Boot & Dart Boomkwekerijen B.V. wil samen met partij Damcon B.V. de mogelijkheden naar een 
elektrische grasmaaier onderzoeken. Dit zal een besparing in scope 1 opleveren. Door een pilot te 
laten lopen stellen wij materieel, kennis en terrein beschikbaar. Het onderzoeken van nieuw 
technische mogelijkheden is een speerpunt en als dit ook een reductie kan betekenen worden we 
helemaal enthousiast.  
 
Evaluatie: 
21-02-2020 is er telefonisch contact geweest tussen Jan de Vries en Damcon. Hierbij gaf 
Damcon aan geen dealer meer te zijn van de autonome elektrische grasmaaier, en dat zei 
het project afgeblazen hebben. 
Dit vervalt dus voor komend jaar, en indien weer interessant wordt deze opnieuw opgepakt. 

 
 

Het duurzaam vervangen van onkruidbestrijdingsmiddelen  
Boot & Dart Boomkwekerijen B.V. is samen met partijen Compas-Agro, Bomenland, Vissers en 
Linders, Mantis en Empas de mogelijkheden naar een systeem aan het onderzoeken dat een 
oplossing biedt voor het vervangen van bestrijdingsmiddelen door water. Dit zal een reductie 
opleveren van gebruikte onkruidbestrijdingsmiddelen. Met deze ontwikkeling zal de productie van 
dit middel dalen en daarmee scope 1 en 2 van de leverancier afnemen. Door een pilot te laten lopen 
stellen wij materieel, kennis en terrein beschikbaar. Naast een CO2 reductie in onze keten, 
verbeteren wij het effect van onze bedrijfsvoering op het milieu. In het kader van het keurmerk 
“Planet Proof” zullen wij dus alleen maar beter gaan presteren. Vanuit Boot & Dart Boomkwekerijen 
B.V. wordt tijd en kennis bijgedragen aan dit project. 
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Evaluatie:  
In zomer 2020 zijn we ook in Boskoop actief aan het testen met stoom t.b.v. mechanische 
onkruidbestrijding. 
Verder zijn we in Zundert aan het testen met het “afbranden” van onkruid op de verharding tussen 
de containerbanen. Dit gebeurd d.m.v. een trekker met daarachter een verbrandingskamer 
waaronder de temperatuur oploopt tot 70 graden +, waardoor de cellen van het onkruid uit elkaar 
klappen en het afsterft. 
  
Komend jaar verder onderzoeken of er een goed alternatief is met minder CO2 uitstoot als de 
huidige methodes. 

 
Het vervangen van de plastic potten voor milieuvriendelijke alternatieven.  
Boot & Dart Boomkwekerijen B.V. is samen met partij Bato Plastics, MillVision, bezig met de 
ontwikkeling van een biologisch afbreekbare pot, als alternatief voor het gebruik van plastic potten. 
Dit zal een besparing in scope 1 en 2 van het spuitgietbedrijf opleveren. Door een pilot te laten lopen 
stellen wij materieel, kennis en een testlocatie beschikbaar. Afgelopen jaar is een aantal potten 
aangeschaft om de bio-pot op grotere schaal toe te passen. Het onderzoeken van een nieuw type 
pot vinden wij belangrijk omdat wij hiermee een goede uitstraling verkrijgen. Er zal een energie 
reductie m.b.t. de productie van plastic plaats vinden als er een alternatief verpakkingsmateriaal 
wordt gevonden. Dit wordt gecoördineerd door onze bedrijfsleider in Zundert. 
 

Het retour brengen van verpakkingsmaterialen naar onze toeleveranciers. 
Boot & Dart is actief in overleg met haar leveranciers om de door toeleveranciers geleverde 
verpakkingsmaterialen retour naar de leveranciers te brengen. Planten worden bij leveranciers 
ingekocht en geleverd / of afgehaald. Deze planten zitten verpakt in de diverse soorten fust. 
Afhankelijk van levering aan de loodsen, of het in het land ophalen van de planten, wordt het 
verpakkingsmateriaal gelijk bij levering aan de loodsen geruild of gaan we actief met leveranciers in 
gesprek om de geleverde verpakkingsmaterialen retour te brengen zodat deze nogmaals gebruikt 
kunnen worden. Hierdoor ontstaat een veel betere benutting van verpakkingsmateriaal zodat er in 
de gehele keten minder verpakkingsmateriaal aangeschaft hoeft te worden. Wat zorgt voor een 
verminderde CO2 uitstoot bij de productie van het materiaal. 
 

3. Oriëntatie initiatieven en keuzebepaling 
Als Boot & Dart Boomkwekerijen B.V. zijn we nog niet zo lang bezig met de CO2-prestatieladder. We 
zijn dan ook nog betrekkelijk nieuw in de weg naar initiatieven. Toch blijkt dat we in de praktijk als 
organisatie eigenlijk best al wel bezig zijn met initiatieven. 
 
De onderstaande lijst met mogelijke initiatieven hebben we uitgewerkt vanuit eigen inventarisatie in 
de branche alsook door gebruik van https://www.skao.nl/Initiatieven_programma (besparingstips, 
ketenanalyses en initiatieven en programma’s). 
 

Inventarisatie mogelijke initiatieven 
De volgende initiatieven zijn mogelijk geschikt om door ons opgepakt te gaan worden in de 
toekomst . 

 Verwerking van afvalstromen (groenafval, houten pallets en kratten); 

 Analyse verbruik productie- en hulpmaterialen; 

 Nieuwbouw in samenwerking met verhuurder (o.a. LED verlichting, isolatie, verwarming); 

 Deelname NL CO2 neutraal; 

https://www.skao.nl/Initiatieven_programma


INITIATIEVEN EN PARTICIPATIE 

 

Boot & Dart Boomkwekerijen B.V. Pagina 5 van 6 

CO2 portfolio: D05.Initiatieven en participaties Datum: 28-07-2019 

 

 Hergebruik van materialen; 

 Inzet duurzame energie; 

 Green Deal (opvolger van het nieuwe draaien) 
 

4. Oppakken nieuwe initiatieven / participaties 
Onderstaande vindt u de initiatieven en participaties waarbij we als Boot & Dart Boomkwekerijen 
B.V. betrokken zijn. 
 

50% van het materieel van de transporteurs voldoet aan EURO6 en/of TIER4  
Vanuit de ISO 14001 doelstelling gaan we verder met het beïnvloeden van onze directe omgeving 
om C02 in de keten te besparen. De doelstelling is dat 50% van de materialen gebruikt door onze 
transporteurs minimaal op EURO6 en/of TIER4 motoren draait. Naast het meten van de voortgang 
wordt door de KAM-functionaris actief aangestuurd op dit percentage. Het hoofd Logistiek heeft 
contact met de transporteurs om te faciliteren en te ondersteunen om tot vernieuwingen in hun 
materieel bij te dragen. Er wordt gecommuniceerd over de positieve effecten van de nieuwe 
generatie verbrandingsmachines. De investering vanuit onze kant is in tijd en betrokkenheid. Er 
wordt regelmatig over gecommuniceerd en er zijn afspraken geweest om percentages door te 
nemen en acties te formuleren. Als transporteurs van Boot & Dart Boomkwekerijen B.V. met nieuwe 
machines rijden dan is dit goed voor de uitstraling/ imago van het bedrijf. Voor de betrokken 
partijen zal het voor hen een besparing opleveren in de scope 1 in brandstoffen (diesel/benzine). 
 

Het nieuwe rijden en Het nieuwe draaien 
Het Nieuwe Rijden is al enige tijd in de particuliere markt gezet als initiatief om burgers bewust te 
maken van hun milieugevolgen c.q. uitstoot van transport. Deze kennis is omgezet en 
doorontwikkeld tot Het Nieuwe Draaien. Hiermee wordt door diverse maatregelen het verbruik en 
daarmee uitstoot tijdens de inzet van materieel gereduceerd. Dit jaar zullen alle medewerkers die 
gebruik maken van materieel op cursus gaan en zal er met een extern bureau een programma 
worden ontwikkeld om bewustzijn te creëren.  
 
Voor 2019-2020 hebben we de doelstelling actief verder te gaan met de initiatieven van het nieuwe 
rijden en het nieuwe draaien. Deze hebben namelijk direct betrekking op onze grootste bron van 
uitstoot, de brandstof in onze scope 1 emissies. 
Onze bijdrage in dit initiatief is deelnemer, momenteel nog via uitdragen van het nieuwe rijden. 
Deze ontwikkeling zal worden doorgezet in 2019-2020 door verdere aandacht en verspreiding van 
het nieuwe rijden alsook het nieuwe draaien richting onze medewerkers door geven van cursussen 
door een externe partij. 
Budget is € 1000,- en is vastgesteld om aan de slag te gaan. De KAM-functionaris zal actief toezien 
dat de cursussen worden uitgevoerd en contacten worden onderhouden.  
 

Het duurzaam vervangen van onkruidbestrijdingsmiddelen  
Boot & Dart Boomkwekerijen B.V. is samen met partijen Compas-Agro, Bomenland, Vissers en 
Linders, Mantis en Empas de mogelijkheden naar een systeem aan het onderzoeken dat een 
oplossing biedt voor het vervangen van bestrijdingsmiddelen door water. Dit zal een reductie 
opleveren van gebruikte onkruidbestrijdingsmiddelen. Met deze ontwikkeling zal de productie van 
dit middel dalen en daarmee scope 1 en 2 van de leverancier afnemen. Door een pilot te laten lopen 
stellen wij materieel, kennis en terrein beschikbaar. Naast een CO2 reductie in onze keten, 
verbeteren wij het effect van onze bedrijfsvoering op het milieu. In het kader van het keurmerk 
“Planet Proof” zullen wij dus alleen maar beter gaan presteren. Vanuit Boot & Dart Boomkwekerijen 
B.V. wordt tijd en kennis bijgedragen aan dit project. 
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Het vervangen van de plastic potten voor milieuvriendelijke alternatieven.  
Boot & Dart Boomkwekerijen B.V. is samen met partij Bato Plastics, MillVision, bezig met de 
ontwikkeling van een biologisch afbreekbare pot, als alternatief voor het gebruik van plastic potten. 
Dit zal een besparing in scope 1 en 2 van het spuitgietbedrijf opleveren. Door een pilot te laten lopen 
stellen wij materieel, kennis en een testlocatie beschikbaar. Afgelopen jaar is een aantal potten 
aangeschaft om de bio-pot op grotere schaal toe te passen. Het onderzoeken van een nieuw type 
pot vinden wij belangrijk omdat wij hiermee een goede uitstraling verkrijgen. Er zal een energie 
reductie m.b.t. de productie van plastic plaats vinden als er een alternatief verpakkingsmateriaal 
wordt gevonden. Dit wordt gecoördineerd door onze bedrijfsleider in Zundert. 
 

Het retour brengen van verpakkingsmaterialen naar onze toeleveranciers. 
Boot & Dart is actief in overleg met haar leveranciers om de door toeleveranciers geleverde 
verpakkingsmaterialen retour naar de leveranciers te brengen. Planten worden bij leveranciers 
ingekocht en geleverd / of afgehaald. Deze planten zitten verpakt in de diverse soorten fust. 
Afhankelijk van levering aan de loodsen, of het in het land ophalen van de planten, wordt het 
verpakkingsmateriaal gelijk bij levering aan de loodsen geruild of gaan we actief met leveranciers in 
gesprek om de geleverde verpakkingsmaterialen retour te brengen zodat deze nogmaals gebruikt 
kunnen worden. Hierdoor ontstaat een veel betere benutting van verpakkingsmateriaal zodat er in 
de gehele keten minder verpakkingsmateriaal aangeschaft hoeft te worden. Wat zorgt voor een 
verminderde CO2 uitstoot bij de productie van het materiaal. 

 
 

5. Ondertekening directie / hoger management 
 
 
 
…………………… 28.07.2020 

J. de Vries  ondertekening 
Directeur Boot & Dart Boomkwekerijen B.V. 
Eindverantwoordelijke CO2 prestatieladder portfolio 

 

Bijlage: 
 D04info – Brochure Het Nieuwe Rijden.  

 Communicatie m.b.t. “50% van het materieel van de transporteurs voldoet aan EURO6 en/of 
TIER4” 

 Communicatie m.b.t. “Het duurzaam vervangen van onkruidbestrijdingsmiddelen” 

 Communicatie m.b.t het retour brengen van verpakkingsmateriaal. 
 

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


