
Update CO  -doelstelling
Jan Knijnenburg B.V.

Jan Knijnenburg B.V. wil de uitstoot van CO   en het verbruik van schaarse
middelen ten gevolge van productie en levering van haar producten reduceren.
Inmiddels zijn de resultaten over 2018 binnen en is te zien dat er een absolute
daling van 5% is geweest ten opzichte van het voorgaande jaar. Gerelateerd
aan de omzet is er een daling van 13% zichtbaar ten opzichte van 2014.

Deze uitstoot staat gelijk aan
Gas en elektraverbruik van 671
huishoudens voor een heel jaar

1.937 retourtjes naar New York 

Met de auto 380 keer om de aarde
rijden

Een windmolen van 2.3 kWh 8.352
uren laten draaien

167.045 bomen laten groeien
voor een heel jaar
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Jan Knijnenburg
B.V. wil 10% CO  -

reductie
realiseren in

2020 ten
opzichte van

2014
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Om deze doelstelling te
bereiken heeft Jan
Knijnenburg B.V. het
volgende pakket aan
maatregelen opgesteld:

100% stroom inkopen met SMK
keurmerk
Medewerkers terugkoppeling geven
over rijstijl met als doel de prestatie te
verbeteren.
Waar mogelijk collega's laten carpoolen
Enkel auto's met A en B label
aanschaffen
Bij vervanging: nieuw zuinig materieel
aanschaffen
Voertuigen regelmatig laten
controleren en onderhouden
Efficiënter plannen van afspraken
Het verbruik per voertuig beter
monitoren en vergelijken
Installeren van zonnepanelen
Verduurzamen van projectlocaties met
Softs Point

1
Voer regelmatig onderhoud uit
aan het materieel2

Doe verlichting zo veel mogelijk
uit en de verwarming een
graadje lager

Carpool waar mogelijk met
collega's naar de projectlocatie3
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Pas het Nieuwe Rijden en Draaien
zo veel mogelijk toe

Wat kun jij doen?

De voortgang
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De relatieve voortgang van Jan
Knijnenburg B.V. is hieronder
weergegeven. Voor zowel scope 1 en 2
als scope 3 is een reductie zichtbaar.



De ketenanalyse was opgesteld in 2016
en daarom is er dit jaar besloten om
een update uit te voeren. Gekeken is of
het onderwerp nog relevant is en de
gebruikte conversiefactoren zijn
bijgewerkt. Ook is er een nieuwe
doelstelling geformuleerd.
 
In 2018 was Jan Knijnenburg B.V.
betrokken bij ongeveer 45
sloopprojecten. Een enkele keer heeft
een opdrachtgever aangegeven welke
materialen volgens hem geschikt
waren voor hergebruik. Als het werk is
aangenomen wordt beoordeeld welke
mogelijkheden er zijn. Dit kan onder
andere zijn:

In 100% van de
sloopprojecten
gebruik maken

van een
handelaar in
tweedehands

bouwmaterialen

Twee keer per
jaar het gesprek

aangaan met
Rooijakkers en
twee keer per

jaar met andere
leveranciers.

De ketenanalyse was opgesteld in 2016
en daarom is er dit jaar besloten om een
update uit te voeren. Gekeken is of het
onderwerp nog relevant is en de
gebruikte conversiefactoren zijn
bijgewerkt. Ook is er een nieuwe
doelstelling geformuleerd.
 
In 2018 heeft Jan Knijnenburg meerdere
keren telefonisch contact gehad met
Rooijakkers. Gezien de goede relatie
tussen beide bedrijven, heeft
Rooijakkers meteen contact opgenomen
toen zij goede resultaten te horen
kregen over proeven met blauwe diesel.
Hierdoor is besloten om zelf ook een
proef met deze biobrandstof te gaan
doen. De resultaten van deze proef
zullen de volgende keer dan ook
behandeld worden. 

Het verzamelen van hout en dit
doorverkopen aan derden
Puin op locatie verwerken zodat het
direct kan worden opgehaald door
verwerkers. Hierdoor is het
transport en de opslag van het puin
een stuk korter

Voortgang ketenanalyse
dieselverbruik

Voortgang ketenanalyse
afval


