
Update CO2-doelstelling 
Jan Knijnenburg B.V.

Jan Knijnenburg B.V. wil de uitstoot van CO2 en het verbruik van schaarse 
middelen ten gevolge van productie en levering van haar producten reduceren. 
Inmiddels zijn de metingen over de eerste helft van 2018 compleet en is er een 
kleine stijging zichtbaar ten opzichte van de eerste helft van 2017.

Deze uitstoot staat gelijk aan
Gas en elektraverbruik van 353 
huishoudens voor een heel jaar

1019 retourtjes naar New York 

Met de auto 200 keer om de aarde 
rijden

Een windmolen van 2.3 kWh 4.393 
uren laten draaien

87.865 bomen laten groeien 
voor een heel jaar



Jan Knijnenburg 
B.V. wil 10% CO2-

reductie 
realiseren in 

2020 ten 
opzichte van 

2014

2018
Q1 + Q2

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

100% stroom inkopen met SMK keurmerk
De klimaatinstallatie opnieuw laten inregelen
Een wedstrijd organiseren voor de zuinigste rijder
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
Een inventarisatie verrichten naar cursus 'Het Nieuwe 
Draaien'
Efficiënter plannen van afspraken
Het verbruik per voertuig beter monitoren en 
vergelijken



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

4

Pas het Nieuwe Rijden zo veel 
mogelijk toe

Wat kun jij doen?

De voortgang

Er zijn nieuwe vrachtwagens ingekocht, deze zijn duurzamer dan 
de oudere modellen. Deze zullen in 2018 worden geleverd.
Er is een pilot begonnen met een Groen aggregaat die wordt nu 
tijdens één van de werken ingezet.
Er zijn onderzoeken gaande naar nieuwe Bio Diesels waar het 
materieel of de voertuigen niet voor aangepast hoeven te 
worden
Daarnaast zijn er gesprekken met de gemeente over een 
samenwerking voor het reduceren van CO2 in scope 3. Dit gaat 
om een pilot voor het gebruik van elektrisch materieel.

Om de CO2-uitstoot te reduceren voeren we de volgende acties uit:



De ketenanalyse is doorgezet met een 
ander project. Er zijn diverse 
initiatieven gestart om de afvalstoffen 
hoogwaardig te verwerken. Deze twee 
projecten zijn:

Jan Knijnenburg 
B.V. wil 5% CO2-
reductie per ton 
afval behalen in 

2021 ten 
opzichte van 

2016

Jan Knijnenburg 
B.V. wil 5% CO2-

reductie per 
gebruikte liter 
diesel behalen 

in 2021 ten 
opzichte van 

2016

Al enige tijd gebruiken wij de beste 
alternatieve Diesel die Rooijakkers kan 
bieden. Momenteel zijn er onder andere 
gesprekken met MAN voor de levering 
van een aantal nieuwe vrachtwagens, 
waarin ook biodiesel is aangesneden. Zij 
hebben hier ervaring mee opgedaan en 
gaan de mogelijkheden voor ons 
onderzoeken. Voor ons is het 
vanzelfsprekend van belang dat zo'n 
uitgebreid mengstation ook toepasbaar 
is voor al ons andere materieel. 
Daarnaast heeft de installatie van de 
separate AdBlue tank voor rupskranen 
geleid tot minder transportbewegingen 
van Rooijakkers. 

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


