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Inleiding 

Roelofs registreert en rapporteert haar CO2-emissies conform de NEN-ISO 14064-1. Het energieverbruik en 

diens resulterende emissies zijn opgedeeld in drie groepen. Emissies die direct worden uitgestoten (zoals 

diesel, benzine en gas), emissies die indirect worden uitgestoten (zoals opgewekte elektriciteit) en overige 

emissies. Deze onderverdelingen worden scopes genoemd. 

 

Reductiedoelstellingen en voortgang  

Gezien de reductie die reeds heeft plaatsgevonden in 2009-2014, door onder andere het gebruik van 

groene stroom en het leasebeleid, stelt Roelofs zichzelf een kwantitatieve doelstelling voor 2020. Deze is 

gebaseerd op al gemaakte vooruitgang in de CO2-reductie en de aanvullende doelstellingen.  

Concrete doelstelling 

 

De doelstelling zal periodiek geëvalueerd worden om te zien of Roelofs nog op het goede spoor zit. Deze 

controle is ingebed in de DT-voortgangsrapportages. Om te kunnen rapporteren over de voortgang van 

deze doelstelling, is het noodzakelijk dat de doelstelling wordt onderverdeeld in doelstellingen voor de 

verschillende jaren.  

Deze onderverdeling ziet er als volgt uit: 

• 2015: reductie van 1% 

• 2016: reductie van 1% 

• 2017: reductie van 1% 

• 2018: reductie van 1% 

• 2019: reductie van 1% 

Roelofs verdisconteert op basis van, onder andere, omzet, aantal medewerkers, m2 kantooroppervlakte 

e.d. om zo toch een reëel beeld te schetsen van het verloop van de CO2-uitstoot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renault ZOE is Roelofs’ eerste 100% elektrische auto met een actieradius van 300 km 

 
5% CO2-reductie aan het eind van 2019 

 op scope 1 en 2 ten opzichte van 2014 (basisjaar) 
 



    
   

   

 
 

 

Realisatie 2017 

In onderstaande tabellen wordt de absolute CO2 uitstoot weergegeven. Onder paragraaf “Analyse / 
rapportage voortgang doelstellingen” wordt rekening gehouden met omzet, aantal medewerkers, m2 

kantooroppervlak, afgenomen tonnen asfalt, etc. Op basis van deze kerngetallen worden de absolute en 
relatieve reducties gerapporteerd. 

 

Scope 1 (absoluut) 
 

 
2014 

(ton-CO2) 
Reductie 

doelstelling 
2015 2016 2017 

Brandstof verbruik 750.324  790.412 732.027 715.042 

Gasolie verbruik Zandwinning 161.807  149.220 139.045 220.987 

Aardgas verbruik kantoren 91.875  85.032 76.652 84.866 

Aardgas verbruik 
Zandwinning 

2.086 
 

1.925 2.076 2.372 

Zakelijke autoreizen 286.623  355.081 410.528 468.991 

Airco koudemiddelen 0  0 0 0 

      

Totaal 1.292.715 1% 1.381.670 1.360.328 1.492.258 

 

 

Scope 2 (absoluut) 
 

 
2014 

(ton-CO2) 
Reductie 

doelstelling 
2015 2016 2017 

Zakelijke kilometers privé 
auto 

217.561  193.380 234.850 233.700 

Elektra verbruik kantoren 175.023  177.662 162.000  0  

Elektra verbruik Zandwinning 0*  0 0 0 

      

Totaal 392.584 1% 371.042 396.850 233.700 

* Zandwinning, kantoor Den Ham, kantoor Stadskanaal en de werkplaats maken gebruik van groene stroom (uit waterkracht) 

 

Scope 3 (absoluut) 
 

 
2014 

(ton-CO2) 
Reductie 

doelstelling 
2015 2016 2017 

Kilometers woon-werkverkeer 
privé auto 

139.080  146.168 159.642 176.584 

Ingekocht asfalt bij APW 475.847  579.770 452.959 326.668 

      

      

Totaal 614.927 1% 725.938 612.601 503.252 

 

De CO2 prestatieladder eist binnen de naleving van deze norm steeds meer aandacht voor de keten. 

Daarbinnen is het belangrijk dat Roelofs samen met zijn ketenpartners onderzoekt hoe de CO2 uitstoot 

binnen de totale keten kan worden gereduceerd. Om hierin meer inzicht te krijgen is een verbeterproject 

‘ketenintegratie’ opgestart en voeren we ketenanalyses uit. In 2015 zijn we met onze belangrijkste 

ketenpartner APW om tafel gegaan voor het bepalen van een gezamenlijke strategie om te reduceren. 

  



    
   

   

 
 

 

Analyse/rapportage voortgang doelstellingen 

Scope 1 
Brandstofverbruik 

Onder Vervoer en Transport vallen alle verstookte 

liters diesel op de projecten en de Aspen / Oecomix 

benzine. Deze dieselbrandstoffen worden verbruikt 

door de vrachtwagens en al het overig materieel dat 

wordt ingezet binnen de Roelofs organisatie. In 2017 

is t.o.v. 2016 de absolute CO2-uitstoot afgenomen 

(2016: 732.027 gehele jaar en in 2017: 715.042) 

met 16.985 kg/CO2.  Er heeft een relatieve daling 

plaatsgevonden van ongeveer 2,3 % (afgerond). 

De CO2 uitstoot t.a.v. het brandstofverbruik in het 

eerste deel van 2017 was hoger dan die in de tweede 

helft van 2017. In deze periode hebben wij projecten 

aangenomen op grotere afstanden van Den Ham, 

zoals bijvoorbeeld het project ‘Afbouw Bravo N420 en 

de aanleg van 3 rotondes’ voor de Provincie Utrecht. 

Voor dit project is veel materieel benodigd en dit 

geeft een toename in de CO2 uitstoot.  Het 

asfaltseizoen is in de tweede helft van 2017 goed op gang gekomen. Deze hogere productiviteit leidt ook 

tot hoger brandstofverbruik. 

Bij vervanging van materieel is het een vereiste dat het nieuwe materieelstuk of vervoermiddel duurzamer 

is in uitstoot van CO2 en zuiniger is in verbruik van brandstof.  

 

Gasolieverbruik Zandwinning 

Het gasolieverbruik op de zandwinlocaties is aanzienlijk toegenomen en dit is gerelateerd aan de 

toegenomen vraag naar zand. In zowel de eerste als in de tweede helft van 2017 zijn er veel meer m3 aan 

zand verkocht. Voor de werkzaamheden die gedaan worden door de shovels op de zandwinningen blijft het 

belangrijkste aandachtspunt het “bewuste” rijden en het type werkzaamheden dat wordt uitgevoerd met 

de shovels. Door hier goed mee om te gaan kan de CO2 uitstoot beperkt blijven.  

 

Aardgasverbruik kantoren 

In 2017 is er 84.866 kg CO2 verbruikt met het aardgasverbruik in de kantoorpanden. Dit ligt hoger dan het 

jaar 2016. Dit heeft te maken met een groter aantal vorstdagen in het begin van 2017.  

 

Aardgasverbruik Zandwinning 

Op de zandwinlocaties is het aardgasverbruik toegenomen in 2017 t.o.v. 2016 en dit resulteerde in een 

CO2 uitstoot van 2.372 kg/CO2. In totaal is er een lichte toename van 296 kg/CO2. In relatie tot de 

verkochte m3 zand is dit te verwaarlozen, temeer omdat alleen op zandput Oosterweilanden gebruik wordt 

gemaakt van gas. Op de overige zandwinlocaties worden de elektrische airco’s gebruikt als warmtebron 

(luchtwarmte).  



    
   

   

 
 

 

Zakelijke autoreizen (Leaseauto’s) 

In 2014 stootten de leaseauto’s van Roelofs gemiddeld 103 gram CO2 per kilometer uit. Ten opzichte van 

2009 is dit fors lager. Toen was de CO2 uitstoot 153 gram CO2 per kilometer. Om een realistischer inzicht 

in de besparingen te verkrijgen worden nu de getankte liters tegen elkaar afgezet.  

In 2017 is ten opzichte van 2016 een stijging in CO2 uitstoot van de lease waargenomen van 58.463  

kg/CO2. De oorzaak van deze stijging is dat er in het afgelopen jaar projecten op grotere afstand zijn 

uitgevoerd en meer medewerkers in aanmerking kwamen voor een leaseauto (2016: 66 leaseauto’s – 

2017: 76 leaseauto’s).  Aangegeven dient te worden dat de uitstoot per leaseauto licht is gedaald. 

  

Airco - koudemiddelen 

Ook aircosystemen dragen bij aan CO2-uitstoot. 

Dit komt doordat deze altijd iets lekken, waardoor 

een schadelijke stof vrijkomt die wordt 

omgerekend naar CO2 - equivalenten. Doordat we 

het systeem vullen met een schoner gas, stoot het 

bij lekkage minder CO2 -equivalenten uit. In 2017 

zijn echter geen lekkages geconstateerd door het 

onderhoudsbedrijf.  

 

Scope 2 

 

Kilometers  

Kilometers gemaakt t.b.v. werk-werk  

In 2017 is het aantal gemaakte werk-werk kilometers van de Bouw cao-ers sterk afgenomen. In 2016 zijn 

projecten uitgevoerd op relatief grote afstand van de vaste Roelofs standplaats. Hierdoor moesten 

werknemers in 2016 veel meer kilometers afleggen dan in 2017. Dit in tegenstelling tot de UTA werk-werk 

kilometers, deze zijn toegenomen in 2017 en dit komt mede doordat onze organisatie verder gegroeid is in 

het aantal werknemers.  

 

Elektraverbruik 

Elektraverbruik zandwinningen 

Doordat de zandzuiger in Tynaarlo elektrisch is, is het 

elektraverbruik bij Zandwinning gestegen. Doordat 

deze nu een aantal jaren in bedrijf is nivelleert de 

gemiddelde reductie ten opzichte van 2009. Er is in 

2017 in relatie tot de veel meer verkochte m3 minder 

elektriciteit verbruikt dan in 2016.  

Dit is alleen financieel (geen CO2) van invloed op de 

Roelofs organisatie, omdat de ingekochte stroom 

groen is.  



    
   

   

 
 

 

 

Altijd en overal energie met deze demontabele zonnepanelen. De constructie is gemakkelijk 

te monteren op een standaard 6 mtr. opslag(zee)container. 

 

Elektraverbruik kantoren 

Het elektraverbruik van de kantoren is ongeveer gelijk gebleven. Er is in 2017 een totaal van 294.592 kWh 

aan elektraverbruik geregistreerd en in het jaar 2016 was dit 307.984 kWh. Daarmee is een lichte reductie 

te berekenen van ongeveer 4,3% ten opzichte van 2016. Met de aanschaf van groene stroom staat de CO2 

uitstoot t.a.v. het elektraverbruik kantoren nu op 0. Om een reëel beeld van het elektraverbruik te krijgen 

is het afgezet tegen het oppervlak van de verschillende kantoren en het aantal medewerkers. Deze is ten 

opzichte van 2016 gelijk gebleven. 

 

Scope 3 

 

Asfalt APW 

Met alle gedane inspanningen zoals: 

1. Energiezorg procesmatig opnemen in het handboek 

2. Best beschikbare technieken waar mogelijk toepassen 

3. Grondstoffen belading aangepast (30 cm boven 

maaiveld, i.v.m vocht in de onderste 30 cm.) 

4. Extra gasmeetapparatuur t.b.v. verbeterde monitoring 

5. Verscherpte kalibratie van alle meetapparatuur 

6. Promoten hergebruik asfalt 

7. Adequaat onderhoud plegen aan apparatuur/materieel 

(gasbranders SCIOS, storingsvrij werken) 

8. Bij investeringen energieverbruik als belangrijk thema 

meenemen 

9. Energiedoelstelling onderdeel van de planning & control cyclus 

10. Energiezuinige shovel aanschaffen 

11. Gebruik gaan maken van restwarmte 

12. Overkappen van de grondstoffen 

13. Verbeterde PR trommel  

 



    
   

   

 
 

 

Er is nog niet het gewenste resultaat behaald om de gestelde reductiedoelstelling te realiseren. Het gas- en 

elektraverbruik per ton asfalt zijn wel substantieel gedaald. Respectievelijk is het gasverbruik per ton 

geproduceerd asfalt zo’n 8,00 m3. Het elektraverbruik per ton asfalt is met maar liefst 15% gedaald. Uit de 

verschillende verslagleggingen door APW (Milieujaarverslagen) zijn aan deze dalingen diverse oorzaken 

gegeven. 

Invloedfactoren waren: 

- Verandering inzet asfaltpuingranulaat 

- Verandering productiehoeveelheid 

- Verandering vochtpercentage grondstoffen 

Extra aandacht m.b.t. energiebesparingsmaatregelen in het afgelopen jaar waren: 

- Betere afwatering grondstoffen 

- Frequentieregelaar PR-trommel 

- Groene stroom 

- Hergebruik asfaltpuin menggranulaat 

 

Kilometers  

Kilometers gemaakt t.b.v. woon-werk 

Het aantal woon-werk kilometers is in 2017 toegenomen in vergelijking met het jaar 2016. In het tweede 

halfjaar van 2017 zijn er 372.797 kilometers gereden en daarmee komt het totaal op 802.654 km. Dit 

zorgde voor een totale uitstoot van 176.584 ton CO2 op jaarbasis en dit is een stijging van 11% t.o.v. 

2016. Relatie hierin wordt gelegd in het feit dat het aantal medewerkers is gestegen. 

 

2017 Stond voor Roelofs in het teken van veel bestaande en nieuwe opdrachten, het winnen van 

de eerste circulaire aanbesteding  (‘De Parken’) in Nederland, goed bezochte masterclasses, 

PSO ladder certificering op het hoogste niveau, maw we kunnen terugkijken op een succesvol 

jaar. 

Dit jaar stonden er bij Roelofs verschillende duurzaamheidsontwikkelingen centraal, zoals het door 

ontwikkelen van klimaatneutraal 2030, het spel www.roelofskompas.nl en de diverse Virtual Reality demo’s 

bij een aantal klanten. Speel zelf het spel door te klikken op ons Roelofs Kompas. 

 

 

 

 

 

 

 

Redactie 

Reageren op één van de onderwerpen, ideeën over Duurzaam Ondernemen of innovatie in het algemeen 

zijn van harte welkom, stuur dan een e-mail naar: innovatie@roelofsgroep.nl. Kijk voor meer informatie 

over onze duurzaamheidsinitiatieven op: http:// www.roelofsgroep.nl / MVO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GOhvrXKaeEU&t=9s
http://www.roelofskompas.nl/
mailto:innovatie@roelofsgroep.nl
http://www.roelofsgroep.nl/roelofs/maatschappelijk-verantwoord-ondernemen/co2-prestatieladder/
http://www.roelofskompas.nl

