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Lucht 

Stikstof (N2)  78.09% 

Zuurstof (O2)  20.94% 

Argon (Ar) 0.93% 

Koolstofdioxide (CO2)  0.03% 

http://www.lenntech.nl/periodiek/elementen/n.htm
http://www.lenntech.nl/periodiek/elementen/o.htm
http://www.lenntech.nl/periodiek/elementen/ar.htm




 

Sturen op CO2 = sturen 

op efficiency 
 

 

 

 

 

Duurzaam ondernemen 



Resultaat CO2 Management 

 

• Reduceren energiekosten 

– Actieve sturing op energieverbruik versterkt concurrentiepositie 

– Meer inzicht t.b.v. kostprijsbepaling 

 

• Prikkel voor innovatie 

 

• Sterk imago door nemen van maatschappelijke 
verantwoordelijkheid 

 

 



Trends 

 

- Duurzaamheid als een integraal ontwerpaspect 

- Trans-sectoraal denken  

- Meer en meer decentrale energie-opwekking 

- Introduceren van slimme netwerken 

- Introductie van elektrisch transport 

 



Waarom CO2 als  

prestatie-indicator? 



De CO2 Prestatieladder 







Waarom is de CO2 ladder 

een succes? 



Hoe werkt het? 

www.skao.nl 



De waardeketen 



De basis 



Hoe kun je de ladder 

gebruiken? 



Op zoek naar reductie-

mogelijkheden. 



Trias energetica 

 

1. Beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan.  

2. Gebruik duurzame energiebronnen, zoals wind-, water-, en zonne-
energie.  

3. Zet fossiele brandstoffen zo efficiënt  

     mogelijk in om aan de resterende  

     energiebehoefte te voldoen  

 

DE VERRASSENDE WAARHEID OVER ZONNE ENERGIE 
1 zonnepaneel kan op jaarbasis in Nederland de energie-inhoud van 10 
liter benzine  opwekken. 

Dat kan over vijf jaar economisch rendabel gebeuren! 



Wat levert het op in € 

 



Energieketen 
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Van energie naar CO2 

 

 •  Wat wordt er verbrand – waterstof of koolstof ? 

 

-  H2 – hydrogen – 0 kg CO2 / GJ 

-  CH4 – methane – 56 kg CO2 / GJ 

-  C3H8 – LPG – 63 kg CO2 / GJ 

-  C7H16 – gasoline – 69 kg CO2 / GJ 

-  CH – coal – 95 kg CO2 / GJ 

 

 



Wat zijn bij u belangrijke 

energietoepassingen? 



Normeringen 

 

 • Labels 

• GHG protocol 

• ISO 14064 

• ISO 14064-1 heeft betrekking op wijze van inventarisatie 

• ISO 14064-2 heeft betrekking op CO2 reductieprogramma’s 

• ISO 14064-3 heeft betrekking op verifiëren en valideren van 
de interne CO2 inventarisatie 

• ISO 14001 

• ISO 50001 

• CO2 prestatieladder 

• Breaam 

 

 



Hoeveel vermogen 

produceert een mens? 



Wat is efficienter  

netstroom of stroom uit  

een aggregaat? 



Wat is efficienter  

netstroom of stroom uit  

een aggregaat? 



Hoeveel meer verbruikt 

een auto die 100 km/h 

rijdt t.o.v. een auto die 

100 km/h rijdt? 



Wat kunt u doen om te 

reduceren? 



Wrijving 
  
 
 
Luchtweerstand 
  
 
 
Waterweerstand 
 
 
 

Weerstand voor beweging 

nw FuF 
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100 100 100 1000000 

120 120 120 1728000 

100/120 

1,728 0,83 1,44 

verbruik bij 100 5 liter per 1oo km 

7,2 liter bij 120 km 

44,00% 



Footprint voorbeeld 

4.364 ton CO2 (2011) 
 



Wat is de economische waarde? 

2.100.000 euro 



Hoe verhoud zich dit per jaar? 

Verwarming ca. 10 huishoudens 
40 huishoudens aan stroom 

80 keer de aarde rond met  
De vrachtauto’s 
30 keer met bedrijfsauto’s 
 

3000 liter per dag 
 

5W spaarlamp kan 
19.742 jaar branden 
 



Strategische overweging 

• Gebruik CO2 uitstoot als drijfveer voor innovatie 

• Verlaag de impact van energie op de economische bedrijfsvoering 

• Vergroot de concurrentiepositie door minder CO2 intensief te zijn  

• Zorg  voor voldoende ambitie en resultaat om geloofwaardig te 
zijn in het gevoerde MVO beleid 

• Maak een doorlopend programma, zodat de CO2 prestatieladder 
geen jaarlijkse ‘worsteling’ wordt om te voldoen aan de eisen 

• Zet bestaande energiemanagementprogramma’s om in CO2 

managementprogramma, CO2 = €  

 



Te voeren tactiek 
 

• Stel CO2 kostencurves op 

• Verschuivende 0-lijn door mogelijke verplichting 
emissierechten 
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Operatie 

 

• Zorg dat elke maatregel SMART is gedefinieerd 

• Stel bij waar nodig 

• Creëer bevlogenheid -> innovatie drijfveer 

• Meldt successen 

• Beloon goed gedrag 

Succes gegarandeerd! 



Wat valt op 

• Meeste CO2 uitstoot zit in vervoer 

• optimalisatie logistieke proces altijd zinvol 

• Pompen naast machines en generatoren vermoedelijke 
grootverbruikers 

 
DE VERRASSENDE WAARHEID OVER POMPEN 
Pompen verbruiken momenteel 10% van alle elektriciteit 
ter wereld 

Meer dan 20% van alle door motoren verbruikte 
elektriciteit in Europa wordt gebruikt voor het 
aandrijven van pompen 

De meeste pompen verspillen 95% van de tijd 
energie 

Tweederde van alle pompen gebruikt tot 60% te 
veel energie 

http://energy.grundfos.com/nl/feiten-over-energie-en-pompen/de-verrassende-waarheid-over-pompen
http://energy.grundfos.com/nl/feiten-over-energie-en-pompen/de-verrassende-waarheid-over-pompen
http://energy.grundfos.com/nl/feiten-over-energie-en-pompen/de-verrassende-waarheid-over-pompen
http://energy.grundfos.com/nl/feiten-over-energie-en-pompen/de-verrassende-waarheid-over-pompen


Oplossingsrichting 
• Optimaliseer (per dag) het logisitieke proces eventueel in 

samenwerking met partners 

• Breng per machine gebruik en efficiency in kaart 
– Hybride technieken doen hun entrée (ca. 30% zuiniger) 

• kWh uit aggregaat ca. 4x zo duur als netstroom 
– Gebruik als het even kan een bouwaansluiting (groene stroom) 

– Verhoog het rendement van een aggregaat door: 
– Optimale balans opwekker en gebruiker 

– Verlaag het aantal laagbelaste draai-uren door accu’s 

– Optimaliseren van energieverbruikers van aggregaatstroom verdient zich zeer snel 
terug 

• Kies voor efficiente pompen  
–  (toerenregeling e.d.) 

• Optimaliseer gebruik compressorlucht 
– Verklein standby tijd (‘s nachts uit) 

– Vermijd lekverliezen 

• Energiezuinige verlichting verdient zich razendsnel terug 
– Minder draai-uren aggregaat nodig 

 

 

 



Maak het beheersbaar. 



Leo Smit 
 

info@co2management.nl 

www.co2management.nl 

@CO2ManagementNL 




