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1.

Project Soesterberg

Inleiding

Mourik zet zich sinds 2010 in om haar CO2-uitstoot te reduceren met als doel om haar uitstoot in vier
jaar te verminderen met 10% ten opzichte van 2009. Momenteel is Mourik Groot-Ammers B.V.
certificaathouder van het CO2-bewust certificaat op niveau 4 waar meerdere Mourik bedrijven aan
bijdragen en onderdeel van zijn. In juni 2013 willen deze bedrijven het certificaat op niveau 5 behalen.
De ambitie is om CO2-management integraal op te pakken binnen alle Mourik Infra bedrijven door het
huidige proces te voorzien van structuur en te implementeren in de interne organisatie, waardoor de
CO2-uitstoot daadwerkelijk gereduceerd wordt. Om dit te bereiken, wil Mourik transparant
ondernemen en voldoen aan de eisen van de CO2-prestatieladder op niveau 5.
Dit rapport is opgesteld om te voldoen aan de volgende eisen van de CO2-prestatieladder:
Nr.
4.B.2

5.B.1

3.C.1

5.C.3

Eis
Het bedrijf rapporteert ten minste halfjaarlijks (intern en extern) de voortgang ten opzichte van
de doelstellingen voor het bedrijf en de projecten waarop CO₂-gerelateerd gunningvoordeel
verkregen is.
Het bedrijf rapporteert minimaal 2x per jaar zijn emissie-inventaris scope 1, 2 & 3
gerelateerde CO₂-emissies (intern en extern) alsmede de vooruitgang in
reductiedoelstellingen, voor het bedrijf en de projecten.
Het bedrijf communiceert structureel intern en extern over de CO₂ footprint (scope 1 & 2
emissies) en de kwantitatieve reductiedoelstelling(en) van het bedrijf en de maatregelen in
projecten waarop CO₂-gerelateerd gunning voordeel verkregen is. De communicatie omvat
minimaal het energiebeleid en de reductiedoelstellingen van het bedrijf en de hierboven
genoemde maatregelen, mogelijkheden voor individuele bijdrage, informatie betreffende het
huidig energiegebruik en trends binnen het bedrijf en de projecten.
Het bedrijf communiceert structureel (minimaal 2x per jaar) intern en extern over haar CO₂
footprint (scope 1, 2 & 3) en de kwantitatieve reductiedoelstellingen voor het bedrijf en de
maatregelen in projecten die met CO₂ gerelateerd gunningvoordeel verkregen zijn. De
communicatie omvat minimaal het energiebeleid en de reductiedoelstellingen van het bedrijf
en de bovengenoemde maatregelen, mogelijkheden voor individuele bijdrage, informatie
betreffende het huidig energiegebruik en trends binnen het bedrijf en de projecten.
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Energiebeleid

Mourik zet zich sinds 2010 al in om haar CO2-emissie te reduceren en de eerste successen zijn al
geboekt! Het beleid van de laatste jaren heeft al een sterke reductie in de totale CO 2 uitstoot te weeg
gebracht en de initiele doestelling is reeds gerealiseerd.

2.1

Het huidige beleid

De CO2-uitstoot van de Infra activiteiten binnen Mourik is in 2012 met 12% gedaald sinds 2009, terwijl
de omzet is gestegen met 11%. Gecorrigeerd voor de omzetstijging is de uitstoot zelfs 20% lager.
Hiermee is het doel van 10% verlaging in 4 jaar, dat bereikt had moeten zijn in 2013, een jaar eerder
al ruimschoots behaald. De uitstoot in 2012 was 11.005 ton CO 2.
Dit is te danken aan een aantal maatregelen:
80% van de verlaging wordt verklaard door de overgang naar groene stroom met SMK keur.
Hierdoor is het aandeel van elektriciteit in de totale footprint nu nihil waar dat in 2009 nog
10% was. Dat betekent echter ook dat hier geen verdere verlaging mogelijk is.
Het wagenpark wordt zuiniger door regelmatige vervanging door zuinige auto’s. Hierdoor is de
gemiddelde CO2 uitstoot per kilometer met 11% gedaald in de afgelopen 2 jaar. De
gemiddelde uitstoot is nu 132 gram CO2 per kilometer. Het wagenpark is goed voor 59% van
de CO2-uitstoot.
Het Nieuwe Draaien wordt momenteel uitgerold. Dit is een initiatief van stichting Natuur &
Milieu waarin Mourik participeert. Deze winter zijn 20 machinisten getraind in zuinig
machinegebruik. De effecten zijn duidelijk meetbaar: na de training is ruim 10%
brandstofbesparing gemeten bij de opgeleide machinisten. Voor de toekomst verwachten we
een grote besparing als we dit Mourik breed gaan uitrollen.
In 2013 gaan we onverminderd verder met het verlagen van onze CO2-uitstoot. Inmiddels zijn 3
projecten met gunningsvoordeel aangenomen. Hiervoor vindt een verdere uitrol plaats op de
projecten. Nu het laaghangende fruit van de overstap naar groene stroom geplukt zullen we moeten
bekijken hoe we de komende jaren weer een forse stap kunnen zetten.

2.2

Het CO2-beleid in 2013/2014

Mourik heeft voor 2014 een CO2-beleid opgesteld, waarmee ze CO2-management geheel wil
implementeren en borgen in haar organisatie. Dit jaar zullen we ons inzetten om ervoor te zorgen dat
de huidige structuur verbeterd wordt, waardoor we in 2014 het hernieuwde beleid kunnen inzetten. Dit
beleid is al terug te vinden op onze website: http://www.mourik.com/pdf/brochure/nl/CO2-beleid.pdf.
De initiator van het reduceren van CO2-emissie is de Europese Unie. Op de lange termijn (2020) wil
de Europese Unie 20% minder CO2 uit stoten ten opzichte van 1990. Op korte termijn wil de
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Europese Unie de doelstellingen van het Protocol van Kyoto bereiken, wat inhoudt dat in 2008-2012
de emissies van broeikasgassen met 8 procent verminderd moeten worden.
Onze lange termijn doelstelling voor CO2-reductie willen we committeren aan de lange termijn
doelstelling van de Europese Unie. De lange termijn besparingsdoelstelling voor Mourik Infra luidt
daarom als volgt:
“De besparingsdoelstelling voor energieverbruik cq de CO2-emissie bedraagt 20% in 11 jaar ten
opzichte van het basisjaar 2009, gerelateerd aan de omzet.”
We willen ons ook committeren aan de lange termijn doelstelling van Rijkswaterstaat om 2% energie
per jaar te reduceren tot in 2020, gerelateerd aan de omzet. Deze realisatie dient te worden
gerealiseerd op ons brandstof verbruik van voertuigen en materieel.
In 2014 zal er 230 ton CO2 gereduceerd moeten worden om de korte termijn reductiedoelstelling te
behalen.
Tabel 1: CO2-reductie (ten opzichte van 2009)

Totale uitstoot (ton CO2)
Omzet op basis werken (€)
Reductie gerelateerd omzet
% CO2 reductie

2009

2010

2011

2012

2014

12.531
158.268
7,92%

12.073
177.218
6,81%

10.949
166.670
6,57%

11.005
176.336
6,24%

10.775
176.336
6,11%

0

-3,65%

-12,62%

-12,18%

-14,01%
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Energieverbruik en trends

Het onderstaande overzicht weergeeft de emissiestromen en de totale uitstoot in 2009 (het
herberekende basisjaar), 2011 en 2012.

Materieel
Bedrijfsauto's
Grijze stroom
Groene stroom
Verwarming
Vliegreizen
Kilometers gedecl
Zware voertuigen
Totale uitstoot
Omzet

herberekend 2009
6.900,5
3.755,6
1.201,9
0,0
558,3
28,8
85,4
0,0
12.530,5
€

158.268

€

2011
3.106,9
6.713,6
628,2
10,9
423,1
19,6
0,0
0,0
10.902,3

2012
3.847,6
6.519,4
0,0
31,7
464,2
51,2
90,9
0,0
11.005,0

166.670

€ 176.336

Waarop is de herberekening gebaseerd?
In 2010 is er tov 2009 gewijzigd: toevoeging van FSU en Golf&Groen
In 2012 is er tov 2010 gewijzigd: verwijderen van Golf&Groen, toevoeging van Mourik Bouw
Daarnaast zijn de volgende verklaringen per emissiestroom:
Materieel toename: omzet groei van 10%
Bedrijfsauto's daling: verdere toename A/B beleid
Grijze stroom daling: gehele boundary groene stroom
Groene stroom toename: certificaathoeveelheid is volledig verbruikt, tov nog een deel grijs in
2011
Verwarming toename: zeer lange en strenge winter
Vliegreizen toename: vluchten naar Canada
Kilometers gedecl: vanuit Mourik Techniek is er veel naar G&G gereden.
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4.

Projecten met CO2-gerelateerd gunningvoordeel

4.1

Projectlijst

Mourik heeft momenteel drie projecten gegund gekregen met CO2-gerelateerd gunningvoordeel.
Naam project
Korte omschrijving
Volgnummer
Categorie
Datum van gunning
Verwachte opleveringsdatum
Locatie
Eventuele combinanten waarmee
het project wordt uitgevoerd
Naam project
Korte omschrijving

Volgnummer
Categorie
Datum van gunning
Verwachte opleveringsdatum
Locatie
Eventuele combinanten waarmee
het project wordt uitgevoerd

A9 Badhoevedorp
Omlegging van de A9 naar de zuidkant van Badhoevedorp
inclusief de sloop van de bestaande A9
CO2project-1
A
10-12-2013
20-02-2019
Badhoevedorp
KWS Infra, Van Hattum en Blankevoort, Vialis, Boskalis

Bodemsanering Soesterberg
Bodemsanering
- grondontgraving;
- extractieve reiniging verontreinigde grond
- in-situ sanering, biologische stimulatie grond en
grondwater.
CO2project-2
B
30 augustus 2013
17 maart 2016
(voormalige Vliegbasis) Soesterberg
n.v.t.

Naam project
Korte omschrijving

Groot onderhoud en versterking Maasbrug Roermond

Volgnummer
Categorie
Datum van gunning
Verwachte opleveringsdatum
Locatie
Eventuele combinanten waarmee
het project wordt uitgevoerd

CO2project-3
A
15-12-2012
22-03-2014
Roermond, Maasbrug N280
Bouwbedrijf Salverda B.V.

4.2

Om de brug in de komende jaren in haar huidige functie te kunnen
blijven gebruiken is groot onderhoud nodig aan brug.
Het groot onderhoud omvat oa.:
het aanbrengen van een constructieve versterking aan de
hoofddraagconstructie;
het verwijderen en opnieuw aanbrengen van
voegovergangen, openbare verlichting en de
asfaltverharding;
het vervangen van de opleggingen;
- het uitvoeren van diverse betonreparaties.

Project Soesterberg

Het project Bodemsanering voormalige Vliegbasis Soesterberg kent EMVI gebonden eisen met
betrekking tot duurzaamheid. Project Soesterberg is een project dat is aangenomen door Mourik
Groot-Ammers B.V. met EMVI criterium ambitieniveau 5, waardoor ze verplicht is om binnen een jaar
aan te tonen dat ze voldoet aan de eisen van niveau 5 van de CO2-prestatieladder. Wij, als Mourik,
zijn ervan overtuigd dat op projectbasis aan alle eisen is voldaan en dat er een mooi resultaat is
neergezet met een besparing van 13,2% in 2012 door het toepassen van het initiatief ‘ het Nieuwe
Draaien’ en een besparing van 17% tot op heden.
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Wij willen graag onze medewerkers bedanken die zich optimaal hebben ingezet op het project en dit
mooie resultaat hebben behaald. Bedankt mannen; zonder jullie enthousiasme en inzet was het ons
niet gelukt!

Datum van gunning
Start project
Eind project
Locatie
Status

Betrokkenen

30 augustus 2012
1 oktober 2012 (week 40)
17 maart 2016
(voormalige Vliegbasis) Soesterberg
Fase 1a, de grondontgraving, is afgerond.
Fase 1b is bijna afgerond. Momenteel wacht men nog op de
gereinigde grond van Kurstjens B.V.
Fase 2 is in-situ sanering, biologische stimulatie grond en
grondwater.
Jan van der Vliet (regio directeur)
Bram Portengen (bedrijfsleider regio Hilversum)
Harry van der Salm (bedrijfsleider Milieu)
Leendert van Groenewegen van der Weiden (projectleider)
Ton Groenedijk (adviseur Soesterberg)

Inzicht
Inzicht
Allereerst zijn alle energiestromen uit scope 1, 2 en 3 geidentificeerd,
geanalyseerd en in kaart gebracht aan de hand van een energieinventaris en de
werkbegroting. De grootste energiestromen zijn brandstof en elektra.
Figuur 1: Energie emissies

Tevens zijn de geverifieerde footprints van de drie grootste aanbieders verzameld
die verantwoordelijk zijn voor de meest materiele leveringen van het project.
Reductie

Reductie

Vervolgens is er een CO2-projectplan opgesteld voor het project, waarbij het
format van CFE Nederland als basis is gebruikt. CFE heeft dit plan ontwikkelt in
de context van Drechtsteden Bereikbaar Zakelijk Slim Mobiel (DBZSM). Mourik is aangesloten bij
DBZSM. Relevante informatie met betrekking tot het gebruik van dit format is teruggekoppeld aan de
Stichting DBZSM. Daarnaast zal Mourik nogmaals haar feedback terugkoppelen naar Stichting
DBZSM aan het einde van het project.
Het CO2-projectplan is een ‘levend projectplan’. Het plan wordt bij evaluatie continue verbeterd,
waardoor het een continue verbetering vertegenwoordigd. Dit is Mourik verplicht vanwege haar CO2
dialoog en haar verantwoordelijkheid naar de branche toe.
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Om de twee grootste energiestromen te reduceren, is er een reductiedoelstelling geformuleerd voor
scope 1 en 2 en zijn er een tweetal maatregelen gepland om de reductie te behalen, zoals
weergegeven in figuur 2.
Figuur 2: Energiebeleid en reductiedoelstelling

Een belangrijke maatregel in deze context, is het toepassen van “het nieuwe draaien”. De ambitie in
dit project was het succesvol toepassen van “het nieuwe draaien” en succesfactoren identificeren.
“Het nieuwe draaien” moet in dit project voor 10% reductie van CO2 emissie van de betreffende
energiegebruikers zorgdragen. De overall doelstelling voor dit project is 8%.
De totale reductie die op het moment behaald is, bedraagt 13,2%.
In scope 3 wilde men reduceren door het reduceren en hergebruiken van folie.

Transparantie

Transparantie

Mourik zet zich in om transparant te ondernemen en hecht waarde aan dialogen over
duurzaamheid. Op project Soesterberg is zowel intern als extern gecommuniceerd.
Interne communicatie
Algemene informatie over CO2-gerelateerde zaken is op diverse wijze verspreid. Voor de betrokken
medewerkers is dit door middel van toolbox meetings, de start werk vergadering en diverse publicaties
gedaan. Daarnaast is de voortgang van het project ook meerdere malen besproken in het CO2-team.
Informatie met betrekking tot het nieuwe draaien is tijdens de kick off meeting, de training, de
voortgangsbijeenkomsten en de evaluatie besproken.
Externe communicatie
Er is op diverse wijze extern gecommuniceerd met zowel de stakeholders als met onafhankelijke
partijen. Er is tweemaal gesproken met de stichting Natuur & Milieu over het nieuwe draaien en het
CO2-projectplan, waarbij Mourik waardevolle feedback heeft gekregen die ze in de praktijk heeft
toegepast.
Daarnaast heeft er een terugkoppeling plaatsgevonden met Drechtsteden Bereikbaar Zakelijk Slim
Mobiel (DBZSM) over het CO2-projectplan. Daarnaast zijn er een aantal rapportages verspreidt die
betrekking hebben op het project.
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Participatie
Participatie
Het project Soesterberg is gebruikt als open proeftuin om het initiatief ‘het nieuwe
draaien’ in de praktijk toe te passen, dit regelmatig te evalueren en te laten
becommentariseren door stichting Natuur & Milieu.
Een efficiënte en effectieve evaluatie van het nieuwe draaien –meer in het bijzonder; de gerealiseerde
besparing- is belangrijk om: te leren voor toekomstige projecten, opgedane kennis snel te verspreiden
binnen de organisatie en bedrijfseconomisch verantwoorde beslissingen te nemen.
Nacalculatie
Na afloop van het project dient het verbruik van brandstof onderdeel te zijn van de nacalculatie van
het project. Op projecten met aanzienlijke hoeveelheden grondverzet, is brandstof een substantiële
post in de kostenbegroting.
Ook bij het nieuwe draaien geldt dat de kosten soms voor de baat uitgaan. Bijvoorbeeld het uitrusten
van materieel met stand kachels om het “warmdraaien van de cabine” te voorkomen of het voorzien
van materieel met black boxen.
Hiertoe is het van groot belang om de besparing in euro’s uit te drukken om deze investeringen te
rechtvaardigen.
Projectevaluatie
Behalve een financiële evaluatie van het project, is ook een meer kwalitatieve evaluatie van belang.
Zorg dat de leermomenten in het kader van het nieuwe draaien ten goede komen van toekomstige
projecten.
Hiertoe is een goede terugkoppeling naar de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor calculatie,
planning en werkvoorbereiding van groot belang.

4.3

A9 Badhoevedorp

Mourik participeert in 25% van de GWW activiteiten op dit project. Afgesproken is dat de berokken
aannemers per deel van het project een CO2 reductieplan zullen opstellen en dat gezamenlijk
aandacht zal worden geschonken aan de centrale kantoor en personeel voorzieningen. Er zal een
laadpunt voor elektrische voertuigen worden geïnstalleerd bij de kantore. Voor de GWW activiteiten is
KWS penvoerder (50% activiteiten en zal Boskalis ook 25% van het werk voor zijn rekening nemen).
Met Frank Faber van KWS is al contact gelegd om een CO2 reductieplan op te stellen voor dit project.
Het project start in de uitvoering begin 2014.

4.4

Maasbrug Roermond

Het Maasbrug project is een 50% deelname met Salverda. Onze partner is op niveau 5 gecertificeerd
voor de CO2 prestatieladder. Salverda is penvoerder op dit project en neemt de taak op zich een CO2
projectplan te schrijven. De totale CO2 uitstoot op dit project is zeer beperkt door de aard van de
activiteiten. CO2 reductie voornamelijk te realiseren door goede logistiek en aan en afvoer van
personeel en materieel.
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Initiatieven

5.1

Keteninitiatieven

1
2
3

Project Soesterberg

Naam
Betonnen bestratingproducten
Renoportalen
Colt asfalt

Status
Actief
Actief
Actief

Verantwoordelijke
Peter Veenstra
Frans Hintzen
Peter Veenstra/ Gerrit Kamp

Tevens zullen Vogel K.B. B.V. en Traffic & More onderzoek doen naar de haalbaarheid en
aantrekkelijkheid van een mogelijk keteninitiatief.
Betonnen bestratingproducten
De meeste winst te behalen bij de productie en levering van de betonproducten. Mourik zal zich dan
ook vooral gaan richten op het aangaan van de dialoog met leveranciers en andere steakholders.
Nieuwe ontwikkelingen/innovaties zullen nauwlettend in de gaten worden gehouden.
Binnen de keten heeft Mourik direct invloed op de tijdsinzet van materieel bij aanleg en onderhoud.
Mourik zal door middel van een efficiënter bestratingsproces de emissie zo veel als mogelijk
verminderen. Daar waar mogelijk worden betontegels gelegd m.b.v. een donkey. Dit
(hand)gereedschap heeft geen emissie en is arbo-vriendelijk.
Het kwantificeren van de reductie van scope 3 zien wij niet als een haalbaar iets. Resultaten zullen op
projectniveau inzichtelijk worden gemaakt. Naar aanleiding van dit initiatief is bijvoorbeeld MBI wel
verder gegaan met de ontwikkeling van methoden om straatstenen en beton klinkers te vervaardigen
met minder CO2 uitstoot. Op termijn zal dit initiatief algemeen zijn ingevoerd en niet meer verder
ontwikkeld kunnen worden. De communicatie met MBI loopt echter weer. We hebben wel weer
actuele doelstelling getracht te formuleren maar dit is sterk afhankelijk van de toepassing
mogelijkheden.
Renoportalen
Het
initiatief is nog steeds actueel. Door Mourik Limburg wordt ieder half jaar een
voortgangsrapportage opgesteld. Uiteraard zijn we ook hier afhankelijk van de toepassing van reno
portalen door RWS. Het initiatief is verder in beheer bij Frans Hinsen van Mourik Limburg.
Colt asfalt
Dit is een nieuw initiatief waarbij we een laag temperatuur asfalt hebben in ons leveringspakket dat
minder CO2 uitstoot genereert door:
Lagere verwerking temperatuur
Langere levensduur
Minder onderhoud
Lagere rolweerstand voor voertuigen
Lager lawaai niveau
In samenwerking met kennis instituut asfalt is een LCA opgeteld. Dit initiatief is recent opgenomen in
onze officiële initiatieven lijst. Recent is een groot project aangenomen waarin dit asfalt mengsel
toegepast zal worden.

5.2

Sector en/of branche initiatieven
Eigen initiatieven
Naam

Initiatief

Korte omschrijving

Reducti
e

Bijzonder

Verantwoordelij
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1

Gasoliewagen

2

Blauwzaam

nemer
Mourik

Mourik

Project Soesterberg

Gemeenschappelijk
gebruik van de eigen
gasoliewagen met
KWS met als doel
kleinere reisafstand en
effectiever gebruik.
(Sector)
(Branche)

5%

heden
Initiatief
loopt ten
einde.

10%

ke vanuit Mourik
Jan Kees van
Vliet

Jan Kees van
Vliet

Gasoliewagen
Mourik Groot-Ammers en KWS vestiging Duivendrecht hebben samen het Gasoliewagen initiatief
ontwikkeld, waarbij ze synergie zochten met betrekking tot het bevoorraden van projecten in elkaars
regio. Dit initiatief is uitgebreid met KWS Zwijndrecht en Mourik Services. Tevens is de overeenkomst
voor 2013 ondertekend.
Dit initiatief zal worden toegepast op het komende project A9 Badhoevedorp. Tevens zal dit jaar
onderzocht worden in hoeverre dit initiatief nog efficiënt en duurzaam ingezet kan worden.
Blauwzaam
Initiatief loopt voor de regio waarin Mourik zit. Als relatief grote onderneming en initiatief nemer van dit
initiatief is Mourik van belang voor het Blauwzaam initiatief. 20 juni is er weer een kennis bijeenkomst
waaraan vertegenwoordigers van Mourik zullen deelnemen. Mourik is goed in staat de CO2 reductie
van dit initiatief te realiseren binnen het nu gevoerde beleid.
Passieve initiatieven
Naam
Initiatiefnemer
1

E-fietsen project

Offensief
bereikbaarheid

Actieve initiatieven
Naam
Initiatiefnemer
1

Op Kop

Provincie Utrecht

2
3
4
5

Het Nieuwe draaien
Het Nieuwe rijden
CO2-projectplan
Beleidsadvies
commissie
Duurzaamheid

Natuur & milieu
IVOM
C.E.V.
Bouwend
Nederland

Verantwoordelijke vanuit
Mourik
Jan Kees van Vliet

Verantwoordelijke vanuit
Mourik
Jan Kees van Vliet/ Traffic &
More
Ton Ros
Ton Ros
Jan Kees van Vliet
Jan Kees van Vliet

Het nieuwe draaien is een initiatief waarvan Mourik direct de toegevoegde waarde heeft gemerkt op
het project Soesterberg waar een reductie van 13,2% behaald is. Mourik wil al haar machinisten de
cursus laten volgen en strak gaan monitoren op het nieuwe draaien. Dit geldt ook voor het initiatief het
nieuwe rijden, omdat dit initiatief toegepast zal worden op het project A9 Badhoevebogen.
Tevens zal er nog een terugkoppeling naar C.E.V. plaatsvinden met betrekking tot het CO2projectplan op project Soesterberg.
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Mourik is momenteel actief met het evalueren van nieuwe mogelijke initiatieven en is in samenwerking
met een kennisinstituut een sectorinitiatief aan het opzetten ten aanzien van het verbeteren van het
inzicht en de besparing van brandstof verbruik door GWW equipement.
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