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AFKORTINGENLIJST 
 

BFBN De Bond van Betonfabrikanten in Nederland 

CO2 Kooldioxide 

EIA Energie InvesteringsAftrek 

ICT Informatie- en CommunicatieTechnologie 

IZG Industrie Zand en Grind 

KAM Kwaliteit, Arbo en Milieu 

LED Light-Emitting Doide 

MKI Milieu Kosten Indicator 

MT Management Team 

MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

PAGO Periodiek Arbeid Gezondheidskundig Onderzoek 

PV Photo Voltaic 

SBO Spaansen BouwSystemen 

SDE Stimulering Duurzame Energie 

SGL Spaansen Grondstoffen en Logistiek 

SV Spaansen Vloeivloeren 

SWM Specifiek Werkzame Massa 

SZ Spaansen Zeevaart 

TBM Tuin en Bestratingsmaterialen 

VIOS Vragen, Ideeën, Opmerkingen en Suggesties 
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VOORWOORD 
 
Binnen Spaansen Groep is in 2016 veel ondernomen wat tot een positief rendement heeft geleid. We laten 
u zien dat het MVO beleid tastbaar aanwezig is in de breedte van de organisatie. Spaansen heeft over de 
hele linie processen, producten en diensten goed in beeld. Een volgende stap is datagerichte aansturing 
verder vorm te geven om zo verder het MVO beleid en daarmee eveneens de vermindering van de huidige 

CO2-emissie verder te optimaliseren.  
 
De samenwerking met ketenpartners is verdiept en het wederzijds vertrouwen is toegenomen. Samen 
kennis, kunde en vaardigheden delen heeft tot vermenigvuldiging van de output geleid. Bij dit alles is de 
goede kwaliteit en betrouwbaarheid ongewijzigd gebleven. Resultaat? Uitbreiding van de productielocatie, 
opening nieuwe vestiging Tuin en Bestrating, investeringen in materieel en het bedenken van innovatieve 
ICT toepassingen etc. De plannen voor 2017 liggen klaar! 
 
‘Partnership op z’n best’ wordt natuurlijk ook mogelijk gemaakt door onze medewerkers die elke dag het 
gedachtengoed van Spaansen positief vorm geven. Binnen Spaansen is de VIOS-bus (vragen, Ideeën, 
Opmerkingen en Suggesties) geïntroduceerd. Collega’s houden elkaar scherp op het gebied van lifestyle, 
veiligheid en welbevinden. Met elkaar zijn we, dankbaar, blij en trots op het resultaat! Van alle kanten 
bezien is er één conclusie die overblijft: ‘Verbinding Is Ons Succes’. 
 
 
Namens de groepsdirectie 
Spaansen Groep B.V. 
 
 
J.G.H. Spaansen 
Algemeen Directeur 
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LEESWIJZER 
 
Voor u ligt de voortgangsrapportage aangaande CO₂-Prestatieladder. Wij zijn blij u te kunnen melden dat 
Spaansen Groep vanuit een stabiele basis verder kan professionaliseren. In dit verslag bouwen wij verder 
op de, eerder opgezette, goede en overzichtelijke rapportage. We menen dit in deze editie wederom 
gevonden te hebben. 
 
We hebben ons enerzijds laten leiden door de voorschriften vanuit het handboek voor de CO2-
Prestatieladder 3.0 en anderzijds hebben we de authenticiteit van het document gehandhaafd. Er is een 
eenvoudige onderverdeling van de hoofdstukken gemaakt volgens het proces Inzicht, Reductie, 
Communicatie en Participatie. 
 
De hoofdstukken Inzicht, Reductie, Communicatie en Participatie zijn in dit document volledig uitgewerkt. 
CO2-emissiereducerende initiatieven uit voorgaande jaren zijn als appendix toegevoegd. Tot slot is 
beeldend materiaal in de vorm van foto’s en slides eveneens als appendix toegevoegd. De reden hiervoor is 
dat de directie, MT-leden en medewerkers van mening zijn dat Spaansen als gerenommeerd familiebedrijf 
‘gezien’ mag worden. 
 
 
De KAM-coördinatoren 
J. Wiedijk / R. Bergsma 
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INZICHT 
 
Voortschrijdend inzicht door steeds intensiever met de materie van energiereductie en MVO om te gaan, 
heeft ertoe geleid dat Spaansen een vacature heeft open gesteld voor een fulltime KAM-coördinator. De 
sollicitatieprocedure is eind 2016 opgestart. 
 
Door bewust met de materie van energiereductie en MVO bezig te zijn, heeft Spaansen voortschrijdend 
inzicht gekregen met behulp van het door de administratie aangeleverde CO2-emissie 
inventarisatiebestand. Hierbij zijn onderstaande punten volgens het handboek CO2-Prestatieladder 3.0 
leidend geweest: 
1. identificatie en analyse van energiestromen van het bedrijf en de projecten; 
2. alle energiestromen zijn aantoonbaar en kwantitatief in kaart gebracht en de lijst wordt tweejaarlijks 

opgevolgd en actueel gehouden; 
3. volgens het bovengenoemde handboek is tevens in deze rapportage in hoofdstuk drie een 

maatregelenlijst toegevoegd. 
 
Het bepalen van de CO₂-emissie start met het overzetten van facturen en grootboekrekeningen in Excel en 
dient als basis voor het bepalen van de CO2-footprint van de Spaansen Groep.  
 

Identificatie en analyse van energiestromen van het bedrijf en de projecten  
 
Om de actuele identificatie en analyse van de energiestromen van de organisatie en de projecten in kaart 
te brengen is er een interne audit uitgevoerd en een energiebeoordeling opgesteld. 
 

Interne audit 
De interne audit voor de CO2-Prestatieladder is op 7 maart 2017 door de KAM-coördinator uitgevoerd. Een 
realistisch beeld van het afgelopen jaar is gevormd door feitelijk meetgegevens te verbinden met 
subjectieve gegevens. Door het structureel communiceren op intranet wordt de eenduidige visie en de 
bewustwording ervan geborgd.  
 
De VIOS-bus (Vragen, Ideeën, Opmerkingen en Suggesties) die op elke locatie is geplaatst stelt elke 
medewerker in staat om mee te denken en verantwoording te dragen voor het MVO-beleid in de 
organisatie.  
 
De terugkoppeling van de inhoud van de VIOS-bus vindt plaats tijdens overleg en schriftelijk of digitaal op 
intranet. Extern wordt gecommuniceerd in het Spaansen magazine ‘De Trechter” en op de website.  
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Energie beoordeling 
Hieronder staat een nadere beoordeling van de drie energiestromen binnen de Spaansen Groep:  

 diesel 

 gas 

 stroomverbruik 
 
Dit is per BV weergegeven en per ‘transportsoort’ (weg, water). Dan volgen de liters en het percentage van 
het totaal. Vervolgens is de omvang gekwantificeerd en de mate waarop beïnvloeding mogelijk is. De som 
hiervan geeft een getal. Hoe hoger het getal, hoe hoger de prioriteit voor het betreffende aspect en hoe 
hoger het reductiepotentieel.  
 
Energiestroom Diesel 
 

2016 Diesel (l) % omvang Invloed Weging/Prio 

Groep 6.873 0 1 2 2 

SGL 
Wegtransport 

2.331.062 51 3 2 6 

SGL Binnenvaart 678.125 15 2 1 2 

Zeevaart 1.213.555 27 3 1 3 

Vloeivloeren 88.299 2 2 2 4 

Garage 12.156 0 1 2 2 

TBM (incl. ZOB) 7.908 0 1 2 2 

IZG 143.969 1 2 2 4 

SBO 51.981 1 2 2 4 

TOTAAL 4.533.928 100    

Figuur 1 Energie beoordeling diesel Spaansen Groep 2016 

 
Energiestroom Gas 
 

2016 Gas (m3) % omvang Invloed Weging/Prio 

Groep 1.838 1 1 2 2 

SGL 1.379 1 1 2 2 

Zeevaart PM  1 1 1 

Vloeivloeren 460 0 1 2 2 

Garage 45.068 19 3 2 6 

TBM (incl. ZOB) 7.876 3 1 2 2 

IZG 4.487 2 1 2 2 

SBO 175.905 74 3 2 6 

TOTAAL 237.013 100    

Figuur 2A Energie beoordeling gas Spaansen Groep 2016 
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Figuur 2B Energie verbruik gas Spaansen Groep 2013 tm 2016 

 

2016 Elektra (kWh) % omvang Invloed Weging/Prio 

Groep 390 0 1 2 2 

SGL 145.767 6 2 2 4 

Zeevaart PM  1 1 1 

Vloeivloeren 97 0 1 1 1 

Garage 372.057 15 3 2 6 

TBM (incl. ZOB) 66.656 3 2 2 4 

IZG 1.337.326 53 3 2 6 

SBO 615.873 24 3 2 6 

TOTAAL 2.538.166 100    

Figuur 3A Energie beoordeling elektra Spaansen Groep 2016 

 

 
Figuur 3B Energie verbruik electra Spaansen Groep 2013 tm 2016 
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Op basis van bovenstaande analyse zijn de volgende aandachtsgebieden geïdentificeerd (gebaseerd op 
prio): 
 

 Dieselverbruik Wegtransport 
 Gasverbruik Garage 
 Gasverbruik Bouwsystemen  
 Stroomverbruik Garage 
 Stroomverbruik Industriezand & -grind 
 Stroomverbruik Bouwsystemen 

 
Zoals te zien is, zijn er geen wijzigingen in weging/prio t.o.v. vorig jaar in deze energiebeoordeling. We gaan 
per aandachtsgebied nader specificeren welke machines, afdelingen of onderdelen veel energie gebruiken, 
om te kijken hoe we dit kunnen verminderen en zodoende de CO2-footprint van Spaansen verder te 
verkleinen. 
 

Aantoonbare en kwantitatieve energiestromen 
 

Aantoonbare energiestromen 
Zoals eerder vermeld start het bepalen van de CO₂-emissie met het overzetten van facturen en 
grootboekrekeningen in Excel en dient als basis voor het bepalen van de CO2-footprint van de Spaansen 
Groep. Hiermee worden energiestromen door Spaansen aantoonbaar in kaart gebracht en een actuele 
emissie-inventaris bijgehouden. Hierin staat tevens beschreven waar de benodigde gegevens vandaan 
komen. Op de server van Spaansen zijn deze data in detail te vinden in Excel formaat. 2011 is hierin het 
referentiejaar. 
In figuur 4 ziet u het overzicht van de emissie-inventaris van de Spaansen Groep over 2015 en in figuur 5 
worden dezelfde gegevens getoond over 2016. Hierbij maken we de volgende aantekeningen: 
 

 aardgas wordt gebruikt voor verwarming en voedselbereiding (kantine Harlingen); 

 elektriciteit wordt voor verschillende doeleinden gebruikt, zoals verlichting, verwarming/koeling, 
aandrijving van elektrische machines, trechters, gereedschappen, kantoorapparatuur, 
voedselbereiding (kantine Harlingen e.d.); 

 het grootste aandeel qua CO2-emissie is uiteraard het dieselverbruik van de vrachtwagens en 
schepen, dit is ook logisch aangezien Spaansen van origine een transportbedrijf is. Witte diesel 
wordt voor alle landactiviteiten gebruikt, rode diesel is alleen voor de schepen. 
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2015 
Scope 1 

Categorie Onderdeel Extra gegevens Eenheid Hoeveelheden 
(2015) 

Bron 

Brandstof Verwarming Spaansen Groep B.V. m3 gas 2.063  

Spaansen Grondstoffen en Logistiek B.V. 2.380 Meter- 

Spaansen Industriezand en -grind B.V. 3.866 standen 

Spaansen Materieel en Techniek B.V. 42.208  

Spaansen Bouwsystemen B.V. 151.818  

Spaansen Vloeivloeren B.V. 516  

  Spaansen Tuin- en bestratingsmaterialen 
B.V. 

  6.505  

Machines en 
diversen 

Diesel Liter diesel 3.851.511  

Benzine Liter benzine 0 Facturen 

LPG Liter LPG 4.483  

Overige Overige    Anders 

Zakelijk auto 
gebruik 

Lease bedrijf  Diesel Liter diesel 0  

Benzine Liter benzine 0 Facturen 

LPG Liter LPG 0  

Eigen beheer 
auto's 

Diesel Liter diesel 81.984  

Benzine Liter benzine 0 Facturen 

LPG Liter LPG 0  

Overige Overige     Anders 

Airconditioning Vestiging Hoofdkantoor Kg gelekt 
koelgas 

0  
 
Meter-
standen 

Vestiging 2 Onbekend* 

Vestiging 3 Onbekend* 

Vestiging 4 Onbekend* 

Vestiging 5 Onbekend*  

2015 
Scope 2 

Categorie Onderdeel Extra gegevens Eenheid Hoeveelheden Bron 

Zakelijke  
vliegreizen 

Boeking 
agent 

vlucht <700 km Kilometers  0  

vlucht 700-2500 km Kilometers  0 Facturen 

vlucht >2500 km Kilometers  10.400  

Zakelijke 
gebruik privé 
auto 

Gedeclareer -
de 
kilometers 
voor 
zakelijke 
ritten 

  Kilometers 224.953 Anders 

Elektriciteits- 
verbruik 

Elektriciteit Spaansen Groep B.V. KWh 291  

Spaansen Grondstoffen en Logistiek B.V. 123.951  

Spaansen Industriezand en -grind B.V. 1.048.606 Meter- 

Spaansen Materieel en Techniek B.V. 403.500 standen 

Spaansen Bouwsystemen B.V. 548.993  

Spaansen Vloeivloeren B.V. 73  

Spaansen Tuin- en Bestratingsmaterialen 
B.V. 

87.223  

Figuur 4 Emissie inventaris Spaansen Groep 2015 
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2016 
Scope 1 

Categorie Onderdeel Extra gegevens Eenheid Hoeveelheden 
2016 

Ton CO2 

Brandstof Verwarming Spaansen Groep B.V. m3 gas 1.838 3,5 

Spaansen Grondstoffen en Logistiek B.V. 1.379 2,6 

Spaansen Industriezand en -grind B.V. 4.487 8,5 

Spaansen Materieel en Techniek B.V. 45.086 84,9 

Spaansen Bouwsystemen B.V. 175.905 331,4 

Spaansen Vloeivloeren B.V. 460 0,9 

  Spaansen Tuin- en bestratingsmaterialen 
B.V. (incl. ZOB) 

  7.876 14,8 

Machines en 
diversen 

Diesel Liter diesel 4.444.145 14.354,6 

Benzine Liter benzine   0,0 

LPG Liter LPG 5.482 9,9 

Overige Overige     0,0 

Zakelijk auto 
gebruik 

Lease bedrijf  Diesel Liter diesel   0,0 

Benzine Liter benzine   0,0 

LPG Liter LPG   0,0 

Eigen beheer 
auto's 

Diesel Liter diesel 89.394 288,7 

Benzine Liter benzine 0,0 0,0 

LPG Liter LPG 0,0 0,0 

Overige Overige   0,0 0,0 

Airconditioning Vestiging Hoofdkantoor Kg gelekt 
koelgas 

0 

  
 

Vestiging 2 Onbekend* 

Vestiging 3 Onbekend* 

Vestiging 4 Onbekend* 

Vestiging 5 Onbekend*   

2016 
Scope 2 

Categorie Onderdeel Extra gegevens Eenheid Hoeveelheden Ton CO2 

Zakelijke  
vliegreizen 

Boeking 
agent 

vlucht <700 km Kilometers    0,0 

vlucht 700-2500 km Kilometers  3772 0,8 

vlucht >2500 km Kilometers    0,0 

Zakelijke 
gebruik privé 
auto 

Gedeclareer -
de 
kilometers 
voor 
zakelijke 
ritten 

  Kilometers 

285.999 62,9 

Elektriciteits- 
verbruik 

Elektriciteit Spaansen Groep B.V. KWh 390 0,0 

Spaansen Grondstoffen en Logistiek B.V. 145.767 0,0 

Spaansen Industriezand en -grind B.V. 1.337.326 0,0 

Spaansen Materieel en Techniek B.V. 372.057 0,0 

Spaansen Bouwsystemen B.V. 615.873 0,0 

Spaansen Vloeivloeren B.V. 97 0,0 

Spaansen Tuin- en Bestratingsmaterialen 
B.V. (incl. ZOB) 

66.656 
0,0 

Figuur 5 Emissie inventaris Spaansen Groep 2016 
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15.102 

63 

CO2-Emissie inventarisatie 
2016: 15.165 ton

scope 1 scope 2

13.108 

49 

CO2-Emissie inventarisatie 
2015: 13.159 ton

scope 1 scope 2

Kwantitatieve energiestromen 
Vanuit de verwerking van aantoonbare energiestromen kunnen deze gekwantificeerd worden en 
vervolgens als basis dienen voor het berekenen van de CO2-footprint. Spaansen Groep maakt gebruik van 
de conversiefactoren zoals die zijn voorgeschreven in het handboek 3.0. De uitkomst hiervan is 
weergegeven in de tabellen in figuur 6 en 7 en gevisualiseerd in grafieken in figuren 8 en 9. Beiden laten 
zien dat de grootste CO2-emissie zich bevindt zich in scope 1. Dit is vooral afkomstig van de diesel die 
gebruikt wordt voor het transporteren van de verschillende materialen. 
 

Scope 
Hoeveelheid 
(ton) Percentage 

 
Scope 

Hoeveelheid 
(ton) Percentage 

1 13.108 99,6  1 15.102 99,6 

2 49 0,4  2 63 0,4 

3 0 0  3 0 0 

Totaal 13.159 100.00  Totaal 15.165 100.00 
Figuur 6 Tabel CO2-emissie 2015 naar scope      Figuur 7 Tabel CO2-emissie 2016 naar scope 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Figuur 8 Grafiek CO2-emissie 2015 Spaansen Groep    Figuur 9 Grafiek CO2-emissie 2016 van Spaansen Groep 

 

Gebruikte conversiefactoren: 2015/17 (handboek v3.0) 

Diesel 3.230 gram CO2/liter 

Elektriciteit         0 gram CO2/kWh 

Gas 1.884 gram CO2/m3 

LPG 1.806 gram CO2/liter 

Gedeclareerde kilometers    220 gram CO2/km 

Figuur 10 CO2 conversiefactoren 
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REDUCTIE 
 
Binnen de Spaansen Groep worden voor het efficiënt uitvoeren van de bedrijfsactiviteiten verschillende 
energiesoorten ingezet. Zoals: witte en rode diesel, accijnsvrije diesel, aardgas, propaangas en elektriciteit. 
Aangezien Spaansen een transportbedrijf is, is diesel de energiesoort die het meest verbruikt wordt en voor 
het overgrote deel de CO2-footprint van Spaansen als geheel bepaalt.  
 
Spaansen kent diverse entiteiten met ieder een geheel eigen bedrijfsvoering. Om deze reden is ervoor 
gekozen om per divisie/bedrijfsonderdeel activiteiten en/of resultaten in kaart te brengen. Om zo het kader 
van vermindering CO2-emissie, brandstofbesparing etc. helder te beschrijven. Er is een separaat plan van 
aanpak voor een overzicht van de acties om de CO2-emissie te reduceren.  
 
Hiermee willen wij de lezer gestructureerd inzicht geven in de plannen, acties en evaluaties die 
plaatsvinden om het inzicht in reductie verder te vergroten.  
 

Doelstellingen reductie 
 

Hoofddoelstelling 
Spaansen is ruim 70 jaar het stabiele en gerenommeerde familiebedrijf waar elke dag de vraag wordt 
gesteld: waar en hoe kan het beter voor People, Profit en Planet? Zij komt door inzicht, in samenwerking 
met ketenpartners, tot een significante reductie die leidt tot een transparant MVO-beleid wat duidelijk 
intern en extern wordt gecommuniceerd. 
 

Subdoelstellingen 

 Spaansen is een stabiel, gerenommeerd en professioneel familiebedrijf dat langdurige relaties 
onderhoudt met ketenpartners en is gecertificeerd conform de CO2-Prestatieladder. 

 Spaansen draagt door haar bedrijfsvoering aan iedere stakeholder actief en enthousiast haar missie 
en visie uit zoals deze intern en extern wordt gecommuniceerd. 

 Verbinding van directie, MT-leden en alle medewerkers voor het dragen van gezamenlijke 
verantwoording inzake continuïteit, professionaliteit en MVO-beleid van de Spaansen Groep. 

 

Gekwantificeerde doelstelling 
De Spaansen Groep is in 2011 gestart met het traject om doelgericht haar CO₂-emissie te reduceren en 
heeft zichzelf destijds tot doel gesteld om zich te laten certificeren conform de CO₂-Prestatieladder. De 
doelstelling van de Spaansen Groep is om de CO₂-emissie de komende jaren te verminderen met 10% in 
2020 t.o.v. 2011 en gerelateerd aan de omzet.  
 

Resultaat reductiedoelstellingen 
Binnen de hele Spaansen Groep is bij alle bedrijfsonderdelen een groeiend bewustzijn en enthousiasme te 
zien omtrent de vermindering van CO2-emissie. Door dit natuurlijke proces zien we een meedenken van 
medewerkers wat resulteert in goede CO2-besparende ideeën.  
 
Doordat directie, MT-leden en medewerkers gebruik maken van korte lijnen komen ze met elkaar tot een 
kwalitatieve besluitvorming wat leidt tot een gedragen krachtig besluit. De korte lijnen zijn gewaarborgd 
door de in 2015 ingevoerde overlegstructuur die gedisciplineerd wordt opgevolgd. 
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Reductie maatregelen 
 

Highlights 
 
Hieronder de highlights waar Spaansen Groep en de bijbehorende divisies zich de afgelopen periode op 
hebben gericht en verder in dit hoofdstuk worden alle reductiemaatregelen per divisie/werkmaatschappij 
nader uitgewerkt/opgesomt. 
 
1. Spaansen Groep: interne en externe communicatie verbeterd door behoud van de heldere 

overlegstructuur, consequent gebruik van intranet en de diverse beeldschermen op alle locaties, 
aanpassing website en het plaatsen van nieuwsberichten daarop, consequent het beleid tonen in 
bedrijfsmagazine ‘De Trechter’; aanpassing bedrijfskleding; maatschappelijk verantwoord inkopen 
(MVI); vervanging personenwagens. 
 

2. Spaansen Grondstoffen en Logistiek: het per chauffeur inzichtelijk maken en periodiek bespreken van 
het brandstofverbruik met de chauffeurs heeft CO2 bewuster rijgedrag tot gevolg; meerdere 
losplaatsen, waardoor efficiënter transport kan plaatsvinden; Euro 4 motoren in 2016 bijna geheel ten 
einde; lichtere auto’s door implementatie van Aluminium laadbakken; het vaker gebruik maken van één 
type vrachtauto die voor diverse taken inzetbaar is, wordt de inzetbaarheid van de vrachtauto’s 
flexibeler. 
 

3. Spaansen Bouwsystemen: ingebruikname distributie-HUB voor casco-elementen in De Meern; tijdens 
de bouw van de nieuwe fabriekshal in Harlingen legio aan CO2 bewust keuze gemaakt zoals installatie 
van zeven snelloopdeuren t.b.v. warmte behoud in de productieruimten en installatie van nieuwe LED 
verlichting; verder is/wordt er LED verlichting op verschillende plekken in de fabriekshallen en 
buitenterrein geplaatst (deels vervanging/deels 2017), nieuwe hoogrendementsketels, diverse isolaties 
aangebracht, rijpheidsmeting betonproducten, uitbreiding productiehal en herinrichting kantoren, 
aanschaf nieuwe bokkenwagen (tier IV), elektrische transportmiddelen aangeschaft ter vervanging, een 
overzicht van de Milieu Kosten Indicator (MKI) van SBO, dit is de output van gegevens die is ingevoerd 
in een CUR tool van de BFBN, hiermee is te zien dat er de afgelopen jaren aanzienlijk is bespaard op 
CO2-emissie. 
 

4. Spaansen Tuin- en bestratingsmateriaal: voor de derde vestiging in Zuidoostbeemster is gekozen voor 
een historische plaats om de MVO-gedachten vorm te geven; bestaande tuinen zijn gebruikt, 
geupgraded en verwerkt met als resultaat eigentijdse en sfeervolle showtuinen, aanschaf van een 
elektrische heftruck voor nieuwe vestiging, LED verlichting in nieuwe vestiging. 
 

5. Spaansen Zeevaart: door de motor op rubbers te plaatsen is een significante geluidsreductie 
gerealiseerd. 
 

6. Spaansen Industriezand en -grind: herinrichting kantoor, CO2-besparing door het plaatsen van een 
transportband waardoor 100 transport- en 100 kraan-uren worden bespaard. 
 

7. Spaansen Materieel en Techniek: er is LED-verlichting in de gehele werkplaats geplaatst. 
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8. Spaansen Vloeivloeren: het periodieke onderhoud is efficiënter gemaakt waardoor er minder uitval is 
en onnodig transport wordt voorkomen en met de nieuwe lichte trailers is de belading toegenomen 
van 12 naar 20 ton. 

 

Gedetaileerde beschrijving 
 
Alle initiatieven opgestart in 2016 die CO2-emissiereductie tot doel hebben, evenals initiatieven die 
betrekking hebben op MVO staan hieronder per bedrijfsonderdeel beschreven. 
 
Spaansen Groep 

Sterk verbeterde communicatie, zowel intern als extern 
 Door het verfijnen van het intranet is de interne communicatie sterk verbeterd. Het intranet is de 

startpagina van de webbrowser en wordt door meerdere informatiestromen vanuit de organisatie 
gevoed; 

 Het periodiek uitgeven bedrijfsblad ‘De Trechter’ bevat in elke oplage onderwerpen die betrekking 
hebben op het maatschappelijk verantwoord ondernemen en CO2-bewust ondernemen van Spaansen. 
Hiermee wordt benadrukt dat deze onderwerpen mede door de directie worden (aan)gedragen en als 
essentieel worden geacht; 

 De in 2015 ingevoerde en geborgde overlegstructuur is ook in 2016 stringent opgevolgd. De ontstane 
korte communicatielijnen bevorderen snelle uitvoering van acties waardoor problemen eerder zijn 
opgelost en innovatie sneller beschikbaar zijn.  

Bedrijfskleding 
 Om een uniforme en professionele uitstraling te bereiken en het werkplezier te vergroten is een 

nieuwe kledinglijn vastgesteld. In april 2016 hebben alle medewerkers het nieuwe kledingpakket 
ontvangen. Bij de samenstelling van het nieuwe pakket zijn de volgende keuzecriteria gehanteerd: 

 veiligheid voor de medewerkers; 

 comfort voor de medewerkers; 

 (uniforme) uitstraling als professionele organisatie; 

 kostenverlaging door samenwerking met één leverancier. 

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 
 Waar mogelijk wordt bij de aanschaf van een product of grondstof de CO2-footprint voor het 

produceren hiervan meegenomen in de selectieprocedure van een leverancier. Door naast het 
verbeteren van de eigen CO2-footprint ook de CO2-footprint van de toeleveringsketen te beschouwen, 
wordt een substantieel grotere impact op CO2-emissiereductie verkregen. 

Vervanging Personenauto’s 
 De continue ontwikkeling en verbetering van de motoren in personenauto’s, zorgen voor een lagere 

milieubelasting. Door het vervangen van de oudere personenauto’s met auto’s welke motoren 
bevatten met de nieuwste technologie wordt een CO2-footprint gereduceerd. 

Plaatsing oplaadpunt elektrische auto’s 
 Op het parkeerterrein bij het hoofdkantoor in Winkel is een dubbele oplaadpunt voor elektrische auto’s 

geplaatst. Het gebruik van elektrische auto’s neemt gestaag toe onder de medewerkers.  

Lunchen met de directie 
 Om de wederzijdse betrokkenheid tussen medewerkers en de groepsdirectie te vergroten worden alle 

medewerkers periodiek uitgenodigd om samen met de directie te lunchen. De medewerkers bepalen 
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tijdens deze lunch de inhoud van het gesprek. De directie is erg benieuwd naar de mening, visie, vragen 
en feedback van de medewerkers. Tijdens een respectvol, eerlijk en transparant gesprek willen zij die 
graag van de medewerkers horen. 

Tijdelijke betoncentrale Harlingen  
 In Harlingen is een tijdelijke betoncentrale gerealiseerd t.b.v. het project N31, waarbij samen met onze 

ketenpartners de vervoersbewegingen danig worden gereduceerd. 

Gebruik maken van één type vrachtauto die voor diverse taken inzetbaar is 
 Het overwegend gebruik maken van één type vrachtauto die voor diverse taken inzetbaar is maakt het 

vrachtwagenpark flexibeler. Hierdoor wordt het materieel efficiënter ingezet en onnodig af te leggen 
kilometers om een specifiek stuk materieel op locatie te krijgen worden voorkomen. 

Verstrekken fruit voor de medewerkers 
 Het verstrekken van vers fruit aan de medewerkers is een groot succes gebleken. Hierdoor is het 

project uitgebreid naar alle vestigingen en als standaard ingevoerd.  

Sponsering van plaatselijke maatschappelijke- en goede doelen 
 Spaansen is sponsor van het KWF kankerbestrijding. Een ziekte die in de leefomgeving van bijna iedere 

Nederlander een rol speelt. Daarnaast sponsort de organisatie plaatselijke maatschappelijke doelen, 
zoals het op scholengeven van voorlichting over gevaren rond een vrachtwagen in het verkeer. 
Kinderen zijn zich niet bewust van de gevaren rond een vrachtwagen en de blinde hoeken die een 
chauffeur heeft rond zijn vrachtwagen. 

 
Spaansen Grondstoffen en Logistiek 

Invoering informatiesysteem 
 Met het in gebruik nemen van het nieuwe informatiesysteem wordt de doelstelling om papierloos te 

werken met één stap behaald. Daarnaast verzorgt het systeem in een betere ondersteuning voor de 
chauffeurs, planners, diviesies evenals de klanten van Spaansen. Het systeem geeft meer inzicht in wat 
er gebeurt en wat we doen. Mede hierdoor kan een volgende te nemen stap in CO2-emissie reductie 
bepaald worden. 

Per chauffeur inzichtelijk maken en periodiek bespreken van het brandstofverbruik 
 Het systeem waarmee per chauffeur het brandstofverbruik inzichtelijk wordt gemaakt is geruime tijd in 

gebruik. De verkregen individuele verbruiksgegevens van de chauffeurs worden met hen besproken 
tijdens de voortgangsgesprekken. Dit verzekert het periodiek onder de aandacht brengen van 
milieubewust rijgedrag. De chauffeur verneemt zijn verbruik in verhouding tot het gemiddelde wat 
motiveert om nog CO2 bewuster rijgedrag te vertonen.  

Lifestylebegeleiding voor de chauffeurs 
 In het begin van dit jaar is uit de PAGO-keuring naar voren gekomen dat een groep chauffeurs een hoog 

Body Mass Index hebben. Een BMI hangt samen met leeftijd, gewicht en lengte. Deze medewerkers zijn 
op initiatief van Spaansen door de bedrijfsarts benaderd om deel te nemen aan een 
lifestylebegeleidingstraject.  

De VIOS-bus 
 De Vragen, Ideeën, Opmerkingen en Suggesties bus is ingevoerd. Medewerkers van Spaansen zijn elk 

specialist in hun eigen rol en weten beter als geen ander wat daar speelt en wat er beter kan. Door als 
organisatie een luisterend oor te bieden middels de VIOS-bus kunnen irritaties weggenomen-, 
efficientieslagen gemaakt- en besparende maatregelen opgepakt worden.  
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Meerdere losplaatsen 
 Het aantal loswallen neemt gestaagd toe. Eind 2016 is er een loswal te Amsterdam, Beverwijk, Diemen, 

Schagen, Enkhuizen, IJmuiden en Alkmaar. De wens bestaat om ook in de opvolgende jaren kansen te 
benutten en het aantal laadlocaties verder uit te breiden. Er zijn initiatieven gestart om Zandhandel en 
Overslaglocatie Feenstra B.V. in Leeuwarden over te nemen. Een verbeterde regionale dekking van 
loswallen, resulteert in een lager dieselverbruik doordat vrachtwagens minder ver hoeven te rijden om 
zand te laden. 

Aanpassing wagenpark en materieel, Euro 4 motoren bijna uitgerangeerd 
Vanaf 2014 worden alleen nog vrachtwagens die voorzien zijn van een Euro 6 motor aangeschaft.  
 

wagenpark 2016 Q1Q2 2016 2015 Q1Q2 2015 2014 

Euro 2 0 0 0 1 2 

Euro 3 0 1 2 2 2 

Euro 4 7 10 20 20 28 

Euro 5 17 17 18 21 21 

Euro 6 30 28 19 16 1 

Figuur 11 Inventarisatie van het huidige vrachtwagenpark 

 Ten aanzien van het wagenpark is ingezet op meer trailers en minder op aangedreven auto’s met als 
resultaat minder CO2-emissie. Aanvullend hebben de nieuwe trailers een weegsysteem en kunnen deze 
maximaal geladen worden volgens de wettelijke normering.  

 Aanschaf van Rojo cascotrailers die speciaal zijn gemaakt voor het vervoer van de A-bokken en lichter 
van gewicht zijn dan hun voorgangers. 

 Aanschaf van drie nieuwe Rojo kiptrailers. Deze zijn van hoogwaardig staal gemaakt en wegen maar 
400kg zwaarder dan onze alu kippers, een voordeel is ook dat dit materiaal slijtvast is en we geen 
kunststof vloer hoeven te monteren wat weer 400kg bespaart. Dit resulteert in een hogere 
bezettingsgraad en minder brandstofverbruik. 

 Er rijden geen vrachtwagens met euro 3 moter meer sinds 2e helft 2016. 
 
Spaansen Bouwsystemen(SBO) 

Ingebruikname distributie-HUB voor casco-elementen in De Meern 
 Het in de nacht transporteren van elementen naar de HUB zorgt voor een lager dieselverbruik. Door de 

lagere verkeersdruk in de nacht kan er efficiënter gereden worden;  

 Doordat de HUB centraal gelegen is, kan de levering van de elementen op de diverse bouwlocaties met 
een efficiëntere inzet van vrachtwagens worden gerealiseerd. Dit resulteert in een aanzienlijke afname 
van te rijden kilometers; 

 De HUB heeft tot effect dat de aflevertijd van de elementen op de bouwlocaties betrouwbaarder is 
geworden. 

CO2-footprint continue in ogenschouw tijdens uitbreiding van de fabriekshal 
Tijdens de bouw van de nieuwe fabriekshal in Harlingen zijn legio aan CO2 bewust keuze gemaakt zoals 

 installatie van zeven snelloopdeuren t.b.v. warmte behoud in de productieruimten; 

 installatie van nieuwe LED verlichting. Verder is er LED verlichting op verschillende plekken in de 
fabriekshallen en buitenterrein geplaatst (het vervangen van de verlichting loopt door in 2017);  

 plaatsing van een nieuwe hoogrendementsketel;  

 het aanbrengen van diverse soorten isolatie;  
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 aanschaf van elektrische transportmiddelen ter vervanging. 

CO2 bewust bouwen tijdens uitbreiden van het kantoor 
 Plaatsing van een energiezuinige warmteterugwinning unit; 

 Plaatsing van warmte- en zonwerend glas; 

 Plaatsing van bewegingssensoren ten behoeve van verlichting; 

 Ten behoeve van het isoleren van het dak is gekozen voor isolatiemateriaal met een RC waarde van 6,0; 

 Op het parkeerterrein in Harlingen is een dubbele oplaadpunt voor elektrische auto’s geplaatst. Het 
gebruik van elektrische auto’s neemt gestaag toe onder de medewerkers.  

CO2 reductie bij productie en verplaatsen van de casco elementen 
 Er worden langere wanden geproduceerd, waarbij 12,5% minder kraanbewegingen nodig zijn; 

 Door aanpassingen aan de A-blokken waarop casco elementen worden vervoerd, is een hoger 
laadvermogen mogelijk; 

 Voor transport van de casco elementen op en rond het opslag terrein zijn twee elektrische heftrucks, 
een bokkenwagen (tier IV) en een Groupil elektrisch transportwagen aangeschaft. Hiermee wordt o.a. 
een LPG heftruck vervangen; 

 Om warmteverlies te reduceren is het leidingwerk van de ketel naar de productietafels geisoleerd. 

Invoering rijpheidsmeting betonproducten 
 Door gebruik te maken van beton rijpheidsmeters kan nauwkeurig bepaald worden: 

o de mate van uitharding van het beton. Dit inzicht verzorgt een efficienter gebruik van de 
verwarmingselementen in de betontafels, met een reductie in gasverbruik tot gevolg. 

o de exacte samenstelling van het beton. Dit is naast de kwaliteit ook van invloed op de 
hoeveelheid geproduceerde CO2 tijdens het productieproces. Het inzichtelijk hebben van deze 
waardes maakt sturing op het productieproces mogelijk. 

 Het gebruik maken van de Milieu Kosten Indicator (MKI). Dit is de output van gegevens die zijn 
ingevoerd in de CUR tool van de BFBN. Deze laat zien dat er de afgelopen jaren aanzienlijk is bespaard 
op CO2-emissie door te sturen op de samenstelling van het beton.  

 

 
Figuur 12 Milieu Kosten Indicator voor betonproductie 

Spaansen Tuin- en Bestratingmaterialen (TBM), (inclusief Zuidoostbeemster) 

Structureel kiezen voor een elektrische toepassing 
 Organisatiebreed wordt structureel een keuze gemaakt voor elektrische toepassingen, boven 

toepassingen met een verbrandingsmotor. Zo is op de nieuwe tuin- en bestratingmateriaal vestiging te 
Zuidoostbeemster gekozen voor een nieuwe elektrische heftruck; 
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 Het kiezen voor LED verlichting is inmiddels binnen de Spaansen organisatie een vanzelfsprekende 
keuze. De Zuidoostbeemster vestiging is voorzien van LED verlichting. 

 
Spaansen Zeevaart (SZ) 

Plaatsing van de motor op rubbers 
 Door de motor op rubbers te plaatsen is een significante geluidsreductie gerealiseerd. 
 
Spaansen Industriezand en -grind (IZG) 

Plaatsing transportbanden 
 Door gebruik te maken van nieuwe transportbanden is structureel minder kraanbeweging nodig. 

Daarnaast neemt ook het aantal draaiuren van het totaal aan transportband af.  
 
Spaansen Materieel en Techniek (SMT) 

Structureel toepassen van LED verlichting 
 In de werkplaats is er LED-verlichting in de gehele werkplaats geplaatst. 
 
Spaansen Vloeivloeren (SV) 

Onderhoud aan vrachtwagens is verbeterd 
 Het periodieke onderhoud is efficiënter gemaakt waardoor er minder uitval is en onnodig transport 

wordt voorkomen. 

Toegenomen capaciteit door lichte trailers 
 Door gebruik te maken van nieuwe lichte trailers is de belading toegenomen van 12 naar 20 ton. 

Hierdoor is minder bevoorrading nodig en worden vele kilometers bespaard.  
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Voortgang reductiedoelstelling  
De voortgang t.a.v. het behalen van de gestelde doelen is nagegaan met behulp van de jaarinventarisatie 
2016. In onderstaand figuur wordt een samenvatting van de stand van zaken weergegeven ten opzichte van 
het referentiejaar 2011. De hoofddoelstelling is 10% reductie ten opzichte van de omzet in 2020 t.o.v. 2011.  
 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

CO₂-emissie (ton) 18.278 14.265 14.999 14.553 13.159 15.166 

Omzet € (*1000) 63.821 63.606 55.209 58.390 71.019 85.684 

g CO₂ / € 286 224 272 249 185 177 

t.o.v. ref.jaar 100% 78,30% 94,90% 87,00% 64,60% 61,80% 

Reductie t.o.v. 2011 - 21,70% 5,10% 13,00% 35,40% 38,20% 
Figuur 13 Voortgang reductiedoelstelling 

Figuur 14 laat zien dat de netto CO2 uitstoot de afgelopen vier jaar relatief constant is gebleven, terwijl er 
een aanzienlijke toename in de omzet is waar te nemen. Figuur 15 bevestigt het effect van de ingevoerde 
CO2 emissie reducerende maatregelen. Er is een enorme reductie ten opzichte van het referentiejaar 
bewerkstelligd. Zoals we er nu voor staan, blijkt dat we nog steeds ruimschoots op de goede weg zijn en we 
met z’n allen een mooie prestatie neerzetten. 
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TRANSPARANTIE 
 
De Spaansen Groep beschouwt breede en heldere communicatie van het CO2-emissiereductie beleid en de 
voortgang hiervan als essentiele schakel in het behalen van haar CO2-emissiereductie doelstellingen.  
 
De interne en externe kanalen om haar personeelsleden, partners, relaties, branchgenoten en overige 
geintereseerden te bereiken zijn: 

- het bedrijfsmagazine ‘De Trechter’. Dit magazine is beschikbaar voor op alle locaties 
van de organisatie, alsmede te lezen op de bedrijfswebsite; 

- het intranet. Om de interne communicatie naar een hoger niveau te liften is dit jaar het 
intranet beschikbaar gekomen. Wekelijks worden relevante onderwerpen hierop 
gepubliceerd; 

- lunchbijeenkomsten met de directie; 
- (personeels-)vergaderingen; 
- de Spaansen-website. Deze site is voor zowel medewerkers als externen toegankelijk. 

 
Middels deze kanalen communiceert de Spaansen Groep haar CO2-footprint, CO₂-reductiebeleid en de 
voortgang daarvan tenminste 2x per jaar naar haar belanghebbende. 
 

De extern belanghebbenden 

 
Figuur 3 Belanghebbenden voor Spaansen Groep 

Door middel van een stakeholderanalyse heeft de Spaansen Groep bepaald waar de (externe) 
belanghebbenden zich bevinden.  
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Veel invloed, veel belang 
De belangrijkste externe belanghebbenden zijn de opdrachtgevers en Rijkswaterstaat. Bij aanbestedingen is 
de plaats op de CO₂-Prestatieladder belangrijk voor de opdrachtgevers. De medewerkers van Spaansen zijn 
uiteraard ook zeer belangrijke stakeholders, maar deze zijn niet van belang voor dit deel van de ladder. 
Belangrijke externe belanghebbenden zijn: 

 Rijkswaterstaat is een belangrijke stakeholder voor Spaansen. Zij is betrokken bij de vorm en regels van 
de CO₂-Prestatieladder. Rijkswaterstaat heeft op haar beurt veel belang bij de CO₂-
Prestatieladdercertificering, aangezien dit haar helpt bij de doelstellingen voor duurzaam inkopen; 

 (potentiële) opdrachtgevers en afnemers zijn eveneens belangrijke stakeholders voor Spaansen. Zij 
kunnen eisen stellen omtrent de CO₂-prestaties van Spaansen en kunnen direct belang erbij hebben 
voor eventuele aanbestedingen.  

 
Weinig invloed, veel belang 
Deze groep stakeholders heeft beslist belang bij het CO₂-beleid van Spaansen, echter heeft er amper 
invloed op. Bij besluitvorming wordt er enerzijds rekening met ze gehouden. Anderzijds hoeven ze niet 
geraadpleegd te worden. Denk hierbij aan: 

 concurrenten zijn belangrijke belanghebbenden voor Spaansen. Zij kunnen een concurrentienadeel of -
voordeel hebben, afhankelijk van hun eigen positie op de CO₂-Prestatieladder; 

 leveranciers zijn van belang voor een hogere certificering dan niveau 3. Leveranciers kunnen er positief 
of juist negatief tegenover staan om hun CO2-footprint aan te leveren, waarmee er veranderingen in de 
manier van zaken doen kunnen ontstaan; 

 Niet Gouvernementele Organisaties (NGO’s) met milieudoelstellingen kunnen geïnteresseerd zijn in de 
positie van Spaansen op de CO₂-Prestatieladder aangezien de CO2-emissiereductie een bijdrage levert 
aan deze doelstellingen. Kennisdeling met de NGO’s opent mogelijkheden tot verdere CO2-
emissiereductie; 

 certificerende instellingen hebben er belang bij dat Spaansen ambitie toont om goed te scoren op de 
CO₂-Prestatieladder, aangezien dit voor hen opdrachten genereert.  

 
Weinig invloed, weinig belang 
Deze groep stakeholders heeft zowel weinig invloed als weinig belang en zal niet veel aandacht vereisen: 

 de lokale overheden zullen niet of nauwelijks geïnteresseerd zijn in de positie van Spaansen op de CO₂-
Prestatieladder; 

 de media zal niet erg geïnteresseerd zijn of invloed hebben op de positie en de beslissingen van 
Spaansen.  

 
Veel invloed, weinig belang 
De stichting klimaatvriendelijke aanbesteden en ondernemen (SKAO) heeft door de voorschriften uit het 
handboek CO₂-Prestatieladder veel invloed op de positie van Spaansen, maar een betrekkelijk laag direct 
belang erbij.  
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Communicatieplan 
 
De Spaansen Groep is in 2009 gestart met het inventariseren van de CO₂-emissie. Dit om hierover binnen 
de organisatie bewustwording te creëren. De Spaansen Groep richtte zich in eerste instantie op de eigen 
CO₂- emissie als gevolg van verbranding van brandstoffen (zoals aardgas, diesel en benzine) en 
elektriciteitsverbruik.  
 

Ambitie 
De Spaansen Groep heeft zich ten doel gesteld om de komende jaren haar energieverbruik te verminderen 
dan wel te ‘vergroenen’ en zet zich in voor het behalen van een relatieve vermindering van 10% CO₂-
emissies in 2020 ten opzichte van 2011 in relatie tot de omzet. De CO₂-reductiedoelstelling van 4% in 2014, 
wordt vanaf 2014 opgevolgd met een jaarlijkse CO₂-reductie van 1%, ten opzichte van het basisjaar 2011. 
 
Doordat de Spaansen Groep duurzaamheid aantoonbaar wil verankeren in haar ondernemingsbeleid kan zij 
een voorkeurspositie verkrijgen bij leveranciers op de CO₂-Prestatieladder. De ambitie van de Spaansen 
Groep om op de derde trede te komen, is in 2014 gerealiseerd. Op deze manier wil de organisatie blijvend 
aansluiten bij haar klanten. 
 

Bewustwording 
De afgelopen jaren zijn medewerkers, zowel op managementniveau als op de werkvloer, zich nog meer 
bewust geworden van de invloed die hun handelswijze heeft op de CO₂-emissie. Dit komt o.a. door dat de 
Spaansen Groep op verschillende vlakken actief is met het communiceren omtrent de CO₂-emissie en 
vermindering van brandstofverbruik. Sinds 2014 heeft het duurzaamheidsthema een steeds belangrijkere 
rol in de bedrijfsvoering gekregen.  
 

Doelgroepen 
We kunnen op een innovatieve manier minder afhankelijk worden van stijgende brandstofprijzen, door 
zuiniger om te gaan met energie en meer gebruik te maken van duurzame bronnen van energie. De 
ontwikkeling hiervan komt vanuit alle medewerkers die vallen onder de Spaansen Groep. Iedereen is een 
schakel in het geheel. De vastgelegde CO₂-emissie wordt het label van hoe duurzaam ons totaalproduct aan 
de opdrachtgever is.  
 
Interne doelgroep 
Onze interne doelgroep kunnen we opsplitsen in de volgende deelgroepen: 

 Directies/MT-leden 

 Middle Management 

 CAO-personeel 

 Tijdelijk personeel 

 Ingehuurd personeel 
 
Communicatiedoelstelling 2016 
Er zijn twee concrete doelstellingen gedefinieerd. Ten eerste het verankeren van het begrip duurzaam 
ondernemen en wat daar zoal mee samenhangt, teneinde de medewerkers bewust te maken van hun 
manier van werken en handelen in relatie tot duurzaamheid / Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.  
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In de tweede plaats dienen medewerkers te weten dat er geformuleerde doelstellingen zijn ten aanzien van 
CO₂-reductie en Spaansen er veel aan gelegen is om deze doelstelling te behalen. De CO₂-
reductiedoelstelling is 10% in 2020 ten opzichte van 2011. 
 
Concrete middelen om genoemde doelstellingen te behalen 

 2*/jaar personeelsoverleg 

 2*/jaar een artikel over MVO in het personeelsblad ‘de Trechter’ en intranet 

 Lunchbijeenkomsten  

 Toename locatiebezoeken KAM-coördinator 

 Actuele MVO gegevens op de website en intranet 

 Gesprekken met ketenpartners 
 
Inzet communicatiemiddelen 
Om de communicatiedoelstellingen te halen zetten we de volgende middelen in: 

1. Website: middels de website maakt Spaansen Groep de ambities ten aanzien van de CO₂-
reductiedoelstellingen duidelijk. Zij geeft voorbeelden van duurzame projecten, informeren over 
marktontwikkelingen, delen kennis over prestatieladders e.d. en delen de verwachtingen van 
stakeholders ten aanzien van onder meer het duurzaamheidbeleid.  

2. Intranet: In 2015 is binnen de Spaansen Groep intranet gerealiseerd. Hier wordt op regelmatige basis 
een artikel gewijd over CO₂-reductie, over de doelstellingen en andere onderwerpen die betrekking 
hebben op duurzaam ondernemen binnen Spaansen Groep. 

3. Interne bladen: In het magazine de Trechter wordt regelmatig een artikel gewijd aan CO₂-reductie, over 
de doelstellingen en andere onderwerpen die betrekking hebben op duurzaam ondernemen binnen 
Spaansen Groep. 

4. Personeelsoverleg: Twee keer per jaar vindt er een personeelsoverleg plaats waar de CO₂-initiatieven 
besproken worden.  

 
Planning 

 Website: wordt wekelijks geüpdatet; 2*/jaar een MVO relevant artikel plaatsen op de website. 

 Magazine de Trechter: tenminste 2 artikelen, voor de bouwvak en voor de kerstvakantie. 

 Personeelsoverleg zal rond de bouwvakvakantie en de kerstvakantie plaatsvinden. 
 
Externe doelgroepen 

 Klanten 

 Leveranciers 

 NGO: WNF, Natuurmonumenten, stadsbosbeheer, Greenpeace, etc. 

 Brancheorganisaties 

 Overheid: RWS, Infrastructuur & Milieu, Economische Zaken, provincies, gemeenten 
 
Communicatiedoelstelling 
Belangrijkste doelstelling is enthousiasme over het te voeren beleid en daardoor een voorbeeldfunctie te 
dragen. Resultaat? Bewustwording bij externe doelgroepen creëren dat de Spaansen Groep duurzame 
producten en diensten aanbiedt en actief is om verder te verduurzamen. De Spaansen Groep is met recht 
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een aanbieder van duurzame oplossingen; een onderneming die in de volledige waardeketen 
duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan en daar authentiek op acteert.  
 
Concrete middelen om genoemde doelstellingen te behalen 

 Dagelijks laten zien door authentiek gedrag overeenkomstig de missie en visie van de organisatie. 

 2*/jaar een artikel over MVO in het personeelsblad ‘de Trechter’ en/of op intranet. 

 Actuele MVO gegevens op de website. 
 
Inzet communicatiemiddelen (middelen en frequentie) 
Om de externe communicatiedoelstelling te halen zetten we de volgende middelen in: 
1. Spaansen Website: informatiebulletin voor relaties, wekelijkse update, 2*/jaar een MVO artikel; 
2. Spaansen intranet: informatie voor medewerkers, dagelijkse update, 2*/jaar een MVO artikel; 
3. brochure: Vermelding in de algemene bedrijfsbrochure, doorlopend; 
4. magazine de Trechter: tweemaal per jaar een MVO onderwerp opnemen. 
 

Verantwoordelijken 
De centrale aansturing voor de communicatieactiviteiten over de CO₂-reductie doelstellingen vindt plaats 
vanuit de Spaansen Groep. Er wordt gebruik gemaakt van kanalen en middelen zoals die reeds in gebruik 
zijn. Verantwoordelijkheden zijn als volgt verdeeld: 
 

Persoon: Functie: Verantwoordelijkheid: 

Dhr. J.G.H. Spaansen Directie Spaansen Groep 

Dhr. J. Wiedijk KAM-coördinator Dataverwerking 

Mevr. S. Mooij Marketing & Communicatie Website, personeelsblad 

Figuur 4 Tabel Verantwoordelijken 
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PARTICIPATIE 
 

Initiatieven 
 
Initiatieven in de markt 
De directie en MT-leden vergaren informatie over initiatieven “in de markt”. Zij spreken met 
branchegenoten, partners en vergaren informatie uit de media en vakliteratuur. Enkele van de bezochte 
bijeenkomsten in 2016 zijn: 

 Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO); 

 Kwaliteitsmanager MVO seminar; 

 Themadag “Mogelijkheden voor CO2 reductie van beton” (BFBN); 

 het Landelijk Arbo Congres; 

 Themadag “5 jaar samen werken aan minder CO2”(SKAO); 

 Workshop SBRCUR tool (BFBN); 

 MVO Prestatieladder in de praktijk (Foundation Sustained Responsibility); 

 Sustainable Marine Biofuels (GoodFuels). 
 
Initiatieven bespreken in overleggen 
De mogelijkheden tot energiebesparing en CO₂-reductie worden besproken in diverse overleggen. Denk 
hierbij aan het chauffeursoverleg en managementoverleg. Doel is het verkrijgen van voortschrijdend inzicht 
en het geven van sturing aan het proces om kennis te vergaren. Besparing en CO₂-reductie zijn een vast 
agendapunt. 
 
Passieve deelname aan een initiatief 
De Spaansen Groep neemt passief deel aan projecten om energie te besparen en CO₂-emissie te reduceren 
door het vergaren van informatie. De ontplooide activiteiten worden vastgelegd. 
Deze (nieuwe) reductiemogelijkheden zijn vermeld in de tabel 3.6. 
 
(Beperkt) actieve deelname 
De Spaansen Groep neemt (beperkt) actief deel aan projecten om energie te besparen en CO₂-emissie te 
reduceren. In het managementoverleg wordt een weloverwogen informatiebehoefte vastgesteld en vindt 
besluitvorming plaats over de consequenties voor de reductie-aanpak. E.e.a. wordt schriftelijk vastgelegd. 
 
Actieve deelname aan een initiatief 
De Spaansen Groep neemt deel aan één of meerdere keteninitiatieven. Deelname vindt plaats in 
werkgroepen waarin informatie wordt vergaard en gedeeld. De voortgang/het resultaat wordt in notulen 
vastgelegd en gepresenteerd via o.a. de website. 
 

MSB Grind en Zand 
De Spaansen Groep is op de hoogte van en investeert in het sectorinitiatief MSB Grind en Zand, via 
Spaansen Grondstoffen en Logistiek B.V. Dit initiatief is gestart samen met aannemer MNO Vervat en De 
Beijer Bouwgrondstoffen b.v.  
 
MSB Grind en Zand is een mobiele zandwinningsinstallatie waarmee in Lent (GD) met behulp van 
windenergie grind en zand wordt gewonnen. Spaansen Grondstoffen en Logistiek B.V. is voor 33% eigenaar 
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van dit bedrijf. MSB Grind en Zand heeft als doelstelling om op een milieuvriendelijke manier grondstoffen 
te winnen. Aangezien het een investering betreft, is dit besproken tijdens het managementoverleg. Uit een 
reeds voltooide levenscyclusanalyse van de producten van MSB Grind en Zand bleek dat deze een lagere 
CO₂-emissie hadden dan vergelijkbare producten die op conventionele wijze geproduceerd werden. Zie 
voor meer informatie www.msbgrindenzand.nl  
 

Samenwerking met MBI  
Het tweede initiatief waar Spaansen bij betrokken is de samenwerking met MBI. Deze organisatie maakt 
tegels en straatstenen en is bewust bezig om de kosten laag te houden evenals de milieubelasting die 
samenhangt met de bedrijfsvoering. Hierbij wordt zoveel mogelijk gezocht naar een win-win situatie. 
Spaansen wil uiteraard graag meedenken met de klant over dit soort initiatieven.  
 
Mede op verzoek van de klant is een efficiënt leveringsproces van zand opgezet waarbij het uniek is dat 
direct materiaal uit zee naar de fabriek vervoerd wordt. Dit gebeurt met grotere schepen waardoor het 
aantal vaarbewegingen afneemt. Wat weer resulteert in minder overslaghandelingen en een reductie van 
het brandstofverbruik. Er wordt geen gebruik gemaakt van de binnenlandse putten vanwege het grotere 
(nadelige) milieueffect die horen bij inkoop van deze zandputten ten opzichte van materiaal uit zee. 
Samenvattende positieve milieueffecten: 

 minder brandstofverbruik; 

 minder handling (en dus minder energieverbruik); 

 minder vaarbewegingen door transport van grotere volumes; 

 minder uitputting binnenlandse zandputten. 
 
Hiernaast is MBI bewust bezig om dit verder te optimaliseren. Denk daarbij aan een grotere buffer zodat bij 
laag water minder vaarbewegingen nodig zijn en bij hoog water voorraden te bufferen. Spaansen denkt 
eveneens mee om voor de levering van het zeegrind gelijkwaardige maatregelen toe te passen om 
belasting van het milieu nog verder te verminderen. 
 

Project N31, Harlingen 
De verdiepte aanleg van de N31 draagt bij aan een duurzame opwaardering van Harlingen. Naast 
minimalisering van de verkeers- en omgevingshinder tijdens de aanleg is een optimaal duurzame realisatie 
een belangrijke doelstelling.  
 
Het eerste doel realiseert Spaansen door een slimme fasering, waardoor alle weggebruikers tijdens de 
gehele realisatiefase maar één keer omgeleid worden. Daarom is het hoofdthema van onze inschrijving 
ook: ‘Iedereen in 1 x om’. Naast deze verrassende aanpak is het N31, Harlingen project door de 
hoofdaannemer gegund wegens inovatieve en flexibele invulling aan de tweede doelstelling. De duurzame 
oplossingen zijn zichtbaar gemaakt in de fictieve EMVI korting bij inschrijving op de aanbesteding: 

1. Spaansen is geselecteerd als de ketenpartner logistieke dienstverlening voor de hoofdaannemer 
doordat er wordt gereden met aluminium trailers; 

2. Hiernaast is er een tijdelijke mobiele betoncentrale op het nabij gelegen terrein van Spaansen 
gerealiseerd zodat er veel kortere vervoersbewegingen zijn voor het betontransport; 

3. Voor dit project is een duurzaamheidsplan opgesteld en wordt gestreefd naar meetbare resultaten 
t.a.v. de gestelde duurzaamheidsdoelstellingen binnen het project, inclusief 4 –wekelijkse 
rapportage van deze resultaten. 

http://www.msbgrindenzand.nl/
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Deze aanpak leidt tot aantoonbare vermindering van milieukosten, milieubelasting en energieverbruik. 
Optimalisatie tijdens de realisatie van het project wordt bevordert doordat Spaansen een cultuur creëert 
waarin de medewerkers zich permanent bewust zijn van het belang van duurzaamheid en middels hun 
gedrag hieraan proactief een bijdrage leveren. 
 
Een specifiek budget 
Het benodigde budget wordt voorafgaand aan of lopende het project vastgesteld en vrijgemaakt. Er is door 
J.G.H. Spaansen een aanvraag gedaan om een budget van € 20.000 vrij te maken voor keteninitiatieven 
komende jaren. Voor keteninitiatief MSB Grind en Zand is een investering van € 250.000,- gedaan.  
 
Winkel, 20-4-2017 
 
 

BRONVERMELDING 

 Handboek CO₂-Prestatieladder 2.2, 2014, 3.0, 2015. 

 NEN-EN-ISO 14064-1:2012. 

 The Greenhouse Gas Protocol, Revised edition, 2004. 

 Interviews met directie, MT-leden en medewerkers.  

 Input van medewerkers door werkbezoeken KAM-coördinator. 

 Duurzaamheidsverslag van ketenpartner. 
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APPENDIX A – CO2-EMISSIE REDUCTIE MAATREGELEN 2015 EN VOORGAANDE JAREN 
 

Spaansen Groep 

Aan- en uitschakelen van verwarming 
 Tijdschakelaars op diverse centrale verwarmingssystemen zorgen ervoor dat kantoren e.d. buiten 

werktijden niet onnodig worden verwarmd. 

Aardgas 
 Het gebruikte aardgas wordt ingekocht bij Nuon. Het betreft Klimaatneutraal Gas. Op het certificaat 

van Nuon staat vermeld dat deze soort aardgas CO₂-gecompenseerd wordt. Volgens het handboek CO₂-
Prestatieladder is het afkopen van CO₂ door middel van certificaten echter geen manier om tot reductie 
van CO₂ te komen.  

Propaan- en acetyleengas en menggas 
 Voor deze gassen zijn geen alternatieve producten voorhanden en daarmee is er geen manier om tot 

reductie van CO₂ te komen.  

Elektriciteit 
 De gebruikte elektriciteit wordt ingekocht bij Nuon. Het betreft Groen Garant Stroom. Hierin is 

Spaansen vooruitstrevend conform de maatregellijst CO2-Prestatieladder. 

Verduurzaming stroomverbruik  
 Het stroomverbruik van Spaansen zal verduurzaamd worden, in 2014/2015 liepen 2 onderzoeken op dit 

vlak, te weten LED-verlichting en het plaatsen van zonnepanelen: 

 Spaansen is op twee vestigingen, te weten Materieel en Techniek (de garage) in Winkel begonnen 
met een live test van LED-verlichting ter vervanging van conventionele verlichting (met name TL). 
Als de verlichting bevalt zal er op grotere schaal worden overgestapt naar LED-verlichting. Hierbij 
wordt mogelijk gebruik gemaakt van de Energie Investeringsaftrek (EIA). 

Aan- en uitschakelen van verlichting en kantoorapparatuur 
 Op de meeste kantoren zijn bewegingsmelders t.b.v. het schakelen van de kantorenverlichting 

geïnstalleerd. 

 Medewerkers die met computers en printers e.d. werken zijn geïnstrueerd om deze apparatuur bij 
beëindiging van de werkzaamheden uit te schakelen. Hier wordt door de afdeling ICT actief op 
toegezien. 

Aan- en uitschakelen van elektrische verwarming en koeling 
 Tijdschakelaars op elektrische verwarmingselementen en airco’s op kantoren voorkomen dat deze 

apparaten buiten werktijd onnodig verwarmen of koelen. 

Facilitair management 
 Door de elektrische verwarming van de units op de loswallen van tijdschakelaars te voorzien kan 

onnodig energieverbruik in de weekeinden en avond- en nachturen worden voorkomen. 

 Door het aftanken van vrachtwagens op de loswal wordt omrijden voorkomen. 

 Door een schone en nette verblijfsruimte aan te bieden met faciliteiten voor persoonlijke verzorging en 
ontmoeting van collega’s wordt het aantrekkelijk bevonden om op het terrein van de loswal te 
overnachten. Dit levert rust en saamhorigheid en voorkomt onnodige stress door verkeershinder en 
onnodig brandstof gebruik. 
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Vliegreizen 
 Vliegreizen worden tot een minimum beperkt. De (reis)afstand tot de meeste relaties beperkt zich tot 

Nederland. 

Verstrekken van fruit 
 Spaansen wil graag een steentje bijdragen aan de dagelijks benodigde portie vitaminen van haar 

medewerkers. Eind 2015 is een pilot gestart en wordt in het hoofdkantoor fruit verstrekt. Als gevolg 
hiervan is het verstrekken van fruit ook op de andere locaties doorgevoerd.  

Periodiek Arbeidsgeneeskundig Onderzoek (PAGO) 
 Elke medewerker van de Spaansen Groep krijgt een PAGO aangeboden, waar de medewerker vrijwillig 

aan deel kan nemen. Medewerkers tot 40 jaar worden eenmaal per vier jaar uitgenodigd voor een 
PAGO en medewerkers van 40 jaar en ouder ontvangen deze uitnodiging eenmaal per twee jaar. Het 
PAGO wordt uitgevoerd door de bedrijfsarts en heeft als doel gezondheidsrisico’s en lichamelijke 
afwijkingen, in relatie tot het werk, in een vroeg stadium te ontdekken. De bedrijfsarts kan gericht 
advies en informatie geven om mogelijke risico’s te voorkomen. 

Fiets van de zaak 
 De Spaansen groep heeft ervoor gekozen om ook in 2016 de fietsregeling voor de medewerkers te 

handhaven. Dit in tegenstelling tot veel andere organisatie, die in het kader van de aanpassingen in de 
werkkostenregeling, de fiets van de zaak hebben laten vervallen. Met de fietsregeling kan de 
medewerker eenmaal in de drie jaar op voordelige wijze een fiets voor woon-werkverkeer aanschaffen. 
Dit voordeel bestaat uit het belastingvoordeel op de prijs van de fiets en is afhankelijk van het voor jou 
geldende inkomstenbelastingtarief.  

Compliance beleid 
 Binnen de Spaansen Groep wordt er van oudsher veel belang gehecht aan het integer handelen op alle 

niveaus, zoals verwoord in de missie en visie van Spaansen. Rieanne Knook, groepsdirecteur, is 
compliance officer binnen de Spaansen Groep. Zij krijgt vraagstukken vanuit de organisatie voorgelegd 
voor het waarborgen van de integriteit binnen de organisatie. Als compliance officer draagt zij in de 
eerste plaats zorg voor een natuurlijke bewustwording inzake de gevolgen van menselijk handelen op 
allerlei gebied en houdt zij zich veel minder bezig met het toezicht houden hierop.  

 

Spaansen Grondstoffen en Logistiek (SGL) 

Additieven 
Wepp 2032 wordt sinds 2015 standaard bij elke beurt toegepast: 

 de Wepp 2032 Diesel Systeem Behandeling is een sterk geconcentreerde moderne actieve systeemstof 
voor reiniging en onderhoud van alle moderne dieselmotoren, maar speciaal voor common rail en 
pompverstuiversystemen. Wepp 2032 voldoet aan de Euro 5 en 6 normering, versterkt de 
noodzakelijke waterafscheiding in het filter, verhoogt de smerende werking bij zwavelarme brandstof, 
verhoogt het cetaangetal en verbetert daardoor de ontstekingsgewilligheid bij lagere temperaturen. 
Wepp 2032 reinigt en beschermt het hele brandstofsysteem, verlengt de levensduur van het roetfilter, 
versnelt het regeneratieproces en vermindert motorstoringen; 

 de proef met een waterstofinjectie is in 2014 gestopt, want dit bleek alleen te werken bij oudere 
motoren. 
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Stationering van vrachtwagens op de loswal en groepsvervoer van chauffeurs 
 Om onnodige vrachtwagenkilometers te voorkomen worden bij meerdaagse werkzaamheden - indien 

mogelijk - vrachtwagens gestationeerd op de los-/laadlocaties. Voor woon-werkverkeer wordt gebruik 
gemaakt van busjes en/of personenauto´s (carpoolen). 

Deelname in projectgroep efficiënt rijden 
 Alle chauffeurs volgden in 2014 een cursus code 95 en het Nieuwe Rijden. Het doel is 

brandstofbesparing en dus CO₂-reductie; 

 In 2012 zijn alle vrachtwagens voorzien van een boordcomputer. De boordcomputer registreert 
accelereren, snelheid, toerental, uitrollen, remmen en stationair draaien. Hierin is Spaansen ambitieus 
conform de maatregellijst CO2-Prestatieladder; 

 Per rit kan bepaald worden hoeveel CO₂ is uitgestoten; 

 Doel is om inzicht te krijgen in het rijgedrag van de chauffeurs en hen aan de hand van de 
geregistreerde gegevens bewust te maken van energiezuinig rijden en te wijzen op verbeterpunten; 

 N.a.v. de gemeten verbeterpunten zal de chauffeurs een specifieke cursus energiezuinig rijden worden 
aangeboden; 

 Het plan is om bovenstaande gegevens mee te nemen in het evaluatie- en beoordelingsgesprek met 
chauffeurs. 

Bandenspanning 
 Elke drie maanden wordt de bandenspanning gemeten en vastgelegd. Te lage bandenspanning wordt 

gecorrigeerd. Een te lage bandenspanning leidt tot verhoogd brandstofverbruik. Conform de 
maatregellijst CO2-Prestatieladder is deze maatregel vooruitstrevend. 

Aluminium laadbakken 
 Om gewicht te besparen voorziet Spaansen de kippers van aluminium kipperbakken; 

 Een aluminium bak is lichter dan een stalen bak. Dit heeft twee voordelen: 1) Volbeladen is de 
beladingsgraad hoger. 2) Leeg is het vrachtwagengewicht lager; 

 E.e.a. heeft tot gevolg dat de totaal te vervoeren hoeveelheid met minder vervoersbewegingen kan 
worden uitgevoerd en dat een lege vrachtwagen minder brandstof verbruikt. 

Aanschaf van energiezuinige hydraulische kranen 
 De dieselmotoren van de huidige generatie hydraulische kranen verbruiken minder brandstof dan de 

oudere machines. Voor Enkhuizen/IJmuiden is een nieuwe Sennebogen 835E aangeschaft met Stage IV 
motor ter vervanging van een oude kraan. Het complete machinepark is <25% Stage IV, dit is standaard 
conform de maatregellijst CO2-Prestatieladder. 

Emissie arme aandrijving 
 Aandrijving van de elektrische kraan bij de loswal in Schagen. 

Aanschaf nieuwe generator 
 Er is een nieuwe generator op de loswal in Amsterdam aangeschaft 

Aan- en uitschakelen van verlichting en kantoorapparatuur 
 Op loswallen worden schijnwerpers over het algemeen m.b.v. tijdklokken of lichtsensors in- en 

uitgeschakeld; 

 Op de meeste kantoren zijn bewegingsmelders t.b.v. het schakelen van de kantorenverlichting 
geïnstalleerd. 
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Efficiënte op- en overslag van goederen (zand, grind en schelpen) 
 Door een goede terreininrichting en goede planning is het mogelijk om trechters zoveel mogelijk direct 

vanuit het schip te vullen. Doel hiervan is een extra handeling - waarbij het stortgoed vanuit het schip in 
een opslagvak en later in de trechter (= extra energieverbruik) - zoveel mogelijk te voorkomen. 

Bij langdurige perioden van afmeren gebruik maken van ‘walstroom’ (binnenvaart) 
 Met walstroom wordt bedoeld dat de elektrische installatie van een aan de kade afgemeerd schip 

wordt aangesloten op het elektriciteitsnet. Deze wijze van energievoorziening is zuiniger (en dus 
minder CO₂-emissie) dan het laten draaien van een aggregaat. Conform de maatregellijst CO2-
Prestatieladder is deze maatregel ambitieus. 

 

Spaansen Bouwsystemen (SBO) 

Verduurzaming inkoop 
 In 2015 is gekozen voor het selecteren van een andere cementleverancier om de mogelijkheden voor 

een aanzienlijk deel CO2 te besparen. 

Aan- en uitschakelen van elektrische verwarming en koeling 
 Tijdschakelaars op elektrische verwarmingselementen en airco’s op kantoren voorkomen dat deze 

apparaten buiten werktijd onnodig verwarmen of koelen. 

Beperken van het gasverbruik 
 Bij Spaansen Bouwsystemen in Harlingen wordt het gasverbruik gemonitord via internetverbinding. 

Verduurzaming stroomverbruik  
 Het stroomverbruik van Spaansen zal verder verduurzaamd worden. In 2014/2015 liepen twee 

onderzoeken op dit vlak, te weten LED-verlichting en het plaatsen van zonnepanelen; 

 Spaansen heeft SDE-subsidie aangevraagd (Stimulering Duurzame Energie) voor de plaatsing en 
exploitatie van PV-panelen op het dak van de productiehal in Harlingen.  

Aan- en uitschakelen van verlichting en kantoorapparatuur 
 Op de meeste kantoren zijn bewegingsmelders t.b.v. het schakelen van de kantorenverlichting 

geïnstalleerd; 

 Medewerkers die met computers en printers e.d. werken zijn geïnstrueerd om deze apparatuur bij 
beëindiging van de werkzaamheden uit te schakelen. 
 

Spaansen Tuin- en Bestratingmaterialen, inclusief Zuidoostbeemster (TBM) 

Aan- en uitschakelen van elektrische verwarming en koeling 
 Tijdschakelaars op elektrische verwarmingselementen en airco’s op kantoren voorkomen dat deze 

apparaten buiten werktijd onnodig verwarmen of koelen. 

Wisseling machinepark 
 Ten aanzien van het machinepark zijn drie dieselheftrucks vervangen door elektrisch aangedreven 

heftrucks. 

Aan- en uitschakelen van verlichting en kantoorapparatuur 
 Op de meeste kantoren zijn bewegingsmelders t.b.v. het schakelen van de kantorenverlichting 

geïnstalleerd; 

 Medewerkers die met computers en printers e.d. werken zijn geïnstrueerd om deze apparatuur bij 
beëindiging van de werkzaamheden uit te schakelen. 
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Spaansen Zeevaart (SZ) 

Accijnsvrije diesel 
 Accijnsvrije diesel wordt gebruikt als brandstof voor: 

 schepen t.b.v. de voortstuwing; 

 verwarming aan boord van de schepen; 

 het opwekken van elektriciteit aan boord van de schepen. 

Niet varen op maximaal motorvermogen 
 De schippers en kapiteins zijn geïnstrueerd om niet op vol vermogen te varen, maar op maximaal 90% 

daarvan. E.e.a. resulteert in een aanzienlijke brandstofreductie t.o.v. aanvaardbare langere vaartijden. 

Varen op getij 
 Bij varen op wateren die aan getijdestroming onderhevig zijn, worden indien mogelijk de vaartijden 

aangepast. Dit om zoveel mogelijk gebruik te maken van de getijdestroming. Met de stroming 
meevaren en het voorkomen van tegen de stroom in varen levert brandstofbesparing op. 

Voorkomen onnodig laten draaien van motoren 
 Schippers, kapiteins en bemanningen zijn geïnstrueerd om motoren van voortstuwing, pompen, 

aggregaten e.d. niet onnodig (stationair) te laten draaien. 

Bij langdurige perioden van afmeren gebruik maken van ‘walstroom’ 
 Met walstroom wordt bedoeld dat de elektrische installatie van een aan de kade afgemeerd schip 

wordt aangesloten op het elektriciteitsnet. Deze wijze van energievoorziening is zuiniger dan het laten 
draaien van een aggregaat. Doordat Spaansen groene stroom inkoopt is deze maatregel conform de 
maatregellijst CO2-Prestatieladder ambitieus 

 

Spaansen Industriezand en -grind (IZG) 

Aan- en uitschakelen van elektrische verwarming en koeling 
 Tijdschakelaars op elektrische verwarmingselementen en airco’s op kantoren voorkomen dat deze 

apparaten buiten werktijd onnodig verwarmen of koelen. 

Beperking CO₂-emissie in de keten 
 Het proceswater komt uit het van Harinxmakanaal, er wordt geen gebruik gemaakt van drinkwater 

(geen CO₂-emissie door productie van drinkwater). 

Verbeteringen op gebied van elektriciteitsverbruik 
 Er zijn motorregelaars op elektromotoren van de transport en zeefbanden bij Industriezand en -grind 

aangesloten (optimaliseren vermogenafgifte). Verder is er een cosinus phi (φ) demper geïnstalleerd om 
blindvermogen te compenseren. 

Efficiënte op- en overslag van goederen (zand, grind en schelpen) 
 Door een goede terreininrichting en goede planning is het mogelijk om trechters zoveel mogelijk direct 

vanuit het schip te vullen. Doel hiervan is een extra handeling - waarbij het stortgoed vanuit het schip in 
een opslagvak en later in de trechter (= extra energieverbruik) - zoveel mogelijk te voorkomen; 

 CO2-besparing door gebruik te maken van een elektrisch aangedreven transportband in plaats van het 
omrijden met shovel van de materialen 2/5 en 16/32; 

 Door het plaatsen van een transportband in 2016 worden 100 transport- en 100 kraan-uren bespaard. 

Vervanging shovel 
 In 2015 is een nieuwe shovel aangeschaft ter vervanging van de oude, deze werkt efficiënter. 
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Tijdelijke betoncentrale Harlingen  
 In Harlingen is een tijdelijke betoncentrale gerealiseerd t.b.v. het project N31, waarbij samen met onze 

ketenpartners de vervoersbewegingen danig worden gereduceerd. 
 

Spaansen Materieel en Techniek (SMT) 

Propaan- en acetyleen- en menggas 
 Propaan- en acetyleen- en menggas (Ferroline c20) worden gebruikt t.b.v. las en snijwerkzaamheden; 

 Het jaarverbruik kan sterk fluctueren. Reden is de hoeveelheid snijwerk die in het betreffende jaar 
wordt uitgevoerd. 

Aan- en uitschakelen van elektrische verwarming en koeling 
 Tijdschakelaars op elektrische verwarmingselementen en airco’s op kantoren voorkomen dat deze 

apparaten buiten werktijd onnodig verwarmen of koelen. 

Beperken van het gasverbruik 
 De medewerkers zijn geïnstrueerd branders niet onnodig te laten branden; 

 Kranen van gasflessen na gebruik sluiten om het weglekken van gas te voorkomen. 

Verduurzaming stroomverbruik  
 Het stroomverbruik van Spaansen zal verder verduurzaamd worden, in 2014/2015 liepen twee 

onderzoeken op dit vlak, te weten LED-verlichting en het plaatsen van zonnepanelen: 

 De LED-verlichting wordt voor SMT (‘de garage’) doorgevoerd. De plaatsing van zonnepanelen 
gaat niet door. 

 

Spaansen Vloeivloeren (SV) 

Aan- en uitschakelen van elektrische verwarming en koeling 
 Tijdschakelaars op elektrische verwarmingselementen en airco’s op kantoren voorkomen dat deze 

apparaten buiten werktijd onnodig verwarmen of koelen. 

Wisseling wagenpark 
 Ten aanzien van het wagenpark is ingezet op meer trailers en minder op aangedreven auto’s en dus 

minder CO2-emissie. Aanvullend hebben de nieuwe trailers allemaal een weegsysteem en zodoende 
kunnen ze maximaal laden volgens de wettelijke normering. Met de nieuwe lichte trailers is de belading 
toegenomen van 12 naar 20 ton. 

Schonere dieselmotoren 
 Vanaf 2014 worden alleen nog vrachtwagens die voorzien zijn van een euro 6 motor aangeschaft. In 

2015 is een euro 2 vrachtwagen vervangen door een euro 6.  

Efficiëntie periodiek onderhoud 
 Het periodieke onderhoud is efficiënter gemaakt waardoor er minder uitval is en onnodig transport 

wordt voorkomen.   
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APPENDIX B - BEELDMATERIAAL 
 
 
Spaansen en Duurzaamheid: Doe maar duurzaam! 

 

In november zijn in meerdere uitzendingen van het RTL7-programma Doe maar duurzaam! Spaansen te 
zien geweest. De Spaansen divisies Grondstoffen en Logistiek, Bouwsystemen en Tuin- en 
Bestratingsmaterialen zijn hier achtereenvolgens aan bod gekomen. 
 
Doe Maar Duurzaam is een televisieprogramma waarin de kijker wordt geïnformeerd over allerlei aspecten 
die betrekking hebben op milieu, wonen, energie en medische innovaties. In deze reis door de duurzame 
wereld komen actuele innovaties en ontwikkelingen binnen de branches aan bod. Het programma bestaat 
uit een aaneenschakeling van informatie ondersteund met beelden, korte interviews en portretten van 
specialisten. 
 
 
SBO Terreinfietsen aangeschaft : 09 november 2016  
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Spaansen zorgt voor vermindering CO2-emissie door efficiency in transport 
 

 
 
Met de kop 'Spaansen zorgt voor vermindering CO2-emissie door efficiency in transport' springt Spaansen 
Grondstoffen en Logistiek eruit. Na de zomervakantie is Spaansen benaderd voor een artikel met 
bijbehorende foto én een advertentie in het magazine Grond/Weg/Waterbouw.  
 
En verder is de Trechter van winter 2016 doorspekt van duurzaamheid: 
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Voorbeeld interne communicatie met betrekking tot CO2 in het chauffeursoverleg 2016 
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Investeringen in 2016 geïllustreerd 
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Verbinding Is Ons Succes in beeld gebracht hieronder: 
 

 
 
 


