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Sinds begin 2016 jaar is Kragten gecertificeerd voor ISO 14001. Kort gezegd gaat deze 
norm, zoals we weten, over het beheersen en verbeteren van de effecten op het milieu door 
onze bedrijfsvoering.
In dit informatiebulletin gaan we in op nieuwe ontwikkelingen en kijken we terug naar onze 
energieprestaties van de eerste helft van 2020.

ISO 14001

CO2-PRESTATIELADDER 

De CO2-prestatieladder mag met recht een (her)nieuw(d)e ontwikkeling binnen Kragten 
worden genoemd. Nadat we in 2015 afscheid hadden genomen van de CO2-
prestatieladder door te kiezen voor ISO14001 is er in 2020 toch voor gekozen om de 
CO2-prestaties van Kragten opnieuw te laten certificeren. Aanleiding hiervoor is een signaal 
uit de markt. Bij diverse partijen is een gunningsvoordeel te behalen door certificering van de 
CO2-prestatieladder. 
Aangezien CO2-reductie past binnen de duurzaamheidsgedachte van Kragten is besloten 
deze certificering te gaan behalen. Begin 2020 is hiertoe een werkgroep samengesteld die 
hiermee hard aan het werk is gegaan. Omdat Kragten reeds een aantal opdrachten met 
gunningsvoordeel heeft binnengehaald moet het certificaat in het voorjaar van 2021 behaald 
zijn. Een hele opgave, maar we liggen op koers. 

Mocht je vragen hebben over dit onderwerp, dan kun je je richten tot Lucas Hemelaar. Het 
kan ook zijn dat je door Lucas hierover wordt benaderd.



RESULTATEN ENERGIEPRESTATIES EERSTE HELFT 2020

Als gevolg van Covid-19 is het energieverbruik in de eerste helft van 2020 aanzienlijk 
lager dan in 2019. In eerste instantie natuurlijk door het gedwongen thuiswerken. Deze 
situatie heeft echter ook geleid tot een stukje bewustwording om ook als weer wat meer 
mogelijk is, bewust om te gaan met woon-werkverkeer en zakelijke kilometers versus het 
gebruik van oa. teams.

De eerste helft van 2020 hebben we met zijn allen een besparing op de CO2-emissie 
bereikt van ruim 50%. Deze besparing is voor het overgrote deel het gevolg van minder 
reiskilometers. Wellicht stappen we de komende maanden weer wat vaker in de auto. 
Maar wees je in ieder geval bewust van de keuzes die je maakt! 

Eerste helft 2019 Eerste helft 2020 Trend CO2 eerste 
helft 2019 - 2020

AANTAL TON CO2 AANTAL TON CO2 %

ELEKTRICITEIT kWh Herten 97217 0,0 104998 0 0 (GROENE STROOM)

Den Bosch 18949 10,0 17233 -9,4

Accu elektrische auto 
laden buiten kantoor

4083,55 2,1 14564 7,7 264,8

GAS m3 Herten 15286 28,9 13395 25,2 -12,7

Den Bosch 4235 8,7 3694 7 -20,0

AUTOBRANDSTOF liter Diesel 37000,2 119,5 13537,03 43,7 -63,4

Benzine 30077,99 82,4 11430,55 31,3 -62,0

VLIEGREIZEN km 0 0 n.v.t.

ZAKELIJKE REIZEN 
PRIVÉAUTO’S

km
180038 39,6 104517 20,4 -48,5

HUURAUTO’S km 3043 0,7 1770,00 0,3 -48,4

TOTAAL TON CO2

291,9 143,8 -50,7%



GEBRUIK BUSINESS CARDS NEDERLANDSE SPOORWEGEN

Sinds begin 2015 kan voor zakelijk verkeer een NS Business Card worden gebruikt, 
waarvan Kragten er 18 heeft. Het betreft het maken van treinreizen, bus/tram/metro-ritten 
en het gebruik van een OV-fiets.
Hieronder het aantal keren dat in de eerste helft van 2020 van een dienst gebruik is 
gemaakt. Ter vergelijking ook de cijfers van 2016,  2017, 2018 en 2019. Vrijwel alle 
transacties hebben plaatsgevonden in de eerste drie maanden van het jaar.  

Moet je een zakelijke reis maken, PROBEER DAN ZOVEEL MOGELIJK GEBRUIK TE 
MAKEN VAN DEZE CARD!!! 

UITSTOOT CO2 DOOR TREIN IN VERGELIJKING MET AUTO

In onderstaande tabel de hoeveelheden uitstoot CO2 die de treinreizen in de eerste helft 
van 2020 en de jaren daarvoor tot gevolg hebben gehad, daaronder wat dezelfde reizen 
met de auto aan uitstoot teweeg zouden hebben gebracht.  Het gebruik van de trein als 
vervoermiddel heeft in de eerste helft van 2020  1.3 ton minder uitstoot CO2 opgeleverd. 
Dit is het equivalent van 50 bomen.

GEBRUIK DIENSTEN 2016 2017 2018 2019 1ste helft 
2020

TREIN 500 1593 1788 1326 224

BUS / TRAM / METRO 148 660 813 746 141

OV-FIETS 163 569 1058 637 79

TREINVERKEER 2016 2017 2018 2019 1ste helft 
2020

AFGELEGDE KM 66.521 76.944 91.298 68.814 11171

TREIN CO2 (TON) * 2,59 0 0 0 0

AUTO CO2 (TON) 8,38 9,69 11,50 8,3 1,3

CO2-BESPARING (TON) 5,79 9,69 11,50 8,3 1.3

*  Sinds 2017 rijden alle treinen van NS op groene stroom



MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG

Tot slot: ons milieubeleid en onze inzet op duurzaamheid is onderdeel van het 
maatschappelijk verantwoord ondernemen van Kragten. Hierover wordt verslag gedaan 
in ons Maatschappelijk Jaarverslag. Het maatschappelijk milieujaarverslag 2019 is voor 
iedereen toegankelijk via www.kragten.nl/mvo

http://www.kragten.nl/mvo
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