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Nieuwsbrief CO2-
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In deze nieuwsbrief wordt u onder 

andere geïnformeerd over de 

ontwikkelingen van onze CO2-

reductiedoelstellingen en het geven 

van inzicht in de CO2 footprint. 

De maatregelen die M. van den Oever heeft genomen om de CO2-reductie te verminderen 
blijken nog onvoldoende effectief te zijn. Zo is het vooraf gestelde reductie doel voor 2017 
niet behaald. Ondanks de goede inzet van alle medewerkers om de reductie te behalen is 
door toename van de activiteiten ook het dieselverbruik gestegen. Inmiddels worden nieuwe 
maatregelen overwogen. 

Het efficiënter bedienen en inzetten van materieel draagt bij aan de reductie. Dit is niet 
alleen winst voor het milieu maar vermindert ook de operationele kosten. 

Voor 2018 verwachten we een verdere CO2-reductie te realiseren. De directie en 
medewerkers van M. van de Oever nemen de klimaatverandering serieus neemt en zetten 
zich in om op diverse terreinen CO2-reductie te realiseren. 

M. van den Oever is initiatiefnemer van het “Pilotproject voor bodem-koolstofcredits” Dit 
doen wij samen met diverse partners. Het doel is om Het organische stofgehalte van 
Nederlandse landbouwbodems te verhogen om met deze maatregel de klimaatverandering 
binnen aanvaardbare grenzen te houden. De afgelopen periode hebben we dit initiatief 
gepromoot. Binnenkort organiseert M. van den Oever voor gemeenten, provincies en sector 
een bijeenkomst waar dit initiatief ruimschoots aan de orde komt. 
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Voor meer informatie of vragen, zie ook onze website: www.mvandenoever.nl 

In onderstaande grafiek is de CO2-footprint weergegeven van het jaar 2017.  

Uit de grafiek is op te maken dat de totale CO2-uitstoot 
van M. van den Oever in 2017 193 ton CO2   bedraagt, in 
2016 bedroeg de totale CO2 uitstoot 183 ton. Gezien de 
meeste bedrijfsactiviteiten gericht zijn op het kweken en 
verzorgen van bomen en planten, is het niet verassend 
dat het grootste deel van de emissiestromen uit 
dieselbrandstof verbruikers bestaat. Nu zegt de totale 
CO2-uitstoot nog niets over de significante CO2-uitstoot. 
De totale uitstoot kan namelijk veranderen wanneer het 
bedrijf groeit in de vorm van extra activiteiten. Als 
prestatie indicator zet M. van den Oever dan ook de 
omzet af tegen het dieselverbruik en de totale CO2-
uitstoot. 

 

In de nevenstaande figuur zijn CO2-reductiemaatregelen voor 
2017 en 2018 weergegeven t.o.v. het referentiejaar 2016.  

De gestelde reductiedoelstelling voor 2017 zijn niet behaald. De 
genomen maatregelen voor het terugbrengen van de totale 
CO2-uitstoot zijn onvoldoende effectief maar we verwachten 
dat we deze trend kunnen ombuigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de bovenstaande grafiek en tabel is de emissie ontwikkeling per scope 1 & 2 weergegeven t.o.v. voorgaande jaren.                             
In 2017 zijn de gestelde reductie doelen per scope niet behaald. 
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