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1 Inleiding 

In het Energiemanagement actieplan worden de CO2 reductiemaatregelen en hierbij behorende 
doelstellingen van Qumey beschreven.  

Het energiemanagement actieplan is een ‘levend’ document en wordt jaarlijks opgevolgd om de CO2 
emissies die onze werkzaamheden met zich mee brengen te blijven terugdringen.  

2 Inventarisatie energiestromen  

Om tot een compleet overzicht van de energiestromen binnen Qumey te komen hebben we deze met elkaar 
geïnventariseerd.  

Dit heeft tot de volgende lijst met energieverbruikers geleid: 

 Benzine/ diesel (o.a. ten behoeve van transport en aggregaten) 

 Elektriciteit (o.a. ten behoeve van gebruik machines, licht, kantoor apparatuur, airco’s, keuken, 
oplaadpaal voor auto’s et cetera) 

 Aardgas (ten behoeve van de verwarming van beide panden) 

 Diverse gassen: Acetyleen, Propaan, menggas (o.a. ten behoeve van lassen, snijden, gebruik 
heftruck et cetera)  

In het overzicht Inventarisatie energiestromen (bijlage 1) zijn energiebronnen omgezet in verbruik per bron. 

Wijzigingen in de inventarisatie 
Ten opzichte van het voorgaande jaar zijn er geen wijzigingen in energiebronnen opgetreden. Onze 
werkzaamheden zijn onveranderd en onze energiebronnen ook. 
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3 Verkenning initiatieven 

Qumey is op de hoogte van diverse initiatieven op het gebied van het reduceren van CO2 
emissies. Dit komt mede door het overzicht met initiatieven van het SKAO. Zo is Qumey op de 
hoogte van: 

 Het nieuwe rijden (www.hetnieuwerijden.nl)  
Het nieuwe rijden is voor ons nog steeds een initiatief waar wij met belangstelling naar 
kijken. Dit heeft meerdere redenen. 

- Brandstofverbruik blijft onze grootste bron van CO2 uitstoot 
- Met relatief eenvoudige tips is het mogelijk om iets minder uitstoot te 

veroorzaken tijdens het rijden  

In 2020 zullen wij een aantal van de, voor ons, meest relevante rijtips tijdens toolboxen 
met onze monteurs delen. 

 Carpoolen 
Wij laten wel zoveel mogelijk monteurs met elkaar carpoolen. Eigenlijk rijdt er nooit 
iemand alleen op een bus, hiermee besparen wij erg veel autoritten, wat goed is voor 
het milieu. 

 CO2 reductie door efficient transport  
We proberen al enkele jaren het transport steeds efficienter te organiseren. In 2020 
zullen wij met een transportplanning gaan werken om te kijken of we op deze wijze 
onze ritten efficienter kunnen inplannen.  

 Diverse CO2 neutraal initiatieven 
Wij zullen in 2020 diverse CO2 neutraal initiatieven volgen om te kijken wat de 
mogelijkheden zijn voor ons nieuwe pand. Niet met als hoofddoelstelling om ons pand 
CO2 neutraal te bouwen, maar wel om te kijken welke maatregelen bij ons werk en 
onze processen passen en welke milieu ontlastende maatregelen wij zouden kunnen 
treffen in ons nieuwe pand.  
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4 Participatie aan initiatief 

In samenwerking met Schipco is Qumey eind 2014 een traject opgestart om te komen tot 
‘Groene Walstroom’.  

Op veel (haven) plaatsen in Nederland is nog geen walstroom aangelegd. Op deze plaatsen 
zijn schippers genoodzaakt hun eigen (diesel)turbines te gebruiken. Dit geeft veel overlast en 
CO2 uitstoot. In 2015 en 2016 hebben we daarom in samenwerking met Schipco een LNG / 
CNG generator ontwikkeld waar we stroom mee opwekken voor binnenvaartschepen. Het 
verschil met andere generatoren is dat onze generator (een Capstone) ook geen methaan 
uitstoot, wat reguliere gasgeneratoren wel doen. Ultra schoon dus! We zijn dit nu aan het 
doorontwikkelen voor anderer toepassingen.
Voorbeelden hiervan zijn:  

 Leger (energie met gebruik maken van warmte, voor het bivak, en koude voor de 
versproducten) 

 Tijdelijke opvang (vluchtelingen, warmte voor verwarming en koude om etenswaren 
vers te houden) 

 Mobiele LNG pompstations 
 Energie op afgesloten parkeerplaatsen (truckstops met stroom voor koeltrailers en 

warmte voor bijvoorbeeld douchewater) 
 Noodstroom en warmte voor bijvoorbeeld de huishoudens in Ede tijdens de afgelopen 

storing in het gasnet. 

In 2017 heeft de focus gelegen om buiten de stroom om ook de afvalstoffen als warmte (komt 
vrij bij verbranding) en de kou (komt vrij de LNG) te benutten. 
Hier zijn conceptschema’s voor opgesteld en zijn gesprekken geweest met een aantal 
potentieel geïnteresseerden welke willen meedenken het initiatief verder uit te bouwen en te 
ontwikkelen.   

Sinds 2018 draait de unit nu al op LNG en CNG, en we zijn aan het bekijken of we deze ook op 
waterstof kunnen laten draaien. 
We hebben overleggen met Schiphol, om daar een pilot te draaien. Deze hebben een probleem 
met hun kleinere vliegtuigjes welke niet aan de gate hun accu’s kun opladen. Hiervoor moet 
het accupakket uit het vliegtuig worden gehaald en naar de hangars worden gereden. 
Reguliere diesel aggregaten willen en kunnen ze op de parkeerlocaties van deze toestellen niet 
inzetten, waardoor ons aggregaat op gas of waterstof een mooie uitkomst kan bieden.  
Tevens zijn we aanvullende opties voor de aggregaat aan het onderzoeken. Er komt warmte 
vrij bij verbranding (gebruiken voor verwarming van een paviljoen tijdens evenementen), en 
ook komt er kou vrij bij de opslag van LNG. Deze kou willen we vervolgens in een 
koelcontainer laten stromen waar men de drank gekoeld bewaard.  

De komende jaren zullen we de units zowel technisch als qua toepassing trachten verder uit te 
bouwen. Zo zijn we in 2019 bezig om de units op bouwplaatsen in te gaan zetten. Zowel voor 
het opladen van auto’s als het opladen van machines (CO2 neutraal bouwen). Samen met 
Strukton trachten we in 2020 een slimme variant voor werken langs het spoor te ontwikkelen. 
Tevens zullen we gaan proberen om de unit op een vrachtschip in te zetten waarmee deze 
elektrisch aangedreven kan worden.  

Technisch gezien zullen we de unit uit willen breiden met combinaties met zonnepanelen en 
accu’s. Tevens onderzoeken we of de units op Bio Ethanol zouden kunnen draaien.  

Qumey participeert in dit initiatief door middel van sponsoring en het beschikbaar stellen van 
kennis. 
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5 Reductiedoelstellingen 

5.1 Hoofddoelstelling emissie reductie 
Begin 2015 is er besloten om onszelf het volgende reductie doel te stellen in de komende 5 
jaar (2014-2019): 

Het verhoudingsgewijs aan de hand van de omzet verlagen van de CO2 emissie met 3%. 

Inmiddels zijn deze 5 jaar verstreken, maar verlengen we deze doelstelling.  
Dit omdat we in 2021 ons nieuwe pand in gebruik gaan nemen. Hierna willen we een nieuw 
basisjaar toepassen waar vanuit we nieuwe doelstellingen willen gaan stellen. 

Omzet 2015:  € 5.800.000,- 
Uitstoot 2015: 236,92 ton CO2 uitstoot 

Omzet 2016:  € 6.900.000,- 
Uitstoot 2016: 201,85 ton CO2 uitstoot 

Omzet 2017:  € 7.900.000,- 
Uitstoot 2017: 232,65 ton CO2 uitstoot 

Omzet 2018:  € 8.100.000,- 
Uitstoot 2018: 227,99 ton CO2 uitstoot 

Omzet 2019:  € 8.500.000,-  
Uitstoot 2019: 222,91 ton CO2 uitstoot 

Resultaat 2015: 0,0408 ton CO2 uitstoot per € 1.000,- 
Resultaat 2016: 0,0292 ton CO2 uitstoot per € 1.000,- 
Resultaat 2017: 0,0294  ton CO2 uitstoot per € 1.000,- 
Resultaat 2018: 0,0281 ton CO2 uitstoot per € 1.000,- 
Resultaat 2019: 0,0262 ton CO2 uitstoot per € 1.000,-   

Totale CO2 uitstoot 2015 ten opzichte van 2014: 89,13 % 
Totale CO2 uitstoot 2016 ten opzichte van 2015: 85,20 % 
Totale CO2 uitstoot 2017 ten opzichte van 2016: 115,25 %   
Totale CO2 uitstoot 2018 ten opzichte van 2017: 97,99 % 
Totale CO2 uitstoot 2019 ten opzichte van 2018: 93,24% 

De CO2 uitstoot is in 2019 zowel in absolute getallen als kijkend naar de uitstoot per € 1000,- 
iets afgenomen ten opzichte van 2018.  
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5.2 Subdoelen emissie reductie 
Aan de hand van de CO2 footprint en aan de hand van het overzicht energieverbruik kan je 
concluderen dat binnen Qumey met name benzine, diesel en aardgas grote CO2 emissie 
bronnen zijn.  

Daarom zullen wij ons met name op deze bronnen richten om een CO2 reductie te 
bewerkstelligen.  

In 2019 zijn wij het optimaliseren van ritten en het blijven sluiten van de overheaddeuren 
blijven opvolgen, omdat we hier nog steeds in kunnen blijven verbeteren en optimaliseren. 

Daarnaast hebben wij in 2019 besloten om een nieuwe Iveco BE combinatie te kopen ter 
vervanging van de oude Iveco. De 12 jaar oude Iveco was een grote bron van vervuiling en de 
nieuwe, moderne BE combinatie veroorzaakt aanzienlijk minder uitstoot. Deze stap past goed 
bij het terugdringen van de uitstoot als gevolg van diesel. 

Tot slot zijn we druk bezig om ons nieuwe pand vorm te geven waarbij we, waar mogelijk, 
zoveel mogelijk rekening houden met het recuderen van de CO2 uitstoot.  

5.3 Reductie maatregelen per scope 
Sccope 1 maatregelen: Terugdringen van aardgas verbruik (2015/ 2020) 

Terug dringen diesel verbruik bussen en transport (2016/ 2020) 

Scope 2 maatregelen; Terugdringen verbruik grijze stroom (2016/ 2020) 
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6 Opvolging reductiemaatregelen 2019 

In 2019 hebben wij diverse acties ondernomen om de CO2 uitstoot die onze werkzaamheden 
met zich meebrengt te reduceren. Hieronder staan de acties en de status van de acties die 
gepland waren om in 2019 uit te voeren. 

Terugdringen aardgas verbruik door overheaddeuren meer dicht te houden 
In de wintermaanden proberen we de overheaddeuren meer gesloten te houden. Door de 
geplaatste afstandsbedieningen op de heftrucks is dit in praktijk ook beter uitvoerbaar en zijn 
de overheaddeuren minder vaak open. Echter valt hier nog steeds winst te behalen, dit blijft 
iets waar we continu mee aan de slag moeten blijven.   

Terugdringen brandstofverbruik vervoer 
We hebben in 2019 weer bewust rekening gehouden met het plannen van onze monteurs. Zo 
wordt een monteur uit Den Bosch zoveel mogelijk in het zuiden van het land in gezet en wordt 
er, indien efficient, niet altijd via de Qumey gereden maar rechtstreeks naar een project.  

Daarnaast blijven we erop sturen en plannen om de monteurs zoveel mogelijk samen op een 
bus te laten rijden. 

Nieuwe BE Combinatie 
De verouderde BE combinatie is vervangen voor een nieuwe Iveco BE combinatie, welke 
aanzienlijk zuiniger is dan het 12 jaar oude exemplaar.  

Terug dringen hoeveelheid restmateriaal 
Het terugdringen van het restmateriaal (afval) hebben wij het afgelopen jaar verder 
geoptimaliseerd. We bestellen steeds meer materiaal op maat gezaagd vanuit de leverancier. 
We proberen er nu in de voorbereiding (bij het plannen van projecten) ook zoveel mogelijk 
rekening mee te houden dat we hier een paar dagen extra levertijd voor moeten rekenen.  

Daarnaast proberen we ook het snijproces steeds efficienten in te richten, waardoor er steeds 
minder rest materiaal over blijft.  

Nieuwe computers 
In 2019 zijn we met de helft van het kantoorpersoneel overgestapt van vaste (verouderde) 
computers naar laptops. Hierbij hebben we er rekening mee gehouden dat deze het energie 
zuinige Energy Star label hebben.  

Maatregelen overwegen ten behoeve van het nieuwe pand 
In 2019 zijn er diverse dingen besproken voor het nieuwe pand. Zo gaan we naar alle 
waarschijnlijkheid:  

- 3 laags glas in het kantoor toepassen; 
- Het dak voorzien van zonnepanelen; 
- Diverse lichtstraten plaatsen t.b.v. de aanwezigheid van zoveel mogelijk daglicht; 
- Warmtepompen installeren t.b.v. het verwarmen en koelen van het pand en de 

productiehal; 

Opsporen perslucht lekkages 
Het opsporen van lekkages in de perslucht leidingen is in 2019 twee maal uitgevoerd, er zijn 
naar aanleiding hiervan diverse slangen vervangen.   
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7 Reductiemaatregelen 2020 

Voor het komende jaar hebben wij diverse reductiemaatregelen benoemd om onze 
reductiedoelstellingen te behalen.  

Deze maatregelen hebben wij bepaald aan de hand van de in onze ogen grote 
reductiemogelijkheden, ons overzicht energieverbruik en door de (voor ons) bruikbare 
maatregelen uit de maatregelenlijst van de SKAO (2020) te selecteren. 

Brandstof verbruik verder terugdringen 
Doordat het verbruik van brandstof onze grootste bron van CO2 uitstoot is, blijven we 
maatregelen treffen om dit te verbeteren. In 2020 willen we een transportplanning bijhouden 
om te kijken hoe we onze transporten beter kunnen combineren en efficienter kunnen 
inplannen (dit door waar mogelijk transporten te combineren).  

Tevens willen we blijven inzetten op het zo optimaal mogelijk inplannen van onze monteurs en 
montagevoertuigen.  

Aardgas verbruik verder terugdringen 
We verbruiken op de bestaande locaties veel aardgas, met name door de overheaddeuren kan 
er veel warmte ontsnappen. We blijven ons inzetten om ook tijdens het komende jaar onze 
medewerkers aan te sporen de overheaddeuren zo veel mogelijk gesloten te houden in de 
koelere periodes.  

Zonnepanelen op het huidige pand 
Ondanks het feit dat we groene stroom afnemen van Nuon hebben we besloten om op het 
bestaande pand zonnepanelen te plaatsen (ca. 190 stuks van 320 watt). Dit zal op onze 
footprint geen verschil maken, echter is het wél een maatregel die effectief bijdraagt aan het 
milieu.  

Maatregelen t.b.v. het nieuwe pand 
In 2020 zullen we beslissen welke maatregelen we toepassen voor het nieuwe pand. Zoals het 
er nu naar uit ziet zullen wij o.a. onderstaande maatregelen treffen t.b.v. het milieu/ de CO2 
uitstoot:  

- Ca. 240 zonnepanelen van 350 watt plaatsen op het nieuwe dak 
- 3 laags glas in het kantoor aanbrengen 
- Verwarmen en koelen met behulp van warmtepompen (zowel het kantoor als de nieuwe 

productiehal).  
- Lichtstraten t.b.v. daglicht 
- Energie zuinige verlichting. 
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8 Prognose 2020 

In 2020 verwachten wij dat de CO2 uitstoot stabiel blijft ten opzichte van de uitstoot in 2019.  
Dit, omdat de grootste maatregel die wij treffen (zonnepanelen op het dak van de Handelsweg 
2) niet meetelt voor het verlagen van de CO2 uitstoot, daar wij momenteel al groene stroom 
afnemen en deze dus niet meetelt op de CO2 prestatieladder. 

Onze originele doelstelling liep van 2014 tot en met 2019. Deze verlengen we nu iets, zodat 
zodra het nieuwe pand staat wij een nieuw basisjaar kunnen maken: 

‘’Het in de komende 5 jaar (2014-2020) verhoudingsgewijs aan de hand van de omzet 
verlagen van de CO2 emissie met 3%’’ 
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Bijlage 1 Inventarisatie energiestromen  

Bron Locatie/ apparatuur Verbruik  Eenheid 

Elektriciteit 

Verlichting Kantoor en fabriek 23000 KW 

Airco 19200 KW 

Kantoor/ kantine 7700 KW 

Productie Plaatbewerking 12300 KW 

Snijmachine 44800 KW 

Lassen/ gutsen 55500 KW 

Boren/ zagen 9500 KW 

handapparaten 7500 KW 

afzuiging 6000 KW 

overige 12500 KW 

Aardgas Verwarming pand 45965 m3 

Benzine Personenauto's  10185 L 

Aggregaten 890 L 

Diesel Personenauto's  3050 L 

Montagebussen 26397 L 

Aggregaten 1105 L 

Propaan Heftruck (2x) 1535 L 

Diverse gassen  Menggas 85/15 9240 L 

Acetyleen 1360 L 


