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1 Legrand Nederland B.V. en 
haar impact op ons klimaat 
 

De voetafdruk van Legrand Nederland B.V. 

veroorzaakt door elektriciteit, verwarming, auto, 

vliegreizen, openbaar vervoer, papier en water was 

in 2014:  

 

1.592,53 ton CO2e* 

 

* CO2e (of CO2 

equivalent): 
Uitstoot bestaat uit 
meer gassen dan 
alleen CO2. Ook 
methaan, 
waterdamp en 
lachgas zijn 
broeikasgassen. De 
eenheid CO2e wordt 
gebruikt om 
verschillende 
broeikasgassen bij 
elkaar op te tellen. 

 

 

 

 

Om een gevoel te krijgen bij wat de impact van Legrand Nederland B.V. concreet betekent: 

 79.627 bomen moeten een jaar lang groeien 
 met een auto die rijdt op benzine met een verbruik van 1 op 10 ruim 156 keer over de evenaar de 

wereld rond gereden kan worden. 
 er ongeveer 652 “zone 2” retourvluchten gemaakt kunnen worden, dit zijn vluchten naar bv. de 

Verenigde Staten of Afrika. 

Na het inzichtelijk maken van de CO2-voetafdruk heeft Legrand Nederland B.V. heel bewust de keuze 
gemaakt om de impact die haar ondernemingsactiviteiten hebben op het klimaat extern te reduceren 
(compenseren) via het duurzame Gold Standard energieproject: Wind in Turkije.  

Legrand Nederland 
B.V. 

ton CO2e % van totaal 

Auto 277,42 17,4% 

Vliegreizen 58,18 3,7% 

Elektriciteit 790,14 49,6% 

Verwarming 466,79 29,3% 

Openbaar vervoer 0,00 0,0% 

Papier 0,00 0,0% 

Water 0,00 0,0% 

Totaal ton CO2e 1.592,53 100,0% 



 
 

Het project ‘Wind in Turkije’ 

Het project ‘Wind in Turkije' omvat een windenergiepark dat zich 18 kilometer ten zuidwesten van Bragama 
bevindt. De gekozen regio staat bekend om het winderige klimaat (gemiddelde windsnelheid > 8,5 – 9,5 
m/s). In het windpark staan 23 moderne wind turbines (totaal 57,5 MW). De natuurlijke energievoorziening 
is veilig, stabiel en betrouwbaar en heeft geen negatieve invloed op de omgeving. De windturbines 
functioneren zonder geluidsoverlast en de natuurlijke vegetatie wordt niet verstoord.  
 
Het windenergieproject draagt bij in de ontwikkeling van lokale bevolking, een belangrijke eis waaraan 
voldaan moet worden om volgens de Gold Standard gecertificeerd te worden. Het project voorziet in 
werkgelegenheid: de constructie, operatie en het onderhoud. Het personeel wordt tevens op regelmatige 
basis getraind. De huishoudens in de regio worden geïnformeerd over het project en wat dit betekent; op 
het windenergiepark worden ook rondleidingen gegeven. Bovendien draagt het project bij aan de 
bewustwording van de lokale bevolking over de impact die hun gedrag heeft op het klimaat. Hierdoor zal er 
ook positief effect zijn op het gedrag van de lokale bevolking betreffende hun energieverbruik in het 
algemeen. 
 

2. Relatieve bijdrage door compensatie  

  

Wind 
Turkije 

Yuntdag*  

Aandeel  
Legrand 

Nederland 
B.V. 

Afgenomen credits Wind Turkije 2014 door Legrand Nederland B.V. in ton 
CO2e  

1.592,53 

Prestatie en CO2-reductie     

Aantal windmolens met een capaciteit van 2,5 MWm 23   

tCO2e reductie door het windpark 141.271 1,13% 

= CO2-uitstoot van aantal huishoudens in Turkije 78.484 885 

Totaal MWh elektriciteit opgewekt 199.365 2.247 

= elektriciteitsgebruik van aantal Turkse huishoudens 18.773 212 

MWh opgewekt per geïnstalleerde windmolen 8.668   

Aantal huishoudens dat één windmolen een jaar lang kan voorzien van 
elektriciteit 

816   

Werkgelegenheid 
  

Aantal mensen werkzaam in het project (op de loonlijst) 12 0 

Beeldvorming - wat betekent aantal ton CO2 (gereduceerd en de voetafdruk)     

Aantal ton CO2e  = aantal bomen die 1 jaar moeten groeien 7.063.550 79.627 

Aantal ton CO2e = aantal "zone 2" retourvluchten (Amerika) 57.803 652 

Aantal ton CO2e = aantal keer om de aarde met auto, benzine 1 op 10 13.873 156 

   * betreft de laatste definitief goedgekeurde verificatie over de periode van 1 januari 2014 tot 31 december 2014 

 



 
 

Huidige status van het project ‘Wind in Turkije’ 

Het project haalt jaarlijks de gestelde doelen die bij de aanvang van het project zijn vastgelegd qua CO2-
reductie in het projectplan. Dit projectplan is volgens Gold Standard een vereiste en dient vooraf te worden 
goedgekeurd. Afhankelijk van de wind en operationele uren kan en mag het resultaat per jaar fluctueren. 
Bij de start van het project werden er 17 windmolens geplaatst en dat is inmiddels uitgebreid naar 23. 
 
Het ‘Wind in Turkije’ project is gecertificeerd volgens de Gold Standard criteria. Dit betekent dat het project 
eenmaal per jaar moet rapporteren om aan te tonen dat het project voldoet aan de gestelde criteria. Een 
onafhankelijke organisatie controleert alle data vóór en na certificering. Een belangrijk onderdeel van de 
controle in een windmolen project is de inspectie van de meetapparatuur en of deze regelmatig en juist 
wordt gekalibreerd en of er een goed back-up systeem aanwezig is. De laatste verificatieperiode die is 
afgesloten betreft de periode van 1 januari 2014 tot 31 december 2014. Deze periode van één jaar is in 
bovenstaande tabel vergeleken met de voetafdruk van Legrand Nederland B.V. in 2014 om zo een indruk te 
geven van de relatieve bijdrage door Legrand Nederland B.V. aan dit project. 
   

Gerealiseerde reductie van de uitstoot van CO2e door het 
windenergieproject: 141.271 ton CO2e; Legrand Nederland B.V. 
 
Legrand Nederland B.V. heeft in 2014 1,13% (1.593) van 
bovengenoemde gerealiseerde credits afgenomen. Dit 
percentage is de basis om andere belangrijke resultaten van het 
project "Wind in Turkije" om te rekenen naar het aandeel dat 
Legrand Nederland B.V., door het reduceren van haar uitstoot, 
heeft bewerkstelligd en vindt u in de tabel. 
 

 
 
Duurzame ontwikkeling van de lokale bevolking en de omgeving 
 
Naast het reduceren van CO2e door het produceren van schone energie die vervuilende energie vervangt, 
zijn er criteria m.b.t. de duurzame ontwikkeling van de lokale bevolking en de omgeving waaraan voldaan 
moet worden om het Gold Standard certificaat te verkrijgen. Per type project worden daar criteria voor 
opgesteld: 
 
 Werkgelegenheid en arbeidsomstandigheden De verificatie-instantie heeft bevestigd dat alle 12 

werknemers afkomstig zijn uit Turkije. Daarnaast voldoen aan de gestelde criteria: lonen, werktijden 
incl. vakantiedagen, arbeidsomstandigheden en training en opleiding. 

 Vogels Windenergieparken zouden de vogelstand negatief kunnen beïnvloeden. Gedurende het hele 
jaar dient de vogelstand gemonitord te worden. FutureCamp heeft het ecosysteem monitoring rapport 
beoordeeld en geconcludeerd dat “geen significante impact op organismes in de omgeving zijn 
geconstateerd en geen sporen zijn van botsingen op de rotorbladen. De data zijn consistent”.  

 Geluidsoverlast De normen die de Gold Standard voorschrijft m.b.t. het geluid dat de windmolens 
produceren worden niet overschreden. 

 
Meer informatie: 
Via uw Carbon Advisor: Marieke Megens 

Climate Neutral Group BV - tel. 030-2326175 – marieke.megens@climateneutralgroup.com  

mailto:marieke.megens@climateneutralgroup.com

