
  

Beste Luchtvrachtsector, 

 

WERKEN AAN DUURZAAMHEID 

Voor alle bedrijven is het onvermijdelijk om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen van de 

Nederlandse overheid: Aantoonbaar verduurzamen en reductie van CO2-uitstoot. De luchthaven 

Schiphol heeft als doelstelling de meest duurzame luchthaven te worden. Als luchtvrachtsector 

dienen we hier ook (verder) mee aan de slag te gaan. Dit start met inzicht in de huidige CO2-uitstoot 

en het vaststellen van verbeterpotentieel. 

 

SECTORBREED INITIATIEF, BEPERKT AANTAL GRATIS PLEKKEN VOOR BEGELEIDING 

ACN en de luchthaven Schiphol starten daarom het sectorbrede initiatief om je te helpen eenvoudig 

en kosteloos inzicht te verkrijgen in de CO2-uitstoot van uw wegtransport. Dit doen we met behulp 

van het platform BigMile dat is ontwikkeld door Connekt / Topsector Logistiek. Gebruik van dit 

platform inclusief support kunnen we nu kosteloos aanbieden, met steun van de Topsector Logistiek. 

Op deze manier kunnen we gezamenlijk de uitstoot van het wegtransport van luchtvracht vaststellen 

en terugdringen!  

 
BIGMILE PLATFORM: EENVOUDIG, AUTOMATISCH ÉN GECERTIFICEERD  

Het meten en analyseren van de zogenaamde ‘carbon footprint’ is met BigMile laagdrempelig en 

vergaand geautomatiseerd. Met bestaande datasets kan eenvoudig een overzicht van de ritten en 

van de verbruikte brandstof vastgesteld worden. Dit is gestandaardiseerd én gecertificeerd. 

 

HELDER INZICHT IN C02 EN MOGELIJKE BESPARINGEN 

Met een overzicht van de ritten en van de verbruikte brandstof kan de uitstoot op die manier 

gestructureerd worden vastgesteld: Inzicht om transport nog efficienter te organiseren en 

tegelijkertijd kilometers en brandstof te besparen. En heb je een duidelijk startpunt om te beginnen 

met het reduceren van CO2.  

 

DE VOORDELEN 

✓ Eenvoudig en snel inzicht in de CO2-uitstoot, individueel én sectorbreed 

✓ Gestandaardiseerd én gecertificeerd 

✓ Gedetailleerde rapportages voor eigen gebruik en eventueel voor klanten 

✓ Bespaar kilometers en brandstof 

✓ Gebruiksvriendelijke online toepassing 

✓ Online introductietraining en ondersteuning via ACN / Luchthaven Schiphol 

 

ONS VOORSTEL 

Graag nodigen we je uit om kosteloos deel te nemen aan deze sectorverkenning en uw logistieke 

CO2 footprint op een eenvoudige en gestandaardiseerde wijze in kaart te brengen. Neem contact op 

via info@acn.nl om je aan te melden of als je nog vragen hebt voordat je kunt besluiten over 

deelname. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

ACN       Luchthaven Schiphol 

Maarten van As      Bart Pouwels 

Directeur      Head of Cargo  

mailto:info@acn.nl


  

BIJLAGE 

 

Sectorverkenning Luchtvracht: Praktisch en duurzaam 

Topsector Logistiek wil met sectorverkenningen duurzame logistiek 

stimuleren door bedrijven kosteloos kennis te laten maken met het 

BigMile platform. Deze verkenning is voor luchtvrachtsector gericht op 

het wegvervoer, van, naar en op Schiphol.  

De verkenning richt zich op het daadwerkelijk ‘doen’ met marktpartijen in 

de luchtvrachtsector.  

 
Figuur 1: Overzicht luchtvrachtketen met in het groen wegvervoer van, naar en op Schiphol 

 

Verkenning: Laagdrempelige kennismaking inclusief begeleiding en leren van elkaar 

De verkenning bestaat uit een gezamenlijke kick-off en afronding en individuele begeleiding. Tijdens 

de kick-off wordt de scope, het BigMile platform en de benodigde data besproken. De individuele 

begeleiding richt zich op data verzameling en de CO2 footprint bepalen met BigMile. In de 

afrondende sessies wordt de anonieme benchmark van de resultaten gepresenteerd en gezamenlijk 

gebrainstormd over (on)mogelijkheden om te verduurzamen en dit te structuren. 

 

BigMile: Gecertificeerde CO2 footprint – voor en door bedrijven 

Het BigMile platform geeft laagdrempelig en gestandaardiseerd een gecertificeerde 

CO2 footprint met gedetailleerde doorsnijdingen op basis van daadwerkelijke data & 

verbruik. Het platform richt zich specifiek op zowel verladers als vervoerders en hun 

logistieke activiteiten. BigMile is in opdracht van de overheid door Topsector 

Logistiek en Connekt ontwikkeld en wordt al door vele gebruikt, waaronder: 

Heineken, PostNL en Ricoh. Voor meer informatie, zie bigmile.eu en deze video. 

 

 
Figuur 2: Voorbeeld rapportage BigMile 

 

https://www.bigmile.eu/en/postnl-and-bigmile-finding-solutions-reducing-co2-emissions
https://www.logistiek.nl/distributie/artikel/2020/02/ricoh-krijgt-co2-uitstoot-op-een-presenteerblaadje-101172071
https://www.bigmile.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=pAtt8NpncJw


  

Wat is nodig voor deelname? 

De benodigde tijd is beperkt en ingeschat op 2-4 mandagen. Dat betreft de tijd voor 

deelname aan de gezamenlijke sessies en de tijd om data te verzamelen.  

 

Het BigMile platform heeft transportdata nodig om de CO2 footprint te bepalen, hiervoor 

is een template beschikbaar. De benodigde data betreft transactionele data (herkomst / 

bestemming / gewicht), bij voorkeur aangevuld met brandstofdata. De template helpt bij 

het bepalen van de benodigde data op basis van logistieke activiteiten en beschikbaarheid.  

 

De benodigde data is flexibel per partij en kan van grof tot gedetailleerd zijn (je krijgt een 

certificering o.b.v. datakwaliteit). Deelnemers blijven ‘baas’ over de data. Deze wordt niet gedeeld 

met derden. Alleen de kengetallen CO2 / ton en CO2 / ton.km worden anoniem in de benchmark 

opgenomen. De benchmark wordt alleen gedeeld met de deelnemers, ACN en Schiphol. 

 

 
Figuur 3: Samenhang BigMile, data-elementen en CO2-toekenning 

 

 

Meedoen? 

Graag nodigen we je uit om kosteloos deel te nemen aan deze sectorverkenning en uw logistieke 

CO2 footprint op een eenvoudige en gestandaardiseerde wijze in kaart te brengen. Neem contact op 

via info@acn.nl om je aan te melden of als je nog vragen hebt voordat je kunt besluiten over 

deelname. 
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