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Wat is de Club van 49? 
De Club van 49 is een initiatief van Leo Smit, CO₂-specialist en oprichter van SmartTrackers. 
Leden van de Club gaan substantiele stappen zetten om hun CO₂-footprint met 49% te reduceren. 
Ze focussen zich hierbij met name op maatregelen die verspilling tegengaan. 
 
Speerpunten 
De Club van 49 start met drie speerpunten: 
1. Langzamer rijden (een kruissnelheid van 100 in plaats van 120 km per uur betekent circa 45% 
CO₂-reductie).  
2. Minder energie verspillen in gebouwen dankzij slimme automatisering.  
3. Het elektriciteitsnet beter in balans brengen 
 
Deze oplossingen worden op dit moment nog sterk onderschat, maar bieden een grote kans om 
tegen lage kosten een aanzienlijke CO₂-reductie te realiseren. 
Leden van de Club van 49 richten zich op een of meerdere van deze thema's. SmartTrackers voorziet 
deze leden vervolgens van concrete tips en oplossingen om tot 49% CO₂-reductie te komen. 
 
Ketenanalyse 
De Club van 49 biedt ook ruimte voor aanvullende strategieën, mits die voldoende effectief, 
uitvoerbaar en betaalbaar zijn. Leden van de Club zullen bijvoorbeeld ook kijken hoe 49% reductie is 
door te vertalen in de bedrijfsketen. De uitstoot van CO₂ vindt immers plaats in een internationale 
keten. In die keten wil de Club van 49 meer werk maken van duurzaam inkopen, bijvoorbeeld door 
andere eisen te stellen aan toeleveranciers of slimmere keuzes te maken in het gebruik van 
producten. 
 
Kennisuitwisseling 
Leden van de Club van 49 delen en verspreiden actief hun opgedane kennis en ervaringen. Er zijn 
diverse contactmomenten voor overleg over gekozen oplossingen of om hobbels te overwinnen. 
Deze uitwisseling en afstemming vindt hoofdzakelijk plaats via moderne communicatiemiddelen. 
 
Betrouwbare metingen 
Leden van de Club van 49 gebruiken de applicatie SmartTrackers om de CO₂-uitstoot van hun 
organisatie inzichtelijk te maken. Ze leggen de resultaten vast t.o.v. het gestelde doel en kunnen met 
heldere cijfers communiceren over de daadwerkelijke voortgang. 
 
Over Schapers Holding BV 
Schapers hanteert al circa 6 jaar de Smarttrackers-tool. Het bedrijf is zeer te spreken over de 
applicatie en wisselt ervaringen uit met vergelijkbare bedrijven binnen haar branche. 
Onder de holding zijn een viertal bedrijven gevestigd te weten: 
Schapers realiseert GWW werken met name in de provincie Brabant. Het betreft hier de aanleg en 
onderhoud van wegen, riool en bestratingen. 
Oome Raamsdonk is een bouwbedrijf. Er worden kleinschalige woningbouwprojecten evenals 
utiliteits gebouwen gerealiseerd. Verder is het bedrijf gespecialiseerd in restauratie werken. 
Brabant groen is de groene telg van de familie. Brabant groen realiseert groenvoorzieningen in het 
openbaar groen en onderhoud deze voor diverse private onderneming. 

http://www.schapers.nl/


 
AVC-asfalt is een deelneming bestaande uit 3 bedrijven. De operationele en financiële aansturing 
vindt plaats vanuit het hoofdkantoor gevestigd te Raamsdonksveer.  
Contact 
Schapers Holding B.V. 
Keizersveer 15 
4951 TA Raamsdonksveer 
T 0162 512551 
E info@schapers.nl 
https://schapers.nl/ 
 
Over de Club van 49 
De Club van 49 is een verzameling bevlogen bedrijven die het doel 
van 49% CO₂-reductie echt willen halen. Die serieuze stappen willen 
zetten. En die elkaar helpen, ondersteunen en inspireren. 
 
Contact 
Gorterplaats 11A 
6531 HZ Nijmegen 
T 020-6763517 
E info@smarttrackers.nl 
www.clubvan49.nl 
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