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1. INLEIDING 

De Timmerhuis Groep (THG) hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom wordt de CO2-
footprint van Timmerhuis door middel van deze rapportage in kaart gebracht. De rapportage is opgesteld 
conform de norm ISO14064.  

In deze rapportage is de balans opgemaakt met betrekking tot de CO2 uitstoot van het kalenderjaar 2015. Ten 
behoeve van een kwalitatief goede analyse zijn de volgende stappen doorlopen. 

Allereerst is het van belang de organisatorische grens te bepalen. Hierin wordt bepaald welke onderdelen tot 
het bedrijf gerekend worden en welke emissies dus meetellen voor de CO2-footprint en welke niet. Hierbij is de 
grens bepaald volgens het Green House Gas - protocol. 

Vervolgens worden alle emissies die binnen de organisatorische grens vallen geanalyseerd en toegewezen aan 
verschillende groepen emissies. Deze groepen worden scopes genoemd, hierbij beperken we ons tot scope 1 
(directe emissies) en scope 2 (indirecte emissies). 

Ten slotte zijn de meetonnauwkeurigheden en onzekerheden beschreven om inzicht te geven in de kwaliteit 
van deze CO2 footprint rapportage. 

Timmerhuis Groep heeft in 2015 geen projecten uitgevoerd met een EMVI Criterium CO2-Prestatieladder in de 
aanbesteding.  
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2. ORGANISATORISCHE GRENS 

ORGANISATIE 

Timmerhuis is sinds 1976 actief in de weg- en waterbouw op verschillende vlakken. Timmerhuis Groep is 
gevestigd in Vriezenveen en is de overkoepelende naam voor 6 businessunits, elk met hun eigen expertise en 
discipline. Deze kunnen los worden ingezet maar ze fungeren ook complementair en kunnen elkaar waar nodig 
ondersteunen en versterken. Timmerhuis wordt onder andere ingeschakeld voor het ontwikkelen, coördineren 
en realiseren van civieltechnische projecten, het bouw- en woonrijp maken van diverse locaties, het uitvoeren 
van sloop- en saneringswerkzaamheden en het leveren van ophoog- en industriezand. 

PROJECTGROEP 

Voor het in kaart brengen van de CO2- footprint is de volgende projectgroep opgesteld: 

Edo Evers  Directeur 
Remco Wissink  Bedrijfsleider 
Kasper Kolman  Projectvoorbereider 
Bart van der Meer Projectbegeleider 
Richard Horsthuis Extern adviseur 

ORGANISATORISCHE GRENS 

Het handboek CO2 prestatieladder (SKAO, 2015, p. 22) stelt: “de organisatorische grens dient zodanig gekozen 
te zijn dat er zich geen C-aanbieders onder de A-aanbieders bevinden”. A-aanbieders zijn hierbij de aanbieders 
die samen verantwoordelijk zijn voor 80% van de inkoopomzet van het bedrijf. De C-aanbieders zijn bedrijven 
die een zeggenschapsrelatie met het bedrijf hebben (SKAO, 2015, p. 12). 

Het GreenHouse Gas – protocol (hierna GHG) geeft twee methoden voor het bepalen van de organisatorische 
grens zodat deze voldoet aan bovenstaande voorwaarde: de financial control approach en de operational 
control approach (GreenHouse Gas – protocol). Vrij vertaalt: gebaseerd op de omzet of op het operationele 
vlak van het bedrijf. 

In dit geval zijn de grenzen bepaald op grond van het operationele vlak van het bedrijf. Hieronder vallen alle 6 
de businessunits waaruit de Timmerhuis Groep bestaat: 

- Timmerhuis Projecten 
- Devri Infra – civieltechnisch projectburo 
- Maathuis Braakhuis – sloopwerken en (asbest)saneringen 
- Timmerhuis Sloop en Milieu 
- Timmerhuis Zandwinning 
- Timmerhuis Weg- en Waterbouw 

In deze emissie inventarisatie wordt een analyse gemaakt van het jaar 2015. De vergelijking met het basis jaar 
2011 is te vinden in het document: CO2 reductieplan 2015. De wijze van benadering en uitvoering zijn ten 
opzichte van het basisjaar 2011 niet gewijzigd.  
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3. EMISSIES 

SCOPES 1,2 EN 3 

Een goede CO2-footprint is niet alleen bepalen hoeveel een bedrijf uitstoot maar ook welke onderdelen binnen 
het bedrijf het meeste uitstoten. Zo kan men gemakkelijk inzicht verkrijgen in waar de emissies vandaan komen 
en hoe deze te verminderen. Het Handboek CO2-prestatieladder (SKAO, 2015) maakt hierbij (gebaseerd op het 
GHG-protocol) onderscheid in drie groepen emissies, scopes genoemd. De scopes zijn schematisch 
weergegeven in Figuur 1. In deze rapportage zijn alleen de emissies uit scope 1 en 2 nader geanalyseerd 

SCOPE 1 

Scope 1 omvat alle directe emissies, emissies die direct door de eigen organisatie worden uitgestoten. Het gaat 
hier bijvoorbeeld om het gasverbruik van het pand en het brandstofverbruik voor het wagenpark en het 
materieel. Een aparte groep in scope 1 zijn airco’s en koelingapparatuur. Zij stoten niet direct CO2 uit maar 
lekken wel koelvloeistoffen die tot de broeikasgassen gerekend worden. 

SCOPE 2 

Scope 2 omvat alle indirect emissies, emissies die al zijn uitgestoten voor een grondstof die door de organisatie 
wordt verbruikt. Voorbeelden hiervan zijn het elektriciteitsverbruik (op de centrale verbrand men fossiele 
brandstoffen om elektriciteit op te wekken), brandstofverbruik van zakenreizen met een privéauto of met het 
vliegtuig. 

SCOPE 3 

Scope 3 omvat alle overige indirecte emissies. Hieronder vallen bijvoorbeeld de emissies die vrijkomen bij de 
afvalverwerking, bij het printen op papier of bij de elektra van klanten. 

 

Figuur 1 Overzicht scopes  
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ANALYSE SCOPE 1 

Scope 1 is verdeeld in de onderstaande categorieën, per categorie is de CO2 emissie bepaald. 

• Brandstofverbruik wagenpark 
• Brandstofverbruik materieel 
• Gasverbruik 
• Airco’s (lekgas) 

BRANDSTOFVERBRUIK WAGENPARK 

De CO2 emissie (brandstofverbruik) van het wagenpark is bepaald aan de hand van de daadwerkelijk liters 
brandstof. Uit analyse blijkt dat er t.b.v. het wagenpark 49678 liter diesel en 9880 liter euro95 is getankt. Per 
type brandstof geld een specifieke CO2 emissie factor 3,23 [Kg CO2 / l] voor diesel en 2,74 voor euro95 
(co2emissiefactoren). De totale emissie van het wagenpark in 2015 is 187,5 ton CO2. Een overzicht van het 
wagenpark is opgenomen in: Bijlage 1 Wagenpark. 

BRANDSTOFVERBRUIK MATERIEEL 

De CO2 emissie (brandstofverbruik) van het materieel is bepaald aan de hand van de daadwerkelijk liters 
brandstof. Uit analyse blijk dat er t.b.v. het materieel 198951 liter diesel en 47 liter euro95 is getankt. Per type 
brandstof geld een specifieke CO2 emissie factor, 3,23 [Kg CO2 / l] voor diesel en 2,74 voor euro95 
(co2emissiefactoren). De totale emissie van het wagenpark in 2015 is 641,74 ton CO2. Een overzicht van het 
materieel is opgenomen in: Bijlage 2 Materieel 

Gasverbruik 

De verbruikte hoeveelheid gas is afgeleid van de gasrekening, in 2015 is er 7.671 m³ gas verbruik. De CO2 
emissie factor voor aardgas is 1825 gram CO2 per m³ (co2emissiefactoren). De uitstoot voor het gasverbruik 
komt daarmee 14,45 ton CO2. 

AIRCO’S (LEKGAS) 

Airco’s maken gebruik van een koelmiddel, als deze chemische stof (in gasvorm) vrijkomt draagt het bij aan het 
broeikaseffect. Deze bijdrage dient te worden bepaald en uitgedrukt in CO2-equivalenten. In de onderhouds- 
en handboeken van de airco’s is niet teruggevonden hoeveel koelmiddel er lekt. Wel is er uit de onderhouds-
boeken achterhaald dat er totaal 10,45 kg Freon 22 in de verschillende airconditioning-units moet zitten. 
Aangenomen wordt dat er per jaar 5% weglekt. Freon R22 heeft een aardopwarmingsvermogen van 1810 
(co2emissiefactoren). Dat wil zeggen dat 1 gram Freon de aarde even hard opwarmt als 1810 gram CO2

(1c). Op 
basis van bovenstaande aanname is er 0,05*10,45 = 0,52 kg Freon gelekt wat overeenkomt met een emissie 
van 0,945 ton CO2. 
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TOTALE EMISSIE SCOPE 1 

Voor 2015 is de totale directe (scope 1) CO2 emissie 846 ton CO2. Onderstaande grafiek geeft per 
categorie zowel de totale CO2 emissie als de onderliggende verhouding weer. 

 

Figuur 2 Directe CO2 emissies 2015  
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ANALYSE SCOPE 2 

Scope 2 is verdeeld in de onderstaande categorieën, per categorie is de CO2 uitstoot bepaald. 
• Elektriciteitsverbruik 
• Zakelijke kilometers vliegtuig 
• Zakelijke kilometers privé auto 

ELEKTRICITEITSVERBRUIK 

De verbruikte hoeveelheid elektriciteit is afgeleid van de energierekening. Timmerhuis koopt groene stroom in 
met een CO2 emissie factor van 0 gram CO2 per kWh (co2emissiefactoren). Het elektriciteitsverbruik van 2015 
bedraagt 41609 kWh. Door de bovenstaande nul emissie van groene stroom komt de emissie uit op 0 ton CO2.  

ZAKELIJKE KILOMETERS PRIVÉ AUTO 

De CO2 emissie van zakelijke kilometers met privé auto’s zijn bepaald aan de hand van de gedeclareerde 
kilometers. Per persoon die kilometers declareert is op basis van het kenteken de CO2 emissie per kilometer 
achterhaald (Rijksdienst Wegverkeer). In 2015 zijn er 85563 zakelijke kilometers gereden met privé auto’s wat 
resulteert in een emissie van 12,95 ton CO2.  

ZAKELIJKE KILOMETERS VLIEGTUIG 

Met het vliegtuig is er in het jaar 2015 één zakenreis gemaakt. Voor deze Europese vlucht geldt een emissie 
factor van 200 gram CO2 per kilometer (co2emissiefactoren). De totale emissie door zakelijke vliegtuig 
kilometers komt uit op 0,43 ton CO2. 

TOTALE EMISSIE SCOPE 2 

Voor 2015 is de totale indirect (scope 2) CO2 emissie 13,38 ton CO2. Onderstaande grafiek geeft per categorie 
zowel de totale CO2 emissie als de onderliggende verhouding weer. Opgemerkt moet worden dat door de 
groene stroom de emissie in relatie tot elektriciteitsverbruik wegvalt. Voorheen was dit goed voor ruim de helft 
van de totale scope 2 CO2 emissie. 

 

Figuur 3 Indirecte CO2 emissies 2015  
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4. MEETONNAUWKEURIGHEDEN EN ONZEKERHEDEN 

SCOPE 1 

BRANDSTOFVERBRUIK WAGENPARK 

Het brandstofverbruik van het wagenpark wordt per wagen/persoon bijgehouden met een tankpas. Het blijkt 
lastig de wijzigingen/verschuivingen van tankpassen, wagen en kilometerstanden nauwkeurig in beeld te 
krijgen. Daarnaast blijkt dat er naast brandstof voor de wagen soms ook brandstof voor (klein) materieel 
getankt wordt. Als we goed het verbruik per gereden kilometer willen bepalen valt er nog winst te behalen in 
de nauwkeurigheid van ons inzicht. 

Hierbij moet opgemerkt worden dat het rekenen met de daadwerkelijk afgenomen liters brandstof de meest 
accurate uitkomst geeft van de daadwerkelijke totale CO2 emissie. 

BRANDSTOFVERBRUIK MATERIEEL 

Een deel van het materieel en de machines is bevoegd op de openbare weg waardoor deze een eigen tankpas 
hebben. Het verbruik en de bijbehorende CO2-uitstoot wordt zodoende redelijk betrouwbaar toegeschreven 
aan deze machines. Echter inzicht in het verbruik vanuit de algemene brandstoftanks op het werk door dit en 
overig materieel mist en kan zodoende niet toegeschreven worden aan het specifieke materieel.  

Ook hier moet opgemerkt worden dat het rekenen met de daadwerkelijk afgenomen liters brandstof de meest 
accurate uitkomst geeft van de daadwerkelijke totale CO2 emissie. 

GASVERBRUIK 

Het gasverbruik is bepaald aan de hand van de afrekening/gasmeters van de leverancier. Aangenomen wordt 
dat deze meters een betrouwbaar beeld geven van het verbruikte gas. 

AIRCO’S (LEKGAS) 

Voor de airco’s is een schatting gemaakt dat jaarlijks 5% van het koudemiddel weglekt. Er is niet bekend of 
deze schatting klopt wat resulteert in een onnauwkeurigheid. Echter het aandeel van de airco’s in scope 1 is 
nihil waardoor dit geen grote gevolgen heeft op de juistheid van de totale CO2 footprint. 
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SCOPE 2 

ELEKTRICITEITSVERBRUIK 

Het elektriciteitsverbruik is bepaald aan de hand van de afrekening/elektriciteitsmeters van de leverancier. 
Aangenomen wordt dat deze meters een betrouwbar beeld geven van de verbruikte elektriciteit. 

ZAKELIJKE KILOMETERS PRIVÉ AUTO 

De zakelijke kilometers met een privéauto zijn bepaald aan de hand van de geregisterde kilometers en de door 
de RDW opgegeven CO2 emissie per kilometer voor de specifieke auto’s. Aangezien we geen inzicht kunnen 
krijgen in de daadwerkelijk verbruikte liters brandstof wordt deze methode voldoende betrouwbaar geacht. 

ZAKELIJKE KILOMETERS VLIEGTUIG 

De zakenreizen per vliegtuig zijn bepaald aan de hand van de gevlogen kilometers tussen de vliegvelden. Per 
vliegtuig kilometer is hier een CO2 emissie factor van de website CO2emissiefactoren.nl aan gekoppeld 
(co2emissiefactoren). Dit levert de meest accurate uitkomst op. 
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BIJLAGEN 

BIJLAGE 1 WAGENPARK 

 

Merk Type Jaar Label 
Milieu  
klasse D/B 

Verbruik  
[l/100km] 

CO2 
[g/km] 

VW CADDY 2010 NG R D 5,7 149 
VW CADDY 2007 NG R D NG NG 
VW GOLF 2007 B Euro 4 D 5,2 137 
VW CADDY 2007 NG NG D NG NG 
VW 7HK 2005 NG NG D NG NG 
SEAT ALTEA 2011 C Euro 5 D 4,9 129 
PEUGEOT 308 2014 NG Euro 6 D 3,2 85 
VW TRANSPORTER 2010 NG R D NG NG 
OPEL VIVARO 2015 NG Euro 5 D 6,2 164 
VW TRANSPORTER 2009 NG R D NG NG 
TOYOTA H12 2001 NG NG D NG NG 
OPEL VIVARO 2015 NG Euro 5 D 6,2 164 
VW TRANSPORTER 2012 NG Euro 5 D 7,2 190 
VW PASSAT 2012 A Euro 5 D 4,4 116 
VW PASSAT 2015 B Euro 6 D 4 106 
RENAULT CAPTUR 2014 C Euro 5 D 3,6 95 
OPEL ZAFIRA 2013 A Euro 6 D 4,1 109 
VW TOUAREG 2014 F Euro 5 D 7,2 189 
AUDI A3 2015 B Euro 6 D 3,8 99 
OPEL ASTRA 2014 B Euro 5 D 4 105 
VW GOLF 2014 A Euro 5 B 5 117 
SKODA OCTAVIA 2012 B Euro 5 B 5,7 134 
VW CADDY 2007 NG NG D NG NG 
VW CADDY 2011 NG Euro 5 D 5,6 147 
OPEL COMBO 2003 NG NG D NG NG 
VW 7HK 2005 NG NG D NG NG 
PEUGEOT 308 2014 A Euro 6 D 3,1 82 
SKODA OCTAVIA 2012 B Euro 5 B 5,7 134 
RENAULT MEGANE 2013 A Euro 5 B 5,3 119 
VOLVO V40 2013 A Euro 5 D 3,4 88 
VOLVO V70 2014 B Euro 5 D 4,2 111 
PEUGEOT 308 2014 A Euro 6 B 4,6 105 
RENAULT KANGOO 2002 NG NG D NG NG 
VW CRAFTER 2008 NG NG D NG NG 
VW CADDY 2005 NG NG D NG NG 
OPEL VIVARO 2007 NG NG D NG NG 
VW CRAFTER 2007 NG NG D NG NG 
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BIJLAGE 2 MATERIEEL 

 
Categorie Omschrijving Merk Bouwjaar 

Grondverzet Shovel Volvo L60F Volvo   

Vervoer Ginaf 6x6 Ginaf  

Grondverzet Mini-shovel Ahlmann AZ 45 Ahlmann   

Grondverzet Rupskraan Case CX 210 B Case  2009 

Grondverzet Rupskraan Case CX 210 B Case 2013  

Grondverzet Minikraan takeuchi TB250 Takeuchi 2014 

Grondverdichters trilplaat DPU 6055 Wacker 1-4-2008 

Grondverdichters trilplaat DPU 6055 Wacker 1-11-2009 

Grondverdichters trilplaat DPU 6055 Wacker 1-2-1997 

Grondverdichters trilplaat DPU 6055 Wacker   

Grondverdichters trilplaat DPU 6555 Wacker 1-11-2010 

Grondverdichters trilplaat DPU 6055 Wacker 1-10-2000 

Grondverdichters trilplaat DPU 6055 Wacker 1-3-2001 

Grondverdichters trilplaat DPU 6055 Wacker 1-3-2001 

Grondverdichters trilplaat Revo DVW 2100 1B20  Revo   

Grondverdichters trilplaat Revo BVW 2100 Honda Revo   

Grondverdichters Wackerstamper Wacker 1-8-2010 

Grondverdichters wackerstamper BS 60-2 Wacker 1-3-2010 

Grondverdichters wackerstamper BS 60Y Wacker   

Grondverdichters wackerstamper BS 60Y Wacker   

Grondverdichters Wackerstamper Wacker 1-8-2010 

Grondverdichters wackerstamper BS 60Y Wacker   

Grondverdichters wackerstamper BS 60-2 Wacker   

Grondverdichters wackerstamper BS 600 Wacker   

Klein materieel Bandenzaag Stihl   

Klein materieel Bandenzaag Stihl   

Klein materieel 4x Motorboormachine BT45 Stihl  

Klein materieel Motorpomp Neuson PT2A  Wacker   

Klein materieel Hogedrukreininger Alto 42C3VA   
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