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1. INLEIDING 

De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Het terugdringen van de CO₂ 
emissie is van groot belang voor de leefbaarheid van de aarde en zodoende het milieu beleid van de 
Timmerhuis Groep. In dit document is een inventarisatie gedaan van de mogelijkheden voor energie en CO2 
reductie. 

Deze inventarisatie van reductiemogelijkheden kan gezien worden als een document tussen de CO2 footprint 
en het reductieplan. De footprint geeft inzicht in het daadwerkelijke verbruik en emissie. Dit document 
inventariseert de mogelijkheden voor reductie en focust daarbij op gebieden met significant energieverbruik. In 
het reductieplan leggen we de reductiedoelstellingen vast, beschrijven we de door te voeren 
reductiemaatregelen en analyseren we de behaalde reductie. 

We starten deze inventarisatie met een beschrijving van de in het verleden getroffen reductiemaatregelen. 
Daarop volgen mogelijke reductiemaatregelen die genomen kunnen worden in het bedrijf en/of op de 
projecten. Omdat het binnen de CO2-prestatieladder van belang is om kennis te delen en van elkaar te leren 
inventariseren we tevens welke maatregelen andere bedrijven binnen onze sector toepassen. Ter afsluiting 
komen de kansen en ideeën van de eigen medewerkers aan bod. 
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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 
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3. DOORGEVOERDE REDUCTIEMAATREGELEN 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de reeds doorgevoerde reductiemaatregelen. Deze zijn in dit 
hoofdstuk vervolgens nader toegelicht. 

Scope Reductiemaatregel 
Algemene maatregelen onafhankelijk van scope Bewustwording werknemers 
Scope 1 maatregelen Schoner wagenpark 

Het nieuwe rijden 
Optimalisatie logistiek 
Onderhoud (verwarmingsketels) 

Scope 2 maatregelen Groene stroom 
Elektriciteitsbesparing 

BEWUSTWORDING WERKNEMERS 

Bewustwording van medewerkers is een vitaal onderdeel van energie en CO2 reductie. Zonder bewustwording 
en medewerking van medewerkers hebben alle maatregelen minder kans van slagen. Als Timmerhuis Groep 
zijn wij er van overtuigd dat het veelal onder de aandacht brengen van de CO2 reductie zal leiden tot reductie.  

Dit heeft effect op alle fronten, zoals het aan- en uitdoen van de verlichting, verminderen van het papier 
verbruik en het gebruik van elektrische apparaten. Deze maatregel zal wellicht geen direct meetbare CO2 
reductie opleveren die direct te herleiden is naar de maatregel maar zal over het geheel zeker zijn effect 
hebben. 

SCOPE 1 

SCHONER WAGENPARK 

Door bij de aanschaf of vernieuwen van het (lease)wagenpark rekening te houden met verschillende 
selectiecriteria in relatie toe de CO2 uitstoot kan een aanzienlijke reductie gerealiseerd worden. Bij het 
uitzoeken van een nieuwe bedrijf/leaseauto dient deze, waar mogelijk, een hoger energielabel te hebben dan 
de vorige auto. Dit houdt bijvoorbeeld in dat er van een energielabel C naar een energielabel B wordt 
overgegaan.  

De bedrijfswagen hebben per gereden kilometer een hogere CO2 uitstoot dan de leaseauto’s. Bij de kosten 
baten analyse van aanschaf/vervanging van bedrijfswagen krijgt de CO2 emissie zodoende extra aandacht. 

HET NIEUWE RIJDEN 

Voor personenauto’s of bedrijfsvoertuigen is de training ‘het nieuwe rijden’ ontwikkeld. Bij deze training leren 
medewerkers de aspecten van veilig en bewust omgaan met het voertuig. Tevens moet deze training ook 
leiden tot significante verbeteringen van het brandstof verbruik per kilometer.  

Naast dat deze reductiemaatregel direct effect heeft op de CO₂ emissie, betreft dit tevens een directe 
kostenbesparing. Zeker in economisch moeilijke tijden is dit een grotere drijfveer. Plus het bijkomend voordeel 
dat deze maatregel de bewustwording en betrokkenheid van medewerkers verhoogt. 

In 2015 hebben diverse medewerkers deelgenomen aan deze training. 
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OPTIMALISATIE LOGISTIEK 

Door de planning qua logistiek te optimaliseren met leveranciers en onderaannemers is het mogelijk om 
het aantal transportkilometers te reduceren. Daarbij is het van belang om duidelijk en helder samen te werken 
met de leveranciers en onderaannemers. Ook de inzet van werknemers, leveranciers en onderaannemers die 
dichter bij de projectlocaties zijn gelegen dragen bij aan het reduceren van de transportbewegingen en 
tegelijkertijd het verminderen van de CO₂ uitstoot. 

ONDERHOUD (VERWARMING) KETELS 

Naar aanleiding van het verbruik voor 2014 zijn de verwarmingsketels geïnspecteerd. Uit deze inspectie kwam 
een aantal technische mankementen naar voren die vervolgens zijn verholpen. De maatregel van periodiek 
onderhoud zal het verbruik van de ketels reduceren.  

SCOPE 2 

GROENE STROOM 

Timmerhuis Groep neemt tegenwoordig groene stroom af waarmee een nul emissie wordt gerealiseerd met 
betrekking tot het elektriciteitsverbruik. 

ELEKTRICITEITSBESPARING 

Voor de afname van groene stroom was er focus op elektriciteitsbesparing. Deze maatregel betreft 
voornamelijk het infomeren over en het doorvoeren van kleine besparing tips. Voorbeelden van doorgevoerde 
maatregelen zijn het plaatsen van bewegingssensoren en het reduceren van onnodig stand-by staan van 
elektrische apparaten. Ondanks de groene stroom blijft deze maatregel van kracht i.v.m. de kostenbesparing 
en effect op de bewustwording van medewerkers. 
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4. MOGELIJKE REDUCTIEMAATREGELEN 

Zonder in te gaan op de specifieke maatregelen zijn de maatregelen in onderstaande tabel 
gepresenteerd. Deze maatregelen dienen als handreiking voor de keuzes en afwegingen die in het reductieplan 
nader uitgewerkt en doorgevoerd gaan worden. 

Maatregel Effect op 
Schoner materieel Brandstofverbruik en emissie materieel 
Het nieuwe draaien Brandstofverbruik materieel 
Vervanging verwarmingsketels Gasverbruik 
Weersafhankelijke regeling Elektriciteit en gasverbruik 
Gebouw isolatie (focus t.p.v. Devri + de zijingang) Elektriciteit en gasverbruik 
Zonnepanelen Elektriciteitsverbruik 
TL verlichting vervangen door LED Elektriciteitsverbruik 
Afschaffen individuele printers Elektriciteitsverbruik 
CO2 bewuste keuze bij aanschaf privé auto stimuleren Emissie zakelijke kilometers privé auto 
IT-oplossingen m.b.t. digitaal werken bevorderen / 
doorvoeren. 

Papierverbruik 

 

5. REDUCTIEMAATREGELEN BINNEN DE SECTOR 

Om te leren van anderen is een inventarisatie gedaan van reductiemaatregelen binnen de sector. Zonder in te 
gaan op de specifieke maatregelen zijn de geïnventariseerde in onderstaande tabel gepresenteerd. Deze 
maatregelen dienen als handreiking voor de keuzes en afwegingen die in het reductieplan nader uitgewerkt en 
doorgevoerd gaan worden. 

Maatregel Effect op Afkomstig van 
Bandenspanning 
controleren 

Direct brandstofverbruik SKAO (website) 

Mobiliteitsbudgetten Verbruik en emissie mobiliteit SKAO (website) 
Stimuleren zuinig rijden Direct brandstofverbruik SKAO (maatregelenlijst) 
Stimuleren elektrische 
rijden 

Direct brandstofverbruik SKAO (maatregelenlijst) 

Individuele monitoring 
materieel 

Direct brandstofverbruik SKAO (maatregelenlijst) 

Start-stop systeem 
materieel 

Direct brandstofverbruik SKAO (maatregelenlijst) 

Selectiebeleid 
onderaannemers op 
reisafstand 

Uit te besteden emissies SKAO (maatregelenlijst) 

Deelname Green Driver 
Challenge / opzetten 
competitie 

Direct brandstofverbruik Dusseldorp / Netters Infra / REKO Raalte 

Installatie slimme meters Elektriciteit en gasverbruik Dusseldorp 
Aanpassen 
inkoopvoorwaarden 

Uit te besteden emissies Netters Infra 
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6. INBRENG EIGEN MEDEWERKERS 

Bij afgelopen organisatie brede ISO bijeenkomst (jan-2016) kwam o.a. aanvullend inzicht in 
brandstofverbruik op het werk naar voren. Om dit soort inzicht en de inbreng van reductiemaatregelen te 
bevorderen is er een beloning uitgeloof voor het beste idee voor CO2 reductie. 

Aan de hand van bovengenoemde beloning voor het beste idee voor CO2 reductie zijn de onderstaande 
voorstellen binnengekomen: 

MEDEWERKER BUITENDIENST 

• Meer werken met accugereedschap in plaats van het gebruik maken van een aggregaat; 
• Kranen / shovels niet s ’morgens om 7 uur aanzetten; 
• Kleinere aggregaten, vaak is de zaag of slijptol maximaal 2000 watt; 
• Wacker stampers staan vaak in de bus deze in de containers op het werk laten scheelt brandstof; 
• Reserve banden onder de auto’s gebruiken, deze “nieuwe” banden gaan mee bij verkoop van de auto; 

MEDEWERKER BINNENDIENST 

• Gebruik maken van digitaal briefpapier, inclusief een digitale handtekening.  
• In de werkplaats ventilatoren plaatsen om de opgewarmde lucht die naar boven gaat beter te 

circuleren. 
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