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Voorwoord 

De Timmerhuis Groep (THG) hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Het beleid met betrekking tot 
de uitstoot van CO2 is vastgelegd in het CO2- managementplan en het daaruit voortvloeiende reductieplan. 
Voor de eerste helft van 2019 is de footprint van THG bepaald welke is weergegeven in het rapport “CO2 
Footprint Timmerhuis groep 2019 jan-jun” d.d. 30-08-2019. Aan de hand van deze footprint wordt in dit 
rapport de voortgang in reductiedoelstellingen behandeld.    
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1 Inleiding 

1.1 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 5 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. 

1.2 Projectgroep CO2 

Onderstaande tabel beschrijft de projectgroep CO2 binnen Timmerhuis Groep. Deze groep is 
verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle CO2 prestatieladder gerelateerde activiteiten en het borgen 
van de doorgevoerde maatregelen. 
 
Tabel 1 Projectgroep CO2 Timmerhuis Groep 

Naam Functie 

Edo Evers Directeur 

Remco Wissink Bedrijfsleider 

Wim Kremer Projectbegeleider 
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2 Voortgang 

In de emissie inventarisatie “CO2 Footprint Timmerhuis Groep 2019 jan-jun” is een analyse gemaakt van 
het eerste half jaar van 2019. Het jaar 2016 diende hierbij als referentiejaar voor de CO2-reductiedoel- 
stellingen. De cijfers uit bovengenoemde inventarisatie zijn de basis voor deze voortgangsrapportage. 
 
Totale CO2 footprint eerste helft 2019 naar scope 

Scope CO2-footprint [ton CO2] 

1 348,32 

2 15,20 

3 865,26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figuur 1: CO2-uitstoot naar scope (ton)  
 

 

2.1 Hoofddoelstelling 

In het CO2-reductieplan zijn de volgende doelstellingen per scope geformuleerd: 

• Scope 1: 5% reductie in 2020 ten opzichte van 2016 

• Scope 2: 0% reductie in 2020 ten opzichte van 2016 

• Scope 3: 5% reductie in 2020 ten opzichte van 2016 
 
Tabel 1: Gerealiseerde emissie in relatie tot doelstelling per scope; absoluut 

Scope Emissie absoluut 
Jan-jun 2016 

(ton C02) 

Emissie absoluut 
Jan-jun 2019 

(ton CO2) 

Doelstelling 
2020 

Gerealiseerd 

1 413,45 348,32 -5% -15,76% 

2 12,35 15,20 0% +23,08% 

3 699,001 865.3 -5% +23,79% 
1 halfjaarhoeveelheid inkoop betonproducten afgeleid van jaarhoeveelheid (aanname 50%) 

 

 
In de eerste helft van 2019 is de omzet van Timmerhuis 25% toegenomen ten opzichte van de eerste helft 
van 2016. (4,08 / 3,27 mln).  In tabel 2 hebben wij de CO2-emissie daarom ook gerelateerd aan de omzet. 
 
Bij de subdoelstellingen in 2.2 hebben wij een beschouwing van de cijfers weergegeven. 
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Tabel 2: Gerealiseerde emissie in relatie tot doelstelling per scope; irt omzet 

Scope Emissie  
per mln omzet  
Jan-jun 2016 

(ton C02) 

Emissie per mln 
omzet  

Jan-jun 2019 
(ton CO2) 

Doelstelling 
2020 

Gerealiseerd 

1 126,51 85,29 -5% - 33,39% 

2 3,78 3,72 0% - 1,59% 

3 213,891 211,87 -5% - 0,99% 
1 halfjaarhoeveelheid inkoop betonproducten afgeleid van jaarhoeveelheid (aanname 50%) 
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2.2 Subdoelstellingen 

 
Om de hoofddoelstellingen te kunnen bepalen zijn binnen de diverse scopes de diverse emissiebronnen 
beoordeeld. 
 
Figuur 2: Verdeling CO2 scope 1 (ton)   Figuur 3: Verdeling CO2 scope 3 (ton) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
Tabel 3: Gerealiseerde emissie in relatie tot doelstelling per emissiebron; absoluut 

Scope  Emissie 
absoluut Jan-

jun 2016 
(ton C02) 

Emissie 
absoluut Jan-

jun 2019 
(ton CO2) 

Doelstelling 
2020 

Gerealiseerd 

1 Wagenpark 94,81 91,8 -3% -3% 

Machines 284,31 230,10 -5% -19% 

Gasverbruik 10,01 9,70 -2% -3% 

2 Elektraverbruik ? ? ?  ?? 

3 Inkoop beton 699,101 865,30 -5% 24% 

Inkoop papier 0,42 0,26 -5% -38% 
1 halfjaarhoeveelheid afgeleid van jaarhoeveelheid (aanname 50%) 

 
 

 
Tabel 3: Gerealiseerde emissie in relatie tot doelstelling per scope; irt omzet 

Scope  Emissie  
per mln omzet  
Jan-jun 2016 

(ton C02) 

Emissie per 
mln omzet  

Jan-jun 2019 
(ton CO2) 

Doelstelling 
2020 

Gerealiseerd 

1 Wagenpark 29,01 22,48 -3% -23% 

Machines 87,00 56,34 -5% -35% 

Gasverbruik 3,06 2,38 -2% -22% 

2 Elektraverbruik   ?   

3 Inkoop beton 213,92 211,88 -5% -1% 

Inkoop papier 0,13 0,06 -5% -50% 
1 halfjaarhoeveelheid afgeleid van jaarhoeveelheid (aanname 50%) 
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2.3 Opmerkingen bij resultaten 

Scope 1 

• Timmerhuis werkt met een vaste kern van machines en mensen welke jaarrond worden ingezet. 
Extra omzet en pieken in werkdruk worden gerealiseerd met de inhuur van externe mensen en 
materieel. Een stijging van omzet resulteert dus niet per definitie in stijging van emissie door eigen 
materieel. 

• Gezien de krappe marges in de markt ziet Timmerhuis nog geen mogelijkheden om inhuurmaterieel 
uitsluitend te selecteren op een laag emissieniveau. Omdat de invloed van Timmerhuis hierop 
zodoende beperkt is, is deze categorie in het reductieplan ook niet separaat opgenomen in de 
subdoelstellingen. 

• In 2017 zijn met het pensioen van 2 medewerkers twee machines grotendeels buiten bedrijf 
genomen.  

 
Scope 2 

• In de afgelopen periode is het aantal medewerkers op kantoor met een lease-auto afgenomen. 
Derhalve rijden meer mensen van kantoor zakelijke kilometers met hun privé-auto. 

• Het werkgebied van Maathuis-Braakhuis is de afgelopen jaren fors toegenomen. Waar voorheen 
werd gewerkt in regio Twente, worden momenteel werken aangenomen tot in de randstad. 
Directeur en projectleider van Maathuis Braakhuis rijden zakelijk met hun privé-auto en dragen 
zodoende relatief zwaar bij aan de emissie in scope 2. 

• Bij Maathuis Braakhuis is in 2018 een projectleider in dienst genomen die gebruik maakt van zijn 
privé-auto. Deze projectleider werd voorheen ingehuurd maar draagt nu dus bij aan de emissie in 
scope 2 waar deze voorheen buiten de scope van Timmerhuis viel. 

 
Scope 3 

• Scope 3 bestaat grotendeels uit de inkoop van betonmaterialen. Van deze groep zijn geen 
halfjaarcijfers bekend uit 2016. Dit is een aanname welke is afgeleid van de jaarcijfers. 

• De inkoop van betonmaterialen uit scope 3 houdt direct verband met de gerealiseerde omzet in 
deze periode. 

• Omdat de Timmerhuisgroep over het algemeen geen ontwerpende partij is, heeft zij nauwelijks 
invloed op toe te passen verhardingsmaterialen. Deze staan over het algemeen voorgeschreven 
vanuit de opdrachtgever. Het aanbrengen van verhardingen is echter wel een van de 
kernactiviteiten van de Timmerhuisgroep. Ondanks dat het een kernactiviteit is, heeft Timmerhuis 
nauwelijks invloed op de CO2-emissie daarvan. 

• Timmerhuis maakt, waar mogelijk, gebruik van duurzaam geproduceerde verhardingsmaterialen 
van v.d. Bosch Beton. Bij de productie maken zij gebruik van cementloos beton (Reduton) of 
hergebruik van granulaten afkomstig uit sloop (Ecoton). Hiermee wordt een forse reductie van 
CO2-emissie behaald ten opzichte van traditionele verhardingsmaterialen. Deze producten vallen 
binnen scope 3 echter onder de gewone inkopen met de standaard emissiefactor aan de hand van 
omzetcijfers. Hoewel deze producten praktisch dus CO2-emissie besparen, is dit in de huidige 
systematiek niet inzichtelijk te maken. De hogere aanschafprijs heeft zelfs een contra-productief 
effect. 

• In 2018 is er toe over gegaan om inkomende digitale facturen niet meer te printen.  
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2.4 Conclusie 

• De reductie van scope 1 en 2 samen liggen nu al ruim binnen de doelstelling voor 2020. 

• De reductie van enkel scope 2 ligt niet in lijn met de doelstelling voor 2020. De impact op de 
emissie van geheel Timmerhuis is echter beperkt. 

• Op basis van absolute getallen ligt de emissie voor scope 3 ruim boven de lijn met de doelstelling 
voor 2020. 

• In relatie tot de omzet ligt de emissie voor scope 3 enigszins boven de lijn met de doelstelling voor 
2020. 

• Inkoop van duurzame bestrating heeft op dit moment nog geen gunstige effecten op de cijfers in 
verband met de gekozen berekeningssystematiek voor scope 3. 

 

2.5 Aanbevelingen 

• Gezien de orderportefeuille voorzien wij voor de tweede helft van 2019 een continuering van de 
trend van afnemende emissie in relatie tot stijgende omzet. 

• Voor een volgende voortgangsrapportage stellen wij voor om ook het verloop van het wagen- en 
machinepark inzichtelijk te maken. Met een relatief klein wagen- en machinepark hebben aanschaf, 
vervanging of het afstoten van enkele machines of bedrijfsauto’s al relatief veel impact op de 
emissie. 

• Inkoop betonproducten blijft een belangrijk aandachtspunt in de reductie van CO2. Een analyse van 
de mogelijkheden waar alternatieve CO2-emissie-arme producten toegepast kunnen worden zal 
nodig zijn om de doelstelling te halen. In de volgende voortgangsrapportage zal hiervoor een meer 
concrete aanzet worden gegeven.  

• Er dient gekeken te worden hoe de aanschaf van CO2-emissie-arme betonproducten inzichtelijk 
gemaakt kunnen worden. 

• Gezien het aandeel van de betonproducten in de doelstellingen en de beperkte reductieresultaten 
tot nu toe, is het raadzaam om de komende periode de focus meer te richten op de reductie van 
CO2 bij de betonproducten, waar deze tot op heden meer lag op brandstofverbruik. 

• Medio september zijn de eerste gesprekken gepland met “De Duurzame Adviseurs” om de 
processen en doelstellingen met betrekking tot de CO2 prestatieladder nog verder te optimaliseren 

 

2.6 Prognose 

• Met de stijgende omzet is de doelstelling in absolute getallen voor scope 1 voor 2020 haalbaar. 
Voor scope 2 en 3 is de verwachting dat de doelstelling in absolute getallen niet gehaald gaat 
worden. In relatie tot de omzet is de prognose echter dat de doelstelling voor 2020 zal worden 
gehaald voor scope 1 en 2. Voor scope 3 is dit twijfelachtig; hier zal extra inspanning nodig zijn voor 
de toepassing van meer alternatieve (beton)materialen. Wij verwachten mede met de inzet van De 
Duurzame Adviseurs hier de komende periode significante stappen in te kunnen maken. 
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3 Bijlage 1 – Voortgang reductiemaatregelen 2016-2020 

 



Voortgang CO2 Reductiemaatregelen eerste helft 2019

Doelstelling scope 1 5%

Doelstelling scope 2 0%
Doelstelling scope 3 5%

Reductiemaatregel Type actie Emissiestroom
Reductie in % 

(op betreffende emissiestroom)

Reductie in % 

(op totale 

footprint)

Verantwoordelijk Middelen Planning Status

Scope 1
Cursus het nieuwe draaien Eenmalig Brandstofverbruik 5,0% 3,0% Remco Wissink Financiële middelen voor cursus Q1 2018 Afgerond feb 2018

Verduurzamen van bedrijfsauto's en inkopen 

van zuinig materieel

Doorlopend Brandstofverbruik 5,0% 3,0% Directie Aanpassing inkoopbeleid, 

financiële middelen

2015 Doorlopend

Cursus het nieuwe rijden Eenmalig Brandstofverbruik 5,0% 1,5% Remco Wissink Financiële middelen voor cursus n.t.b. afgerond. Pilot met 3 chauffeurs geen 

resultaat. Geen vervolg.

Optimalisatie logistiek Doorlopend Brandstofverbruik 2,0% 1,0% Calculatie/ 

werkvoorbereider

Calculatie/ werkvoorbereider Doorlopend Doorlopend

Verbeteren inzicht brandstofverbuik Halfjaarlijks Brandstofverbruik 0,0% 0,0% Wim Kremer Tijd voor onderzoek en 

verwerking

2017 Verbetering nodig, zie onderstaande 

maatregelen m.b.t. meetplannen

Opstellen en invoeren individueel meetplan per 

machine

Eenmalig Brandstofverbruik 0,0% 0,0% Wim Kremer - Mandaat vanuit de directie

- Tijd voor uitwerking en 

invoering

- Medewerking uitvoerend 

personeel

n.t.b. Voorlopig uitgesteld. Doelstelling 

wordt gehaald. Meer focus op inkoop 

beton

Plaatsen van meters op de brandstoftanks Eenmalig Brandstofverbruik 0,0% 0,0% Remco Wissink Tijd voor overleg en financiële 

middelen voor invoering/pilot

n.t.b. Voorlopig uitgesteld. Doelstelling 

wordt gehaald. Meer focus op inkoop 

beton

Opstellen en invoeren meetplan per type 

bedrijfswagen (personen- en bedrijfswagen)

Eenmalig Brandstofverbruik 0,0% 0,0% Wim Kremer Tijd voor uitwerking en invoering Q3 en Q4 2018 Voorlopig uitgesteld. Doelstelling 

wordt gehaald. Meer focus op inkoop 

beton

Registratie van de kilometerstand per 

tankbeurt via de Weitzelpoort

Doorlopend Brandstofverbruik 0,0% 0,0% Wim Kremer Tijd voor overleg en onderzoek 2018 Registratie van de kilometerstanden 

gaat goed.

Continue aandacht voor registraties en 

terugkoppeling

Doorlopend Brandstofverbruik 3,0% 2,0% Wim Kremer Tijd voor verwerking en 

terugkoppeling

2018 Gaat goed. Aandacht blijft nodig.

Uitvoeren warmtescan van het bedrijfspand en 

de werkplaats

Eenmalig Gasverbruik 0,0% 0,0% Remco Wissink Financiële middelen 2019 Uitgesteld naar 2019, samenwerking 

met de Saxion (bouwkunde 

studenten) kwam niet op gang. 

Offerte voor opdracht aan Antea ligt 

klaar voor als er een koude periode 

aankomt.

Verbeteren isolatie van het bedrijfspand en de 

werkplaats

Eenmalig Gasverbruik 5,0% 1,0% Remco Wissink Resultaten warmtescan, 

financiële middelen

n.t.b. -

Klimaatinstallatie opnieuw laten inregelen Eenmalig Gasverbruik 2,0% 0,5% Remco Wissink Tijd voor overleg en onderzoek, 

financiële middelen voor inhuren 

expert

2017-2018 Nog niet uitgevoerd!!

Verbeteren inzicht gasverbruik Maandelijks Gasverbruik 0,0% 0,0% Wim Kremer Tijd voor onderzoek en 

verwerking

2017 Maandelijke registraties worden 

uitgevoerd, gasverbruik per graaddag 

varieert meer dan gedacht. Groot 

verschil tussen de zomer en 

wintermaanden.

Onderhoud verwarmingsketels Jaarlijks Gasverbruik 2,0% 0,5% Remco Wissink Financiële middelen 2014 Controles worden jaarlijks uitgevoerd

Vervanging verwarmingsketels Eenmalig Gasverbruik 10,0% 2,0% Directie Financiële middelen en 

afgeschreven verwarmingsketels

n.t.b. -

1/2



Reductiemaatregel Type actie Emissiestroom
Reductie in % 

(op betreffende emissiestroom)

Reductie in % 

(op totale 

footprint)

Verantwoordelijk Middelen Planning Status

Scope 2
Inkoop groene stroom Doorlopend Elektraverbruik 100,0% 2,0% Remco Wissink Directieoverleg Q 2  2017 THG blijft groene stroom inkopen

Verbeteren inzicht elektraverbruik Maandelijks Elektraverbruik 0,0% 0,0% Wim Kremer Tijd voor onderzoek en 

verwerking

2017 Maandelijke registraties worden 

uitgevoerd

Plaatsen van slimme tussenmeters Eenmalig Elektraverbruik 0,0% 0,0% Wim Kremer Tijd voor overleg en financiële 

middelen voor meters

n.t.b. -

Inventarisatie zonnepanelen Eenmalig Elektraverbruik 50,0% 1,0% Remco Wissink Tijd voor onderzoek en financiële 

middeln

2018 Nog niet uitgevoerd

Toetsing verlichtingsplan m.b.t. gebruik 

kantoorpand en werkplekken

Eenmalig Elektraverbruik 10,0% 0,2% Wim Kremer Tijd voor overleg en onderzoek, 

financiële middelen voor inhuren 

expert

n.t.b. -

Plaatsen energiezuinige LED-verlichting Eenmalig Elektraverbruik 25,0% 0,5% Wim Kremer, Johan 

Smelt

Tijd voor overleg en onderzoek, 

financiële middelen voor 

pilot/invoering

Q4 2017 (pilot) Eerste LED-verlichting is geplaatst, 

ervaringen zijn goed pilot is geslaagd. 

Vervolg stap is het uitwerken van een 

businesscase voor het totaal uitrollen 

van LED-verlichting.

Scope 3
Opdrachtgevers actief voorstellen doen voor 

het toepassen van CO2 arme betonproducten.

Doorlopend Inkoop beton 5,0% n.v.t. Remco Wissink Tijd voor overleg en uitwerken 

voorstellen

2017 Doorlopend aandachtpunt bij nieuwe 

opdrachten

Interne kennis opbouwen en delen over de 

verschillende beschikbare CO2 arme 

betonproducten.

Doorlopend Inkoop beton 1,0% n.v.t. Wim Kremer Tijd voor overleg en 

communicatieplatform

2018 Nog niet gestart. In afwachting van 

input Duurzame Adviseurs Q34 2019 

Actieve deelname aan de bijeenkomsten van 

het Betonketen Netwerk Twente.

Doorlopend Betonketen n.v.t. n.v.t. Remco Wissink Tijd voor overleg 2017 Remco neemt actief deel aan de 

bijeenkomsten. Binnenkort 

samenwerking met Saxion.

Interne en externe communicatie over de 

ontwikkelingen vanuit het Betonketen Netwerk 

Twente.

Doorlopend Betonketen n.v.t. n.v.t. Wim Kremer Tijd voor overleg en 

communicatieplatform

2018 Nog niet gestart

Identificeren en uitwerken van (interne) 

administratieve processen met een focus op 

het papier verbruik.

Eenmalig Inkoop papier 0,0% n.v.t. Wim Kremer Tijd voor onderzoek 2018 Nog niet gestart

Per administratief proces concrete maatregelen 

uitwerken en doorvoeren voor het reduceren 

van het papierverbruik.

Eenmalig Inkoop papier 5,0% n.v.t. Wim Kremer Tijd voor onderzoek en mogelijk 

geld voor maatregelen

n.t.b. -

Ketenanalyse betonketen met focus op 

(aantoonbare) reductie en de berekeingswijze 

van onze CO2-emissie van deze bron.

Hierbij de resultaten van de opdracht van 

Saxion studenten (MKI en CO2 berekeningen) 

meenemen.

Eenmalig Betonketen n.v.t. n.v.t. Wim Kremer Tijd voor uitvoeren ketenanalye, 

ondersteuning van 

betonketenpartners

2e helft 2018 Nog niet gestart. In afwachting van 

input Duurzame Adviseurs Q34 2019 
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