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IDDS Groep



IDDS Groep
Ingenieursbureau archeologisch, bomonderzoek.

Grootste CO2-uitstoot zit in kantoor (elektra) en reisafstanden tussen kantoor en projecten. In 2015 begonnen met CO2. 

In 2015 overgestapt naar groene stroom, waaronder waterkracht uit Frankrijk en Zweden. In de huidige visie van groene stroom 
valt uitsluitend groene stroom uit Nederland. Derhalve zijn we per 1-1-2017 overgestapt naar Raedthuys. Deze leverancier is als 
geschikte leverancier naar voren gekomen vanuit deze werkgroep (ander lid van de werkgroep heeft zeer goede ervaringen met 
Raedthuys).

Lichtschakelaars, sensoren, CV in het weekend en in avond naar beneden gesteld. Dagelijkse check of pc’s uit staan en uitzetten; 
1e 2 maanden weerstand maar door communicatie is dit opgelost. Energiezuinige pc’s. 30% besparing door deze kleine 
aanpassingen (excl groene stroom). 

Nu richten op wagenpark. Aggregaten voor keten en betonboren; mini-windmolens en zonnepanelen. LED-verlichting is door 
kostbare armaturen nog even niet van toepassing.

Wagenpark: merendeel Transporters, emissies zitten rond 120 g/km. Werkelijk verbruik zitten in sommige gevallen tot 300% 
erboven. Deze personen krijgen waarschijnlijk een cursus Zuinig Rijden. Black box wordt aan gewerkt, levert ook uiteraard enige 
weerstand.



gAvilar
Montagebedrijf, assemblagebedrijf van gasregelaars. Grote klanten zijn nutsbedrijven en daarnaast industrieel 
(installatiebedrijven). 

In 2015 224 ton CO2 uitgestoten; grootste CO2 is Gas en Elektra (~85%). In 2014 gestart, in 2017 10% elektra en 15% gas reductie. 
Behaald is 13% en >20%. 55 man in dienst. Door wisseling naar slimme meters afgelopen jaar heel veel extra werkzaamheden 
uitgevoerd. Kengetal is aantal productie-uren en voor gas het aantal graaddagen.

Warmte van de 3 compressoren wordt gebruikt om magazijn te verwarmen middels warmtewisselaar en sluis. Luchtlekkages 
opgespoord; 25 kleine en grotere lekkages gevonden. 

Bijna overal LED-verlichting; LED die in huidige TL-armatuur past. Bewegingsmelders, daglichtregeling in kantoor. Vervangen van 
apparatuur (bijvoorbeeld ventilator). 

De daklichten zijn behandeld met een soort witte verf; daardoor komt er minder warmte van buiten en hoeft er minder gekoeld 
te worden door de airco. 

Warmwaterboiler met tijdschakelaar zodat deze ‘snachts en in weekend uitgaat. Koffieautomaat bleek spaarstand te hebben. 

Afdeling van 800 m2 die niet verwarmd werd en die een open verbinding had met andere (wel verwarmde) afdeling; hiertussen 
zijn gordijnflappen opgehangen om de luchtstroom tegen te houden.

Huurpand, enkel glas. Zonnepanelen op plat dak maar op dit moment nog niet heel rendabel.



Vossloh Cogifer Kloos
Scope 1 (ton CO2)

Gasverbruik 173,0

Brandstof wagenpark 13,7

Brandstof bedrijfsmiddelen 18,7

Totaal 205,4

Scope 2 (ton CO2)

Elektraverbruik 29,1

Zakelijke km's priveauto's 1,1

Zakelijke km's OV 0,3

Vliegreizen 4,3

Totaal 34,9

Totaal scope 1 en 2 240,3

Emissie inventaris 2016 (concept)
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Vossloh Cogifer Kloos
Wisselbouwer, grootste klant is ProRail. 

Isolatie van de grote haldeuren, doorwerkjassen voor medewerkers die in de hal bezig zijn, oplaadstations, bewegingssensoren.
Bezig met lekken in de persluchtleidingen. 

Garanties van Oorsprong voor groene stroom inkopen.

Refurbishment van de wissels; opknappen van het wissel en weer terugplaatsen, wat in de keten heel veel oplevert.

Dit jaar wordt één verantwoordelijke aangesteld voor planning van transporten om dit zo goed mogelijk te combineren.

Vanuit de holding is er geen beleid op duurzaamheid/CO2, dus minder steun van vanuit de groep. Ook op de productie leeft het 
minder. 

Tip: CO2 standaard meenemen in toolbox (bijv. zuinig rijden gecombineerd met veilig rijden, tips voor gebruik van apparaten om 
die niet onnodig aan te laten staan); kost tijd om mensen mee te krijgen.



Klomp Offsetdrukkers
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Emissie-inventaris 2015

Scope 1 omvang eenheid conversiefactor ton CO2

Gasverbruik 2.645,00 m
3

1.884 5,0 

Brandstofverbruik wagenpark (diesel) 4.286,34 liters 3.230 13,8 

Brandstofverbruik wagenpark (benzine) 1.192,00 liters 2.740 3,3 

Totaal scope 1 22,1 

Scope 2 

Elektraverbruik - grijze stroom 236.401,00 kWh 526 124,3 

Totaal scope 2 124,3 

Totaal scope 1 en 2 146,4 



Klomp Offsetdrukkers
Vorig jaar gestart met CO2, dit jaar certificeren. 

Drukkerij van vanalles: boeken, visitekaartjes, etc. 10 man in dienst. Bij klanten telt milieu toch steeds zwaarder. Papier is daarom 
fsc-gecertificeerd. Bij aanbesteding voor gemeente werd een drukkerij aan de andere kant van Nederland de opdracht gegund, 
terwijl in de aanbesteding toch duidelijk milieu-eisen stonden; vreemd dat dat kan.

De pandeigenaar is erg met milieu bezig waardoor een WKO in het pand aanwezig is. 

De InfraRood-droger bij de pers droogt het drukwerk waardoor drukwerk snel geleverd kan worden maar dit kost wel veel 
energie. Daarom is het plan over te gaan op groene stroom. Vouwen, snijden, etc. kan in eigen huis waardoor er geen transport
naar andere locaties plaatsvind en de productietijd verkort wordt. 

Onderzoek om verlichting (halogeen, tl) naar LED aan te passen. Computers uitzetten etc. 

Tip: LED-leveranciers willen vaak graag vrijblijvend inventariseren om te kijken wat er mogelijk is.



ENGIE Infra&Mobility
ENGIE Infra&mobility, onderdeel van ENGIE (energiemaatschappij), gecertificeerd op niveau 5. ENGIE Services Nederland is 
inmiddels ook gecertificeerd. 

Infra&Mobility doet technisch onderhoud van sluizen, tunnels, bruggen. Rijkswaterstaat en ProRail zijn grootste opdrachtgevers. 
Stukje groenbeheer hoort er ook bij; dit wordt uitbesteed. 

MVI(maatschappelijk verantwoord inkopen), zoals inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Inkoopvoorwaarden worden op dit soort eisen aangepast. 

Circulair inkopen; nieuwe werkkleding ingekocht waarbij de oude kleding en PBM’s ingenomen worden door de leverancier. 
Ventilatiesystemen circulair maken. Voorwaarde voor circulair is dat het makkelijk is te demonteren/uit elkaar te halen en 
onderdelen weer gebruik worden als grondstof voor nieuwe producten. Dit gaat via een grondstoffenbank. Afval is geen afval 
maar vrijgekomen materialen, waarop geselecteerd wordt of het hergebruikt kan worden in hetzelfde project, in andere 
projecten, hergebruikt wordt op andere manieren of, als laatste optie, wordt het als afval afgevoerd.

2500 ton is gereduceerd tot 1700 ton. Grootste emissies zitten in het wagenpark. In reductie op aangenomen projecten zit wel 
een uitdaging; met opdrachtgever om tafel over hoe het project duurzamer gemaakt kan worden. Bijvoorbeeld een tunnel zit vol 
met verlichting en systemen met noodstroomaggregaten die op diesel draaien (400 liter per uur). Noodstroom is veel vaker nodig 
dan je denkt. Bij een file bijvoorbeeld wordt ook overgeschakeld op calamiteitenstand en dus noodstroom; Rijkswaterstaat wil er 
nog niet aan dat dit niet nodig is.



Isero IJzerwarengroep
Leveren aan zakelijke markt; aannemers, woningbouw. Productverkoop van hang- en sluitwerk, kleding, gereedschap. 
Distributiecentrum in Woerden. 500 wagens in wagenpark. Doelstelling tot 2020 is reductie van 22%.

In 2015 was een uitstoot van 3100 CO2; nu 2800, o.a. door inkoop van groene stroom. 

Gas en elektra is het grootst, door het bezit van de panden. Inkoop en administratie gecentraliseerd waardoor deel van de 
panden afgestoten is. LED-verlichting in aantal vestigingen. Verder kleine maatregelen zoals pc’s uitzetten, thermostaat in het 
weekend laag. Bezoeken van een vestiging is soms wel echt nodig om te zien of zoiets als een thermostaat juist is ingesteld. 

Afgelopen jaar precies in kaart gebracht hoeveel auto’s en wat ze verbruiken. Aanschaf van 2 elektrische bussen; actieradius is 
niet heel groot dus is echt voor de binnenstad. Goed beladen bus in de winter heeft bijna de helft van het actieradius. Bussen 
kunnen  helaas niet op snelladers laden. 

Nog geen projecten met gunningvoordeel, maar wel voorkeur door CO2-certificaat bij de grotere aannemers.

Bij huurpand kun je op het moment van contractverlenging eisen stellen. 

Tip: Lijst met energiebesparende maatregelen met tvt <5 jaar (voor pandeigenaar officieel een verplichting):

http://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzame/energie/erkende-maatregelen-0/

http://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzame/energie/erkende-maatregelen-0/


Ons bedrijf stelt zich voor:

EPSiLON NV, ontwikkelt, produceert en verkoopt signs, displays (reclamehouders) & straatmeubilair zoals schuilhuisjes, bushokjes, rookruimtes. Dit kunnen zowel standaard- als “custom made” 

producten zijn, compleet volgens klant specifieke eisen ontwikkeld. EPSiLON is zowel in private- als overheidssector actief voornamelijk in West-Europa.

Reeds genomen maatregelen:

Volledige dak voorzien van zonnepanelen, (hierdoor voor 35% zelfvoorzienend)

• Aankoop groene stroom (biomassa & wind)

• Plaatsen van afzuig / filterinstallatie las-afdeling met warmterecuperatie

• Warmterecuperatie uitlaat moffeloven (200°c) als input voor droogoven (100°c) 

• Plaatsen afzuiginstallatie lakkerij (restwarmte droog- en moffeloven wordt gebruikt om via een warmtewisselaar de productieruimte te verwarmen)

Geplande maatregelen:

• Verdere vergroening van de stroom (aandeel biomassa verminderen, aandeel wind verhogen)

• Uitvoeren van energiescan door gespecialiseerde firma

• Optimaliseren van aantal lakdagen (de lakkerij is voor EPSiLON de grootverbruiker)

• Campagne “bewustwording elektriciteitsverbruik”

• Vervangen van oudere bestelwagens door milieuvriendelijkere exemplaren

• Scope III: Verder uitwerken van milieuvriendelijkere opties / alternatieven voor de verlichting van de schuilhuisjes. (zonnepanelen en LED-verlichting, losgekoppeld van het net). Klant overtuigen 

om dit type schuilhuisje te plaatsen ter vervanging van een bestaand schuilhuisje met TL-verlichting dat aangesloten wordt op het elektriciteitsnet.

Grootste energieverbruikers:
Totaal energieverbruik: Gas (137.000 m3) , Elektriciteit (536.000 kWh)
CO2-uitstoot: Gas (260.000 kg), Elektriciteit (55.000)

1. Verwarmen van droog & moffeloven poederlakkerij: gas
2. Verwarmen van de productiehal: gas
3. Verwarmen van de baden lakkerij: elektriciteit
4. Zaag-, las- & freesmachines: elektriciteit
5. Verlichting productiehal: elektriciteit
6. Persluchtcompressoren: elektriciteit



EPSiLON
Epsilon levert straatmeubilair, reclamehuisjes, displays. Eerst gecertificeerd op niveau3; in 2014 naar niveau5. 

In 2015 een eigen lakkerij geplaatst waardoor het energieverbruik 2x zo hoog is geworden (gasgestookte ovens). Nieuw 
referentiejaar is daarom 2015. Door het plaatsen van de lakkerij zijn een heel aantal maatregelen genomen. In de hal waar de 
lakkerij staat was het constant 40 graden. Middels een warmtewisselaar wordt nu de productiehal verwarmd. 

Zonnepanelen geplaatst, dankzij subsidies in België erg snel terugverdiend. Voor 35% van elektra zelfvoorzienend. Groene stroom 
ingekocht. Daarnaast is er een energiescan op het hele pand uitgevoerd. 

Wagenpark; vervangen van wagens. Onderzoeken of plaatsen van schuilhuisjes in de stad gedaan kan worden met elektrische 
wagens. 

Ontwikkelen van energieneutrale schuilhuisjes (met zonnepaneel en prefab beton waardoor het huisje eenvoudig verplaatst kan 
worden). 



Reinten Infra
GWW: cultuurtechnisch, slopen, reststoffencentra, wegmarkeringen en afzettingen, asbestsanering. 

Nieuw referentiejaar in 2016. In 2015 overgestapt op groene stroom waardoor de doelstellingen al bereikt waren. 

Inkoop van zuiniger materieel. Cursussen aan medewerkers. 

Grootste pijnpunten: diesel 1,8 milj liter en gas 1,3 milj m3. 

Gas wordt vooral verbruikt door de asfaltcentrale, deze is niet heel modern; droogte van materiaal in de molen bepaalt onder 
andere het energieverbruik. 

Op zoek naar zuinige varianten op dieselverbruik, zoals elektrisch (hybride) rijden of op groengas. 

Monitoren van verbruik per wagen zou een goede maatregel zijn, organisatie is nog niet zover omdat er nog gewerkt wordt aan 
het samenvoegen van bedrijven en bijbehorende zaken. 

Jammer dat er in de keten nog niet meer gedaan kan worden, dit komt deels door opdrachtgevers die nog niet zoveel vrijheid 
geven. 



Pannekoek GWW

Doelstelling: reductie van 4% in 2019 to.v. 2014



Pannekoek GWW
Werkzaam in de GWW: zuiveringen, rioolgemalen. 

Nog weinig CO2 in aanbestedingen, nog geen project met gunningvoordeel. 

Grootste verbruik is wagenpark, afgelopen jaar gestegen omdat werken die nu uitgevoerd worden verder van kantoor vandaan 
liggen. Streven is wel om normaal gesproken projecten binnen 50 km te doen. 

Onderzocht wordt of zonnepanelen en windmolens een mogelijkheid is bij de bouw van een nieuw pand. 

Zakelijke kilometers is nu ook geïnventariseerd, bleek meer te zijn dan verwacht dus voorgaande jaren herberekend. 

Bij het aankopen van nieuwe bussen wordt rekening gehouden met verbruik. 



Hexta Hekwerk
Productie van hekwerken, toegangs-, beveiligings- en controlesystemen. Opdrachtgever voor CO2 o.a. ProRail. Afgelopen jaar 
project met gunningvoordeel aangenomen bij gemeente Rotterdam. 

Vervangen van auto’s, ook op elektrisch. Vestiging in Katwijk is over op groene stroom. Voor Wolvega loopt het contract af dus 
wordt geïnventariseerd wat er mogelijk is. Computers moeten aanblijven dus daar kan niet in bespaard worden door ze ‘savonds
uit te zetten. Verlichting e.d. is ook onder de aandacht. Bij hekwerkproductie wordt gekeken of er de mogelijkheid is tot lijmen in 
plaats van lassen. 

Overleg tussen Wolvega en Katwijk gebeurt ééns in de week, verder digitaal. 

Tip: videoconference gebruiken, integreren van Skype met Outlook waardoor de drempel laag wordt om op afstand te 
overleggen.



Schuitemaker



Vervolgafspraken

Samenvoegen van de reeds geïnventariseerde maatregelen van Gas&Elektra 1 en Gas&Elektra 2

• Rob ten Hove, gAvilar

Deelnemersbestand maken van Gas&Elektra 1 en Gas&Elektra 2 met daarin het type werkzaamheden per bedrijf, 
zodat binnen de werkgroepen (wellicht op kleinere schaal, dus met een paar bedrijven) naar overeenkomsten en 
een gezamenlijk doel gezocht kan worden

• Margriet de Jong, Nederland CO2 Neutraal

Bedrijfsbezoeken; conclusie van de groep is dat dit beter één op één afgesproken kan worden op het moment dat 
daar interesse in is, in plaats van met de volledige groep. Op die manier kun je een bedrijf bezoeken wat qua 
werkzaamheden aansluit bij je eigen bedrijf. Hiervan ligt het initiatief dus bij het individu en zijn geen verdere 
afspraken over gemaakt.


