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1 Inleiding 

Tauw wil bijdragen aan een duurzame omgeving. Samen met onze klanten. Want de kwaliteit van 
het milieu en de leefomgeving kan altijd beter. Zolang wij daarvan overtuigd zijn, blijven we 
bestaan. Met gedreven professionals, die trots zijn op de duurzame oplossingen die ze bedenken. 
 
Tauw heeft zich eind 2011 laten certificeren voor de CO2-Prestatieladder. In 2017 is de ISO14001 
er bij gekomen. Deze twee normen ondersteunen ons om ons bedrijfsproces te verduurzamen. 
 
In het rapport wordt de voortgang van de CO2 prestatieladder en ISO14001 gecombineerd. Deze 
rapportage geeft inzicht in de voortgang van de gestelde reductiedoelstellingen voor het jaar 2018. 
In het kader van de CO2 prestatieladder worden de scope 1, 2 en 3 emissies ten opzichte van het 
referentiejaar 2017 beschreven. In 2017 zijn namelijk de reductiedoelstelling die voor de periode 
2015 tot en met 2020 waren opgesteld reeds behaald. 

2 Tauw organisatie 

In dit hoofdstuk bespreken we de voortgang t.o.v. de gestelde doelstellingen voor de Tauw 
organisatie: gebouwen, mobiliteit, afval en waterverbruik. 
 
2.1 Voortgang scope 1 en 2 
Dit hoofdstuk geeft inzicht in de voortgang met betrekking tot CO2-reductie voor scope 1 en 2 
emissies voor het gehele jaar van 2018 ten opzichte van het referentiejaar 2017. De twee scopes 
die de uitstoot van CO2 bepalen bestaat uit zes emissies, namelijk: 
• Scope 1: aardgas en brandstofverbruik zakelijk verkeer leaseauto 
• Scope 2: elektriciteitsverbruik, ingekochte warmte, brandstofverbruik zakelijk verkeer 

privéauto en brandstofverbruik zakelijke vliegtuigreizen 
 
In tabel 2.1 is een samenvatting weergegeven van de CO2-emissie van Tauw ten opzichte van 
aantal medewerkers en vierkante meter vloeroppervlak over het gehele jaar 2017 en 2018.  
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Tabel 2.1 CO2-emissie Tauw t.o.v. aantal medewerkers 2017 en 2018 
Soort emissie CO2 (ton/jr) 

2017 
CO2 (ton/jr) 
2018* 

CO2 (ton/fte)# 
2017 

CO2 (ton/fte)% 
2018* 

Directe CO2-emissies         

- Aardgasverbruik 198,72 153,31 0,27 0,20 

- Brandstofverbruik zakelijk 

verkeer leaseauto’s 1.046,11 934,37 1,43 1,21 

Indirecte CO2-emissies door 

energieopwekking     

- Elektriciteitsverbruik 34,66 140,80 0,05 0,18 

- Ingekochte warmte 10,76 11,87 0,02 0,02 

Overige indirecte CO2-emissies     

- Brandstofverbruik zakelijk 

verkeer privéauto 431,58 379,01 0,59 0,49 

- Brandstofverbruik zakelijke 

vliegtuigreizen 104,26 88,86 0,14 0,11 

Totaal 1.826,09 1.708,23 2,50 2,21 
# Het aantal medewerkers staat in het referentiejaar 2017 gelijk aan 730,6 fte  

% Het aantal medewerkers staat in het van 2018 gelijk aan 772,8 fte  

 
2.1.1 Voortgang in relatie tot de reductiedoelstellingen 
In 2018 zijn op basis van de emissies van 2017 reductiedoelstellingen voor scope 1 en 2 
vastgesteld voor de jaren 2018 t/m 2020. De doelstellingen voor scope 1 en 2 zijn nu als volgt 
gedefinieerd: 
• Scope 1: Emissies van zakelijk vervoer en verstoken van aardgas in de gebouwen. 

Doelstelling is om in 2020 10 % minder CO2 per FTE uit te stoten ten opzichte van 2017. 
Voor het jaar 2018 is de doelstelling om 2 % minder CO2 per FTE uit te stoten  
ten opzichte van 2017 

• Scope 2: Emissies van elektriciteitsgebruik, vervoer met privé voertuigen en vliegverkeer. 
Doelstelling is om in 2020 10 % minder CO2 per FTE uit te stoten ten opzichte van 2017. 
Voor het jaar 2018 is de doelstelling om 3 % minder CO2 per FTE uit te stoten  
ten opzichte van 2017 
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In tabellen 2.2 en 2.3 is de afname voor scope 1 en 2 en voor zakelijke verkeer en energieverbruik 
voor gebouwen ten opzichte van het referentie jaar 2017 weergegeven. 
 

Tabel 2.2 Afname ten opzichte van referentiejaar scope 1 en 2 (ton CO2 / FTE) 
Scope 2017 2018 Af/toename 2018 t.o.v. 2017 (%) 

Scope 1 1,70 1,41 -17 % 

Scope 2 0,80 0,80 -1 % 

Totaal 2,50 2,21 -12 % 

 
Tabel 2.3 Afname ten opzichte van referentiejaar zakelijk verkeer en energieverbruik gebouwen  
(ton CO2 / FTE) 

Onderdeel  2017 2018  Af/toename 2018 t.o.v. 2017 (%) 

Zakelijk verkeer 2,17 1,81 -16 % 

Energieverbruik gebouwen 0,33 0,40 +19 % 

Totaal 2,50 2,21 -12 % 

 
Wanneer je kijkt naar de cijfers blijkt dat voor het jaar 2018 de totale emissie CO2/FTE is gedaald. 
Dit geldt voor zowel de scopes 1 en 2 als het zakelijk verkeer. De emissie CO2/FTE voor energie 
verbruik van de gebouwen is gestegen. Dit heeft te maken met een wisseling van energiecontract 
van onze verhuurder. Hierdoor moet het stroomverbruik als grijze stroom gerekend worden. Het 
totale verbruik aan elektriciteit is in 2018 afgenomen. Onze facilitaire afdeling is in gesprek met de 
locatieverhuurders om de energiecontracten te aan te passen. 
 
Vergelijking met de reductiedoelstelling van de totale emissie CO2/FTE ligt Tauw op basis van 
bovenstaande cijfers op koers om de doelstellingen voor 2020 halen. Voor een verdere 
detaillering van de scope 1 en 2 emissies wordt verwezen naar de tabellen van de berekening van 
de uitstoot op SharePoint. 
 
2.2 Afval 
 
2.2.1 Doelstelling 
De doelstelling voor 2020 is om de CO2-emissies van afvalverwerking per FTE 3 % te laten dalen 
ten opzichte van 2017 met uitzondering van het bouwafval.   
 
2.2.2 Voortgang 
In figuur 2.1 geeft de afvalproductie over 2018 weer van de grootste categorieën afvalstromen 
binnen Tauw. In totaal is 65,1 ton aan afval geproduceerd. 
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Figuur 3.1 Afvalproductie Tauw 2018  
 
In tabel 2.4 zijn de grootste categorieën afval weergegeven voor 2016, 2017 en 2018. Het totale 
afval in deze periode is gedaald van 202,75 naar 65,10 ton. Vooral het bedrijfsafval is flink 
gedaald. De daling is erg groot. We houden de cijfers in de gaten mogelijk ontbraken er in het 
overzicht een aantal stromen. 
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Tabel 2.4 CO2 emissie grootste categorieën afval 

Categorie 2016 2017 2018 

Bedrijfsafval 96,12 89,58 16,7 

Papier 64,31 14,16 20,0 

Bodemmonsters 9,49 9,89 8,5 

Bouw en sloopafval 21,13 20,88 9,2 

Baksteen/ betonpuin 0,00 9,05 2,2 

Olie/water/slib 7,74 3,83 7,8 

Overige 3,97 4,91 0,7 

Totaal 202,75 152,29 65,10 

 
2.3 Water verbruik 
 
2.3.1 Doelstelling 
Het water gebruik blijven we twee keer per jaar monitoren. Ook hier nemen we geen kwantitatieve 
doelstellingen omdat de besparingen lastig zijn te realiseren.  
 
2.3.2 Voortgang 
In tabel 252 is te zien dat het waterverbruik van redelijk stabiel blijft. Voor 2018 zijn de 
waterverbruik gegevens beschikbaar gekomen voor de locaties Amsterdam en Eindhoven. Een 
groot deel van de verhoging van het verbruik wordt hiermee verklaard. 
 
Tabel 2.5 Waterverbruik 

Jaar Waterverbruik (m3) 

2016 2718 

2017 2707 

2018 3098 

 
De afgelopen jaren zijn de volgende waterbesparende maatregelen toegepast:  
• Waterbesparende toiletten aanwezig 
• De wastafels bij de toiletunits voorzien van elektrische kranen 
• Urinoirs met automatische spoeling 
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3 Impact in Projecten  

In dit hoofdstuk gaan we nader in op ketenanalyses scope 3 en de projecten met 
gunningsvoordeel.  
 
3.1 Ketenanalyses scope 3 CO2 ladder 
In 2017 heeft Tauw twee ketenanalyses uitgevoerd. Twee werkvelden zijn geselecteerd door 
welke Tauw in de keten CO2-besparingen kan realiseren. Samenvatting van de resultaten hier 
hieronder weergegeven.  
 
3.1.1 Riothermie 
Voor het Riothermie zijn diverse doelstellingen benoemd. De voortgang in 2018 wordt 
hieronder besproken. 
 
In onze (riothermie)projecten maken we standaard een berekening van de CO2 besparing. 
Dit doel is bereikt. De CO2-besparing is een standaard onderdeel van onze adviezen geworden, 
waarbij we onze kennis die we in de Green Deal Nationale Koolstofmarkt hebben opgedaan, 
duidelijk kunnen benutten en inzetten. Hiermee hebben we een voorloperspositie; er zijn geen 
collega-bureaus bij de GDNK aangesloten. Voor riothermieprojecten hebben we binnen de GDNK 
een methodedocument opgesteld, dat door het Collega van Deskundigen is goedgekeurd. Er vindt 
nog een kleine discussie plaats over het compenseren van het extra elektraverbruik in relatie toe 
de ETS. De verwachting is dat dit in Q1 2019 wordt afgerond. Daarmee zijn we ook bevoegd om 
CO2-reductiecertificaten aan te mogen vragen.  
 
Voor 50% van de Nederlandse gemeentes is een kansenkaart opgesteld 
Dit doel is op een andere manier bereikt. Door de gemeente is / wordt een afwachtende houding 
aangenomen vanwege de politieke onzekerheden rond het Klimaatakkoord. Dat heeft er toe 
geleid dat we voor gemeenten minder kansenkaarten hebben gemaakt dan beoogd. Daar staat 
echter tegenover dat een bepaalde categorie gemeenten juist actief aan de slag wil met de 
verduurzaming. Voor die gemeenten hebben we veel haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd. 
Daarnaast hebben we in opdracht van de STOWA een landelijks studie verricht naar de potentie 
van energie in de afvalwaterketen van de waterschappen. Het resultaat is een landelijke 
kansenkaart voor energie uit afvalwater binnen het waterschapsbeheergebied. In 2019 willen we 
hiermee actief de waterschappen, gemeenten en provincies benaderen, met als doel technische 
input te kunnen leveren in de warmtetransitieplannen en RES-en.  
 
We willen in 2018 voor zo mogelijk 3 projecten de warmteleverantie voor onze rekening nemen. 
Dat is niet gelukt, mede ook vanwege de iets afwachtende houding van de gemeenten. Wel 
hebben we in 2018 voor diverse partijen concrete business cases doorgerekend en 
investeringsvoorstellen gedaan, met de verwachting dat een aantal hiervan in 2019 kunnen 
worden verzilverd. 
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Omgevingswarmtekansenkaart voor 12 gemeentes (50% groei tegenover 2017 met 8 gemeentes) 
Dat zijn er uiteindelijk 19 geworden voor gemeentes en een landelijke voor de STOWA. Wederom 
dus sprake van groei.  
 
11 – 15 medewerkers in 2018 
Dat is niet behaalde in vaste medewerkers, ook omdat enkele collega’s voor een ander verloop 
van hun carrière hebben gekozen. Wel hebben we een start gemaakt met de inzet van associates 
conform de Syntraal-doelstellingen. Hier willen we in 2019 een flinke impuls aan geven. 
 
3.1.2 RB&O 
Het advies om geleideconstructies tijdig te vervangen is opgenomen in instandhoudingsplannen 
(IHP’s). Verder acties op het gebied van RB&O zijn in 2018 op nog niet verder opgepakt. Dit heeft 
vooral te maken met personele wijzigingen en het vormen van een nieuw team.  
 
De acties blijven wel staan voor de komende jaren. 
• Ketenanalyses uitvoeren voor verschillende beheerobjecten. Hierdoor kunnen aanbevelingen 

gegeven worden voor een duurzame manier van onderhoud door het verkregen van inzicht 
• Afwegingskader beheer en onderhoud uitbreiden met maatschappelijke thema’s  
• Duurzaamheid in de maatregelen meenemen. Hierbij kan een adviseur een bijdrage leveren 

aan het duurzaam ontwerp / materialen van kunstwerken met betrekking tot levenscyclus 
verlenging. In 2018 is gestart om te kijken of materialen (uit TRIMS) gekoppeld kunnen 
worden aan Dubocalc en dus milieukostenindicatoren (MKI’s). Op deze wijze kan inzicht 
gegevens worden in materiaal keuze en gevolg daarvan 

• Beheerafwegingen integraal bekijken. De omgeving meenemen in de beheerafweging in 
plaats van alleen het object. Dient de waterleiding over een aantal jaar te worden vervangen 
dan kan dit samen uitgevoerd worden met de geplande herinrichting van de straat in plaats 
van de straat over een tijd weer open te moeten graven 

 
Het doel in 2018 was aanvullend het onder aandacht brengen van duurzaamheidsafwegingen bij 
de klant: 
• Opstellen van een lijst met onderhoudsscenario’s die een effect op CO2 uitstoot hebben 
• Jaarlijks evalueren van vaak terugkomende onderhoudsvraagstukken en daarop gebaseerd 

noodzakelijkheid voor vergelijkende CO2 ketenanalyse vaststellen en bij groot belang 
doorvoeren 

• Opstellen materialenpaspoorten 
 
Op het gebied van RB&O zijn weinig ontwikkelingen geweest. De werkzaamheden zijn verdeeld 
over de verschillende BUI’s en afdelingen. Voor 2019 gaan we een andere keten uitwerken omdat 
op gebied van RB&O weinig ontwikkelingen te verwachten zijn. 
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3.2 Projecten met gunningsvoordeel 
Over het jaar 2018 zijn de onderstaande projecten sprake van gunningsvoordeel in verband met 
de CO2 prestatieladder. De grootste emissies van de projecten van Tauw worden veroorzaakt 
door zakelijktransport. In tabel 3.1 zijn de CO2-emissies samengevat van de projecten met 
gunningsvoordeel. Voor de projecten zijn de gereden kilometer met auto’s in MX2 geregistreerd. 
De precieze brandstofverbruik is niet bekend, er werd dus een uitstoot van 220g/km gehanteerd.  
 
Tabel 3.1 Gemiddelde CO2 uitstoot van projecten 

Project km CO2 
uitstoot 
(in t) 

Gemiddelde 
CO2 uitstoot 
per km 
(kg/km) 

Flow27 - Hooipolder 49.412 10,87 0,220 

IJssel Stroomlijn fase 3 0 0 0,220 

Flora en Fauna onderzoek Wegensteunpunten 2019-

2020  (project start in 2019) 

- - - 

OV SAAL MLT - Opstellen integraal verlichtingsplan 

Opstelterrein Lelystad  

0  0,220 

Gemeente Utrecht RC bodemdiensten  - - 0,220 

Engineering tbv aanleg 2 langzaam verkeer onderdoorgangen 

N345  

727 1,5 0,220 

 
In het raamcontract van de gemeente Utrecht (hoofdnummer) worden geen (auto) km’s gemaakt. 
Naar overleggen bij de gemeente wordt gereisd met de fiets of het openbaar vervoer.  
 
Voor de andere projecten staan de genomen maatregelen hieronder besproken. 
 
3.2.1 Omschrijving project (O)TB/MER A27 Houten – FLOW Hooipolder 2016 
Het samenwerkingsverband Antea Group, Movares, Tauw en Goudappel Coffeng heeft begin 
2015 de planuitwerking (O)TB/MER A27 Houten – Hooipolder verworven. Dit onder de naam 
‘Flow27’. Antea Group geldt als formele inschrijver (penvoerder), ingeschreven is op trede 5 van 
de CO2-prestatieladder.  

 
Energiegebruik van transport 
In dit project zijn nauwelijks reiskilometers met de trein gemaakt vanwege de ongunstige ligging 
van de samenwerklocatie voor het openbaar vervoer. In 2018 zijn meer kilometers met de auto 
afgelegd dan in 2017.  
 
  

https://portal.tauw.com/communities/co2prestatieladder/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B8BE7BA83%2D82D8%2D4B92%2DBFBC%2DD32A4D57276B%7D&ID=27&ContentTypeID=0x01005155F458E4C3A1409F313D275B2EC34C
https://portal.tauw.com/communities/co2prestatieladder/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B8BE7BA83%2D82D8%2D4B92%2DBFBC%2DD32A4D57276B%7D&ID=27&ContentTypeID=0x01005155F458E4C3A1409F313D275B2EC34C
https://portal.tauw.com/communities/co2prestatieladder/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B8BE7BA83%2D82D8%2D4B92%2DBFBC%2DD32A4D57276B%7D&ID=26&ContentTypeID=0x01005155F458E4C3A1409F313D275B2EC34C
https://portal.tauw.com/communities/co2prestatieladder/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B8BE7BA83%2D82D8%2D4B92%2DBFBC%2DD32A4D57276B%7D&ID=26&ContentTypeID=0x01005155F458E4C3A1409F313D275B2EC34C
https://portal.tauw.com/communities/co2prestatieladder/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B8BE7BA83%2D82D8%2D4B92%2DBFBC%2DD32A4D57276B%7D&ID=24&ContentTypeID=0x01005155F458E4C3A1409F313D275B2EC34C
https://portal.tauw.com/communities/co2prestatieladder/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B8BE7BA83%2D82D8%2D4B92%2DBFBC%2DD32A4D57276B%7D&ID=22&ContentTypeID=0x01005155F458E4C3A1409F313D275B2EC34C
https://portal.tauw.com/communities/co2prestatieladder/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B8BE7BA83%2D82D8%2D4B92%2DBFBC%2DD32A4D57276B%7D&ID=22&ContentTypeID=0x01005155F458E4C3A1409F313D275B2EC34C


 

 12/14  

 

 
 

Kenmerk R026-0495501SAW-V01-srb-NL 

  

Lijst met maatregelen 
In dit project zijn in 2018 de volgende maatregelen genomen om energie te besparen:  
• Op donderdagen is er een samenwerkdag bij Antea in Oosterhout. Meerdere overleggen of 

werksessies worden op één dag gepland zodat mensen maar één dag hoeven te reizen. 
Concreet gebeurt dit onder andere bij de afstemmingsoverleggen (intern Flow27). Deze dagen 
starten met een plenair afstemmingsoverleg voor alle werkpakketten, waarna op dezelfde 
locatie de bilaterale afstemmingsoverleggen plaatsvinden. De samenwerkdagen op de 
donderdag in Oosterhout hebben niet enkel als doel intern Flow af te stemmen, maar ook met 
onze opdrachtgever RWS. RWS is in brede samenstelling (kernteam, specialisten) aanwezig. 
Zoveel als mogelijk worden de overleggen op deze donderdagen gepland, om te voorkomen 
dat op andere dagen van de week nog overleg (en reizen) benodigd is. Parallel aan de 
Tracébesluit fase (tot eind 2018) is Arcadis gestart met de (voorbereiding van de) 
contractering (vraagspec. et cetera voor aanbesteding realisatie van het project). Arcadis is 
door Flow in de gelegenheid gesteld tijdens de projectdagen (donderdagen) ook in Oosterhout 
te werken. Dit ten behoeve van efficiënte afstemming met alle partijen (Flow, RWS, Arcadis) 
op één locatie 

• De voortgangsoverleggen met RWS zijn veelal verplaatst naar de geplande samenwerkdagen 
op de projectlocatie Flow27 in Oosterhout. Per saldo scheelt dit reiskilometers voor de Flow27 
medewerkers 

• Zo mogelijk worden overleggen telefonisch of via ‘Skype for Business’ gevoerd. In de praktijk 
gebeurt dit regelmatig door de projectleiding (Floris Eenink), bij overleg binnen een Tauw-
werkpakket (zoals bestaande kunstwerken) en nu ook tussen de verschillende adviesbureaus 
via Skype. Er is in 2018 meer dan voorheen gebruik gemaakt van Skype voor overleggen 
i.p.v. naar elkaar toe te  reizen. Zowel binnen Flow27 als in overleggen met RWS 

• Medewerkers van Tauw die reizen maken veelvuldig gebruik van dienstauto’s. Dit betreffen 
auto’s met het energielabel A 

• Onze technisch manager is overgestapt op een elektrische lease-auto voor zijn woon-werk 
verkeer (Zutphen naar projectlocatie Flow27 in Oosterhout) 

• Floris Eenink zal bij het Tauw projectteam actief onder de aandacht blijven brengen om 
bewust om te gaan met reizen; waar mogelijk vermijden of met de trein 

 
3.2.2 Omschrijving project Stroomlijn IJssel fase 3 
In tabel 3.1 zijn de afgelegde kilometers en CO2-uitstoot samengevat voor 2018 voor het 
Stroomlijn fase 3 project. Voor 2018 zijn er geen km geregisterd op dit project. 
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De manier van werken in het project is er op gericht om auto kilometers zo veel mogelijk te 
beperken. We geven dit vorm door de volgende maatregelen: 
• Beperken van fysieke overleggen: we hebben geïnvesteerd in de relatie met OG waardoor we 

minder vaak fysiek bij elkaar hoeven te zitten om toch het gewenste resultaat uit 
afstemmingen via telefoon/mail te verkrijgen. Hierdoor worden auto kilometers vermeden 

• Carpoolen waar mogelijk: bij verschillende overleggen tussen OG en ON zijn meerdere 
personen van Courant aanwezig. Er wordt steeds samen gereden waar dat planning 
technisch mogelijk is 

• Daar waar carpoolen niet mogelijk is reizen we zo veel mogelijk per openbaar vervoer 
 
3.2.3 OV SAAL MLT - Opstellen integraal verlichtingsplan Opstelterrein Lelystad 
In het project zijn onderstaande duurzame maatregelen genomen: 
• Laatste 3-4 overleggen hebben we met de tram gedaan (duurzaam vervoer) 
• De toegepaste armaturen zijn voorzien van een materialenpaspoort en opgebouwd van 

onderdelen vanuit de omgeving van het bedrijf. (duurzame materialen) 
• Bij de assemblage is gebruik gemaakt van lokale mensen. (personeel) 
• Leverancier heeft doestelling om oude armaturen, na de economische levensduur, weer terug 

te nemen om de materialen opnieuw te gebruiken. (circulaire economie) 
• In het project zijn bestaande masten hergebruikt (we hebben onderzocht of ze constructief 

voldoende sterk waren) (duurzame materialen); 
• Er is gebruik gemaakt van energie efficiënte armaturen (LED) (energie besparing)   
 
3.2.4  Engineering tbv aanleg 2 langzaam verkeer onderdoorgangen N345 
Onderstaand zijn de overleggen incl. vervoermiddel aangegeven ten behoeve van project 
“Onderdoorgangen de Hoven”. 
 

Onderdeel Vervoersmiddel 

Startoverleg provinciehuis te Arnhem  
d.d. 12 feb. 2018 

Auto (3 pers./1 auto) 

Bespreken VO provinciehuis te Arnhem  
d.d. 9 mrt. 2018 

Trein (overleg gecombineerd met ander 
projectoverleg bij de OG) 

Afstemming kantoor Waterschap te Apeldoorn  
d.d. 22 mrt. 2018 

Auto (3 pers./1 auto, voor auto gekozen i.v.m. 
locatie kantoor Waterschap) 

Foto’s maken t.p.v. projectlocatie  
d.d. 7 mei 2018 en 29 juni 2018 

Auto (voor auto gekozen i.v.m. locatiebezoek) 

Bespreken concept DO provinciehuis te Arnhem  
d.d. 17 mei 2018 

Trein 

Bespreken concept bestekstekeningen provinciehuis 
te Arnhem 22 aug. 2018 

Trein en auto 

 
  

https://portal.tauw.com/communities/co2prestatieladder/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B8BE7BA83%2D82D8%2D4B92%2DBFBC%2DD32A4D57276B%7D&ID=26&ContentTypeID=0x01005155F458E4C3A1409F313D275B2EC34C
https://portal.tauw.com/communities/co2prestatieladder/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B8BE7BA83%2D82D8%2D4B92%2DBFBC%2DD32A4D57276B%7D&ID=22&ContentTypeID=0x01005155F458E4C3A1409F313D275B2EC34C
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Tijdens dit project zijn er meerdere overleggen bij de provincie geweest. Wij gaan zoveel als 
mogelijk met de trein naar deze overleggen in Arnhem. Bij overleggen waar meerdere personen 
van Tauw (3 of meer) bij aanwezig moeten zijn, dan gaan we met de auto. Omdat er meerdere 
projecten lopen bij de provincie Gelderland wordt probeer de overleggen te combineren. 
 
Bij de keuze van het vervoermiddel is gekeken naar locatie overleg cq werkzaamheden en naar 
tijd/planning. Wanneer gebruik gemaakt is van een auto, hebben wij uiteraard gecarpoold. Tevens 
hebben wij de externe overleggen zoveel als mogelijk beperkt. Veel overleg is daarom via telefoon 
of mail gegaan. In totaal hebben wij circa 300 auto kilometers vermeden. 
 
Wat duurzame maatregelen betreft zijn onze mogelijkheden wat beperkter, aangezien de 
opdrachtgever al veel zaken/materialen vastgesteld had als uitgangspunt voor het ontwerp. In de 
realisatie zien wij wel mogelijkheden. De volgende zaken lopen nog: 
• De onderdoorgangen worden grotendeels in een open ontgraving gerealiseerd. Wij nog bezig 

om te bekijken of het hele werk in een open ontgraving gerealiseerd kan worden. Hierdoor zijn 
tijdelijke bouwkuipen niet nodig 

• hergebruik van vrijkomende grond die binnen project in grond/geluidswal gebruikt kan worden 
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