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3.B.1-1 CO2 reductiedoelstellingen 
 

Inleiding  

In dit document worden de scope 1 & 2 CO2 reductiedoelstelling van Luimstra  
gepresenteerd. Voorafgaand hieraan is de CO2 footprint opgesteld voor scope 1 & 
2 volgens eisen zoals gesteld in ISO14064-1 en het GHG Protocol. Onderstaand 
worden de doelstellingen gepresenteerd. In hoofdstuk 2 worden deze 
doelstellingen opgesplitst in subdoelstellingen. Alle maatregelen die worden 
getroffen om deze subdoelstelling te behalen worden hier genoemd. De 
doelstellingen zijn opgesteld in over met -en goedkeuring van- het management. 
De (sub)doelstellingen en maatregelen worden elk half jaar beoordeeld.  
 

1 Doelstellingen 

 

Scope 1 & 2 doelstellingen* Luimstra Holding BV 

Scope 1: Luimstra wil in 2020 ten opzichte van 2015 5% minder CO2 
uitstoten. 

Scope 2: Luimstra wil in 2020 ten opzichte van 2015 50% minder CO2 
uitstoten.  

 

*Deze doelstellingen zijn gerelateerd aan het aantal FTE en intern aan de brutomarge. 

 

2 Subdoelstellingen 

Elke doelstelling wordt in dit hoofdstuk verder gespecificeerd. 

a. Subdoelstelling kantoor en werkplaats 

 

Loon- Grondverzet- en Transportbedrijf Luimstra reduceert het energieverbruik van 

kantoren en werkplaats met 50% in de periode 2015 t/m 2020. 

Maatregelen  

 

- Bewegingssensor in toiletten 

- Bewegingssensoren en timers buitenverlichting 

- Zonnepanelen installeren 

- Facturen en offertes zoveel mogelijk per mail versturen 

- LED verlichting werkplaats+loods en buitenverlichting 

- Periodiek besparingstips naar medewerkers sturen. 

- Werkplaats isoleren 

- Aanschaf nieuwe CV installatie 
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b. Subdoelstelling bedrijfsauto’s en vrachtwagens 

 

Loon- Grondverzet- en Transportbedrijf Luimstra reduceert het bedrijfsautoverbruik met 2% 

in de periode 2015 t/m 2020. 

Maatregelen  

 

- Enkel vrachtwagens met euro 6 label aanschaffen; 

- Enkel bedrijfsauto’s met A en B label aanschaffen; 

- Alle chauffeurs, op termijn, volgen de cursus ‘Het Nieuwe 

Rijden’; 

- Verbruik per vrachtwagen waar mogelijk monitoren (verbruik 

per kilometer aflezen e.d.) 

 

 

 

c. Subdoelstelling loonwerk- en grondverzetmachines 
 

Loon- Grondverzet- en Transportbedrijf Luimstra reduceert het loonwerk en grondverzet 

verbruik met 3% in de periode 2015 t/m 2020. 

Maatregelen  

 

- Enkel machines met T4 motoren of hoger aanschaffen; 

- Eco modus machines meer gaan gebruiken en meer 

controle op juiste bandenspanning (Eco stand aftakas en/of 

motortoerental) 

- Nieuwe grondverzetmachines alleen aanschaffen indien 

voorzien van een Start/Stop systeem en eventueel tracking 

and tracing vanaf kantoor 

 

 

3 Maatregelen 

Elke maatregel wordt in dit hoofdstuk verder gespecificeerd. 

 

a. Maatregelen kantoren en werkplaats 

 

Maatregel: Bewegingssensor in toiletten 

Actieplan Aanbrengen bewegingssensor 

 

2015 + 2019 

Verantwoordelijk 

 

Bert Luimstra 

Middelen 

 

bewegingssensor 

KPI’s Reductie jaarlijks stroomverbruik kantoor 



  

Document 3.B.1-1 

 CO2 reductiedoelstellingen 

     Auteur Alida Luimstra 

Datum 20-01-2020 

  3/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maatregel:  Bewegingssensoren en timers buitenverlichting 

Actieplan 

 

Buitenverlichting (grote stroomverbruikers) 

voorzien van sensoren en timers op de 

stopcontacten 

2015 

 

Verantwoordelijke 

 

Bert Luimstra 

Middelen 

 

Bewegingssensoren en timers voor stopcontacten  

KPI’s 

 

Reductie jaarlijks stroomverbruik werkplaats 

Maatregel:  Zonnepanelen installeren 

Actieplan 

 

Op het kantoor en machineberging meerdere 

zonnepanelen installeren om een deel van de 

benodigde energie zelf op te wekken. 

 

2015 + 2016  

 

Verantwoordelijke 

 

Bert Luimstra 

Middelen 

 

Zonnepanelen, omvormer, bedrading, bevestigingsmateriaal 

KPI’s 

 

Reductie jaarlijkse afgenomen energie van de energiemaatschappij 

Maatregel:  Facturen en offertes zoveel mogelijk per mail versturen 

Actieplan 

 

Bij aanvragen en nieuwe klanten zoveel 

mogelijk vragen om het e-mailadres met de 

mededeling dat we zoveel mogelijk ‘post’ 

digitaal willen gaan versturen. 

Sinds 2014 

 

Verantwoordelijke 

 

Bert Luimstra, Alida Luimstra, Anja van der Kooi 

Middelen 

 

Klantenregistratiesysteem, e-mailadres invullen en elektronisch 

factureren aanvinken. 

KPI’s 

 

Reductie van het jaarlijkse papierverbruik/papierkosten en kosten 

voor frankeren enveloppen 
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Maatregel:  LED verlichting werkplaats+loods en buitenverlichting 

Actieplan 

 

De werkplaats, de machineloodsen en de 

buitenverlichting uitvoeren met LED lampen 

 

2015 

 

Verantwoordelijke 

 

Bert Luimstra 

Middelen 

 

LED lampen aanschaffen en laten installeren door installatiebedrijf 

KPI’s 

 

Reductie jaarlijks stroomverbruik kantoor/werkplaats 

Maatregel:  Periodiek besparingstips naar medewerkers sturen 

Actieplan 

 

Regelmatig besparingstips met de 

medewerkers delen, via interne mailing of 

mondeling 

 

Per 03-2016 

 

Verantwoordelijke 

 

Alida Luimstra 

Middelen 

 

Mail, toolboxmeeting, Whatsapp groep Luimstra 

KPI’s 

 

Stijging van bewustheid onder het (kantoor)personeel 

Maatregel:  Werkplaats isoleren 

Actieplan 

 

De grote werkplaats voorzien van zoveel 

mogelijk isolatie om een aangenamere 

temperatuur te behouden en om de energie 

behoefte lager te maken voor verwarming. 

2015 

 

Verantwoordelijke 

 

Bert Luimstra 

Middelen 

 

Isolatieplaten voor het dak, schuifdeur voorzien van isolatie, 

tochtplekken aanpakken. 

KPI’s 

 

Reductie van jaarlijks energieverbruik kantoor/werkplaats 
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b. Maatregelen bedrijfsauto’s en vrachtwagens 

 

 

 

 

Maatregel:   Aanschaf nieuwe CV installatie 

Actieplan 

 

Er is in 2017 een nieuwe CV installatie 

aangeschaft. Tevens is in 2017 een Evohome 

syteem van Honeywell geïnstalleerd. We 

kunnen nu via 1 bedieningspaneel alle 

vertrekken apart instellen qua temperatuur. 

2017 

 

Verantwoordelijke 

 

Bert Luimstra 

Middelen 

 

Aanschaf nieuwe CV installatie 

KPI’s 

 

Reductie van jaarlijks energieverbruik kantoor/werkplaats 

Maatregel: Enkel vrachtwagens met Euro 6 label aanschaffen. 

Actieplan 

 

Aankoopcriteria aanpassen, standaard uitgaan 

van de Euro 6 norm bij aanvragen offertes en 

aanschaf. 

 

Per 2015 

 

Verantwoordelijke 

 

Bert en Alida Luimstra 

Middelen 

 

Informatie vertegenwoordiger, foldermateriaal betreffende 

vrachtwagen 

KPI’s 

 

Verhoging van het aantal Euro 6 vrachtwagens in het totale 

wagenpark 

Maatregel:  Enkel bedrijfsauto’s met A en B label aanschaffen. 

Actieplan 

 

Bij aanschaf nieuwe/andere bedrijfsauto beter 

letten op het label. Standaard uitgaan van een 

A of B label voor de auto. 

 

Per 2016 

Verantwoordelijke 

 

Bert en Alida Luimstra 

Middelen 

 

Informatie vertegenwoordiger, foldermateriaal betreffende auto 

KPI’s 

 

Verhoging van het aantal A en B label auto’s in het totale 

wagenpark 
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c. Maatregelen loonwerk- en grondverzetmachines 

 

 

 

Maatregel:  Alle chauffeurs, op termijn, volgen de cursus ‘Het Nieuwe Rijden’ 

Actieplan 

 

Onderdeel maken van Code 95 cursus voor 

chauffeurs (deel van de chauffeurs heeft een 

dergelijke cursus al gevolgd) 

Per 2015 

Verantwoordelijke 

 

Bert en Alida Luimstra 

Middelen 

 

Wanneer nodig Code 95 cursus aanvragen, met als onderdeel ‘Het 

Nieuwe Rijden’ 

KPI’s 

 

Verhoging van het aantal chauffeurs dat de cursus al gevolgd heeft, 

daling van het brandstofverbruik per chauffeur/per jaar 

Maatregel:  Enkel machines met T4 motoren of hoger aanschaffen 

Actieplan 

 

Bij aanvraag offerte en aanschaf altijd uitgaan 

van tractoren en machines met de modernste 

motoren. Uitlaatgasnorm T4 minimaal. 

 

Per 2016 

 

Verantwoordelijke 

 

Bert en Alida Luimstra 

Middelen 

 

Informatie vertegenwoordiger, foldermateriaal betreffende machine. 

KPI’s 

 

Verhoging van het aantal machines/tractoren met een T4 motor in 

het totale machinepark 

Maatregel:  Eco modus machines meer gaan gebruiken en meer controle op juiste 

bandenspanning (Eco stand aftakas en/of motortoerental bijvoorbeeld) 

Actieplan 

 

Tijdens werkbezoeken controleren en wijzen op 

het belang van de Eco modus. Wanneer er 

bijvoorbeeld geconstateerd wordt dat de tractor 

ook op de Eco aftakas zou kunnen draaien, de 

medewerker uitleg geven over de werking en 

het belang ervan.  

 

Ook wekelijks aandacht vestigen op de juiste 

bandenspanning, de chauffeurs dienen hier zelf 

op te letten. Controle door ‘verantwoordelijken’. 

 

Per 2016 

 

Verantwoordelijke 

 

Bert Luimstra en Alida Luimstra 
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Colofon 

 

auteur(s)  Alida Luimstra 

kenmerk CO2 reductiedoelstellingen Luimstra Holding BV  

datum 20-01-2020 

versie 2.0 

status Definitief 

 

Middelen 

 

Machines aanschaffen voorzien van een eco modus en personeel 

instructie geven over hoe deze gebruikt moet/kan worden bij het in 

bedrijf stellen van de machine 

KPI’s 

 

Verlaging van het totale brandstofverbruik per jaar 

Maatregel:  Nieuwe grondverzetmachines alleen aanschaffen indien voorzien van een 

Start/Stop systeem of eventueel tracking and tracing en/of nieuwste T4 motoren. 

Actieplan 

 

Bij aanvraag offerte en aanschaf alleen kiezen 

voor machines met dergelijke technieken.  

Per 2016 

 

Verantwoordelijke 

 

Bert en Alida Luimstra 

Middelen 

 

Informatie vertegenwoordiger en foldermateriaal betreffende 

machine. 

 

KPI’s 

 

Verlaging van het brandstofverbruik per jaar, extra interessant: in 

kaart krijgen van het aantal draai-uren en stationaire uren en 

uitgeschakelde uren 

Maatregel:  Tractors en zelfrijdende landbouwmachines op alternatieve brandstof laten rijden 

Actieplan 

 

Eerst onderzoek doen naar alternatieve 

brandstoffen zoals blauwe diesel. Bij voldoende 

kennis en overtuiging overgaan op een 

alternatieve brandstof. 

Per 2018 + 2019 

+ 2020 

 

Verantwoordelijke 

 

Bert en Alida Luimstra 

Middelen 

 

Informatie opvragen bij Postma Oliehandel en wanneer deze het 

niet kan leveren informatie bij een andere oliehandel opvragen. 

 

KPI’s 

 

Verlaging van het brandstofverbruik per jaar en de CO2 reduceren 

op basis van een lagere conversiefactor t.o.v. gewone diesel. 


