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1 - Doel, inhoud en structuur keten-initiatief 
 

Het doel van het initiatievenplan is om op structurele wijze de werkwijze met betrekking tot het bepalen van (keten)initiatieven 
te beschrijven. Daarnaast is het doel dat de initiatieven concreet worden benoemd en uitgewerkt. 

 

2 - Kennis en initiatieven 
 

Van de Haar houdt haar kennis op gebied van CO2-emissie en reductiemogelijkheden op peil door middel van: 
a) aansluiting bij brancheorganisaties, waaronder: Bouwend Nederland, MKB infra en VHG; 
 
Van de Haar is betrokken bij de volgende keteninitiatieven: 
b) deelname aan www.duurzameleverancier.nl; 
c) reductieonderzoek CO2 uitstoot Wave-onkruidbestrijding door 2 deelprojecten: 1e doorontwikkelen inzet- en 

routeoptimalisatie betreffende onkruidbeheer al dan niet op verharding, maaien en vegen met behulp van software 
ontwikkeling, en 2e tanken voorverwarmd water; 

d) Bokashi project Arnhem; 
e) deelname aan project Insert van Bureau Boot zowel project groen als infra; 
f) samen met Poel Apeldoorn – leverancier van Stihl machines t.a.v. Stihl Connected; 
g) deelname aan PresEarth bv (Upp); 
h) E-driver – gebruikerstrainingen ten aanzien van het nieuwe rijden en brandstofreductie door (Interne) benchmark; 
i) Investeren in volledig elektrische arbeidsmiddelen en voertuigen met de betreffende leveranciers; 
j) Initiatief ketenafspraken duurzaamheid met top 5 onderaannemers van vdH 
k) Initiëren Afas CO2 boekhoudingssysteem; 
 
De jaartallen geven aan wanneer de initiatieven zijn gestart / van de Haar zich heeft aangesloten bij deze initiatieven. 
 

a) - Aansluiting bij Bouwend Nederland (meer dan 30 jaar), MKB Infra (2019) en VHG (meer dan 30 jaar) 
 

Van de Haar is lid van Bouwend Nederland. Deze branchevereniging behartigd de belangen van de branche, informeert de 
leden over alle relevante onderwerpen binnen de sector, waaronder ook initiatieven en ontwikkelingen ten aanzien van 
duurzaamheid en CO2 reductie. 
Van de Haar laat zich (on-)gevraagd informeren, informeert bij de vereniging naar specifieke zaken en vraagstukken en 
neemt deel aan voorlichtingsbijeenkomsten, seminars en workshops.  
 
MKB Infra is de brancheorganisatie voor ondernemers in infra, met name gericht op het MKB-bedrijf. MKB Infra heeft 
diverse initiatieven op gebied van CO2 reductie geïnitieerd. Zo is zij mede-ondertekenaar van Green Deal “het nieuwe 
draaien”. Van de Haar laat zich (on-)gevraagd informeren, informeert bij de vereniging naar specifieke zaken en 
vraagstukken en neemt deel aan voorlichtingsbijeenkomsten, seminars en workshops. 
 
VHG is de branchevereniging voor hoveniers, groenvoorzieners, boomspecialisten, dak- en gevelbegroeners en 
interieurbeplanters. Van de Haar is lid van deze branchevereniging. 
VHG helpt ondernemers bij vraagstukken en dat geldt ook op gebied van duurzaamheid. 
 

b) - Duurzame leverancier.nl (2014) 
 

Duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht in onze maatschappij. Dit zien we ook bij de opdrachtgevers in de bouwsector. 
Duurzame Leverancier.nl staat voor een duurzame bedrijfsvoering. Het initiatief ondersteunt leveranciers om 
duurzaamheid concreet en aantoonbaar te maken. 
 
Duurzame Leverancier.nl is een platform voor organisaties die investeren in duurzaamheid en een duurzame 
bedrijfsvoering. Een bedrijfsvoering waarbij milieuverantwoord wordt gehandeld om milieubelasting te verminderen. Het 
platform ondersteunt bedrijven en opdrachtgevers bij het duurzaam opzetten van hun bedrijfsvoering en projecten. Daarbij 
wordt milieuverantwoord gehandeld en worden innovatieve methoden ontwikkeld om milieubelasting te verminderen  
 
Duurzame leverancier is een initiatief van advies- en ingenieursbureau Arcadis, Sweco, Royal Haskoning, Witteveen + Bos, 
Fugro, Movares, Strukton en Antea Group. 
 

c) - Reductieonderzoek CO2 uitstoot WAVE-onkruidbestrijding (2014) 
 

Als gebruiker van Wave-onkruidbestrijdingsmachines werkt van de Haar samen met leveranciers op dit gebied. Vanuit 
historisch perspectief al langer met Heatweed (voorheen WAVE), maar ook met andere partijen in de markt. Het doel is het 
inzetten van onkruidbestrijdingsmachines welke door het selectief toepassen van heet water het onkruid bestrijdt. Deze 
methode is duurzamer dan andere toegepaste methoden. Verdere verduurzaming van het proces is in verbeterprojecten 
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opgenomen. Van de Haar heeft als pilotbedrijf gefungeerd om door middel van technische toepassingen en andere 
werkmethodieken het proces te optimaliseren, waarbij de productiviteit toe- en het brandstofverbruik afnam. Deze 
ontwikkeling loopt nog door. Er zijn twee deelprojecten die samenlopen en zorgen voor CO2 reductie. 
1e doorontwikkelen inzet- en routeoptimalisatie betreffende onkruidbeheer al dan niet op verharding, maaien en vegen 
met behulp van software ontwikkeling, 
2e tanken voorverwarmd water, waarbij water duurzamer wordt voorverwarmt dan middels een dieselgestookte 
verwarmingsmethode; 
 

d) – Bokashi project Arnhem (2020) 
 

Initiatiefnemer is van de Haar om in overleg met en samenwerking met de opdrachtgever de gemeente Arnhem het 
geruimde blad in het najaar omzetten naar een bodemvoedingsstof (bodemverbeteraar), middels een Bokashi 
composteringsproject. Deze aanpak zal leiden tot een CO2 reductie. Binnen het project wordt samengewerkt met de 
gemeente Arnhem en andere betrokken partijen. 
 

e) – Stichting Insert –  (2018) 
 

Van de Haar is deelnemer van het initiatief van Stichting Insert om middels een eigen openbaar markplaats 
aanbiedingssysteem vrijgekomen producten uit groenprojecten als infra projecten als product weg te zetten in de markt. 
Hergebruik van materialen, objecten en herplaatsen van groen zal leiden tot een CO2 reductie. 
 

f) – Inzetoptimalisatie duurzame arbeidsmiddelen (2019) 
 

Van de Haar Groep heeft zelf een app ontwikkeld voor het beheer van arbeidsmiddelen. Samen met leverancier van Stihl 
arbeidsmiddelen onderzoekt Van de Haar Groep of door middel van een elektronisch monitoringssysteem (Stihl Connected) 
het monitoren, analyseren en verbeteren van de inzet van duurzame arbeidsmiddelen kan worden verbeterd. Waarbij dan 
reductie van inzet van CO2 rijke arbeidsmiddelen wordt teruggedrongen en de (elektrisch) duurzame middelen zo optimaal 
mogelijk worden ingezet en onderhouden. 
 

g) – PresEarth / UPP (2006) 
 

In 2006 gestart door vier ondernemers met als doel het ontwikkelen van duurzaamheidsconcepten. 
In de afgelopen jaren heeft de organisatie onder meer een berekeningsmodel gemaakt, boekjes over duurzaamheid 
uitgebracht genaamd ‘Duurzaam innoveren en ‘Duurzaam in de praktijk’. Een andere ontwikkeling betreft het ontwikkelen 
van een ‘CO2 winst- en verliesrekening’. Doelstelling is om de CO2 bewustwording te vergroten. De organisatie speelt met 
haar plannen en de uitgewerkte concepten in op zowel bestaande als nieuwe actuele duurzaamheidsaspecten en 
vraagstukken 
 

h) - E-driver (2015) 
 

Het nieuwe Rijden stimuleert automobilisten, beroepschauffeurs en wagenparkbeheerders over te gaan tot een energie-
efficiënter aankoop, reis- en rijgedrag. Het doel van het programma Het Nieuwe Rijden (HNR) is een reductie van minimaal 
één megaton CO2 in drie jaar. Verschillende partijen, waaronder brancheorganisaties, consumentenorganisaties, 
verkeersveiligheidsorganisaties en het bedrijfsleven zijn nauw betrokken bij de uitvoering van Het Nieuwe Rijden. Ze zijn 
verenigd in Het Nieuwe Rijden Netwerk. 
 
Van de Haar heeft zich als deelnemer aangemeld bij E-driver. 
E-Driver is een online trainingsprogramma dat zich richt op reductie van schadelast, brandstofkosten en CO2-uitstoot en 
helpt bestuurders om veilig en duurzaam deel te nemen aan het verkeer. Het is een trainings- en informatieplatform voor 
de medewerkers. Deelnemers aan E-Driver krijgen online trainingen, tips, informatie en mobiliteitstools met als doel 
veiliger, duurzamer en met minder kosten deel te nemen aan het verkeer. Door in te spelen op het veranderen van de 
rijstijl met behulp van videotrainingen en kennisquizzen op de computer, over bijvoorbeeld ‘Het Nieuwe Rijden’, kan veel 
brandstofbesparing worden behaald. Hiermee sluit E-Driver goed aan op het Easy Drive systeem. Ieder kwartaal ontvangen 
de medewerkers een update met onder andere een nieuwe videotraining, actuele tips en nieuwe informatie over 
verkeersveiligheid en duurzame verkeerdeelname. 
 
Uit onderzoek naar de resultaten van E-Driver is gebleken dat het mogelijk is om al in het eerste jaar een schadelastreductie 
te behalen van 30 procent. Bij continuering in een driejarig traject blijkt het mogelijk de schades tot 50% te reduceren. De 
besparing op brandstof bedraagt gemiddeld 8,5 procent.  
Vanaf 2019 is overgegaan naar een eigen analyse van het brandstofverbruik en de resultaten aan de berijders 
teruggekoppeld. In 2019 en 2020 kon er wel gebruik worden gemaakt van de videotrainingen.  
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i) - Investeren in volledig elektrische arbeidsmiddelen en voertuigen met de betreffende leveranciers (2017); 
 

In overleg / samenwerking met de vaste en andere leveranciers van arbeidsmiddelen en voertuigen wordt door het volgen 
van de technische ontwikkelingen de inzetbaarheid van deze duurzamere middelen doorlopend beoordeeld. Van de Haar 
voert pilotprojecten uit om zodra middelen beschikbaar komen op de markt deze te kunnen toetsen in de praktijk op 
bruikbaarheid. Jaarlijks vinden meerdere tests plaats.  
 

j) - Initiatief ketenafspraken duurzaamheid met top 5 onderaannemers van vdH (2019) 
 

Van de Haar is voor alle projecten, maar voor o.a. het integrale bestek op 3 percelen in Arnhem een belangrijke uitbesteder. 
Van haar top 5 belangrijkste leveranciers op gebied van uitbesteed (loon-)werk zijn contractuele afspraken gemaakt in de 
inkoopopdracht ten aanzien van verbetering van de duurzaamheid van deze onderaannemers.  
Periodiek wordt getoetst of vooraf gemaakte afspraken over te nemen CO2 reductiemaatregelen worden nagekomen. 
 

k) - Initiëren AFAS CO2-boekhoudingssysteem (2018) 
 

Om projecten in CO2 prestaties te kunnen meten en te rapporteren aan onder meer de opdrachtgever is in samenwerking met 
Afas gekeken naar een opzet en project om naarst de financiële boekhouding een CO2 boekhouding te laten meelopen waarbij 
op projectniveau eigen en door derden geleverde materialen en verrichte werkzaamheden in CO2 worden geboekt. 
 
Wekerom, 
 
 
Dhr. P. van de Haar 
(directeur) 


