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voortvloeit uit toepassingen van de resultaten van werkzaamheden of andere gegevens verkregen 
van Sudeco Consultancy. Opdrachtgever hierboven aangegeven vrijwaart Sudeco Consultancy voor 
aanspraken van derden in verband met deze toepassing.  
 
© Sudeco Consultancy. Dit rapport is vervaardigd op verzoek van opdrachtgever en is zijn 
eigendom. Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden 
d.m.v. druk, fotokopie, digitale kopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de opdrachtgever hierboven aangegeven en Sudeco Consultancy, 
noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan 
waarvoor het is vervaardigd. 
 



 

Voorwoord 
 
TSN Groep wil het distributiecentrum aan de Oude Hoon 2 te Houten verduurzamen. Dit 
vooruitstrevende bedrijf wil hiermee een innoverende voorbeeldfunctie zijn. De verduurzaming zal uit 
verschillende aspecten bestaan, zoals het opwekken van duurzame energie, recycling en 
habitatsbevordering voor insecten en vogels. TSN Groep heeft Sudeco Consultancy de opdracht 
verstrekt om de rollen als coördinator en adviseur (Friso Ockhuizen) voor Andries Vlot te vervullen. In 
dit plan zal duidelijk gemaakt worden welke maatregelen TSN-groep heeft toegepast.  
 
Aan de totstandkoming van dit plan werkten mee: 
Friso Ockhuizen  Sudeco Consultancy 
 
Genoemde personen zijn door opleiding, werkervaring en zelfstudie gekwalificeerd voor de door hun 
uitgevoerde werkzaamheden.  
 
Deze opdracht is vrijgegeven door Andries Vlot (algemeen directeur) van TSN Groep. In zijn nieuwe 
levensfase wil Andries ervoor gaan zorgen dat de wereld een plek wordt waar duurzaam ondernemen 
een belangrijke rol gaat spelen. Ik wil hierbij Andries bedanken voor deze opdracht, die zal bijdragen 
aan het behalen van zijn vooruitstrevende doelen.  
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Inleiding 
 
TSN Groep is een van de meest vooruitstrevende dienstverleners op het gebied van logistiek voor 
webshops en detailhandel. Het specialisme is de volledige logistieke afhandeling van grote 
consumentengoederen. Vanuit het centraal gelegen distributiecentrum in Houten zijn zij dagelijks 
bezig om de verwachtingen van hun klanten te overtreffen. Dit bedrijf is in 1998 door Andries Vlot 
opgericht en is sinds juni 2019 actief in het nieuwe pand op de Oude Hoon 2 in Houten. Dit prachtige 
pand staat op een perceel van 16.ooom3 waarbij delen hiervan worden gebruikt om de natuur te 
bevorderen.  
 
In dit verduurzamingsrapport staat een overzicht met maatregelen die getroffen zijn om ervoor te 
zorgen dat de lokale flora en fauna bevorderd wordt en dat TSN duurzamer te werk gaat. Dit rapport 
zal in de toekomst stap voor stap aangevuld worden met nieuwe maatregelen, omdat TSN wil blijven 
innoveren tot het bedrijf optimaal verduurzaamd is. 
 
Naast de in dit rapport weergegeven maatregelen, is Andries Vlot bezig met nog vele andere 
initiatieven om bij te dragen aan het verbeteren van de natuur en het klimaat. Voor dit rapport verder 
gaat met de oude en nieuwe situatie, volgt er eerst een persoonlijke boodschap van Andries Vlot, 
algemeen directeur TSN Groep: 
 
“Sinds Januari 2020 heb ik me, als eigenaar van de TSN-groep uit Houten, een aantal doelen gesteld. 
Met deze doelen wil ik bijdragen aan het daadwerkelijk verbeteren van de wereld en in het bijzonder 
het milieu. Vergroening, reductie van plastic en Co2 zijn de voornaamste doelen.” 

Dit is de actuele stand van zaken: 
									Verduurzaming TSN Groep 

§ Op weg naar de volledige verduurzaming van TSN Groep zijn mooie stappen gezet. Zo zijn alle 
afvalstromen in kaart gebracht en gaan we dit tot het minimum reduceren. Verder lopen er 
onderzoeken om van restafval zoals plastic en karton allerlei gebruiksvoorwerpen te maken. 

§ Rondom het pand is 140 m2 inheems bloemenzaad gezaaid. Dat zal als voedselvoorziening 
moeten fungeren voor de bijen(korven) die geplaatst zijn. We starten met twee bijenvolken. 

 
								Oprichting stichting Vlotter naar een betere wereld	

§ Nu we ons richten op verschillende projecten naast de TSN Groep en daar onderscheidt in willen 
maken is de Stichting ‘Vlotter naar een betere Wereld’ opgericht. 

§ Daarbij hoort natuurlijk een pakkend logo, een website en een blog 
op	Vlotternaareenbeterewereld.nl.	 Op de website vind je naast mijn blogs, de verschillende 
documenten die ik geschreven heb. Daarin staan mijn vragen en stellingen die ik onder andere 
bij de politiek maar ook grote instanties neerleg. 

§ De website zal uitgebreid worden met bijvoorbeeld tips en tools hoe je jouw wereld mooier kan 
maken en hoe je daaraan kan bijdragen. 

 
									Van Plastic naar stenen 

§ Er is een 3-D-presentatie gemaakt van de plastic recycle machine door een professionele 
grafische partij. Er zijn inmiddels verkennende gesprekken gevoerd met verschillende 
machinebouwers. Tevens hebben we contact met verschillende stichtingen die ervaring hebben 
in de reductie van en recycling van plastic afval. 
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     Bos TSN Groep 
§ In maart 2020 zijn de 2000 bomen voor het TSN-bos geplant. In het najaar komen er nog bijna 

800 stuks bij. 
 
								Bomen project Malawi 

§ Het	bomen project in Malawi	is van start. De eerste zaden zijn inmiddels aangekocht en liggen 
te wachten op het ideale plant moment. De bladeren en zaden van de zogeheten 
Moringabomen zijn zeer voedzaam. Ze zorgen ervoor dat er plaatselijk werkgelegenheid 
gecreëerd wordt en voedingstekorten gereduceerd kunnen worden. Tevens dragen we hierdoor 
bij aan het verbeteren en de vergroening van de omgeving. Er zijn inmiddels 7 werknemers in 
beeld die e.a. straks ook echt handen en voeten gaan geven. 

§ Deze medewerkers worden nu voorzien van instructie, bedrijfskleding (Vlotter naar een betere 
wereld) en werkmateriaal. Alle materialen worden lokaal aangekocht en gemaakt. We willen 
tenslotte echt goed doen! 

 
									Duurzame logistiek 

§ Afgelopen tijd is er intensief contact met vertegenwoordigers van diverse gemeenten om 
volledig emissie loos stadsdistributie op te gaan zetten. De eerste groene HUB van Houten op 
het terrein van de TSN Groep, hoe mooi is dat? Het terrein van TSN aan de rand van de gemeente 
is daar uitermate geschikt voor. 

§ Dat al deze projecten opgemerkt worden door de politiek mag duidelijk zijn. De provincie 
Utrecht heeft ons inmiddels uitgenodigd om deel te nemen aan de klimaattafel.	 

 
									Van afval naar nieuw 

§ We zouden graag van restafval zoals karton en plastic meubels maken 
 
									Optimale energie transitie 

§ Voor TSN Groep heb ik een werkgroep samengesteld.	 Zij zijn een businessmodel aan het 
opzetten voor een optimale energie transitie. Van zonnepanelen naar energieopslag in 
batterijen zodat we zelfvoorzienend zijn en de overcapaciteit kunnen verkopen.  

 
								TSN Groen 

§ Verder is er een opstart gemaakt 
van een hele nieuwe divisie, TSN 
Groen. In deze nieuwe BV gaan 
alleen maar emissieloze 
voertuigen rijden. Andere 
duurzame ideeën en plannen 
worden uitgewerkt en 
uitgeprobeerd. De nieuwe 
werkkleding zal een groene look-
en-feel krijgen. Belangrijke 
voorwaarde is dat de kleding zo 
goed als 100% circulair is. 
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1 Oude situatie 
 
Om ervoor te zorgen dat er doeltreffend en professioneel verduurzaamd kan worden, is de huidige 
situatie van het bedrijfsterrein ik kaart gezet. Om een duidelijk overzicht te krijgen van hoe het gehele 
perceel er uitziet, is er gebruikt gemaakt van een drone. Deze drone heeft met behulp van een camera 
een GPS gecoördineerde scan van het terrein gemaakt. Het inscannen en ontwikkelen van kaarten is 
door Cambisol uitgevoerd. 
 

 
 
 
Op de afbeeldingen is te zien dat het 
terrein van TSN voor het grootste deel 
bestaat uit kantoor, magazijn en 
parkeerplaatsen voor zowel 
personenwagens als bedrijfswagens. Deze 
elementen van de inrichting zullen binnen 
dit project niet veranderen vanwege de 
bedrijfsvoering die hier plaatsvindt. 
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1.1 Groenvoorziening 
Rondom het gehele pand van TSN zijn groenstroken aangelegd die zorgen voor een groene uitstraling 
en betere afwatering. Deze groenstroken bestaan uit het gras en een rijen met bomen zoals op de 
plattegrond van figuur 1 en hieronder te zien zijn. Door het plaatsen van deze stroken voldeed TSN aan 
de eisen van vergroening die nodig waren om een bouwvergunning te krijgen. Deze 
standaardmaatregelen vormen een basis voor de volledige verduurzaming die in hoofdstuk 2.1 
besproken worden. 

Naast het feit dat TSN-groenstroken heeft aangelegd, hebben zij het geluk dat er prachtige oevers 
grenzen aan het perceel. Deze oevers maken deel uit van de Oude Hoon, de rivier die van oudsher 
door dit gebied vol met weilanden liep. Het resterende stuk water is voornamelijk omringt met oevers 
die begroeid zijn met riet en wilgenbomen, een zeer goede basis voor gebiedsontwikkeling. Met name 
de wilgen zijn belangrijk, omdat deze in het voorjaar voedingsstoffen bieden voor insecten. Op basis 
van waarnemningen, bevinden zich met regelmaat een aantal soorten watervogels, roofvogels en 
insecten. 

Een oud stukje landschap dat 
met kleine aanpassingen gebruikt kan worden voor de vergroting van biodiversiteit en natuurwaarde. 
Deze aanpassingen  voor vogels zullen in 2.3 besproken worden. 
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1.2 Afvalsituatie 
In de logistiek worden er zeer grote hoeveelheden producten getransporteerd die allemaal verpakt 
zijn. Het gaat hierbij om het verpakkingsmateriaal van het product zelf en beschermingsmateriaal voor 
het transporten van goederen. De manier en hoeveelheden waarop deze materialen gebruikt worden, 
kan per bedrijf verschillen. Over het algemeen gaat het om plastic seal en karton waarmee de 
producten verpakt worden. Het is vrijwel onmogelijk om van externe bedrijven dit gebruik te reguleren 
vanwege afspraken en bescherming van de goederen. Wel kan er gekeken worden wat TSN kan doen 
met het verpakkingsmateriaal dat binnenkomt. Om een goed overzicht te krijgen van de huidige 
situatie omtrent het afval is het belangrijk om dit in kaart te brengen.  
 
Sinds TSN gevestigd is in het nieuwe pand, zijn er al ontwikkelingen geweest in het scheiden en 
afvoeren van afval. Zo worden de hoeveelheden verpakkingsmaterialen gescheiden en geperst in balen 
zodat deze afgevoerd kunnen worden naar verwerkingsbedrijven, momenteel wordt dit gedaan door 
Renewi en Van Vliet b.v. Om een voorbeeld te geven over de hoeveelheid, was er in 2019 door TSN 

84.360 kg karton gescheiden en afgevoerd! Voor het scheiden en verwerken van 
verpakkingsmaterialen zijn er aantal voorzieningen aanwezig in het magazijn. Het gaat hier om plastic, 
karton/papier en grof afval. Tijdens het inladen of uitladen van goederen staan er grote rolcontainers 
waarin het karton geplaatst kan worden. Deze worden met regelmaat geleegd in de containerpers die 
het karton samenperst. Hetzelfde principe wordt op kleinere schaal met het plastic seal gedaan 
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2 TSN voor plant en dier 
In de nieuwe situatie van TSN Groep is er veel aandacht besteedt aan biodiversiteit en duurzaamheid, 
dit van een wilde bloemenstrook tot een oeverzwaluwwal. Om een beeld te krijgen wat de 
veranderingen zijn in vergelijking met de oude situatie is hieronder een kaart zichtbaar waarin 
toegepaste maatregelen zijn weergegeven.  

 
• 500 vierkante meter "mini bos" voor een hogere biodiversiteit  
• 4 eendenkorven om in te broeden  
• 6 meter aan nestgelegenheid voor wel 30 oeverzwaluwnesten. Uniek! 
• 3 insectenhotels gemaakt door een sociale werkplaats 
• Een imkerwerkplaats met een ruimte voor drie honingbijkasten. 
• 1 wormentoren om GFT afval om te zetten in compost 
• Ruim 1 miljoen kilowattuur (kWh) door middel van 8000m2 zonnepanelen. Dat is voldoende voor 

bijna 7 miljoen kilometer per elektrische auto, of 17 miljoen koppen thee.. 
• 95 % afname van schadelijke stoffen in schoonmaakmiddelen; 
• Zo veel mogelijk recycling van afvalstoffen 
• Een groener bedrijventerrein: minder fijnstof, meer biodiversiteit, een betere bodem, climate proof 

door duurzamere opvang van hemelwater. 

Door het toepassen van deze maatregelen ondersteund TSN op verschillende fronten de natuur. Zo is 
de lokale biodiversiteit hiermee verhoogt, aanbod van nestplaatsen voor oeverzwaluwen en de wilde 
eend en een rijke leefomgeving voor vele soorten insecten zoals de wilde bij. Daarnaast is ook de 
impact op het milieu verlaagt. Dit heeft TSN bereikt door het scheiden en recyclen van afval, gebruik 
van zelfstandig opgewekte elektriciteit en het gebruik van natuurvriendelijke schoonmaakmiddelen. 
  
Met deze rijke selectie van maatregelen die TSN heeft toegepast, hebben zij laten zien dat 
verduurzamen op verschillende soorten manieren kan. Deze duurzame en groene manier is zeer 
uitgebreid en maakt TSN uniek en een voorbeeldfunctie voor andere bedrijven. 
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2.1 Maatregelen voor vergroening 
De huidige groenvoorziening van rondom het pand van TSN bestaat momenteel voornamelijk uit gras 
met uitzondering van de siertuin rondom het kantoor. Dit gras zal voor een groot deel vervangen 
worden door een grote verscheidenheid aan planten- en boomsoorten. Deze biodiversiteit zal 
bijdragen aan het beschermen van vele insectensoorten, met name de bijen en bij de compensatie van 
CO2. 
 

Voorjaar 
 
Om de zomer van 2020 zo goed mogelijk te benutten zal de gehele groenstrook rondom het magazijn 
ingezaaid worden met inheems zaad. Uit deze zaden zal een verscheidenheid aan soorten bloemen 
komen die bijdragen aan de biodiversiteit en dienen daarbij als een voedselbron voor insecten, met 
name bijensoorten. Deze eenjarig planten en bloemen zal in het najaar sterven en als compost dienen 
voor de volgende fase. Hier zullen deze vervangen worden door de definitieve begroeiing. Deze 
overbrugging van de zomer zal een extra boost zijn voor de lokale voedselbron. 
 

 
 

Najaar  
 
In het najaar zal de groenstrook rondom het pand van TSN omgetoverd worden in een 
insectenwalhalla. Een combinatie van struiken en bomen zal als voedselbron voor de insecten en 
vogels zorgen. Het plan is dat er zo een 40 verschillende inheemse soorten worden gepland, elk die 
een eigen functie hebben voor bepaalde soorten.  
 
De groenstrook rondom het pand is groot en biedt daarom de mogelijkheid om ruim 500 struiken en 
bomen te planten. Deze samenstelling zal het grootste deel van het jaar een functie hebben door zijn 
hoge biodiversiteit. Zoals eerder gezegd moet deze vergroening ervoor zorgen dat de groei van 
bijenpopulaties bevorderd wordt. Als symbool voor dit project wordt er aan de voorzijde van TSN een 
bijenboom gepland. Deze prachtige boom zal wanneer die in volle bloei is, rijkelijk bedekt zijn met 
bloemen waar vele bijen hun voedsel kunnen verzamelen. 
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2.2 Maatregelen voor insecten  
 

Wilde bijen 
 
Zoals in het vorige hoofdstuk beschreven is zal in de zomer van 2020 een wilde inheemse groenstrook 
aangelegd worden, die in het najaar omgebouwd wordt tot een tiny forest. Deze prachtige vergroening 
zorgt ervoor dat er een groter en divers aanbod van voedsel in en rondom het pand aanwezig zal zijn. 
Voor dit project zal er voornamelijk gefocust worden op de wilde bijensoorten. 
 
In Nederland leven er wel 359 soorten wilde bijen, maar helaas gaat het met een groot deel van deze 
soorten niet goed. Door een grote depressie tussen 2006 en 2019 zijn er vele soorten bedreigd en 35 
van deze zo goed als uitgestorven. Dit mag natuurlijk niet gebeuren omdat deze dieren essentieel zijn 
voor de bestuiving van planten. Circa 70 procent van de gewassen en wilde planten worden door de 
bijen bestuift! Vanwege deze reden zal TSN zijn deel bijdragen om ervoor te zorgen dat de populaties 
verbeteren.  
 

 
Door middel van de vergroening is het belangrijkste aspect al behaald, voedsel. Maar naast voedsel 
moet de huisvesting van deze belangrijke insecten niet vergeten worden. Daarom zal TSN drie nieuwe 
insectenhotels plaatsen. Deze moeten ervoor zorgen dat de insecten bescherming hebben in hun 
leefomgeving en zich gemakkelijker kunnen voortplanten. Natuurlijk worden deze insectenhotels 
gemaakt van duurzame materialen, namelijk het hout van kapotte pallets. Voor het vervoer van 
goederen worden houten pallets gebruikt waarvan er wel eens eentje sneuveld. Gelukkig met wat 
creativiteit kunnen deze sterke en natuurlijke materialen een nieuw leven krijgen. Daarnaast zullen de 
insectenhotels gefabriceerd worden in samenwerking de organisatie ADSU (aan de slag in Utrecht). 
Deze organisatie helpt mensen om weer aan de slag te kunnen gaan in hun werkveld. Het maken van 
deze insectenhotels zal als project helpen bij de integratie van deze mensen. Een mooie en sociale 
samenwerking, waar mooie en duurzame producten uit voortkomen. 
 

Honingbijen 
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Een van de soorten die bij de depressie van 2006 tot 2019 hoort, is de honingbij. Gelukkig zijn er in het 
verleden al veel maatregelen getroffen om dit soort te helpen, hier zal TSN ook aan meedoen. Om 
geen onderscheid te maken tussen de bescherming van soorten, zullen er ook faciliteiten voor de 
honingbij aangelegd worden. In samenwerking met de lokale imkervereniging is ervoor gekozen om 
de achterzijde van het TSN pand te gebruiken. Hier zal een imker twee honingbijvolkeren plaatsen 
welke gebruik kunnen maken van de voedselrijke omgeving die TSN gecreëerd heeft. Een overkapping 
is gemaakt van duurzame materialen, die ervoor zal zorgen dat deze imker een beschermde omgeving 
heeft om met zijn bijen aan de slag te gaan. Het imkeren van bijen is een oud beroep wat net als de 
bijen beschermd moet worden. Daarnaast wordt er straks overheerlijke honing op het terrein 
geproduceerd. Op deze manier biedt TSN-bescherming en levert het wat lekkers op. 
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2.3 Maatregelen voor vogels 
 

Oeverzwaluw 
 
In de huidige situatie (1.1) is er een met riet 
begroeide oever te zien. Een deel van deze oever 
zal binnen dit project de locatie worden voor een 
wal, waar oeverzwaluwen (Riparia Riparia) 
nesten om hun eieren uit te broeden. In en 
rondom het gebied van de Oude Hoon bevinden 
zich oeverzwaluwen. Deze oeverzwaluwwand 
past daarom dus binnen het gebied rondom TSN. 
Om ervoor te zorgen dat de vogels hun nest goed 
kunnen bereiken, is er voldoende aanvliegroute 
nodig. Het water wat met de oever van TSN 
grenst, biedt deze mogelijkheid. Door het 
toepassen van deze maatregel draagt TSN bij aan 
de soortbescherming. 
Tijdens het broedseizoen dient de oeverzwaluwwand als nestplaats voor de oeverzwaluw. Een 
belangrijke factor is dat er voldoende rust is om te broeden. In de natuurlijke habitat wordt deze rust 
gecreëerd door afschermende vegetatie. Op het terrein van TSN is er niet voldoende ruimte om dit in 
zijn geheel te realiseren. Door het gebruik van kunstmatige afscherming gemaakt van natuurlijke en 
duurzame producten kan dit gecompenseerd worden. Deze maatregel zal voor rust zorgen en 
bescherming bieden voor de vogels en de bedrijfsvoering.  
Het product dat voornamelijk gebruikt zal worden om deze afscherming te maken, is de wilgentak. 
Deze flexibele takken afkomstig van de wilgenboom, kunnen door palen heen gewoven worden en een 
scherm vormen. Deze wilgenschermen zullen, zoals hieronder op de afbeelding met oranje zijn 
aangegeven, bescherming bieden voor geluid en lichtverstoring. Maar om toch deze dieren te kunnen 
aanschouwen, zullen er kijkgaten in de schermen gemaakt worden. Een effectieve en nette maatregel 
die gemaakt is van natuurlijke producten. 
 

 
 

FIGUUR 1: OEVERZWALUW (ECOPEDIA.NL) 
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Wilde eend 
 
De wilde eend (Anas platyrhynchos) is een inheems vogelsoort die iedereen in zijn jeugd wel eens een 
stukje brood heeft gevoerd. Helaas gaat het de afgelopen jaren niet zo goed met de Nederlandse 
populatie. Natuurlijk kunnen we de eenden niet aan zijn lot overlaten en zet TSN-groep Houten zich 
ook in om deze dieren een handje te helpen.  
Het gebiedssoort wat zich op en rondom het terrein bevindt, sluit zeer goed aan bij het natuurlijke 
leefgebied van de wilde eend.  Het gaat hier met name om de wateren waar de eenden hun voedsel 
verzamelen. Dit eetpatroon bestaat voornamelijk uit waterplanten, grassen en waterdiertjes wat hier 
voldoende aanwezig is om een kleine populatie wilde eenden te laten broeden.  
Om de eenden een handje te helpen met het broeden zullen er vier kant en klare nestplaatsen 
aangeboden worden in de vorm en een eendenkorf (zie foto). Deze korven zullen door middel van 
palen boven het water gehangen worden en voor één koppel als nestplaats dienen. Indien niet alle 
korven bezet worden door eenden kan deze ook door andere soorten zoals het waterhoen gebruikt 
worden. Zo kan deze korf altijd een dienen als een mogelijke nestplaats. 
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Roofvogels 
 
Vanuit de kantoorruimtes bij TSN worden met regelmaat roofvogels waargenomen die aan het 
foerageren zijn naar voedsel zoals muizen. Het gaat hier bijvoorbeeld om roofvogels zoals de slechtvalk 
en buizerd. Deze soorten zorgen ervoor dat de populatie van knaagdieren zoals veldmuizen in balans 
worden gehouden. Wanneer er te veel muizen op het bedrijfsterrein aanwezig zijn, kan dit nadelige 
gevolgen hebben voor het gebied en de gebouwen/goederen. 
 
Om ervoor te zorgen dat deze prachtige roofvogels hun jachtgedrag kunnen uitoefenen, zal TSN 
hiervoor hulp aanbieden. Normaal gesproken worden er roofvogelpalen neergezet die ervoor zorgen 
dat de roofvogels een goed overzicht hebben over hun jachtgebied. Helaas is dit niet mogelijk vanwege 
ruimte te kort en moet er creatief nagedacht worden. Zoals op de onderstaande foto zichtbaar is, 
hebben de roofvogels aan de bovenkant van de paal geen gunstige observatieplek. De oplossing is om 
roofvogelpalen te monteren aan de lantaarnpalen die aan de grens van het terrein staan. Hierdoor 
wordt een bestaande constructie gebruikt om lokale roofvogels een steuntje in de rug te geven. In 
totaal zullen er drie van de hieronder afgebeelde roofvogelpalen geplaatst worden. 
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2.4 Maatregelen voor vleermuizen 
Het bedrijfsterrein waar TSN zich bevindt, is relatief nieuw en bied mogelijkheden voor soorten om 
zich te gaan vestigen. Denk hierbij aan vleermuizen. Deze kleine zoogdieren komen met regelmaat 
voor op bedrijfsterreinen. Het bedrijfsterrein is nog in de ontwikkelingsfase, maar wordt steeds idealer 
voor vleermuizen.  
 
Om ervoor te zorgen dat ook deze dieren de gelegenheid krijgen om zich hier te vestigen, biedt TSN 
zich aan om deze huisvesting te verlenen. Aan de zijkant van het pand (zie onderstaande foto) bevindt 
zich een grote lege muur die wijst op het oosten. Vanwege het feit dat de wind vaak uit het westen 
komt, is dit een ideale locatie om voorzien van kasten. Tevens bevinden zich aan deze kant van het 
magazijn geen lantaarnpalen waardoor lichtvervuiling geen probleem zal zijn. Aan deze wand zullen 
verschillende soorten vleermuizenkasten opgehangen worden zodat er voor elk soort een 
mogelijkheid is om zich te vestigen. 
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2.5 Maatregelen groen voor de werknemers 
 
Nu de buitenkant van TSN steeds groener en rijker aan natuur wordt, is de volgende stap om de 
binnenkant aan te pakken. Het bedrijfspand is voorzien van een magazijn met een oppervlakte van 
10.000m2 waarin alle goederen worden opgeslagen, zowel voor lange als korte termijn. Hiervoor 
worden grote stellingen van 8 meter hoog gebruikt. Momenteel is het een grote betonnen loods met 
stalen stellingen, dit is functioneel maar geen natuurlijke look voor de werknemers. Door onderzoek is 
aangetoond dat één plant per werknemer al een verhogend effect heeft op de productiviteit. Naast 
deze verhoging zorgt het ook voor: 
 

• Zuivere lucht 
• Verbetering in de akoestiek 
• Verhoging lichamelijke en mentale gezondheid 

 
De beste plekken om planten te plaatsen, zijn de centrale punten maar de werknemers het meest 
aanwezig zijn. In het magazijn is dit het hoofdpad die langs alle gangpaden met stellingen loopt. In dit 
magazijn zal het gaan om de kopse kanten van de stellingen die aan het hoofdpad grenzen. Het gaat 
hier om 20 kopse kanten van 8 meter hoog. Deze kanten zullen de locaties worden voor de groene 
wanden, omdat de fundering al bestaat en het minder materiaal en arbeid kost om te realiseren. Op 
de afbeelding hieronder is een impressie te zien van de begroeiing op de stellingen. Hiervoor zal de 
plant klimop (Hedera helix) gebruikt worden, omdat deze plant sterk en onderhoudsvriendelijk is. In 
totaal zal er 260m2 groene wand gerealiseerd worden om de werkomgeving van de werknemers 
gezonder en mooier te maken. 
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3 Vlotter naar een betere wereld 
Naast alle projecten die bij TSN Groep Houten gerealiseerd worden, heeft Andries Vlot ook nog zijn 
organisatie Vlotter naar een betere wereld. Met deze organisatie worden onder andere projecten 
neergezet om nieuwe bossen aan te leggen. Dit gebeurt in Nederland en in Malawi waar duizenden 
bomen worden gepland.  
 
3.1 Adoptie groenstrook  
Naast TSN Groep in Houten is er een groenstrook met een oppervlakte van 2500m2 waar alleen maar 
gras te vinden is. Voor de biodiversiteit en de leefomgeving van veel soorten is deze manier van 
groenstroken niet goed. Vanuit de organisatie en met behulp van experts is er een ontwerp gemaakt 
om de groenstrook van minimale naar maximale benutting te helpen. Dit wordt gedaan door tientallen 
soorten van zowel bomen, struiken als bloemen te planten. Als het ware krijg je op deze manier een 
kleinschalig bos met een zeer hoge biodiversiteit. Deze groenstrook is niet alleen nuttig bij het 
herstellen van de natuur, maar ook voor een betere werkomgeving. Op het bedrijfsterrein waar TSN 
zich bevindt, zijn ook andere bedrijven gevestigd. Alle werknemers op dit bedrijfsterrein kunnen straks 
in hun pauze genieten van een prachtig stukje natuur. Zo wordt met één project de natuur en 
samenleving een betere plek gemaakt. 
 
Op het onderstaand figuur is het ontwerp van de groenstrook te zien. 
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4 Duurzaam TSN 
 
4.1 Verwerking van bedrijfsafval 
Zoals bekend is er binnen TSN gewerkt aan een oplossing voor recycling, wat ook zichtbaar is. Om 
ervoor te zorgen dat het scheiden van afval zo optimaal mogelijk wordt, is er een steekproef uitgevoerd 
naar de concentratie afval in de afvalbakken. Hieruit blijkt dat de huidige methode niet volledig 
dekkend is. Uit de meting is gebleken dat een aantal soorten afval vaker in de grofvuilbak voorkomt 
dan zal moeten. Het ging hier met name om (percentages geven gemiddelde hoeveelheid per 
container weer): 

• Plastic seal   23% 
• Karton/papier   17% 
• Plastic verpakking  12% 
• Hout    8% 
• Metaal    3% 

Uit de cijfers hierboven is af te lezen dat wel 63% van het recyclebare afval nog steeds bij het grof afval 
belandt. Maar met behulp van een aantal aanpassingen zal het scheiden van afval gemakkelijker 
worden. Het voordeel van deze soorten afval is dat er veel recycling mogelijkheden beschikbaar zijn. 
Daarvoor moet het wel goed gescheiden zijn. In dit geval zal het betekenen dat werknemers of externe 
chauffeurs gemakkelijker en sneller hun materialen moeten kunnen scheiden. Van deze gescheiden 
materialen kunnen nieuwe duurzame producten gemaakt worden wat helpt tegen de grootschalige 
winning van grondstoffen. Het materiaal waarvan nieuwe goederen gemaakt worden, heten ook wel 
circulaire grondstoffen. 
 

Magazijn 
Om ervoor te zorgen dat het afval in het magazijn goed gescheiden zal worden, zullen er voor de vijf 
soorten recyclebare afvalsoorten meer bakken komen. Deze bakken moeten door het gehele magazijn 
verspreid staan zodat iedereen ten allertijd makkelijk zijn afval kan sorteren. Met name bij de 
laadstations, hier zal per dock zijn eigen sorteerstation komen die door de magazijnwerknemers 
structureel leeggehaald worden. Door het in gebruik nemen van deze nieuwe methode zal er een beter 
overzicht ontstaan en kan er bij mogelijke fouten meer gestuurd worden. 
 

Kantoor en kantine  
Naast het grote magazijn van TSN is er natuurlijk ook een kantoor en kantine aanwezig. Deze ruimtes 
zijn in vergelijking met het magazijn vele malen kleiner en hebben hun eigen soorten afval. In het 
kantoor is het voornaamste afval, oud papier. Om ervoor te zorgen dat dit later in één keer makkelijk 
naar de kartonpers gebracht kan worden, zal er een centrale verzamelbak komen. Hier kunnen 
kantoormedewerkers hun persoonlijke papierbak in leegstorten. Voor de overige soorten afval in het 
kantoor, zullen er aan beide kanten een recyclebak komen waar alles in gescheiden kan worden. 
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Als laatste is er de kantine waar alle medewerkers van 
TSN eten en drinken. Het gaat hier voornamelijk om 
verpakkingsmateriaal en voedselresten die gescheiden 
moeten worden. In de keuken van de zullen nieuwe 
bakken komen met elk een eigen bestemming voor het 
afval (plastic, GFT en restafval). Dit afval kan vanuit deze 
bakken door de schoonmakers gebracht worden naar de 
grote bakken in het magazijn, behalve het GFT.  
Voor het GFT afval zullen aan de buitenzijde van het pand 
speciale wormencompostbakken komen, de Hungry Bin. 
Deze met wormen gevulde bakken zullen het GFT afval 
van de medewerkers omzetten naar 100% natuurlijke 
compost, welke weer in de groenstroken van TSN 
gebruikt kunnen worden als bodemverbeteraar.   
 

 
4.2 Schoonmaakmiddelen  
Het gehele pand van TSN wordt dagelijks schoongemaakt om ervoor te zorgen dat medewerkers in 
veilige en hygiënische omgeving te werk kunnen gaan. Hiervoor worden verschillende soorten 
schoonmaakmiddelen gebruikt. Helaas bestaan er nog steeds veel schoonmaakmiddelen die 
schadelijke of slecht afbreekbare chemicaliën bevatten. Naast het vergroening en verduurzamen van 
TSN past dit natuurlijk niet meer binnen het bedrijf en zal zelfs deze kleine maar toch schadelijke factor 
uit het bedrijf gehaald worden. 
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4.3 Regenwatersysteem (initiatief) 
Overal ter wereld is het bekend dat er een te kort is aan drinkwater en dat we hier met zijn allen 
zuiniger mee om moeten gaan. Zo zijn er verschillende middelen om hier een helpende hand aan te 
geven. Aangezien TSN een groot bedrijf is met veel werknemers, zal het verbruik van drinkwater voor 
bijvoorbeeld de wc altijd aanwezig blijven. Dit gebeurt ook bij het wassen van alle voertuigen.  
 
De oplossing die TSN wil gaan toepassen, is het plaatsen van een regenwatersysteem. Dit systeem zal 
regenwater van het dak opvangen in een verzamelvat waardoor sommige faciliteiten van het 
drinkwater afgehaald kunnen worden. Dit zal beginnen met de wc’s, sproeisysteem tuin en de 
wasplaatsen van de voertuigen. Op deze manier wordt er veel drinkwater bespaard en zal het 
regenwater na het sproeien van de tuin wegsijpelen in de grond. Zo komt een deel van het regenwater 
weer terug in de grond wat belangrijk is voor het grondwaterpeil. 
 

  
 
 
 
 
 
 


