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1. Inleiding 
 

Definitie ketenanalyse: 

Een ketenanalyse in het kader van de GHG (Green House Gas) genererende ketens van activiteiten 

houdt in dat van een bepaalde activiteit de CO2-uitstoot wordt berekend over de gehele keten. De 

ketenanalyse bevat een milieu-gerichte analyse van een bedrijfseigen product, dienst of activiteit 

vanuit een wieg tot graf benadering. 

Doel van een ketenanalyse: 

De ketenanalyse wordt als instrument ingezet voor het genereren van acties die tot ketenbeheer 

leiden. 

Keuze keten

Definiëren van processtappen in 

de keten

Ketenpartners 

benoemen

Kwantificeren van de emissies 

per processtap

Ketenbeheer

Reductiemogelijkheden

bepalen

 

Bezien in het kader van ons CO2-reductiebeleid worden aan de hand van ketenanalyses CO2-

reductiemogelijkheden geïdentificeerd in het scope 3 emissietraject. 
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2. Scope 3 emissies en keuze ketenanalyses 
 

Naast de inventarisatie van scope 1 en 2 emissies hebben we onze scope 3 emissies in kaart 

gebracht. Dit zijn de overige indirecte emissies die een gevolg zijn van onze activiteiten maar die 

voortkomen uit bronnen die geen eigendom zijn noch door ons beheerd worden. Bij het in kaart 

brengen van de scope 3 emissiebronnen is gebruik gemaakt van de scope 3 categorieën die staan  

beschreven in Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard. Deze standaard 

is een  aanvulling op het GHG Protocol. 
 

 

  

Relevan

t 

 

 

Omvang 

(ton CO2/j.) 

 

Beïnvloedbaar 

 

Kritisch voor 

stakeholders 

 

R 

Upstream scope 3 emissies 

1 Ingekochte goederen en diensten Ja 1026 Ja Ja 1 

2 Kapitaalgoederen Ja 0 Nee, gebruiks-

periode 

kapitaalgoede-

ren is zeer lang. 

Ja  

3 Brandstof en energie 

gerelateerde activiteiten  

Ja 30.918 Nee Ja 3 

4 Transport en distributie Nee Dit is gerelateerd 

aan categorie 1 

upstream en 

aldaar in 

opgenomen. 

Nvt Ja  

5 Afval tijdens productie Ja 3728 Ja Ja 2 

6 Zakelijk openbaar vervoer Nee 0 Ja Nee  

7 Woon-werkverkeer werknemers Ja 118 Ja Nee 4 

8 Geleasde goederen of bezittingen Nee Verbruik van de 

geleasde 

goederen wordt 

gerapporteerd in 

scope 1/2 

Nvt Nvt  

Downstream scope 3 emissies 

1 Transport en distributie van 

verkochte goederen 

Nee Dit is gerelateerd 

aan categorie 1 

en aldaar in 

opgenomen. 

Nvt Nvt  

2 Verwerken van verkochte 

producten 

Nee 0 Nvt Nvt  

3 Gebruik van verkochte goederen Nee 0 Nvt Nvt  

4 Verwerking producten, 

reststoffen 

Nee 0 Nvt Nvt  

5 Geleasde goederen of bezittingen Ja Verbruik van de 

geleasde 

goederen wordt 

gerapporteerd in 

scope 1/2 

Ja 

 

Ja  

6 Franchises Nee 0 Nvt Nvt  

7 Investeringen Nee 0 Nvt Nvt  
Voor berekeningen: zie Data Footprint 2015 R = Ranking 
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Keuze ketenanalyse: 

Van Esch Bedrijven heeft conform de voorschriften van de CO2-prestatieladder een keuze gemaakt 

uit de scope 3 emissiebronnen. De criteria voor bepaling van de materialiteit van de emissies zijn 

bepaald, namelijk 

� Relevantie 

� Omvang 

� Beïnvloedbaar 

� Kritisch voor stakeholders 

 

Daaruit zijn 4 emissiebronnen geselecteerd, gerangschikt in volgorde van belangrijkheid. 

1. Ingekochte goederen en diensten 

2. Afval tijdens productie 

3. Brandstof- en energiegerelateerde activiteiten 

4. Woon-werkverkeer werknemers 

 
Voor het uitvoeren van twee ketenanalyses is gekozen voor ‘Woon-werkverkeer van medewerkers’ 

en ‘Groenafval tijdens productie’. 
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3. Ketenanalyse Woon-werkverkeer 

 
3.1 Inleiding ketenanalyse woon-werkverkeer 

In het kader van onze ambitie om niveau 5 van de CO2-prestatieladder te behalen, hebben wij twee 

onderwerpen gekozen om een ketenanalyse op uit te voeren. De onderwerpen zijn gekozen op basis 

van de materialiteit van de emissies, zoals bepaald in het bovenliggende document (Rangorde scope 

3 en keuze ketenanalyses) op basis van de Corporate Value Chain (Scope 3) standaard van het GHG-

protocol.  

Deze ketenanalyse beschrijft de keten Woon-werkverkeer en is gebaseerd op data van het jaar 2014. 

Het woon-werkverkeer van Van Esch Bedrijven  kan worden ingedeeld in drie verschillende 

categorieën: 

1. Lease-of bedrijfsauto 

2. Eigen auto 

3. Fiets 

 
Herkomst data 
Omdat de medewerkers veel verschillende typen auto’s rijden, en de CO2-uitstoot ook afhankelijk is 

van welke auto men rijdt, is er gekozen om te rekenen met de conversiefactor voor gemiddelde 

uitstoot (bron: handboek CO2-prestatieladder). Om per medewerker te bepalen hoeveel kilometer 

hij/zij aflegt van huis naar de werklocatie, is het personeelsbestand geraadpleegd. Voor de 

medewerkers die met een eigen auto naar het werk komen is bekeken op wat voor type brandstof er 

gereden wordt.    

 
Lease- of bedrijfsauto 
Binnen Van Esch Bedrijven  beschikken 27 medewerkers over een lease- of bedrijfsauto. Deze 27 

medewerkers rijden allemaal een diesel. Binnen de CO2-prestatieladder vallen bedrijfsauto’s onder 

scope I. Dit gebeurt op basis van brandstofverbruik en het type brandstof dat de auto verbruikt 

(diesel, benzine) en is verkregen uit de tankpas administratie. Voor het woon-werkverkeer is 

uiteraard enkel gekeken naar de afstanden die de medewerkers met bedrijfsauto afleggen van hun 

huis naar de werklocatie. Er is niet inzichtelijk gemaakt welk type auto’s de medewerkers rijden 

(afgaande op motorinhoud), dus is er gebruikt gemaakt van tabel E (blz. 67 handboek CO2-

prestatieladder).  

 
Eigen auto 
Bij Van Esch Bedrijven  gebruiken 74 medewerkers hun eigen auto om naar hun werk te gaan. 72 van 

deze medewerkers rijden een auto op benzine. 2 medewerkers rijden een auto op diesel. Er is niet 

inzichtelijk gemaakt welk type auto’s de medewerkers rijden (afgaande op motorinhoud), dus is er 

gebruikt gemaakt van tabel E (blz. 67 handboek CO2-prestatieladder). 

 
Fiets 
Tijdens deze ketenanalyse is er tevens gekeken naar het aantal medewerkers dat met de fiets naar 

het werk komt. Vastgesteld is dat 4 medewerkers altijd op de fiets naar het werk komen. Zij worden 

in deze analyse niet meegenomen, omdat zij geen CO2-uitstoot genereren. Er zijn daarnaast 2 

medewerker die naast de fiets ook nog de auto gebruiken (medewerker 1: 80% fiets, 20% auto 

diesel. Medewerker 2: 40% fiets, 60% auto benzine).  
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3.2 Identificeren van schakels in de keten 

 

C02 emmissies

Van Esch bedrijven
Medewerkers Van 

Esch bedrijven

Overheid

Auto-fabrikanten
Lease maat-

schappijen

Olie maatschappijen

 
 

In het bovenstaande schema is de keten m.b.t de emissies afkomstig van auto’s weergegeven. De 

keten voor de privé auto’s en de lease- of bedrijfsauto’s is vrijwel hetzelfde en zijn daarom 

opgenomen in hetzelfde figuur. Vanwege het kleine aantal medewerkers dat per fiets naar de 

werklocatie rijdt en de CO2-uitstoot van het gebruik van de fiets nihil is, is het gebruik per fiets verder 

niet meegenomen in deze ketenanalyse.  
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3.3 Ketenpartners 
 
Bij de verschillende fases in de keten zijn er diverse partners/stakeholders die van invloed zijn. Als 

het gaat om woon-werk verkeer zijn onderstaande ketenpartners van invloed: 

 
 Invloed 

Medewerkers De medewerkers van Van Esch Bedrijven  zijn de belangrijkste partners in 
de keten. De medewerkers maken zelf de keuze op welke wijze zij naar 
hun werk reizen.  

Van Esch Bedrijven  Van Esch Bedrijven  faciliteert in HR-beleid. Van Esch kan middels dit 
beleid haar medewerkers stimuleren om te kiezen voor een 
milieuvriendelijkere vorm van reizen.  

Lease 
maatschappijen 

Van Esch Bedrijven kan, samen met de leasemaatschappij die de 
bedrijfsauto’s levert, het wagenpark CO2-vriendelijker maken.  

 Invloed 

Autofabrikanten De autofabrikanten zijn de bedrijven die de auto’s, waarmee de 
medewerkers van Van Esch Bedrijven reizen, ontwikkelen en produceren. 
De laatste jaren is er een duidelijke tendens zichtbaar m.b.t het feit dat 
autofabrikanten steeds zuinigere op de markt brengen. Deels is dit 
ingegeven door de vraag vanuit de markt, deels door regelgeving vanuit 
overheden. Van Esch Bedrijven kan invloed uitoefenen op de marktvraag, 
door het kopen van zuinige bedrijfsauto’s en het leasen van zuinige 
bedrijfsauto’s.  Deze invloed is echter zeer klein. De invloed van Van Esch 
Bedrijven op de ontwikkeling van zuinige auto’s is minimaal.  

Oliemaatschappijen De oliemaatschappijen zijn de producenten en leveranciers van de 
brandstoffen die de medewerkers van Van Esch Bedrijven  gebruiken 
(geldt zowel voor de medewerkers met een eigen auto’s als voor de 
medewerkers met een bedrijfsauto). De oliemaatschappijen bepalen 
samen met andere partners de brandstoftarieven. Deze brandstoftarieven 
kunnen de keuze van de medewerkers met een eigen auto beïnvloeden. 
Als ze brandstoftarieven hoog zijn, zullen medewerkers eerder geneigd 
zijn om hun auto thuis te laten en voor het openbaar vervoer of de fiets te 
kiezen. De invloed van de brandstoftarieven op de keuze van de lease-
rijders is minder groot. Zij krijgen hun brandstof vergoed door Van Esch 
Bedrijven en zullen daarom de auto niet laten staan bij hoge 
brandstoftarieven. Van Esch Bedrijven heeft geen invloed op de olieprijs.  

Overheid (wet- en 
regelgeving) 

De overheid (zowel in landelijk als in Europees verband) kan middels wet- 
en regelgeving invloed uitoefenen op brandstoftarieven, maar ook op de 
ontwikkeling, productie en verkoop van auto’s. Door het verhogen van 
accijnzen kan de overheid de brandstoftarieven beïnvloeden, en dus ook 
de keuze beïnvloeden van de medewerker die zijn eigen auto gebruikt om 
naar het werk te komen. Door het beïnvloeden van o.a. bijtellingstarieven 
kan de overheid het leasen van zuinigere auto’s beïnvloeden. De invloed 
van Van Esch Bedrijven op de overheid is beperkt.  
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3.4 Kwantificeren van de emissies 

Verzamelde gegevens:  

Om de CO2-emmisies vast te kunnen stellen is een aantal gegevens nodig. In onderstaande tabel is 

inzichtelijk gemaakt hoe deze gegevens zijn vastgesteld: 

Benodigde 
gegevens:  

Waarom noodzakelijk? Bron:  

Vervoerstype Om te bepalen op welke wijze de medewerkers 
van Van Esch Bedrijven  CO2-emmissies 
realiseren bij hun woon-werkverkeer is het 
noodzakelijk om vast te stellen op welke wijze zij 
reizen.  

Medewerkers Van 
Esch Bedrijven  

Soort brandstof Om de juiste conversiefactor te bepalen is het 
noodzakelijk van alle vervoersmiddelen het type 
brandstof in kaart te brengen 

Voor de bedrijfsauto’s: 
administratie Van Esch 
Bedrijven . Voor de 
privé auto’s; de 
medewerkers.  

Benodigde 
gegevens 

Waarom noodzakelijk? Bron:  

Conversiefactor De conversiefactor moet worden vastgesteld om 
de gereden afstanden in kilometers om te 
rekenen naar de uitstoot in CO2. 

Handboek CO2-
prestatieladder versie 
2.2. 

Aantal kilometers Het aantal gereden kilometers (woon-
werkverkeer) levert samen met de vastgestelde 
conversiefactor de totale uitstoot in CO2 op. 

Medewerkers Van 
Esch Bedrijven .  
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CO2-emmisie woon-werkverkeer  

In onderstaande tabel wordt duidelijk hoeveel wat de totale CO2-emmisie is van het woon-

werkverkeer van de medewerkers van Van Esch Bedrijven : 

Vervoermiddel Totaal km/jaar 2014:  Conversiefactor (per 
kilometer): 

CO2-emmissie 
(ton):   

Auto diesel 293080 0,000205 60,08 

Auto benzine 415858 0,000215 89,41 

   TOTAAL: 149,49 

 

 

 

3.5 Reductiemogelijkheden 

Deze ketenanalyse wordt afgesloten met een reductiedoelstelling. Van Esch Bedrijven  wil in de 

periode 2015-2020 een reductie van 5% realiseren (medewerkers met bedrijfswagens zijn niet in de 

reductie meegenomen, omdat de emissies van de bedrijfswagens al in scope 1 zijn opgenomen). Dit 

zal bereikt gaan worden door medewerkers met een privé-auto binnen een woon-werkafstand van 

12,5 km te motiveren voor 40% van de tijd te fiets te nemen. In onderstaande tabel is te zien dat Van 

Esch Bedrijven met deze doelstelling een reductie wil realiseren van 8,23 ton CO2.  

Brandstof: Huidig km/jaar 
woon/werk 
2014:  

 Doelstelling 
km/jaar 
woon/werk 

Conversiefactor (per 
kilometer): 

Reductie in 
CO2-emmissie 
(ton):   

Benzine 95738 57442,8 0,000205 8,23 
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4. Ketenanalyse Groenafval 

 
4.1 Inleiding ketenanalyse groenafval 

In het kader van onze ambitie om niveau 5 van de CO2-prestatieladder te behalen, hebben wij twee 

onderwerpen gekozen om een ketenanalyse op uit te voeren. De onderwerpen zijn gekozen op basis 

van de materialiteit van de emissies op basis van de Corporate Value Chain (Scope 3) standaard van 

het GHG-protocol.  

Deze ketenanalyse beschrijft de keten Groenafval. 

Een ketenbeschrijving van een product of dienst strekt zich normaal gesproken uit van de winning 

van grondstoffen, via productie van halffabricaten, eindproductie, toepassing en gebruik tot en met 

afvalverwerking.  

Als afbakening kiezen wij ervoor de ketenanalyse te laten beginnen bij onze activiteiten waaruit 

groenafval gecreëerd wordt, waarna transport en verwerking plaatsvindt. 

De productie van kapitaalgoederen (materieel) wordt buiten de ketenanalyse gehouden.  

 
 

4.2 Identificeren van processtappen in de keten 
 

A. Transport van en naar de projectlocatie:  

Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden zullen medewerkers 

en materieel vervoerd worden naar de projectlocatie. 

 

B. Werkzaamheden groen: 

Werkzaamheden waarbij groenafval gecreëerd wordt zijn o.a. 

snoeiwerkzaamheden, boomverzorging, maaiwerkzaamheden, 

bladblazen. Dit is inclusief het opladen van groenafval middels 

opknijpen of zuigen. 

 

C. Transport groenafval naar verwerkingslocatie:  

Afhankelijk van de aard van het groenafval wordt de 

verwerkingslocatie gekozen. 

 

D. Verwerking:  

Groenafval gaat voor 99% naar de compostering.  

Slechts 1% wordt verbrand. 

 

 
 

 

Transport/vervoer 

projectlocatie

Rooi-, snoei- en/of 

maaiwerkzaamheden

Opladen groenafval

Transport naar 

verwerkingslocatie

Composteren
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4.3 Ketenpartners 

Bij de uitvoering van groenvoorzieningswerkzaamheden, boomverzorging en maaiwerkzaamheden 
hebben wij te maken met de volgende ketenpartners: 

 Invloed 

Opdrachtgevers Kunnen eisen stellen aan de verwerkingslocatie. 

Medewerkers Vervoer van en naar de projectlocatie, rij- en milieubewust gedrag. 

Onderaannemers Voor transporteurs zijn van invloed het type vrachtwagen, het rijgedrag en 
de route. 

Voor uitbesteed werk aan collega-bedrijven geldt de wijze van inzameling, 
de afvoer en de keuze van verwerking. 

Fabrikanten 
materieel 

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van maai-harkcombinaties kunnen 
leiden tot een verminderd zandgehalte in het bermgras, waardoor een 
groter percentage vergist kan worden. 

Verwerkers Vergisten of composteren. 

 

 

4.4 Kwantificeren van de emissies 

A. Transport van en naar de projectlocatie: 

De gegevens om het transport naar en van de projectlocatie te bepalen zijn vastgesteld vanuit de 

energieaudit over het jaar 2014 op basis van geregistreerde kilometers in de projectadministratie. 

 Afstand Conversiefactor/km CO2 uitstoot (ton) 

Transport 
materieel 

219295 km 0,000205 ton CO2 44,96 

 Percentage 
groenafval 
producerende 
werkzaamheden 

Totaal uitstoot a.g.v. transport 

medewerkers 

CO2 uitstoot (ton) 

Transport 
medewerkers 

10,95% 369,5 ton CO2 40,45 

  TOTAAL 85,41 

Bron: Data Energie-audit Van Esch Bedrijven dd 20-02-2015 
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B. Werkzaamheden groen: 

De werkzaamheden die voornamelijk groenafval-producerend zijn, zijn binnen het energie-

auditverslag gedefinieerd als groenvoorziening, boomverzorging en maaiwerkzaamheden. Binnen het 

energie-auditverslag zijn deze activiteiten gekwantificeerd op basis van draaiuren. 

 

0,85%

1,24%

22,55%

3,03%

57,87%

6,08%
7,44%

0,48%

0,45%

Emissie-activiteiten
Kantooractiviteiten

Werkplaatsactiviteiten

Transport

Boomverzorging

Grond-, weg- en waterbouw

Onkruidbestrijding

Maaiwerkzaamheden

Groenvoorziening

Diverse werkzaamheden

Bron: Data Energie-audit Van Esch Bedrijven dd 20-02-2015 

 
 

Omgerekend naar CO2-uitstoot resulteert dit in een totaal van 323,24 ton CO2. 

 

 Percentage op 
totale CO2-
uitstoot 

CO2-uitstoot groenafval 

producerende activiteiten 

Uitvoering 
boomverzorging 

3,03% 89,38 ton CO2 

Uitvoering 
maaiwerkzaamheden 

7,44% 219,81 ton CO2 

Uitvoering 
groenvoorziening 

0,48% 14,05 ton CO2 

  323,24 ton CO2 

Bron: Data Energie-audit Van Esch Bedrijven dd 20-02-2015 
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C. Transport groenafval naar verwerkingslocatie: 

Het groenafval is in 2014 naar 5 verschillende verwerkingslocaties gebracht. In de meeste gevallen 

wordt het groenafval direct vanaf de projectlocatie weggebracht naar de compostering. Echter om 

een gemiddelde afstand aan te houden is voor die vrachten waarvan de projectlocatie onbekend is, 

berekend vanaf locatie Cromvoirt.  

Voor vrachten naar Reijnders Groenrecycling en Reiling Sterksel zijn de projectlocaties bekend en is 

de afstand berekend vanaf de projectplaats. 

 

Verwerkingslocatie Afstand (km) Aantal vrachten CO2 uitstoot (ton) 

Van Berkel Biomassa en 
Bodemproducten Wintelre 

35 134 1,92 

Den Oude Rosmalen 30 122 1,50 

Sita Helmond 60 1 0,03 

Reijnders Groenrecycling 40 1 0,02 

Verhoeven Compostering Aarle-Rixtel 50 28 0,57 

Reiling Sterksel 10 92 0,38 

Bron: Projectadministratie Van Esch Bedrijven  TOTAAL 4,42 ton CO2 
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D. Verwerking groenafval: 

In 2014 is het merendeel van het groenafval gecomposteerd waarna het als bodemverbeteraar 

gebruikt kan worden. In totaal is er 3501 ton groenafval gecomposteerd. Een klein deel van het 

groenafval is als bedrijfsafval verwerkt door Sita (0,76 ton). 

 

Composteren is een biologisch proces waarbij, in aanwezigheid van zuurstof, organische stof wordt 

omgezet in stabiele humusachtige verbindingen. Compost levert als grondstof een stabiele opslag 

van koolstof op en daarmee wordt een CO2-besparing behaald.  

 

 Hoeveelheid (ton) Conversiefactor (ton CO2/ton) CO2 uitstoot (ton) 

Compostering 
groenafval 

3501 -0,04578 - 160,28 

Verbranding 0,76 0,94       0,71 

Bron: Alterra Wageningen UR TOTAAL - 159,57 

 
 
TOTALE EMISSIE VAN DE KETEN: 

 

Processtap CO2 uitstoot (ton) 
2014 

A. Transport van en naar de projectlocatie     85,41 

B. Werkzaamheden groen:   323,24 

C. Transport groenafval naar verwerkingslocatie:       4,42 

D. Verwerking groenafval - 159,57 

 253,50 ton CO2 
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4.5 Reductiemogelijkheden 
 

Er zijn voor Van Esch Bedrijven diverse reductiemogelijkheden binnen de keten te benoemen. Deze 

zijn onderstaand nader toegelicht. 

 

Transport van en naar de projectlocatie: 

Reductiemogelijkheden in transport zitten op het gebied van het rijgedrag van de medewerkers en 

de in te zetten transportmiddelen en zijn reeds meegenomen in het Energiemanagementprogramma 

voor scope 1&2-reducties.  

Transport dat door externe transporteurs wordt uitgevoerd is moeilijk beïnvloedbaar en wordt 

derhalve niet meegenomen in de reductiemogelijkheden. 

 

Verwerking: 

Het groenafval kan verdeeld worden in twee categorieën, namelijk groenafval divers en maaisel. In 

2014 bestaat 99% van het groenafval uit maaisel. 

In 2015 zal door Van Esch Bedrijven bermgras aangeleverd worden aan de vergistingsinstallatie van 

Wabico. Deze vergistingsinstallatie heeft een capaciteit van 12.000 ton bermgras per jaar.  

Bij het vergisten van het bermgras wordt biogas verkregen. Dit gas bestaat uit methaan en 

koolstofdioxide en is na opwerking geschikt om te gebruiken in diverse toepassingen. Daarnaast 

levert het restproduct digestaat, welke gebruikt kan worden als meststof, net als bij composteren 

een stabiele koolstofopslag in de bodem op. Ook dit draagt bij aan de besparing van CO2 in de 

atmosfeer. 

 

 
 

Het vergisten van bermgras levert een CO2-besparing op van 1,4027 ton CO2 per ton aangeleverd 

maaisel (Bron: Alterra Wageningen UR). 
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Van Esch Bedrijven wil in 2015 6000 ton bermmaaisel aanleveren aan de vergistingsinstallatie. Dit 

maaisel bestaat voor een deel uit eigen maaisel en voor een deel uit maaisel van externe partijen.  

 

Kijkend naar het eigen maaisel, dan wordt 2/3 deel hiervan geschikt geacht voor vergisting 

(ervaringscijfer). Dat zou betekenen dat Van Esch Bedrijven in 2015 ca. 2300 ton bermgras laat 

vergisten, wat anders gecomposteerd zou worden. Bij gelijke aantallen zou dat resulteren in een CO2-

besparing van 378 ton CO2 ten opzichte van de CO2-besparing van 159 ton CO2 in 2014. 
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Opladen groenafval: 

Maaisel wordt in de meeste gevallen opgeladen door een maai-zuigcombinatie. Hierdoor wordt er 

ook een hoeveelheid aanhangend zand mee opgeladen. Maaisel wat veel zand bevat is niet bruikbaar 

in een vergistingsinstallatie.  

Door over te gaan naar opladen door middel van harken, zal veel van het aanhangend zand worden 

afgeschud. Voordeel is een verminderd tonnage groenafval en een betere kwaliteit maaisel. 

We verwachten dat met de harkmethode tenminste 75% (in plaats van de huidige 66,6%) van ons 

maaisel geschikt gemaakt wordt voor vergisting wat een extra CO2-besparing oplevert.  

Eveneens uitgaand van gelijke aantallen zou dat resulteren in een CO2-besparing van 405 ton CO2 ten 

opzichte van de CO2-besparing van 159 ton CO2 in 2014. 
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5. Conclusies ketenanalyse  

 
Uit bovenstaande ketenanalyses blijkt dat ook in de indirecte uitstoot van CO2, reductiemogelijkheden 
aanwezig zijn.  

Binnen de woon-werk-vervoersbewegingen van medewerkers is berekend dat een reductie van 5% 
mogelijk is. Verhoudingsgewijs is deze reductie klein, echter het maakt medewerkers meer bewust 
van hun eigen invloed en kan daardoor ook een positief effect op het rijgedrag met bedrijfswagens 
hebben.  

Door te kiezen voor vergisten in plaats van composteren wordt een grotere hoeveelheid CO2 
vastgelegd.  In het vergistingsproces wordt namelijk 3 keer zoveel CO2 vastgelegd in vergelijking met 
het composteringsproces. De CO2-besparingsmogelijkheden zijn te vinden in de hoeveelheden 
bermgras die aangeleverd gaan worden en in de kwaliteit van het bermgras. Een nader onderzoek 
naar de technische componenten bij het maaiproces kan nieuwe inzichten leveren op de bermgras-
zandverhoudingen. 
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6. Resultaten  2015 

 

Woon-werkverkeer medewerkers 
 
Om de doelstelling te bereiken zijn we gestart met de campagne ‘Fietsen scoort’. Middels deze 
campagne stimuleren we onze medewerkers die binnen een afstand van 12,5 km wonen om met de 
fiets naar het werk te komen. Het doel is om in 2020 een besparing te bereiken van 5% (= 8,23 ton 
CO2 – uitstoot.  
In 2015 hebben we hiermee bereikt dat er 6 medewerkers met de fiets naar het werk komen. Dat 
betekent een toename van  200% ten opzichte van 2014. 
Hiermee hebben we bereikt dat er al een afname is van 4,3 ton wat al een besparing is 3.7%. 
 
Brandstof: Niet gereden 

km in 2015  
 Reductie CO2 in  
2015 

Besparing in 2015 Reductiedoel 
2020 in CO2-
emmissie (ton)   

Benzine 21.496 4.3 ton  3,7% 8,23 ( 5%) 

 

 

Groenafval  

Ten aanzien van het groenafval zitten de CO2-reductiemogelijkheden in het verwerken van het 

bermmaaisel. Waar voorheen het bermmaaisel voornamelijk werd gecomposteerd wordt het nu 

zoveel mogelijk ter vergisting aangeboden wat leidt tot meer CO2- reductie.  

 

In 2015 is er totaal 9.346 ton aan bermmaaisel aangeboden ter vergisting en compostering.  

Wanneer dit groenafval alleen voor compostering was aangeboden had dit geleid tot een CO2-

reductie van 336 ton CO2 

De doelstelling voor 2016 is om 10.000 ton bermgras aan te leveren ter vergisting.  

 

 Hoeveelheid (ton) Conversiefactor (ton CO2/ton) CO2 uitstoot (ton) 

Compostering 
groenafval 

9.346 -0,04578 - 428 

 

We hebben de CO2-reductie kunnen vergroten door het bermgras te laten vergisten. Het is niet 

mogelijk om al het bermgras te laten vergisten daar dit van een bepaalde kwaliteit dient te zijn.  

In 2015 is totaal 6.1.25 ton ter vergisting aangeboden. Een gedeelte van het bermgras komt voort uit 

eigen werk en een gedeelte wordt via derden aangeleverd.   

Dit leidt tot een reductie van 1004 ton CO2. Dit betekent dus een extra reductie van 576 ton CO2. 

 

 

 Hoeveelheid (ton) Conversiefactor (ton CO2/ton) CO2 uitstoot (ton) 

Compostering 
groenafval 

3.221 -0,04578 - 146 
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Vergisten uit 
eigen werk 

3.963 
 

-0,14027 

 

-556 

Vergisten uit werk 
derden 

2.162 
 

-0,14027 -303 

Bron: Alterra Wageningen UR TOTAAL - 1.004 

 

Verwerkingwijze  Hoeveelheid (ton) CO2 uitstoot (ton) 

Compostering + 
vergisten 

groenafval 

7.346 - 1.004 

Compostering 
groenafval 

7.346 -428 

 Extra reductie - 576 
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