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1 Inleiding ketenanalyse groenafval 
In het kader van onze ambitie om niveau 5 van de CO2-prestatieladder te behalen, hebben wij 
biomassa als onderwerp gekozen om een ketenanalyse op uit te voeren. Het onderwerp is 
gekozen op basis van de PMC analyse gepresenteerd in het emissie inzicht rapport. 
 
Deze ketenanalyse beschrijft de keten Biomassa. 
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. 

Bij de start van de analyse in 2013 hebben wij ons enkel gericht op de opwekking van groene 

stroom door vergisting van biomassa. Gestaag zijn we onze partners aan het uitbreiden, welke 

bijvoorbeeld van biomassa (half)fabrikaten maken van biomassa.  

 

De keten is in 2013 gestart als een samenwerkingsverband tussen WABICO en JvanEsch. 

Momenteel (2016) wordt aangesloten bij biomassa keten Zuid. 
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2 Scope biomassa 
Er stromen verschillende typen biomassa door het bedrijf. Zoals groenafval, snoeihout, 

boomstammen, slootmaaisel en maaisel. De manier van oogsten en verwerken is afhankelijk van 

het type biomassa. Omdat Wabico alleen maaisel in kan nemen voor vergisten wordt alleen de 

keten van maaisel bekeken. In de toekomst kunnen mogelijk ook andere stromen worden 

onderzocht. 

De afschrijving van materieel wordt buiten de scope van de biomassa keten gelaten. 
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3 Identificeren van processtappen in de keten 
De keten beschrijft alleen de biomassagroep maaisel. 

3.1 Maaibeleid 
Gras bind tijdens het groeien CO2, daarom moet uitgezocht worden of door het maaien potentiele 

co2 reductie door plantgroei te niet wordt gedaan. 

3.2 Maaiwerkzaamheden 
Maaien gebeurd met groot maaimaterieel, klein maaimaterieel of met bosmaaiers  

3.3 Transport groenafval naar verwerkingslocatie:  
Afhankelijk van de locatie, partnerafspraken en innamecapaciteit wordt de verwerkingslocatie 

gekozen. Omdat wij zelf ons transport verzorgen valt transport binnen scope 1. 

3.4 Verwerking 
Er kan gekozen worden voor een composteerder, voor biovergister Wabico of voor andere 

duurzame partners. 



    

ketenanalyse biomassa 2016_3.0 
7 

 



    

ketenanalyse biomassa 2016_3.0 
8 

4 Ketenpartners 
Onze huidige keten kent onderstaande partners. Als het convenant 

4.1 Maaibeleid 
De opdrachtgevers en zijn consultants bepalen het maaibeleid en hebben daarmee invloed. 

Daarnaast kan een opdrachtgever gunningskorting geven. Voorbeelden: 

• Rijkswaterstaat 

• Provincies en gemeentes 

4.2 afnemers 
JvanEsch kan afnemers selecteren op duurzaamheid. Door de emissiefactor van de verwerking 

op te vragen kan JvanEsch afnemers stimuleren om duurzamer te verwerken. Onze afnemers 

zijn bedrijfskritieke informatie en niet openbaar beschikbaar. De afnemer informatie is apart in te 

zien voor de CI en voor de betreffende opdrachtgever. 

• Wabico 

• Vertrouwelijk 
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5 Kwantificeren van de emissies 
5.1 Binding door plantgroei  
Gras bind tijdens het groeien CO2, daarom moet uitgezocht worden of door het maaien potentiele 

co2 reductie door plantgroei te niet wordt gedaan.Voor CO2 binding wordt onderscheid gemaakt 

in binding in de planten (de bovenlaag) en binding in de grond (de onderlaag). Echter omdat de 

groeisnelheid van planten ongeveer hetzelfde blijft (minder dan 2%), ongeacht of er gemaaid 

word of niet, blijft de binding van CO2 ook hetzelfde. Zonder maaien zal de opslag van CO2 wel 

dieper in de grond plaatsvinden. 

Het maaien of niet maaien van areaal zal geen significant effect hebben op de binding van CO2 

in de grond. JvEsch komt tot deze conclusie na gesprek met wetenschappers van de Universiteit 

van Wageningen. (Communicatie bijgevoegd in bijlagen). 

5.2 Maaiwerkzaamheden 
JvanEsch kent twee typen materieel: de plantsoenmaaier en de kantonnier. Een kantonnier is 

een maaizuigcombinatie bedoelt voor het maaien van onder andere bermen van wegen. 

De emissiefactor wordt berekend als volgt: 

 

SOM( werkuur materieel) * brandstofverbruik * emissiefactor / SOM(ton maaisel) 

 

De emissiefactor die hieruit volgt is: 

21,21 kg CO2/ton maaisel 

5.3 Transport 
De uitstoot wordt berekend op basis van het aantal vrachtbewegingen alsvorens het wordt 

teruggerekend naar het aantal ton. 

 

SOM(vrachten)* werkuur per vracht*brandstofverbruik*emissiefacto / SOM(ton maaisel) 

 

De emissiefactor die hieruit volgt is: 

1,98 kg CO2/ ton maaisel 

 

De logistieke efficiëntie is: 

0,99 kg CO2/tonuur 

5.4 Verwerking 
Bij de verwerking kan voor verschillende locaties en type verwerking worden gekozen. De 

resulterende emissiefactor is daarom een gemiddelde factor van de verschillende 

verwerkingsmanieren. Voor verwerkingspartners die geen emissiefactor kunnen verstrekken 

wordt een wetenschappelijke waarde voor gebruikt, afhankelijk van de methode. 

Verwerkers nemen reductie van CO2 door energiebesparing mee in hun berekening. 

 

Algemene factor compostering 77,5 kgCO2/ton (Altera 2010, universiteit Wageningen) 

Algemene factor vergisting 77,5 kgCO2/ton (Altera 2010, universiteit Wageningen) 

Biomassa factor [partner vertrouwelijk] -149,98 kg CO2/ton 

 

Berekening van de gemiddelde emissiefactor: 

SOM(CO2 uitstoot)/SOM(ton maaisel) 
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De emissiefactor die hieruit volgt is: 

-22,42 kg CO2/ ton maaisel 

5.5 Resultaat 
Uit optelling van de fase volgt: 

 

fase emissiefactor 

Effect binding plantgroei 0,00 

fase werkzaamheden 21,21 

fase transport 1,98 

verwerking gemiddeld -22,41 

totale keten 0,78 

 

5.6 Betrouwbaarheid 

5.6.15.6.15.6.15.6.1 oogstoogstoogstoogst    

Het aantal ton oogst per hectare heeft wel effect op de overige fase in de keten. Kort gras leidt tot 

minder ton per gewerkt uur. Dit effect is indirect terug te zien in de opbrengst, maar de opbrengst 

per hectare wordt (nog)niet apart berekend.  

De kwaliteit van het maaisel heeft een effect op de verwerkingsfactor, er wordt nu nog geen 

onderscheid gemaakt in de verschillende kwaliteitsniveaus. 

5.6.25.6.25.6.25.6.2 VerbruiksfactorVerbruiksfactorVerbruiksfactorVerbruiksfactor    
De verbruiksfactor voor elk type materieel wordt geschat door de afdeling materieel. Hoewel deze 

schatting wordt gemaakt op basis van tankregistraties kan de berekening betrouwbaarder. 

5.6.35.6.35.6.35.6.3 TransporttijdTransporttijdTransporttijdTransporttijd    
Op dit moment worden de maailocaties nog niet bijgehouden. Daarom is een schatting gemaakt 

van gemiddelde transport tijd. Dit dient verbeterd te worden. 

5.6.45.6.45.6.45.6.4 FaFaFaFactoren verwerkersctoren verwerkersctoren verwerkersctoren verwerkers    
De verwerkingsfactoren zijn voor de ketenberekening relatief betrouwbaar omdat ze worden 

ondersteund door wetenschappelijke cijfers indien de exacte factor nog niet bekend is. In de 

komende jaren zullen steeds meer factoren worden opgevraagd bij verwerkers. Ook kan er 

onderscheid gemaakt worden per type verwerking binnen dezelfde verwerker. 
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6 Doelstelling 
Conform de scope 1 bedrijfsbrede doelstelling gaan we de factor tot en met 2020 jaarlijks met 1% 

verduurzamen. Dit doen we door steeds meer biomassa af te leveren bij duurzame partners. 
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7 Reductiestrategie 
7.1 Binding door plantgroei 
Zoals berekend maakt het niet uit voor de binding van CO2 of er wel of niet gemaaid wordt. De 

binding door plantgroei is dus niet te beïnvloeden en er kan dus ook geen reductie behaald 

worden. 

7.2 Werkzaamheden 
De reductie binnen het materieelpark wordt behaald door de bedrijfsbrede scope 1 strategie. Er 

zijn geen specifieke maatregelen nodig voor het maaimaterieel. 

7.2.17.2.17.2.17.2.1 OpbrengstOpbrengstOpbrengstOpbrengst    
De manier waarop er gepland wordt heeft effect op de opbrengst. Vaak maaien zal minder 

opbrengst generen. Toch zal hier geen reductie te behalen zijn omdat we sowieso niet meer 

willen maaien dan nodig. 

De kwaliteit van de opbrengst is ook belangrijk. Gras met een schone kwaliteit zal eerder geschikt 

zijn voor vergisting of productie van halffabrikaten. 

7.3 Transport 
De komende jaren richt van Esch zich binnen Scope 1 op logistieke efficiëntie. Dus ook binnen 

de keten biomassa zal dit door werken. 

7.4 Verwerking 
In de fase verwerking is de grootste reductie te behalen. Dit gaan we doen door onze duurzame 

partners uit te breiden. Daarnaast zullen we de emissiefactoren van deze partners op gaan 

vragen. Afhankelijk van de partners kunnen we ook andere biomassa stromen gaan 

verduurzamen, zoals blad of hout. 

7.5 Voorwaarden 
De huidige berekening geeft een goed beeld van de uitstoot in de keten. Echter, als we reductie 

willen gaan meten dan moet de boekhouding van het transport en de verwerking van de 

afvalstromen toegankelijker worden. Daarom wordt in 2017 de afvalstroomboekhouding 

overgezet naar onze centrale boekhouding. 

 




