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2 INLEIDING	
  
De kernactiviteiten van Hoefakker zijn groenprojecten. Van kleine particuliere tuinen tot
grote reconstructies en onderhoudsprojecten van uit de overheid. Vanuit deze
kernactiviteiten komen de drie duurzaamheidselementen terug. People, Planet en Profit
die staan voor mensen (=People), planeet/milieu (=Planet) en opbrengst/winst (=Profit).
Deze 3P’s worden door Hoefakker op een harmonieuze wijze gecombineerd. Wat zich
onder andere uit in de CO -Prestatieladder.
De CO -Prestatieladder wordt door Hoefakker gezien als een instrument om haar
onderscheidend vermogen tot uitdrukking te brengen. De hieruit voortkomende
doelstellingen op het gebied van CO reductie passen naadloos in de bedrijfsvoering van
Hoefakker. De CO -Prestatielader zorgt voor bewustwording bij Hoefakker op het gebied
van energie. Immers is energie direct gerelateerd aan CO uitstoot. Een mooie
bijkomstigheid is dat alles wat je op het gebied van CO reductie uitvoert ook een positief
effect heeft op de winst van het bedrijf. Immers waar je kunt besparen op je energie
kost je ook minder geld… en dat geeft ook weer nieuwe mogelijkheden om te investeren
in nieuwe werkmethoden om de 3P’s nog verder te kunnen door ontwikkelen.
Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zit in ons DNA.

3 CO -‐PRESTATIELADDER	
  
Doel van de CO -Prestatieladder is bedrijven te stimuleren om de eigen CO -uitstoot (en
die van hun leveranciers) te kennen en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden
om de klimaatimpact van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te
dringen. Het instrument stimuleert bedrijven die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren
en bovendien de verworven kennis te delen en samen met collega’s, kennisinstellingen,
maatschappelijke partijen en overheden te zoeken naar verdere mogelijkheden om de
uitstoot terug te dringen.
Bijkomende voordelen van het terugdringen van de CO -uitstoot zijn:
- inzicht in het eigen energiegebruik en energieverbruik van het materieel en de
bedrijfsgebouwen;
- alle energiestromen zijn in kaart gebracht;
- naar aanleiding van bovenstaande is het mogelijk om duurzame innovaties te
onderzoeken, te ontwikkelen en evalueren;
- kosten te besparen op het energieverbruik;
- voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een –fictieve- korting op de
inschrijfprijs.

3.1 Opzet van de CO -Prestatieladder
In de CO -Prestatieladder is het CMM (methodiek die gebaseerd is op het Capability
Maturity Model) vertaald in vijf niveaus, opklimmend van 1 naar 5. Per niveau is een
vaste set van eisen gedefinieerd die worden gesteld aan de CO -prestatie van het bedrijf
en haar projecten. Deze eisen komen voort uit vier invalshoeken (A t/m D) met elk een
eigen wegingsfactor. De plaats van een bedrijf op deze ladder wordt bepaald door het
hoogste niveau waarop het bedrijf aan de eisen voldoet.
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3.1.1 Invalshoeken
De prestatieladder kent vier invalshoeken:
A. Inzicht;
B. Reductie (ambitie) van CO2-emissies;
C. Transparantie (intern en extern);
D. Participatie in CO2-initiatieven.
Elke invalshoek is onderverdeeld in vijf niveaus.

3.1.2 De niveaus
Niveau 1, 2 en 3: Het eigen CO₂-huis op orde.
Deze eerste niveaus van de ladder leiden tot de ‘carbon footprint’ (scope 1 en 2) van het
bedrijf en zijn projecten met reductiedoelstellingen en de nodige interne en externe
communicatie en een actieve rol in de sector of keten. Een en ander is gebaseerd op
onderzoek inzake eigen energieverbruik met maakbare doelstellingen voor reductie.
Niveau 4: Samen met en voor de sector en/of branche.
In aanvulling op het inzicht op niveau 3 en lager in de scope 1 en 2 emissies worden op
niveau 4 ook scope 3 emissies betrokken. Het karakteristieke van niveau 4 zit hem in
innovatieve initiatieven en resultaten voor CO -bewust handelen en reductie van
indirecte emissies, scope 3 gerelateerd.
Een en ander op basis van de waardeketengedachte, het innovatieve (nieuwe kennis en
inzichten), het samen bijdragen aan reductie; het initiatief nemen/participeren, het
bedrijfsgrensoverschrijdend sectoraal denken, het open karakter, de dialoog met de
buitenwereld etc. wat in alle aspecten op dit niveau beleidsmatig en planmatig ingevuld
moet zijn.
Hoefakker heeft de ambitie uitgesproken voor niveau 4 op de CO -Prestatieladder.

4 KETENANALYSE	
  
Vanuit de CO2-Prestatieladder wordt er een keteninitiatief verwacht.
Een keteninitiatief is een planmatige aanpak (onderdeel van eis 4.B.2) om op basis van
een ketenanalyse (eis 4.A.1), samen met partners in de betreffende keten, een vooraf
gestelde reductiedoelstelling (eis 4.B.1) in die keten te realiseren.
De ketenanalyse leidt er toe dat het bedrijf haar meest materiële (dominante, bijv. qua
CO2-omvang) scope 3 emissies identificeert en kwantificeert. Het gevolg is een
doordachte keuze voor een ketenanalyse met een grotere relevantie en die verband houd
met de kernactiviteiten van Hoefakker.

4.1 Methodiek van de ketenanalyse
Onderdeel van Niveau 4 van de CO2-Prestatieladder is het in kaart brengen van de scope
3 emissies van Hoefakker. Binnen het “Greenhouse Gas (GHG) Protocol: Corporate Value
Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard” en de IS14064-1 is een methode
beschreven waarop deze scope 3 emissies in kaart kunnen worden gebracht.
De ketenanalyse bestaat uit de volgende stappen:
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1.
2.
3.
4.

Het
Het
Het
Het

in hoofdlijnen in kaart brengen van de waardeketen van Hoefakker.
bepalen van de relevante scope 3 emissiebronnen.
identificeren van de partners in het kader van de waardeketen.
kwantificeren van de data vallende binnen de grenzen van de scope 3.

4.2 CO2 emissies en onderscheid in de scopes
Op basis van de vastgestelde operationele grenzen (boundary) zijn de CO emissies voor
de activiteiten van de organisatie geïdentificeerd. Bij de identificatie van de emissies
wordt, conform het Greenhouse Gas (GHG) Protocol, onderscheid gemaakt tussen drie
bronnen van emissie (bekend als scopes) in twee categoriën, te weten directe emissies
en indirecte emissies.
Afbeelding 1
Scope diagram

4.2.1 Scope 1
Scope 1 omvat de directe emissies die veroorzaakt worden door de organisatie. Het gaat
daarbij om de verbranding van brandstoffen en het zakelijk vervoer in voertuigen die
eigendom zijn van de organisatie. Ook omvat de scope de toepassing van koelvloeistof in
koelapparatuur en klimaatinstallaties van bedrijfslocaties.
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4.2.2 Scope 2
Scope 2 omvat de indirecte emissies van de eigen organisatie door opwekking van
ingekochte elektriciteit, stoom of warmte en de indirecte emissies als gevolg van zakelijk
verkeer met privé voertuigen en de zakelijkevliegreizen.

4.2.3 Scope 3
Scope 3 omvat de overige indirecte emissies van bronnen als gevolg van activiteiten van
de organisatie, maar welke niet direct door de organisatie worden gecontroleerd, te
weten woon-werk verkeer, afvalverwerking, papierverbruik, elektriciteitsverbruik op
locaties van klanten en thuiswerkende medewerkers, uitbestede emissies door
leveranciers, zakelijk openbaar vervoer.
De onderdelen “Zakelijk verkeer privé auto” en “Zakelijke vliegtuigreizen” vallen volgens
het GHG-protocol ook onder de scope 3. SKAO rekent deze onderdelen echter tot de
scope 2.

5 DE	
  HOOFDLIJNEN	
  VAN	
  DE	
  WAARDEKETEN	
  VAN	
  HOEFAKKER	
  

Het in hoofdlijnen in kaart brengen van de waardeketen van Hoefakker. Dit is de 1e stap
in de ketenanalyse.
Ter verduidelijking wordt enerzijds de waardeketen tekstueel in kaart gebracht en
anderzijds wordt deze visueel schema toegelicht. Opgemerkt wordt dat het hier gaat om
de hoofdlijnen van de bedrijfsvoering.
In de waardeketen is tevens de “PDCA” stuurcyclus (Plan|Do|Check|Act)verwerkt. Hier
uit kan men afleiden waar en wanneer de mogelijkheden en/of kansen liggen om de CO2
emissies terug te dringen.
1. Uitvraag
Dit is de fase dat er vanuit de particulier of zakelijke sector een offerte aanvraag
wordt gedaan en/of dat de mogelijkheid zich voordoet om in te schrijven op een
zogenaamd bestek (vanuit de overheid).
P 2. Werkvoorbereiding
Wanneer er een uitvraag binnenkomt wordt naargelang de soort uitvraag een
l
offerte / raming / calculatie opgesteld. Deze kan vergezeld worden met een
a
ontwerp en/of plan van aanpak.
n
In deze fase doen zich de eerste mogelijkheden en/of kansen zich voor om CO2
emissies terug te dringen. Door andere soorten materialen en of werkmethoden
toe te passen. Er wordt tevens naar gekeken hoe er met het afval wordt
omgegaan en of het mogelijk is om het afval te reduceren. Een en ander kan
mogelijk ingekaderd zijn door de uitvraag.
3. Offerte / Inschrijving
Wanneer de offerte / inschrijving gereed is gaat deze naar de klant.
4. Opdracht / Gunning
Afhankelijk van de soort klant particulier, zakelijk of overheid en het bedrag
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waarmee ingeschreven gaat worden is er nog een alcateltermijn in acht te nemen.
P 5. Werkvoorbereiding
l
Is de opdracht en/of gunning eenmaal definitief dan kan met de voorbereiding
a
van het werk/project begonnen worden. Nu worden de definitieve keuzes gemaakt
n
omtrent de toe te passen materialen en/of werkmethoden. Ook worden hier de
afspraken gemaakt hoe om te gaan met het afval en het mogelijke bijbehorende
transport er van.
P 6. Planing van personeel en materieel
Hier wordt het projectteam samengesteld. Aan de hand van de soort
l
werkzaamheden wordt er zorgvuldig gekeken naar welk personeel er ingepland
a
gaat worden. Mogelijke keuzen voor het juiste personeel zijn kennis en kunde.
n
Tevens wordt er gekeken welk soort materieel er ingezet gaat worden. Op de
langere werkafstanden worden bijvoorbeeld de nieuwere bedrijfswagens ingezet.
Deze hebben een lagere CO2 emissie.
Bij elke keuze wordt er gekeken naar de drie P’s (People, Planet en Profit) om
naar een zo harmonieuze als mogelijke beslissing te komen.
D 7. Inkoop van materialen
In deze fase worden de materialen ingekocht. Pas na leverantie worden de
o
ingekochte materialen gecheckt.
8. Transport door de leverancier naar Hoefakker
Veel ingekochte materialen worden door de verschillende leveranciers afgeleverd
bij de werkplaats van Hoefakker. Dit is een efficiënte en CO2 gunstige methode
om de materialen op de werkplek te krijgen. Deze worden namelijk aan het begin
van de dag mee genomen als het personeel naar de werklocatie gaat.
9. Transport door en van Hoefakker naar de werklocatie
De materialen worden hier in- of opgeladen en naar de werklocatie
getransporteerd.
10. Transport van af de leverancier door Hoefakker naar de werklocatie
De ingekochte materialen worden door Hoefakker bij de leverancier in- of
opgeladen en naar de werklocatie getransporteerd.
11. Transport door de leverancier naar de werklocatie
Grote hoeveelheden materialen worden doorgaans rechtstreeks door de
leverancier “JIT” (Just In Time) op de werklocatie afgeleverd. Te denken valt aan
zand, funderingsmaterialen, bestratingsmaterialen, enz.
D 12. Reizen woon/werk werk/werk
Het woon/werk-verkeer van de werknemers van Hoefakker gebeurd grotendeels
o
met de fiets en het openbaar vervoer. Een enkeling maakt gebruik van de auto.
Er zijn twee bedrijfsauto’s in gebruik voor zowel ween/werk als werk/werk –
verkeer.
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Het werk/werk-verkeer van Hoefakker gebeurd met eigen bedrijfsauto’s. Deze
worden op regelmatige basis gecontroleerd en gekeurd.
er zijn initiatieven om werknemers te laten deelnemen aan “Het nieuwe rijden” .

D
o

13. Uitvoering van het project
In deze fase wordt het project uitgevoerd bij de klant/opdrachtgever. Hier worden
waar mogelijk milieuvriendelijke werkmethoden toegepast en/of machines ingezet
om het werk met de drie p’s in gedachten zo harmonieus mogelijk te doen.
14. Oplevering van het project
Samen met de klant/opdrachtgever wordt het werk bekeken of het na
tevredenheid is uitgevoerd. Aan de hand van een opleveringsformulier worden
nog opmerkingen en/of restpunten genoteerd. Deze worden met de evaluatie
beoordeeld en mogelijk met met de sturing mee genomen.
15. Administratie
In deze fase komen de kosten van de inkoop en de hoeveelheid tijd van het
ingezette personeel en materieel samen.
16. Facturering
Hier worden de ingekochte materialen gefactureerd naar de leverancier. Tevens
gebeurd hier de nacalculatie.

A 17. Evaluatie
Hier wordt door het projectteam het werk/project geëvalueerd. Samen wordt er
c
bekeken wat er de volgende keer mogelijk beter zou kunnen.
t
C 18. Sturing
Aan de hand van de evaluatie van het projectteam wordt er samen met de
h
directie gekeken wat er mogelijk is en/of wat er de volgende keer anders gedaan
e
moet worden om het project nog beter af te kunnen ronden.
c
k
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6 HET	
  BEPALEN	
  VAN	
  DE	
  RELEVANTE	
  SCOPE	
  3	
  EMISSIEBRONNEN	
  
6.1 Relevante scope 3 emissiebronnen
Het bepalen van de relevante scope 3 emissiebronnen van Hoefakker. Dit is de 2e stap in
de ketenanalyse.
Vanuit de in stap 1 uitgewerkte waardeketen zijn de onderstaande mogelijke relevante
emissiebronnen geïdentificeerd:
Tabel 1

Onderdeel:
1. Uitvraag
2. werkvoorbereiding
3. Offerte / Inschrijving
4. Opdracht / gunning
5. Werkvoorbereiding

6. Planning van
personeel en materieel

7. Inkoop van materialen
8. Transport door de
leverancier naar
Hoefakker
9. Transport door en van
Hoefakker naar de
werklocatie

10. Transport vanaf de
leverancier door
Hoefakker naar de
werklocatie

11. Transport door de
leverancier naar de
werklocatie
12. Reizen woon/werk

Omschrijving relevantie:
Mondeling / e-mail / internet / brief.
Stroom, wel relevant maar marginaal.
Papier, wel relevant maar marginaal.
E-mail / brief, wel relevant maar marginaal.
Brief. Wel relevant maar marginaal.
Stroom, wel relevant maar marginaal.
Papier, wel relevant maar marginaal.
Stroom, wel relevant maar marginaal.
Inzet van personeel mede inhuur van
personeel; inhuur van personeel heeft een
aandeel van meer dan 40% van de totale
inkoopomzet van 2013. Inhuur van materieel
heeft een aandeel van 6% van de totale
inkoopomzet van 2013, in vergelijk tot
bovenstaand is dit een marginale hoeveelheid.
Papier, wel relevant maar marginaal.
Dit onderdeel heeft een aandeel van meer dan
1/3 deel van de totale inkoopomzet van 2013.
De ingekochte materialen worden door de
leverancier bij Hoefakker afgeleverd. Dit zijn
hoofdzakelijk lokale leveranciers waar mee
gewerkt wordt, wel relevant maar marginaal.
Met de bedrijfsauto(‘s) worden de ingekochte
materialen vervoerd van Hoefakker naar de
werklocatie. Dit gebeurd middels de
vrachtauto of met de overige bedrijfsauto’s.
De CO2 emissies van dit onderdeel zijn
afkomstig uit scope 1 en worden bepaald aan
de hand van de inkoop hoeveelheid van de
brandstof.
Dit gebeurd meestal met de vrachtauto of in
sommige gevallen met de aanhanger en de
(gewone)bedrijfsauto, wel relevant maar
marginaal. De CO2 emissies van dit onderdeel
zijn afkomstig uit scope 1 en worden bepaald
aan de hand van de inkoop hoeveelheid van
de brandstof.
De ingekochte materialen worden rechtstreeks
door de leverancier op de werklocatie
afgeleverd. Dit zijn doorgaans
bulkhoeveelheden.
… personeel komt met de fiets.

Relevant:
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja

Nee
Ja
Nee

Ja

Nee

Ja

Nee
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12. Reizen werk/werk
13. Uitvoering van het
project

14. Oplevering van het
project
15. Administratie
16 Facturering
17. Evaluatie
18. Sturing

… gaat met het openbaar vervoer, wel
relevant maar marginaal.
… st. Komt met de auto, wel relevant maar
marginaal.
Dit gebeurd middels bedrijfsauto’s.
Inzet van personeel.

Nee

Inzet van materieel. Gemotoriseerd /
elektrisch.
Verwerking van meterialen.
Brief, wel relevant maar marginaal.

Ja

Stroom, wel relevant maar marginaal.
Papier, wel relevant maar marginaal.
Stroom, wel relevant maar marginaal.
Papier, wel relevant maar marginaal.
Stroom, wel relevant maar marginaal.
Papier, wel relevant maar marginaal.
Stroom, wel relevant maar marginaal.
Papier, wel relevant maar marginaal.

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Nee
Ja
Nee

Nee
Nee

Uit deze identificatie blijkt dat er zes onderdelen zijn die relevant zijn voor de (totale)
CO₂	
  	
  emissies van Hoefakker, planning van personeel en materieel, inkoop, transport door
en van Hoefakker naar de werklocatie.
Voor het bepalen van het onderwerp voor een ketenanalyse zijn er een aantal
voorwaarden waaraan deze moet voldoen, namelijk:
1. Betrekking hebben op projecten;
Hoefakker voert boomwerkzaamheden uit in iedere leefomgeving. Van bos tot
natuurgebied. Van bedrijfstuin tot zeer moeilijk bereikbare plaatsen in het
stadscentrum.
Het vellen van de bomen maakt een zeer groot onderdeel uit van de
bedrijfsvoering van Hoefakker.
2. Voortkomend uit een van de twee meest materiele emissies uit de rangorde;
Op basis van de meest materiele emissies uit de rangorde bepaald aan de hand
van de inkoopomzet zou Hoefakker uit moeten komen op inhuur van personeel of
inkoop van materialen, zie ook bijlage takafval t.o.v. de inkoopomzet. Bij de
inhuur van personeel komen nagenoeg geen CO2-emissies vrij. En bij de inkoop
van materialen zijn we ons bewust geworden van het feit dat nog geen enkele
leverancier zich bezig houd met CO2-emissies en onze invloed op de leveranciers
is te gering om hier verandering in te brengen.
3. Dient een aanvulling te zijn op de bestaande (gepubliceerde) kennis en inzichten;
Bij het vellen van een boom wordt niet snel gedacht aan CO2-emissies, aangezien
bomen CO2-neutraal zijn. Dit onderwerp geeft dan ook nieuwe inzichten en
vergroot onze kennis en die van de mogelijke lezer van dit onderwerp.
4. Dient bij te dragen aan het voortschrijdend maatschappelijk inzicht;
Met deze ketenanalyse worden ook de handelingen er om heen duidelijk in beeld
gebracht.
Tevens zijn er voor zover bij ons bekend, nog geen ketenanalyses gedaan over dit
onderwerp. En dat maakt het uniek en onderscheidend!
Dit gegeven wil Hoefakker zich graag onderscheiden in een ketenanalyse over het vellen van
bomen en dan specifiek wat er met het takhout gebeurd.
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6.2 Het vellen van bomen introductie
Om een ketenanalyse op te kunnen stellen moet er een keuze gemaakt worden welke
soort boom er geveld gaat worden. Een soort boom die regelmatig terug komt is de
Quercus robur (Zomereik).
Hoefakker is verdeeld in drie verschillende onderdelen, namelijk:
• Hoveniers
• Groenbeheer
• Buitenruimte
Het vellen van bomen komt bij alle drie de onderdelen voor.

6.2.1 Hoveniers
Het vellen van bomen is hier een particuliere of (kleine) zakelijke aangelegenheid. Het
betreft dan vaak ook een solitaire boom. Het initiatief om een boom te vellen komt voort
uit de werkvoorbereiding (onderdeel 2 uit de waardeketen van Hoefakker) waar vanuit
het ontwerp geconstateerd wordt dat een boom niet meer voldoet aan het
inrichtingsontwerp/beeld of op advies van de hovenier de reeds bij een particulier
onderhoud uit voert (onderdeel 13 uit de waardeketen van Hoefakker).

6.2.2 Groenbeheer
Het vellen van bomen is hier een (grotere) zakelijke of overheids (gemeentelijke)
aangelegenheid. Het betreft hier dan vaak een terrein met meerdere bomen, park of bos
waar boomwerkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Waaronder het vellen van
bomen. Het initiatief om een of meerdere bomen te vellen ligt meestal bij de
opdrachtgever. Deze komt met een uitvraag voor het specifiek vellen van een of
meerdere bomen (onderdeel 1 uit de waardeketen van Hoefakker). Een andere
mogelijkheid is dat bij de werkvoorbereiding of tijdens de uitvoering geconstateerd wordt
dat het vellen van een boom noodzakelijk geacht wordt voor het behoud/beheer van het
bos (onderdeel 2 en 13 uit de waardeketen van Hoefakker).

6.2.3 Buitenruimte
Het vellen van bomen is hier een (semi) overheids (gemeentelijke/provinciale/staats
bosbeheer/enz.) aangelegenheid. Het betreft hier dan ook vaak het omvormen/ beheren
van ecologische gebieden. Het initiatief ligt hier dan ook grotendeels bij de
opdrachtgever middels een openbare aanbesteding (onderdeel 1 uit de waardeketen van
Hoefakker) die een overzicht heeft over het vaak toch meer complexere geheel.
Hoefakker is altijd bereid tot meedenken en zoeken naar (betere/ mogelijke) oplossingen
voor dit soort uitvragen.

7 HET	
  IDENTIFICEREN	
  VAN	
  DE	
  PARTNERS	
  IN	
  HET	
  KADER	
  VAN	
  DE	
  
WAARDEKETEN	
  
Voor het identificeren van de partners van de waardeketen van het vellen van een boom
moet er eerst naar de onderdelen gekeken worden.
(voor volledige grootte afbeelding zie bijlage “Algemene waardeketen vellen boom”).
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Afbeelding 2

In het bovenstaande schema van het vellen van een boom is zichtbaar dat er
verschillende soorten werkprocessen zijn. Met ook verschillende mogelijke einde
waardeketen processen.
We bakenen de processen af tot een die veel voorkomend bij Hoefakker, zie onderstaand
schema.
(voor volledige grootte afbeelding zie bijlage “Waardeketen vellen boom”).
Afbeelding 3

Wanneer we de processen uit afbeelding 3 in een tabel omzetten kunnen we achter elk
proces (onderdeel) aangeven of er een positieve CO2-emissie is en wat het inhoud (zie
tabel 2).
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Tabel 2

Onderdeel

•Omschrijving van de millieueffecten bij de
verschillende ketenstappen

1. Aanvraag

• (+) Telefonisch / E-mail / Internet; CO2 is niet van belang, de
hoeveelheid is marginaal.

2. Hoefakker

• (+) CO2, uit scope 1 en 2, werkvoorbereiding; CO2 is niet van
belang, de hoeveelheid is marginaal.

3. Boom

• (-) CO2-opslag uit natuurlijke processen per soort verschillend

4. Vellen boom

• (+) CO2, uit het gebruik van een motorzaag

5. Takhout

• (-) CO2-opslag uit natuurlijke processen, per soort verschillend

6. Uitzagen

• (+) CO2, uit het gebruik van een motorzaag

7. Versnipperen op locatie

• (+) CO2, uit het gebruik van een trekker t.b.v. de
snippermachine

8. Transport

• (+) CO2, uit transport d.m.v. vrachtauto

9. Stort

• (+) CO2, externe	
  Scope	
  1&2	
  emissies

10. Afnemer A

• (+) CO2, externe Scope 1&2 emissies

10. Afnemer B

• (+) CO2, externe Scope 1&2 emissies

10. Afnemer C

• (+) CO2, externe Scope 1&2 emissies

11. Energiecentrale
(verbranding)

• (+) CO2, externe Scope 3 emissies; CO2 komt vrij uit het hout bij
verbranding/vergassing

12. Stroom /
Stadsverwarming

• (-) CO2, externe Scope 3 emissies; CO2 vermijden door geen
andere CO2 bronnen te gerbuiken; alle CO2 is reeds vrijgekomen bij
de verbranding/vergassing van het hout

12. Compost

• (-) CO2, externe Scope 3 emissies; CO2 wordt met het composteren
vastgelegd, enkel een gedeelte van de CO2 komt weer vrij	
  

12. rondverbeteraar

• (-) CO2, externe Scope 3 emissies; CO2 blijft bij de
grondverbetering opgeslagen in het versnipperde houut 	
  

13. Hergebruik door derden

• Hoe hier met de restproducten wordt omgegaan is buiten de scope
van Hoefakker 	
  

Uit bovenstaande tabel 2 komen een aantal verschillende fasen naar voren, te weten:
1. Geen CO2 emissies van belang, punt 1;
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2. CO2-opslag, punt 3 en 5;
Bomen (hout) leggen CO2 uit de atmosfeer vast in de vorm van biomassa.
3. CO2-emissies uit eigen verbruik, punt 2, 4 en 6 t/m 10;
Bij het gebruik van een gemotoriseerd gereedschap wordt brandstof verbrand.
4. CO2-emissies uit verbranding/vergassing;
Hout heeft een redelijk gunstige calorische (energie) waarde en is CO2 neutraal.
Hierdoor is het gunstiger om deze te verbranden/vergassen in een energiecentrale
dan b.v. aardgas of kolen.
5. CO2-emissies vermijden, punt 11.
Door het verbranden/vergassen van hout in plaats van b.v. gas of kolen wordt ca.
1,5 kg CO2 vermeden per kilogram verbrand hout.
6. CO2-emissies terugdringen, punten 12.
Door het gerecycled product te gebruiken worden nieuwe (extra) emissies
vermeden en de totale hoeveelheid aan emissies teruggedrongen.
De externe processen die niet door Hoefakker controleerbaar zijn, zijn processen waar
Hoefakker geen zeggenschap over heeft.
De CO2-emissies van punt 9 t/m 11 zijn vastgelegd in punt 12 bij stroom. Bij stroom uit
biomassa zit namelijk inbegrepen de emissies van het produceren, inzamelen,
voorbehandelen en vervoeren van de biomassa.
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8 HET	
  KWANTIFICEREN	
  VAN	
  DE	
  DATA	
  VALLENDE	
  BINNEN	
  DE	
  
GRENZEN	
  VAN	
  DE	
  SCOPE	
  3	
  
8.1 Overzicht
Uit de schema’s van het vellen van een boom tot het omzetten van het hout naar energie
blijkt dat er op een groot aantal punten CO2-emissies optreden. Per emissie wordt er in
onderstaande tabel 3 een kwantificatie en de invloed van Hoefakker aangegeven.
Tabel 3

Onderdeel
1. Aanvraag

CO2-emissies
0

Eenh.
kg.CO2

0

kg.CO2

2. Hoefakker
3. Boom (CO2-neutraal)

-‐14.386   kg.CO2

5. Takhout (CO2-neutraal)
6. Uitzagen

2,36   kg.CO2
Scope 1&2

4. Vellen boom

-‐3.670   kg.CO2
2,36   kg.CO2

7. Versnipperen

+15,68   kg.CO2

8. Transport

+46,99   kg.CO2

10. Energiecentrale
11. Stroom (uit biomassa)
Totaal Scope 3 :
Totaal :

35,39   Kg.CO2
10,78   kg.CO2
Scope 3

Totaal Scope 1&2 :
9. Stort

0,00   kg.CO2
1.155,00   kg.CO2

Invloed
Ja, zelf bepalend de vorm
van communicatie.
Ja, zelf bepalend v/d eigen
bedrijfsvoering.
Nee, op aanvraag v/d klant
of opdrachtgever.
Ja, de methode en het
materieel wordt zelf
bepaald.
Nee, op aanvraag v/d klant
of opdrachtgever.
Ja, de methode en het
materieel wordt zelf
bepaald.
Ja, de methode en het
materieel wordt zelf
bepaald.
Ja, het materieel en
afnemer worden zelf
bepaald.
Nee, externe processen
(Smink).
Nee, externe processen
(Smink).
Nee, externe processen
(Smink).

1.165,78   kg.CO2
1201,17 Kg.Co2
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8.2 Berekeningen
8.2.1 Uitgangspunten
Uitgangspunt is een Eik van ca. 18,0 m hoog en een doorsnede van 80 cm, met:
• ca. 2,0 ton stobbe;
• ca. 6,0 m3 stamhout;
• ca. 2,0 ton takhout;
• dichtheid is 640 kg/m3

8.2.2 Gebruikte formules
Om de vastgelegde CO2 te berekenen maken we gebruik van de volgende formules
(afkomstig van “Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie”):
Stamhout:
1  𝑚3  ×  640  𝑘𝑔/𝑚3  
  ×  3,67 = 1174  𝑘𝑔. 𝐶𝑂2/𝑚3. 𝑏𝑜𝑜𝑚
2
Stobbe en takhout:
3,67
= 1,835  𝑘𝑔. 𝐶𝑂2/𝑘𝑔. 𝑏𝑜𝑜𝑚
2

8.2.3 Onderdelen
8.2.3.1 Onderdeel 1. Aanvraag
Middels de digitale weg wordt er contact gezocht met of door Hoefakker teneinde een
aanvraag te kunnen doen voor het verkrijgen van een offerte of een offerte voor te
bereiden. De CO2-emissies in dit stadium zijn verwaarloosbaar klein en worden niet mee
genomen.
8.2.3.2 Onderdeel 2. Hoefakker
Dit is het onderdeel van de werkvoorbereiding. Hier wordt de offerte opgesteld en het
werk verder voorbereid. De CO2-emissies in dit stadium zijn verwaarloosbaar klein en
worden niet mee genomen.
8.2.3.3 Onderdeel 3. Boom:
De boom bestaat uit de stobbe, stamhout en takhout. Dit levert een gezamenlijke
hoeveelheid aan vastgelegde CO2 van:
Stobbe:
3,67
! =   3670  𝑘𝑔. 𝐶𝑂2
2,0  𝑡𝑜𝑛  (𝑠𝑡𝑜𝑏𝑏𝑒)  𝑥   !
2
Stamhout:
6,0  𝑚3  𝑥  640𝑘𝑔/𝑚3
!
! 𝑥  3,67 = 7046,4  𝑘𝑔. 𝐶𝑂2	
  
2
Takhout:
2,0  𝑡𝑜𝑛  (𝑡𝑎𝑘ℎ𝑜𝑢𝑡)  𝑥   !

3,67
! =   3670  𝑘𝑔. 𝐶𝑂2
2
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Totaal aan CO2 opslag:
3670  𝑘𝑔. 𝐶𝑂2  (𝑠𝑡𝑜𝑏𝑏𝑒) + 7046  𝑘𝑔. 𝐶𝑂2  (𝑠𝑡𝑎𝑚ℎ𝑜𝑢𝑡)    +   3670  𝑘𝑔. 𝐶𝑂2  (𝑡𝑎𝑘ℎ𝑜𝑢𝑡)
=   14.386  𝑘𝑔. 𝐶𝑂2

8.2.3.4 Onderdeel 4. Vellen boom:
Het vellen van een boom wordt gedaan met een motorzaag.
De totale hoeveelheid CO2 bestaat uit:
• individuele CO2-waarde van de motorzaag;
• benodigde zaagtijd;
• brandstofverbruik Stihl MotoMix is 1,72  𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟/𝑢𝑢𝑟;
• CO2-waarde Stihl MotoMix 2,741  𝑘𝑔. 𝐶𝑂2/𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟.
De individuele CO2-waarde van de motorzaag.
De brandstofvoorziening van de motorzaag bestaat uit Stihl MotoMix.
De CO2-waarde van een kettingzaag wordt bepaald door een praktijktest middels het
“Protocol emissietest gemotoriseerd handgereedschap”.
Hieruit volgt dat de motorzaag een CO2-waarde heeft van:
1,72  𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟/𝑢𝑢𝑟  𝑥  2,741  𝑘𝑔. 𝐶𝑂2/𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 = 4,715  𝑘𝑔. 𝐶𝑂2/𝑢𝑢𝑟
De benodigde zaagtijd.
Dit is de tijd die benodigd is om een gemiddelde boom te vellen, en in stukken van
2,0  𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 lengte te zagen t.b.v. de zagerij, van ca. 8,0  𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 hoog.
Vellen en in stukken zagen is 0,5  𝑢𝑢𝑟.
Totaal aan CO2-emissies:
4,715  𝑘𝑔. 𝐶𝑂2/𝑢𝑢𝑟  𝑥  0,5  𝑢𝑢𝑟  (𝑧𝑎𝑔𝑒𝑛) =   2,36  𝑘𝑔. 𝐶𝑂2

8.2.3.5 Onderdeel 5. Takhout
De hoeveelheid aan opgeslagen CO2 is reeds berekend in onderdeel 3.
Totaal aan CO2 opslag:
  3670  𝑘𝑔. 𝐶𝑂2
8.2.3.6 Onderdeel 6. Uitzagen
Het uitzagen van een boom wordt gedaan met een motorzaag.
De totale hoeveelheid CO2 bestaat uit:
• individuele CO2-waarde van de motorzaag 4,715  𝑘𝑔. 𝐶𝑂2/𝑢𝑢𝑟.
• benodigde zaagtijd.
De individuele CO2-waarde van de motorzaag.
De brandstofvoorziening van de motorzaag bestaat uit Stihl MotoMix.
De CO2-waarde van een kettingzaag wordt bepaald door een praktijktest middels het
“Protocol emissietest gemotoriseerd handgereedschap”.
Hieruit volgt dat de motorzaag een CO2-waarde van 𝑥𝑥, 𝑥𝑥  𝑘𝑔. 𝐶𝑂2/𝑢𝑢𝑟 heeft.
De benodigde zaagtijd.
Dit is de tijd die benodigd is om een gemiddelde boom uit te zagen van ca. 8,0 m hoog.
De zaagtijd is 0,5  𝑢𝑢𝑟.
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Totaal aan CO2-emissies:
4,715  𝑘𝑔. 𝐶𝑂2/𝑢𝑢𝑟  𝑥  0,5  𝑢𝑢𝑟  (𝑧𝑎𝑔𝑒𝑛) =   2,36  𝑘𝑔. 𝐶𝑂2

8.2.3.7 Onderdeel 7. Versnipperen
Het versnipperen van het takhout bestaat uit een combinatie van een trekker met een
versnipperraar. Binnen deze combinatie is de trekker het materieel waar de CO2emissies bij vrijkomen.
De totale hoeveelheid CO2 bestaat uit:
• individuele CO2-waarde van de trekker, en
• benodigde versnippertijd.
De individuele CO2-waarde van de trekker.
De brandstofvoorziening van de trekker bestaat uit Diesel.
Het brandstofverbruik is 10 liter diesel per uur.
Diesel heeft een CO2-waarde van 3135  𝑔. 𝐶𝑂2/𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟. 𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 = 3,135  𝑘𝑔. 𝐶𝑂2/𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟. 𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙
Hieruit volgt dat de trekker een CO2-waarde heeft van:
10,0  𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟. 𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙/𝑢𝑢𝑟  𝑥  3,135  𝑘𝑔. 𝐶𝑂2/𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟. 𝑑𝑖𝑒𝑠𝑙 =   31,35  𝑘𝑔. 𝐶𝑂2/𝑢𝑢𝑟
De benodigde versnippertijd.
Dit is de tijd die benodigd is om het takhout te versnipperen.
De versnippertijd is ca. 0,5 uur.
Totaal aan CO2-emissies:
31,35  𝑘𝑔. 𝐶𝑂2/𝑢𝑢𝑟  𝑥  0,5  𝑢𝑢𝑟  (𝑠𝑛𝑖𝑝𝑝𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛) =   15,68  𝑘𝑔. 𝐶𝑂2

8.2.3.8 Onderdeel 8. Transport
Het transport wordt gedaan door de eigen vrachtauto.
De uitgangspunten hier voor zijn:
• vrachtauto < 20 ton, CO2-waarde van 295  𝑔. 𝐶𝑂2/𝑡𝑜𝑛. 𝑘𝑚 = 0,295  𝑘𝑔/𝑡𝑜𝑛. 𝑘𝑚;
• eigen massa van 8620  kg = 8,62  ton;
• massa takhout 2,0  𝑡𝑜𝑛
• gemiddelde afstand werk naar stortlocatie 15,0  𝑘𝑚
Totaal aan CO2-emissies:
0,295  𝑘𝑔/𝑡𝑜𝑛. 𝑘𝑚  𝑥  (  8,62  𝑡𝑜𝑛 + 2,0  𝑡𝑜𝑛)    𝑥  15  𝑘𝑚 =   46,99  𝑘𝑔. 𝐶𝑂2

8.2.3.9 Onderdeel 9. Stort (Smink)
Nadat het materiaal gestort vinden er nog handelingen plaats voor het uitsorteren en
overslaan. Deze handelingen zijn niet inzichtelijk. Er is dan ook een inschatting gemaakt
om tot een CO2-emissie te kunnen komen.
De uitgangspunten hier voor zijn:
• materieel (type onbekend), brandstofsoort is diesel;
• benodigde tijd voor de handelingen 0,167  𝑢𝑢𝑟;
• verwerkte hoeveelheid massa takhout 2,0  𝑡𝑜𝑛
• brandstofverbruik (inschatting) 10,0  𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟/𝑢𝑢𝑟;
• diesel heeft een CO2-waarde van 3135  𝑔. 𝐶𝑂2/𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟. 𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙
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Totaal aan CO2-emissies:
0,167  𝑢𝑢𝑟  𝑥  10,0  𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟/𝑢𝑢𝑟  𝑥  3135  𝑔. 𝐶𝑂2/𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟. 𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 =   5,39  𝑘𝑔. 𝐶𝑂2

8.2.3.10
Onderdeel 10. Energiecentrale (Smink)
Een energiecentrale wordt beschouwd als CO2-neutraal (aangezien de centrale in staat is
zijn eigen energie op te wekken). De CO2-emissies die vrijkomen bij het verwerken van
de stoffen t.b.v. de energieopwekking (produceren, inzamelen, voorbehandelen en
vervoeren) zitten in de levering van de stroom (uit biomassa). Dit wil zeggen dat de
klant van de energiecentrale verantwoordelijk is voor deze CO2-emissies.
Totaal aan CO2-emissies:
0,0  𝑘𝑔. 𝐶𝑂2

8.2.3.11
Onderdeel 11. Stroom/verwarming
Het resultaat van het verwerken van 2,0 ton takhout aan houtsnippers (biomassa) tot
stroom (uit biomassa).
De uitgangspunten hier voor zijn:
• CO2-waarde van stroom uit biomassa 0,189  𝑘𝑔. 𝐶𝑂2/𝑘𝑊ℎ
• massa takhout 2,0  𝑡𝑜𝑛
• energie-inhoud van houtsnippers 11  𝑀𝐽/𝑘𝑔 (MJ is Mega Joule)
• 1,0 kWh = 3.600,00 KJ
De hoeveelheid stroom per Ton aan takhout.
	
    11,00  𝑀𝐽/𝑘𝑔. 𝑇𝑎𝑘ℎ𝑜𝑢𝑡  𝑥  1000  𝑘𝑔/𝑇𝑜𝑛 = 11.000,00  𝑀𝐽/𝑇𝑜𝑛. 𝑇𝑎𝑘ℎ𝑜𝑢𝑡
1,00  𝑘𝑊ℎ
! = 3.055,56  𝑘𝑊ℎ/𝑇𝑜𝑛. 𝑇𝑎𝑘ℎ𝑜𝑢𝑡
	
    11.000,00  𝑀𝐽/𝑇𝑜𝑛. 𝑇𝑎𝑘ℎ𝑜𝑢𝑡  𝑥   !
3,60  𝑀𝐽
Totaal aan CO2-emissies:
2,0  𝑇𝑜𝑛. 𝑇𝑎𝑘ℎ𝑜𝑢𝑡  𝑥  3055,56  𝑘𝑊ℎ/𝑇𝑜𝑛. 𝑇𝑎𝑘ℎ𝑜𝑢𝑡 =   6.111,11  𝑘𝑊ℎ

6.111,11  𝑘𝑊ℎ  𝑥  0,189  𝑘𝑔. 𝐶𝑂2/𝑘𝑊ℎ =   1.155,00  𝑘𝑔. 𝐶𝑂2

8.3 De data
8.3.1 Data verzamelen
De data is verzameld aan de hand van interne en externe bronnen.
De interne bronnen worden verzameld aan de hand van het “Protocol emissietest
gemotoriseerd gereedschap”.
De externe bronnen worden verzameld aan de hand van facturen op basis van verbruikte
brandstof per kenteken. En data van externe partijen zoals ketenanalyses en
lifecycleassesments (LCA’s).
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8.3.2 Data kwaliteit
De kwaliteit waarmee de data wordt verzameld en bijgehouden is mede bepalend voor de
kwaliteit van de ketenanalyse. Om deze kwaliteit zo hoog mogelijk te krijgen wordt de
data beoordeeld volgens de tabel “Box [7.2]” van het “Corporate Value Chain (scope 3)
Accounting and Reporting Standard”. Voor de beoordeling van de gebruikte data in dit
document wordt verwezen naar de bijlage “data evalutie”.
Personeel wat waarnemingen en registraties doet is betrokken bij de ketenanalyse.
Zodoende weet men wat de uiteindelijke bedoeling is van het meten en wordt de
kwaliteit vergroot.
De verzamelde gegevens van de facturen van de verbruikte brandstof worden
bijgehouden in het Hoefakker Asset Management Systeem. Aan de hand van het
Hoefakker Asset Management Systeem kan actueel inzicht verkregen worden van de
CO2-emissies van de voertuigen en het materieel.

8.3.3 Onzekerheden
De onzekerheden van de data zijn beschreven volgens paragraaf 9.3.2.
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9 CONCLUSIE	
  
9.1 Duurzaamheid van biomassa uit takhout.
Houtsnippers uit takhout is een vorm van biomassa. Aan de duurzaamheid van deze
vorm van biomassa zijn nog geen maatstaven bekend.
Waarom is de biomassa van houtsnipper afkomstig van takhout CO2-neutraal?
CO2-neutraal is wanneer de processen van de keten niet bijdragen aan
klimaatverandering. In dit geval is dat de CO2-emissies die vrijkomen binnen de gehele
keten, binnen een perkte tijd, geen verandering brengen aan de totale hoeveelheid aan
CO2 in de atmosfeer. Dit omdat de CO2 binnen een beperkte tijd weer opgenomen c.q.
opgeslagen hierdoor is het onttrokken aan de atmosfeer en heeft het ook geen
klimatologisch effect meer.
De biomassa verminderd het gebruik van fossiele brandstoffen bij de productie van onder
andere elektriciteit. Dit geeft een nog meer positieve invloed aan het klimaat. Dit komt
doordat de CO2 die opgeslagen zit in fossiele brandstoffen al miljoenen jaren aan de
atmosfeer onttrokken is. Het effect zit hem dus in de lange termijn. Hierop is ons huidige
klimaat gebaseerd. Wanneer we dus een hoop van deze fossiel brandstoffen zouden gaan
gebruiken dan gaat ons klimaat veranderen naar een vorm die miljoenen jaren geleden
bestond, een die hoogst waarschijnlijk niet geschikt is voor de huidige mens, dier en
plant.
Biomassa raakt in tegenstelling tot fossiele brandstoffen niet op. Wanneer we slim
omgaan met biobrandstoffen kunnen we er nog heel lang gebruik van blijven maken.

9.1.1 Waar komt de energie van de houtsnippers vandaan?
De energie uit de houtsnippers wordt opgewekt door deze te verbranden en/of te
vergassen in een daartoe speciaal ingerichte centrale.
De warmte die hier bij vrij komt wordt dan weer gebruikt om onder andere elektriciteit
mee op te wekken.
Maar of en hoe duurzaam, CO2-neutraal, deze vorm van energieopwekking is blijkt lastig
te meten. Aangezien het niet alleen CO2-neutrale emissies zijn die vrij komen.
Deze ketenanalyse is daarom ook de manier om hier inzicht in te verkrijgen.

9.2 CO2 reductie mogelijkheden
Aangezien niet de gehele keten uit CO2-neutrale emissies bestaat moeten we om te
kijken naar waar de reductiemogelijkheden liggen kijken naar de niet CO2-neutrale
emissies.
In tabel 3 kunnen we zien waar de niet-neutrale CO2-emissies vrij komen en waar er
invloed op uit geoefend kan worden. Dit is bij het vellen van de boom, uitzagen,
versnipperen en het transport. Hier worden machines gebruikt die hun energie halen uit
fossiele brandstoffen.
Alternatieven
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Wanneer we gaan kijken naar wat de alternatieven zijn voor deze machines die gebruik
maken van fossiele brandstoffen dan is het meest voor de hand liggend om te zeggen dat
je machines zou moeten inzetten die of minder fossiele brandstoffen gebruiken of die in
zijn geheel geen fossiele brandstoffen gebruiken.

9.2.1 Vellen en uitzagen
Voor het vellen van de boom en het uitzagen wordt nu gebruik gemaakt van een
motorzaag. Deze is met zijn capaciteit afgestemd op de te verrichten werkzaamheden.
Een machine gebruiken die minder fossiele brandstoffen gebruikt betekend meteen ook
een die niet meer opgewassen is voor de te verrichten werkzaamheden, dit is dan ook
geen optie.
De andere mogelijkheid is om een machine toe te passen die gebruik maakt van
“groene” stroom. Deze stroom is afhankelijk van de manier van opwekking
klimaatvriendelijk geproduceerd.
Deze stroom kan dan middels een snoer of accu het apparaat voorzien van energie.
De apparaten met snoer hebben het nadeel dat ze een kleine actieradius hebben die
bepaald wordt door de lengte van het snoer. En dat je bij een klant niet weet hoe de
stroom is opgewekt.
De apparaten met een accu hebben het voordeel dat je ze kunt opladen met b.v. zelf
opgewekte stroom uit b.v. zonne-energie. Dit maakt de energievoorziening geheel
klimaatneutraal of CO2-neutraal. Het nadeel is wel dat het apparaat met de accu minder
vermogen heeft. In de praktijk heeft uitgewezen dat op een aantal soorten machines na
er vrijwel geen zijn die voldoende vermogen hebben om de uit te voeren taak te
volbrengen.
Dit maakt dat beide soorten nog niet geschikt zijn voor het dagelijkse gebruik. En dat we
nog aangewezen zijn op de conventionele machines die gebruik maken van fossiele
brandstoffen.

9.2.2 Versnipperen
Voor het versnipperen van takhout wordt gebruik gemaakt van een trekker met er aan
gekoppeld de versnipperraar. De trekker is degene die de energie levert om de
versnipperraar te laten functioneren. Hiervoor is veel energie benodigd. Vandaar ook het
hoge brandstofverbruik van de trekker (zie berekening).
Een alternatief voor het gebruik van fossiele brandstof is die van biogas. Het gebruik en
de distributie hier van zit echter nog in de kinderschoenen waardoor dit nog geen
alternatief is.

9.2.3 Transport
Het transport van het takhout gebeurd nu door een vrachtwagen. Deze vrachtwagen
maakt gebruik van fossiele brandstof. Alternatieven hier voor zijn momenteel erg actueel
en zeer divers met allemaal hun eigen voor en nadelen.
Wanneer er bij Hoefakker een vrachtwagen vervangen moet worden of wanneer er
uitbreiding plaats vind zal er van te voren uitgebreid onderzoek gedaan worden naar de
verschillende alternatieven. De meest economische zal dan gekozen worden.
Dit maakt dan ook tevens het best haalbare om CO2 te reduceren in deze keten.
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9.3 Conclusie
Wanneer we naar de CO2-emissies kijken is de stroom (uit biomassa) degene die
verantwoordelijk is voor de grootste hoeveelheid.
Dit is echter een onderdeel waar wij geen invloed op hebben.
De toekomstige afnemer van de stroom bepaalt uiteindelijk hoe groen die echt wordt
door bewust te kijken naar hoe deze energie wordt ingezet.
Het meest succesvolle zou zijn om deze vorm van energie in te zetten om een machine,
die anders zijn energiebehoefte haalt uit fossiele brandstof, te vervangen.
Dit is een utopie.
Het meest haalbare is het vervangen vangen van de trekker. De huidige trekker heeft
een leeftijd van ca. 10 jaar. Hier is het brandstofverbruik dan ook naar. Met de huidige
trekkers van het zelfde type kan een reductie behaald worden van 20% op het
brandstofverbruik.
Hiermee is de cirkel dan echt rond gemaakt.
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Bronvermelding:	
  
• Handboek CO2-‐Prestatieladder	
  2.2	
  (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen, 2014)	
  
• Greenhouse Gas Protocol, A Corporate Accounting and Reporting Standard, Revised eddition
(Greenhouse Gas Protocol, 2004)	
  
• Bos	
  &	
  Milieu	
  (Centrum Hout, 2013)	
  
• Rekenmudule	
  opslag	
  van	
  CO2	
  (Nederlandse	
  Branchevereniging	
  voor	
  de	
  Timmerindustrie,	
  2015)	
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10 BIJLAGEN:	
  
1) “takafval t.o.v. de inkoopomzet”
In de grafieken is inzichtelijk gemaakt wat het percentage van de afnemers is ten
opzichte van de totale inkoopomzet van hoefakker.
de tabel “Hoefakker Afvalstromenoverzicht 2014” laat zien dat het takafval voor
4% deel uit van de totale afvalstroom van Hoefakker.
2) “Waardeketen vellen boom”
Hier is de algemene levenscyclus van de boom weergegeven vanaf het vellen van
de boom.
3) “Specifieke waardeketen vellen boom”
Hier is in een aparte kleur aangegeven wat de grenzen van de ketenanalyse zijn.
4) :Data evaluatie”
De tabel 12.4.2 afkomstig uit de “Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and
Reporting Standard, Box [7.2]” is aangepast naar een puntensysteem zodat alle
data beoordeeld kan worden.
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10.1 Bijlage: “takafval t.o.v. de inkoopomzet”
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10.2 Bijlage: “Waardeketen vellen boom”
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10.3 Bijlage: “Specifieke waardeketen vellen boom”
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10.4 Bijlage: “Data evaluatie”
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Tabel 12.4.1 met het overzicht van de verschillende gebruikte data en de bijbehorende
punten. De telling van de score is ingedeeld volgens de tabel 12.4.2 het overzicht hier
van is te vinden in tabel 12.4.3.
Alle data met een score van 15 punten of minder wordt niet geaccepteerd.
Tabel 12.4.1

Onderdeel

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q

Gebruikte waarde(n) / data
Massa stobbe
2,0 ton
Hoeveelheid stamhout
6,0 m3
Massa takhout
2,0 ton
Dichtheid eikenhout
640 kg/m3
CO2-emissies motorzaag = CO2-waarde Stihl MotoMix x liters
verbruik per uur
xx,xx kg.CO2/uur
CO2-waarde Stihl MotoMix = Benzine (E95)(NL)
2741 g.CO2/L
Verbruik motorzaag
xx,xx liter/uur
Zaagtijd vellen boom
1,0 uur
Zaagtijd uitzagen
0,5 uur
CO2-emissies trekker = CO2-waarde diesel (NL) x liters
verbruik per uur
31,35 kg.CO2/uur
CO2-waarde diesel (NL)
3232 g.CO2/L
Verbruik trekker
10,00 liter/uur
CO2-emissies vrachtauto < 20 ton = CO2-waarden
295 g.CO2/ton.km
Massa ledig (voertuig) vrachtauto < 20 ton
8620 kg
Afstand werk-stort
15,0 km
CO2-emissies stort = 10 minuten materieel x verbruik van
10,0 liter/uur x CO2-waarde van diesel per ton aan takhout
5,39 kg.CO2/ton
CO2-emissies Energiecentrale = CO2 neutraal. (De emissies
van het verwerken van de stoffen zitten in de levering van de stroom
uit biomassa)

Punten

29
29
29
33
31
31
35
29
29
29
35
29
35
35
27
18
35

0,0 kg.CO2
CO2-emissies stroom uit biomassa (Bij het gebruik van een

R

brandstof met biogene componeneren, worden de CO2-emissies door
verbranding niet meegenomen (want onderdeel van een
kortcyclische koolstofketen). Wel zijn de emissies van het
produceren, inzamelen, voorbehandelen en vervoeren van de
biomassa van belang.)

35

0,189 kg.CO2/kWh

Hovenierswerkzaamheden, Groenvoorzienning, Grond-, water- en wegenbouwwerken en Boomverzorging ISO 9001, VCA**. TÜV.

CO2-PRESTATIELADDER samen zorgen voor minder CO2
22 mei 2015
pagina 37 van 40

Tabel uit de “Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard” voor
inzicht over de verschillende mogelijkheden.
Tabel 12.4.2
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Tabel om de kwaliteit van de data te borgen. Alle data met een score van 15 punten of
minder wordt niet geaccepteerd.
De telling van de score is als volgt. Elk onderdeel wordt in elk van de onderstaande
kolommen geplaats in de rij waar deze thuishoort volgens de bovenstaande tabel 7.2.
Tabel 12.4.3

Representatieve activiteit in relatie met:
Score

Zeer goed
7 pt.

Goed
5 pt.

Acceptabel
3 pt.

Technologie

D
F
G
K

M
N
Q
R

A
B
C
H

I
J
L

E
O
P

Tijd

A
B
C
D
E
F

Geografie

G
H
I
J
K
L

M
N
O
Q
R

A
B
C
E
F
G

H
I
J
K
L

Kompleetheid

M
N
O
Q
R

A
B
C
D
E
F

G
H
I
J
K
L

M
N
O
P
Q
R

Betrouwbaarheid

D
E
G
K

D
P

P

M
N
Q
R

F

A
B
C
H

I
J
L
O

Slecht
1 pt.

P
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Utrechtseweg 347
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Telefoon
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