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1. Inleiding 

In 2011 heeft Beelen de CO2-Prestatieladder op niveau 3 geïmplementeerd. Als onderdeel van deze 
implementatie heeft Beelen reductiedoelstellingen en maatregelen geformuleerd om haar CO2-
uitstoot te reduceren. Dit CO2-reductiebeleid maakt tevens integraal deel uit van het MVO beleid van 
Beelen.  

Beelen is in 2012 via niveau 4 naar niveau 5 van de CO2-Prestatieladder geklommen. Een belangrijk 
onderdeel van het behalen van niveau 4 van de CO2-prestatieladder is het verkrijgen van inzicht in de 
Scope 3 emissies van de organisatie. In het document ‘Memo Meest materiële emissies’ zijn de meest 
materiële Scope 3 emissiecategorieën reeds in kaart gebracht, volgens de stappen zoals beschreven in 
de Corporate Value Chain (Scope 3) standaard van het GHG-protocol, en zijn twee onderwerpen 
bepaald om een ketenanalyse op uit te voeren. 

Beelen heeft er nadrukkelijk voor gekozen om die onderwerpen te analyseren die helpen om te 
innoveren in de waardeketen waarin Beelen opereert, maar ook om concrete innovatie in haar eigen 
bedrijfsproces te versnellen. Beelen hoopt met deze ketenanalyse extra inspiratie te geven door de 
nieuwe informatie en inzichten die zij bevatten.  

De mogelijkheid om als sloop- en recyclingbedrijf een bijdrage te leveren aan het sluiten van de keten 
en zo CO2-uitstoot verder terugdringen speelt hierbij, naast de andere positieve milieueffecten, een 
belangrijke rol. Eén van de doelstellingen binnen het MVO beleid van Beelen is dan ook: nuttig 
hergebruik van alle (100%) binnenkomende (afval-)stromen in 2020. Voor Beelen betekent dit het 
creëren van een oneindige levenscyclus.  

1.1 Vaststellen onderwerpen ketenanalyses 

Uit de analyse van de Scope 3 emissiecategorieën zijn de volgende zes categorieën als grootste naar 
voren gekomen: 
1. Extractie en productie van ingekochte materialen, brandstoffen en diensten 
2. Verwerking van verkochte halffabricaten tot eindproduct 
3. Ingekochte kapitaalgoederen 
4./5. Uitbesteed transport en distributie activiteiten (upstream/downstream) 
6. Woon-werkverkeer van medewerkers 
 
Er is geen aanleiding om op basis van de andere criteria dan omvang (namelijk invloed, risico, kritisch 
voor stakeholders, outsourcing en overige) wijzigingen aan te brengen in deze rangorde. Uit deze zes 
categorieën zijn de categorieën 1 en 2 geselecteerd voor een ketenanalyse. De officiële definitie van 
de categorieën gaat uit van het bedrijfsproces van een gemiddeld (productie)bedrijf dat midden in een 
waardeketen staat. Gezien de plaats die Beelen inneemt in de keten, namelijk aan het einde van de 
levensduur van producten, krijgen deze categorieën een enigszins andere betekenis. ‘Extractie en 
productie van ingekochte materialen’ wordt ‘Inkomende materialen’, aangezien Beelen geen 
grondstoffen inkoopt ten behoeve van productie maar juist inkomende afvalstromen verwerkt. 
‘Verwerking van verkochte halffabricaten’ wordt ‘Verwerking van downstream producten’, omdat het 
materiaal dat Beelen verlaat gerecycled materiaal is en niet een geproduceerd halffabricaat.  
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Voor een uitgebreide toelichting op de analyse van Scope 3 emissiecategorieën, zie ‘Memo Meest 
materiële emissies’.  
 
Er is gekozen voor het uitvoeren van de volgende ketenanalyses: 
 CO2 Ketenanalyse Upstream: Het bouw- en sloopproces 
 CO2 Ketenanalyse Downstream: Verwerking van gerecyclede grondstoffen 
 
Dit document beschrijft de ketenanalyse van de verwerking van gerecyclede grondstoffen. Voor de 
tweede ketenanalyse zie het document ‘Ketenanalyse Upstream: Het bouw- en sloopproces’.  

1.2 Samenhang met MVO  

Het proces zoals boven beschreven is conform de vereisten van de CO2-Prestatieladder. Naast het 
voldoen aan de eisen van de Ladder, heeft Beelen de ambitie om het inzicht dat verkregen wordt door 
de ketenanalyses breder te benutten, en dit ook te betrekken op andere MVO onderwerpen in het 
kader van haar MVO beleid.  

Daarom heeft Beelen ervoor gekozen om gelijktijdig met de CO2-ketenanalyses een ‘MVO analyse’ uit 
te voeren, die verschillende sociale en milieuaspecten bevat op grond waarvan de impact van de keten 
van Beelen op mens en milieu wordt bepaald. Een belangrijke milieu-indicator is uiteraard CO2. Beelen 
streeft ernaar de twee CO2-ketenanalyses als integraal onderdeel op te nemen in deze bredere MVO 
analyse. Hierdoor wordt het effect van de ketenanalyses maximaal benut en worden 
reductiemogelijkheden en vervolgstappen ook opgenomen in het MVO beleid.  

1.3 Leeswijzer 

Dit document maakt samen met de 
Ketenanalyse Upstream: Het bouw- 
en sloopproces en de Memo Meest 
materiële emissies deel uit van de 
implementatie van de CO2-
Prestatieladder.  

Daarnaast is er in het kader van het 
MVO beleid van Beelen ook een 
nauwe samenhang met de MVO 
ketenanalyse. 

Hoofdstuk Inhoud 

2 Doelstellingen Beschrijving van het doel van de ketenanalyse 

3 Scope Onderwerp van de ketenanalyse 

4 Systeemgrenzen Reikwijdte van de ketenanalyse 

5 Allocatie 
Toekennen van emissies aan delen van de 
keten 

6 Datacollectie 
Methode van dataverzameling en bronnen van 
informatie 

7 
Kwantificeren van CO2-
emissies en resultaten 

Berekening en analyse van de CO2-uitstoot in 
de keten 

8 Discussie Onzekerheden en verbetermogelijkheden  

9 Reductiemogelijkheden 
Kansen om CO2 te reduceren die voortkomen 
uit de ketenanalyse en reductiedoelstellingen 
die vastgesteld zijn 

10 Bronvermelding Gebruikte bronnen  

Tabel 1: Leeswijzer 
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2. Doelstelling van het opstellen van de ketenanalyse 

De belangrijkste doelstelling voor het uitvoeren van deze ketenanalyse is het identificeren van CO2-
reductiekansen, het definiëren van reductiedoelstellingen en het monitoren van de voortgang met 
betrekking tot CO2-reductie. Door het kwantificeren van de CO2-uitstoot in de waardeketen zal meer 
inzicht verkregen worden in deze aspecten.  

In deze downstream ketenanalyse zijn in het bijzonder de volgende aspecten belangrijk:  

 Hoe kan CO2-uitstoot tijdens de verwerking van afvalstromen in het recyclingproces gereduceerd 
worden? 

 Hoe kan CO2-uitstoot na recycling gereduceerd worden doordat materialen beter opnieuw 
gebruikt kunnen worden? 
 

Op basis van het inzicht in de Scope 3 emissies en de twee ketenanalyses wordt een 
reductiedoelstelling geformuleerd. Binnen het energiemanagementsysteem dat is ingevoerd wordt 
actief gestuurd op het reduceren van de Scope 3 emissies. Meer informatie over 
reductiedoelstellingen als gevolg van deze ketenanalyse is te vinden in Hoofdstuk 9. 

Het verstrekken van informatie aan partners binnen de eigen keten en sectorgenoten die onderdeel 
zijn van een vergelijkbare keten van activiteiten is hier nadrukkelijk onderdeel van. Beelen zal op basis 
van deze ketenanalyse stappen ondernemen om partners binnen de eigen keten te betrekken bij het 
behalen van de reductiedoelstellingen. 
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3. Vaststellen van de Scope van de ketenanalyse 

3.1 Keuze materiaalstroom 

Zoals eerder beschreven zal deze ketenanalyse betrekking hebben op ‘Verwerking van 
downstream producten’. In het geval van Beelen gaat het dan om de verwerking van 
de materiaalstromen die Beelen recyclet. Een dergelijke analyse verschaft inzicht in 
wat er in de nieuwe, tweede levenscyclus van de gerecyclede grondstoffen gebeurt 
als het gaat om CO2-uitstoot.  
 
Om een ketenanalyse uit te kunnen voeren, is ervoor gekozen om één 
materiaalstroom en één productieproces te selecteren, zodat het mogelijk is om dit 
proces kwantitatief, in termen van CO2-uitstoot, weer te geven. Voor de keuze van 
een materiaalstroom is gekeken naar het volume van de verschillende materialen die 
Beelen Recycling verwerkt. De grootste materiaalstromen van Beelen Recycling zijn 
zeefzand, puin, B-hout en restafval. De hoeveelheden van deze materiaalstromen ten 
opzichte van het totaal zijn respectievelijk 30%, 20%, 15% en 20%. Deze vier stromen 
zijn samen dan ook goed voor 85% van de totale hoeveelheid materiaal die Beelen 
verwerkt. De overige stromen zijn ieder 1% of kleiner.  
 
Voor deze ketenanalyse is B-hout geselecteerd als materiële materiaalstroom om te 
analyseren. B-hout vertegenwoordigd ongeveer 15% van de totale hoeveelheid 
materiaal die door Beelen gerecycled wordt. B-hout is hout dat bewerkt is, 
bijvoorbeeld met verf, lak of lijm. Houtproducten die van gerecycled B-hout worden 
gemaakt zijn vooral houtsnippers en geperste producten zoals pallets, houtblokken 
en planken en platen voor meubels. Voor andere grote materiaalstromen zoals puin 
en zand ligt het niet voor de hand een analyse uit te voeren van het productieproces 
in de nieuwe levenscyclus, omdat dit materiaal over het algemeen direct opnieuw 
gebruikt wordt zonder significante modificaties. Restafval wordt grotendeels 
verbrand in een afvalverbrandingsinstallatie. Hier wordt energie mee opgewekt, maar 
het materiaal is aan het einde van de levensduur gekomen.  
 
3.2 Eenheid van de analyse 

In het huidige proces wordt B-hout aan Beelen Recycling aangeleverd door zowel 
Beelen Sloopwerken als andere leveranciers. Het hout wordt zowel gescheiden als 
ongescheiden bij Beelen Recycling aangeleverd. Ongescheiden stromen worden 
gesorteerd en het B-hout wordt hieruit gedestilleerd. Beelen Recycling levert het hout 
aan bij een houtverwerker.  
 
Beelen is op dit moment al bezig met onderzoek naar de keten van hout. Onlangs is er 
in Terneuzen een terrein van 20 hectare aangekocht waar in de toekomst 
houtverwerking plaats zal vinden. Ook is er een nieuwe machine aangekocht die een 
kleine houtfractie kan scheiden van gemengd bouw- en sloopafval. Deze ketenanalyse 
kan bijdragen aan deze en andere lopende ontwikkelingen binnen het bedrijf door 
meer inzicht te geven in de nieuwe toepassingen van het hout.  
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Voor dit onderzoek wordt een eenheid van de analyse gedefinieerd om aan te geven 
welk product geanalyseerd wordt. Voor deze ketenanalyse is de eenheid van de 
analyse: 
 
“Het produceren van  1 ton geperst en gelijmd hout voor gebruik in pallets” 
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4. Vaststellen systeemgrenzen en identificeren van ketenpartners  

Om de ketenanalyse over de verwerking van B-hout uit te kunnen voeren, moet bepaald worden wat 
de grenzen van de analyse zijn en welke ketenstappen onderdeel uitmaken van de analyse. Hieronder 
wordt beschreven welk deel van de keten onderwerp is van de analyse.  
 
Bij de uitvoering van de analyse zijn ook ketenpartners betrokken. Hieronder wordt beschreven welke 
ketenpartner betrokken is bij welk deel van de keten.   
 
4.1 Systeemgrenzen 

 
Figuur 1: Ketenstappen verwerking van gerecycled materiaal 
 
Recycling 
Tijdens het recyclingproces wordt het afvalmateriaal gescheiden in aparte stromen, de zogenaamde 
monostromen. Hoe beter de scheiding, hoe meer monostromen er uit het proces komen. Hout komt 
bij Beelen binnen als aparte, al gescheiden afvalstroom, en als deel van gemengd bouw- en sloopafval. 
Na het recyclingproces blijft de monostroom hout over. Uitstoot tijdens de recycling valt binnen Scope 
1 en 2 van Beelen.  

Transport 
Het gerecyclede hout wordt van Beelen vervoerd naar de verwerker die het gebruikt als grondstof 
voor een nieuw product. Beelen verzorgt in het algemeen een deel van haar transport zelf en huurt 
transportdiensten in voor het andere deel. De uitstoot tijdens transport van het hout valt binnen 
Scope 3 wanneer Beelen extern transport inhuurt, en binnen Scope 1 en 2 wanneer Beelen dit 
transport zelf uitvoert. 
 
Verwerking 
De houtverwerker bewerkt het B-hout tot houtsnippers, chips of houtblokken. Het B-hout moet 
hiervoor worden verkleind, schoongemaakt en geperst. De snippers of blokken dienen vervolgens als 
halffabricaat voor spaanplaten, pallets of meubels. De uitstoot tijdens de verwerking valt binnen Scope 
3. 
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Uitsluitingen 
B-hout heeft een eerste levenscyclus doorgelopen als het bij Beelen Recycling aankomt. Deze eerste 
levenscyclus is geen deel van de huidige analyse (zie Hoofdstuk 5). Deze analyse begint op het moment 
dat het B-hout bij Beelen binnen is gekomen. Het transport van de afvalstroom waar het hout 
onderdeel is naar Beelen toe wordt beschouwd als deel van de eerste levenscyclus en wordt niet 
meengenomen in de analyse. Bovendien zijn er andere ketenanalyses beschikbaar waarin deze 
transportstap al onderzocht is, namelijk de ketenanalyse Afvalverwijdering van Besix en de 
ketenanalyse Afvalverwerking van Visser & Smit Bouw.  
 
Wanneer er nog een stap tussen de houtverwerker en de eindgebruiker aanwezig is in de keten, wordt 
deze niet meegenomen. Beelen heeft geen inzicht in welke partijen een rol spelen bij deze verdere 
stappen en daarom geen invloed om zaken te verbeteren.  
 
Het gebruik en de ketenstappen die daarop volgen zijn geen onderdeel van de analyse. Het gebruik is 
niet een fase is waar Beelen invloed op heeft. De afvalverwerking ligt binnen Scope 1 en 2 van Beelen. 
Een analyse van deze fase draagt niet bij aan inzicht in Scope 3 emissies.  
 
Emissies geassocieerd met de winning en productie van de oorspronkelijke grondstof (in de eerste 
levenscyclus) wordt toegekend aan die eerste levenscyclus, en niet aan de hier weergegeven tweede 
of ‘nieuwe’ levenscyclus. Dit betekent dat de winning van de gerecyclede grondstoffen gelijkgesteld 
wordt aan de uitstoot veroorzaakt door het energiegebruik tijdens het recyclingproces. Voor meer 
informatie over de toekenning van uitstoot in geval van recycling, zie Hoofdstuk 5: Allocatie. 
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4.2 Ketenpartners 

Bij het opstellen van deze analyse zijn de volgende ketenpartners betrokken: 

Recycling 

Beelen Recycling 

Transport 

Beelen Transporteur   

Verwerking B-Hout 

Rest Hout Nederland Verwerkt B-hout tot pallet klossen en houten pallets  

Tabel 2: Ketenpartners 
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5. Allocatie 

Allocatie is het toewijzen van CO2-emissies aan een deel van de waardeketen. Als allocatie 
noodzakelijk is dan wordt de methode gebruikt uit hoofdstuk 9 van de Product Accounting & Reporting 
standard. 

Recycling 

Binnen deze analyse nemen gerecyclede materialen een belangrijke plaats in. De analyse betreft een 
uitwerking van een nieuwe levenscyclus van een product dat gemaakt is van materiaal dat al een 
levenscyclus heeft doorlopen.  

Omdat er binnen deze ketenanalyse wordt gekeken naar de keten van één specifiek product, en het 
hier bovendien niet een cradle-to-grave analyse betreft (en afvalverwerking aan het einde van de 
levensduur niet meegenomen wordt), is ervoor gekozen om de ‘recycled content’ methode uit de GHG 
Product Standard toe te passen. 
Volgens de GHG Product Standard is 
deze methode geschikt om te 
gebruiken in geval van materialen die 
gerecycled worden en vervolgens in 
een ander product gebruikt worden (de 
zogenaamde ‘open loop’).1 

Vertaald naar processtappen betekent 
dit dat de stap die normaal ‘winning 
van grondstoffen’ zou heten, en de 
emissies zou bevatten die vrijkomen bij 
het winnen van de grondstof, wordt 
vervangen door een stap die ‘recycling’ 
heet. Omdat de materialen die het 
recyclingproces ingaan al een levens-
cyclus hebben doorlopen, wordt voor 
deze analyse de uitstoot voor de 
winning van deze materialen helemaal 
aan het begin van de eerste levens-
cyclus toegekend.  

Dit betekent dat op het moment dat 
deze materialen een tweede levens-
cyclus ingaan, namelijk wanneer zij als 
afval het recyclingproces ingaan en als 
nieuwe grondstof het recyclingproces 
uitkomen, niet opnieuw de uitstoot van 
winning van deze materialen meegeteld 
                                                             

1 Zie noot 10, pagina 77, GHG Product Accounting & Reporting Standard. 
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wordt. Dit zou immers een dubbeltelling opleveren. De uitstoot die binnen deze ketenanalyse 
toegekend wordt aan de eerste stap in de nieuwe levenscyclus (het recyclingproces) bestaat dus enkel 
uit de energie die nodig is om het materiaal te recyclen.  

Overige allocatie 

Voor het kwantificeren van het energieverbruik tijdens de recyclingfase worden de primaire 
verbruiksgegevens van Beelen Recycling Midden-Nederland in Houten gebruikt. Omdat er op deze 
locatie ook andere materiaalstromen dan hout worden gerecycled, zal het energieverbruik tijdens de 
houtrecycling toegekend worden op basis van het aandeel van de materiaalstroom hout ten opzichte 
van de totale hoeveelheid binnenkomend materiaal dat gesorteerd wordt. Dit wordt vervolgens 
teruggerekend naar een CO2-uitstoot per eenheid verwerkt hout.  
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6. Datacollectie en datakwaliteit 

De sterke voorkeur bij de datacollectie ligt bij het gebruik van primaire data. Secundaire (proxy) data 
wordt alleen gebruikt als er geen andere gegevens aanwezig zijn. De volgorde waarin de datacollectie 
is uitgevoerd staat in de volgende lijst weergegeven: 
1. Primaire data op basis van gemeten CO2-uitstoot gegevens. 
2. Primaire data op basis van gebruikte brandstoffen/energieverbruik. CO2-uitstoot wordt berekend 

met een CO2-conversiefactor. 
3. Secundaire data op basis van gemeten CO2-uitstoot gegevens. 
4. Secundaire data op basis van brandstof/energieverbruik. CO2-uitstoot wordt berekend met een 

CO2-conversiefactor. 
5. Secundaire data over CO2-uitstoot uit algemene (sector)databases. 
 
Een uitgangspunt bij elke ketenanalyse is dat de CO2-uitstoot, binnen de ketenstappen die uitgevoerd 
zijn door het bedrijf dat de ketenanalyse maakt, gebaseerd moet zijn op primaire data. In de 
ketenstappen die worden uitgevoerd Beelen zelf, wordt gebruik gemaakt van primaire data op basis 
van gebruikte brandstoffen en energiegebruik. Voor de overige ketenstappen is gebruik gemaakt van 
secundaire data in de vorm van brandstof/energieverbruik van vergelijkbaar materieel en/of 
(sector)databases. 

Binnen deze ketenanalyse is gebruik gemaakt van de EcoInvent 2.0 database. Deze database bevat 
veel CO2-uitstoot gegevens, voornamelijk over de winning van grondstoffen, productie en transport 
naar de gebruikslocatie van vele materiaalsoorten. Om een beeld te krijgen van de onzekerheid door 
het gebruik van deze database is deze getoetst op de criteria zoals genoemd in het GHG-protocol 
Product Accounting and Reporting Standard: 
1. Technologisch representatief; De EcoInvent database bevat gegevens over veel verschillende 

productiemethodes, waardoor meestal gegevens te vinden zijn die technologisch representatief 
zijn. 

2. Temporaal representatief; De EcoInvent database maakt gebruik van gegevens van meestal 
minder dan 10 jaar oud. 

3. Geografisch representatief; Waar mogelijk is gekozen voor productiemethodes representatief voor 
west-europa. 

4. Compleetheid; De CO2-uitstoot gegevens in de database zijn zeer compleet in het aantal 
processen dat is meegenomen.  

5. Precisie; De CO2-uitstoot gegevens in de database zijn gebaseerd op literatuur met veelal een 
onzekerheid van <5%. 

 
Naast deze database zijn de volgende bronnen gebruikt: 

 Energie-audit van Beelen: een complete inventarisatie van het energieverbruik van de 
productielocatie Midden-Nederland, inclusief individuele verbruikers en bedrijfstijden. Deze audit 
omvat elektriciteit, gas, diesel en gasolieverbruik. 

 Rapportages ingaande en uitgaande tonnen van Beelen: alle materialen die Beelen binnenkomen 
en verlaten worden gewogen en geregistreerd.  

 Rapportages van de sorteermachine: Beelen heeft gedetailleerd inzicht in de materialen die 
gescheiden uit de sorteermachine komen.  
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7. Kwantificering van CO2-emissies en resultaten 

Om de CO2-uitstoot die in de gekozen keten vrijkomt te bepalen, is een berekening gemaakt op basis 
van de verzamelde data (zie Hoofdstuk 6).  Voor deze berekening is uitgegaan van de eenheid van 
analyse, zoals beschreven in Hoofdstuk 3. 
 
De CO2-emissies worden gekwantificeerd per ketenstap: 
1. Recycling 
2. Transport naar verwerker 
3. Verwerking  
 
De derde ketenstap, verwerking van B-Hout tot pallets, omvat enkele deelstappen, die elk afzonderlijk 
weergegeven worden. 
 
7.1 Recycling  

B-hout komt via twee wegen bij Beelen Midden-Nederland binnen. Allereerst wordt B-hout als 
gescheiden afvalstroom aangeleverd. Degene die het hout aanlevert bij Beelen heeft het hout al 
gescheiden van ander afvalmateriaal, bijvoorbeeld op de bouwplaats. Ten tweede bevat de stroom 
bouw- en sloopafval (ongescheiden afval, ofwel BSA) ook B-hout. B-hout dat in BSA zit moet eerst 
gescheiden worden van de andere materialen door het BSA te sorteren. B-hout dat gescheiden wordt 
aangeleverd, hoeft niet gesorteerd te worden en wordt meteen naar de houtopslag vervoerd.   
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Beelen houdt een uitgebreide administratie bij van alle materiaalstromen die bij hen binnenkomen en 
de stromen die Beelen weer verlaten. Op basis van de  inkomende en uitkomende tonnen materiaal is 
bepaald dat 76% van al het B-hout dat de recyclinglocatie van Beelen Midden-Nederland (de Beelen-
locatie die veel hout verwerkt) verlaat gesorteerd is. De overige 24% is hout dat al gescheiden is 
voordat het bij Beelen binnenkomt (bijvoorbeeld op de bouwplaats of op kantoor). 

Voor de recycling zijn verbruiksgegevens van Beelen Midden-Nederland in Houten opgevraagd. Deze 
gegevens zijn gebaseerd op de uitgebreide energie-audit van deze locatie. Tijdens de energie-audit zijn 
alle energieverbruikers geïnventariseerd inclusief, verbruik en belasting. De energie-audit geeft een 
gedetailleerd inzicht in het energieverbruik van een recyclingcentrale, inclusief alle installaties en 
machines. Er is ervoor gekozen om van deze gegevens uit te gaan omdat de locatie van Beelen 
Midden-Nederland veel hout verwerkt (hout vertegenwoordigd ongeveer 15% van de totale 
hoeveelheid verwerkte materialen) en omdat deze 
gegevens uit primaire data bestaan.  

Beelen Midden-Nederland gebruikt vier verschillende 
soorten energie: elektriciteit, gas, diesel en gasolie. Diesel 
en gasolie wordt voornamelijk gebruikt voor transport 

(kranen en vrachtwagens). Elektriciteit wordt met name 
gebruikt voor de sorteermachine en weegbruggen. 
Gasverbruik wordt voornamelijk veroorzaakt door verwarming. Om te bepalen wat het energiegebruik 
van het sorteerproces is, zijn de totale elektriciteits- en gasverbruiken als uitgangspunten genomen. 
Diesel- en gasoliegebruik is niet meegenomen in deze berekening, omdat dit niet wordt veroorzaakt 
door het sorteerproces maar door transport (bijvoorbeeld voor het ophalen van containers). Transport 
van afvalmateriaal naar Beelen valt buiten deze ketenanalyse (zie Hoofdstuk 4).  
 
Het totale energieverbruik van het sorteerproces van Beelen Midden-Nederland is gealloceerd aan het 
houtrecyclingproces op basis van het aandeel van hout in de totale verwerkte tonnen materiaal. Dit 
aandeel is bepaald op basis van dag-, week- en maandrapportages over het aantal gesorteerde tonnen 
per materiaalstroom. Uit deze gegevens blijkt dat 16% van al het gesorteerde materiaal uit B-hout 
bestaat. Dit staat gelijk aan een kleine 13.000 ton gesorteerd hout. Met dit gegeven kan het 
energieverbruik en de CO2-uitstoot van het houtrecyclingproces berekend worden. 
 

Energiegebruik kg CO2  

Energiegebruik totale sorteerproces (per 
jaar) 

206.000 

Energiegebruik sorteren van hout (per 
jaar) 

33.000 

Energiegebruik per ton gesorteerd hout 2,6 

Energiegebruik per ton geperst en 
gelijmd houtproduct 

2
,
7 

Tabel 4: CO2-uitstoot als gevolg van houtrecycling 
 

Energiebron Verbruik per jaar 

Elektriciteit (grijs) 431.058 kWh 

Gas 5677 m3  

Tabel 3: Energiegebruik op jaarbasis van Beelen Midden-Nederland 

Elektriciteit
95%

Gas
5%

Sorteerproces: 
uitstoot per energiebron
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In de recyclingfase wordt 2,7 kg CO2 uitgestoten voor de productie van 1 ton geperst en gelijmd 
houtproduct. Dit is 2% van de totale keten. 
 
Tijdens het sorteerproces wordt verreweg de meeste CO2 veroorzaakt door het elektriciteitsgebruik 
van de sorteerinstallatie. Gasverbruik draagt maar beperkt bij aan de CO2-uitstoot.  

7.2 Transport 

Voor het transport is uitgegaan van de verwerkingslocatie van Rest Hout Nederland in Ermelo. Het 
gerecyclede hout wordt van Beelen in Houten vervoerd naar Ermelo per vrachtwagen.  

Route Vervoersmiddel Afstand Hoeveelheid kg CO2 

Houten-Ermelo Vrachtwagen 10-20 ton 60 km  1,05 ton hout 19 

Tabel 5: Transport naar verwerker 
 
Het transport van de hoeveelheid hout benodigd om 1 ton geperst en gelijmd hout te maken leidt tot 
een uitstoot van 19 kg CO2. Dit is 16% van de totale uitstoot van de onderzochte keten. 

7.3 Verwerking 

Op de verwerkingslocatie wordt het B-hout verder verwerkt zodat het een nieuwe functie kan 
vervullen. In de fabriek van de verwerker wordt het hout verkleind en vervolgens ontijzerd en 
opgeschoond. Daarna worden de schone houtsnippers met lijm gemengd en geperst tot houten pallet 
klossen en houten pers pallets.  

Om de hoeveelheid energie te bepalen die nodig is om het hout te verwerken zoals hierboven 
beschreven, is bij ketenpartner RestHout Nederland nagevraagd welke stappen er zijn in het 
productieproces. De CO2-uitstoot en het energieverbruik komen uit de EcoInvent database en van 
sector gemiddelden.  

Bij het verwerken van het hout zoals hierboven beschreven ontstaat ook afval. Ongeveer 5% van het 
onbewerkte hout dat bij de verwerker binnenkomt, wordt niet in het gelijmde en geperste 
houtproduct verwerkt maar afgevoerd als afval. Dit betekent dat er voor elke ton gelijmd en geperst 
houtproduct 1,05 onbewerkt hout nodig is. 

Daarnaast is er lijm nodig voor het verlijmen van het hout. Voor deze lijm is een CO2-waarde voor de 
winning van de lijm gebruikt op basis van de EcoInvent database.  
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Onderdeel Hoeveelheid kg CO2 

Ontijzeren van het onbewerkte hout met magneet 0,02 draaiuren 0,1 

Versnipperen van het hout 1,05 ton hout 11,4 

Vermengen van het hout met lijm 1,05 ton hout 11,4 

Winning van de toegevoegde lijm 13,3 kg lijm 54,8 

Persen van het hout 1,05 ton hout 22,1 

Totaal 100 

Tabel 6: CO2-uitstoot bij verwerking van het hout 
 
De verwerking tot 1 ton geperst en gelijmd houtproduct leidt tot een uitstoot van 100 ton CO2. Dit is 
82% van de totale uitstoot van de onderzochte keten. Dit bestaat ongeveer voor de helft uit de 
toegevoegde lijm, en voor de andere helft uit het versnipperen, lijmen en persen van het hout. 

7.4 Totaal keten 

In totaal wordt er per ton gelijmd en geperst houtproduct ongeveer 121 kg CO2 uitgestoten. Verreweg 
de meeste uitstoot wordt veroorzaakt door de verwerking. Recyling heeft maar een beperkt aandeel in 
de totale uitstoot. 

 

 

 

 

Ketenstap 
kg CO2  

per ton hout  
Percentage 

Recycling 3 2% 

Transport 19 16% 

Verwerking 100 82% 

Totaal 121 100% 

Tabel 7: Totaaluitstoot houtverwerking 

Recycling
2% Transport

16%

Verwerking
82%

CO2 per ketenstap 



 

    18/21 

 

8. Onzekerheden in de kwantificering 

Ketenstap 1: Recycling 
Voor het berekenen van de recyclingfase is gebruik gemaakt van nauwkeurige gegevens over 
binnenkomende en uitgaande stromen en gedetailleerde rapportages van het sorteerproces. Er is 
gekozen voor gegevens van 2012 als uitgangspunt. Dit heeft als voordeel dat het de meest actuele 
weergave is van het volume aan afval dat Beelen verwerkt. Hierbij is het van belang op te merken dat 
Beelen aan het groeien is als bedrijf, en dat het zeer waarschijnlijk is dat er in 2012 meer verwerkt 
wordt dan het jaar daarvoor. Het is dus belangrijk om zo actueel mogelijke gegevens te gebruiken. Het 
nadeel is dat er voor 2012 nog geen jaaroverzichten beschikbaar zijn. Hiervan is een geïnformeerde 
schatting gemaakt op basis van week- en maandrapportages.  
 
Om de onzekerheid van deze schatting te verkleinen is de schatting vergeleken met de jaarrapportage 
2011. De verhouding tussen de hoeveelheid gescheiden en ongescheiden hout komt nagenoeg precies 
overeen met de cijfers uit 2011. De totale hoeveelheid verwerkt hout ligt in de schatting voor 2012 
hoger dan in het resultaat van 2011, wat ook conform de veranderde bedrijfssituatie is.  
 
Ketenstap 2: Transport 
De berekening van de CO2-uitstoot uit transport is gebaseerd op een bekende, vaste transportafstand 
en een bekende belading. 
 
Ketenstap 3: Verwerking 
De uitstoot in de verwerkingsfase is gebaseerd op gegevens uit de EcoInvent database. Deze gegevens 
zijn een gemiddelde van houtversnippering in Europa. Het daadwerkelijk energiegebruik bij de 
verwerker van het hout kan hiervan afwijken. In de toekomst kan Beelen in gesprek met de verwerker 
om meer nauwkeurige informatie over het energiegebruik te verzamelen. Daarnaast gaat Beelen zelf 
hout verwerken, waardoor het makkelijker zal worden om deze nauwkeurige gegevens te registreren 
en analyseren. Daarnaast is er in de analyse geen waarde meegenomen voor het ontstoffen van het 
hout. Ook hier is meer informatie voor nodig.   
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9. Reductiemogelijkheden 

Nu de verschillende ketenstappen gekwantificeerd zijn, kunnen er reductiemogelijkheden benoemd 
worden. Bij het inventariseren van reductiemogelijkheden is niet alleen de absolute hoeveelheid CO2 
relevant; het is ook van belang in welke mate Beelen invloed kan hebben op deze aspecten van het 
verwerkingsproces. Bij een grotere invloed is er meer kans dat Beelen maatregelen kan nemen die ook 
daadwerkelijk tot reductie leiden.  

9.1 Reductiemogelijkheden 

Uit de analyse blijkt dat de meeste CO2-uitstoot in de transportfase en in de verwerkingsfase zit. Voor 
de transportfase geldt dat een ander type vervoer dan een vrachtwagen een significante CO2-
besparing op zou leveren. Een ander alternatief is vervoer met een zuinigere vrachtwagen, 
bijvoorbeeld door gebruik te maken van hybride, LPG of elektrisch aangedreven vrachtwagens.  

Transportfase 

Beelen is van plan een eigen hout-productielocatie in Terneuzen te bouwen. Om vooruit te lopen op 
deze ontwikkeling en een vergelijking te kunnen maken met de huidige situatie (een verwerker buiten 
Beelen) is ook voor dit scenario de CO2-uitstoot uit transport berekend. Voor de transportafstand naar 
de verwerker is uitgegaan van de door Beelen geplande productielocatie in Terneuzen. Beelen geeft de 
voorkeur aan vervoer over het water waar mogelijk. Dit transport zal dus zoveel mogelijk per schip 
uitgevoerd worden.  

  Vervoersmiddel Herkomst Bestemming Hoeveelheid Product kg CO2  

Huidige 
situatie 

Vrachtauto 10-20 ton Houten Ermelo 60 km 

1,05 ton 
hout 

19 

Toekomstige 
situatie 

Vrachtauto 10-20 ton Houten Terneuzen 177 km 56 

Binnenvaartschip  Houten Terneuzen 200 km 14 

Tabel 8: Alternatieven transport  
 
Als al het hout per schip in plaats van per as vervoerd wordt vanaf dezelfde plek naar dezelfde 
bestemming, zou dit 76% reductie in CO2-uitstoot opleveren. Als Beelen al het hout wat ze recyclet per 
schip naar haar eigen verwerkingslocatie in Terneuzen zou transporteren zou dit op jaarbasis ongeveer 
730 ton CO2 schelen, vergeleken met transport per as. Ten opzichte van de huidige transportsituatie 
(vervoer per as naar Ermelo) zou transport per schip naar Terneuzen 28% besparen, ondanks de veel 
langere transportafstand. Dit staat gelijk aan 91 ton CO2 op jaarbasis.  

Verwerkingsfase 

Bij de verwerking komt een deel afval vrij. Dit afval is wel van Beelen naar de verwerker vervoerd, en 
vervolgens ook weer vanaf de verwerker afgevoerd als afval. Hier zou CO2 bespaard kunnen worden 
door dit afval te elimineren, en 100% van het aangeleverde hout te verwerken in het uiteindelijke 
houtproduct. Het afval dat vrijkomt is voornamelijk ijzer en non-ferro. Schoner aanleveren van het 
onbewerkte hout zou deze afvalstroom kunnen elimineren.  
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Daarnaast is de gebruikte lijm verantwoordelijk voor 45% van de uitstoot in de onderzochte keten. 
Door de verhouding lijm/hout aan de te passen in het eindproduct, of minder CO2-intensieve lijm te 
gebruiken, zou er een grote besparing behaald kunnen worden. Of dit daadwerkelijk mogelijk is zou 
nader onderzocht moeten worden.  

Voor het verwerkingsproces geldt dat Beelen daar nu weinig invloed op heeft. Op de manier waarop 
het hout verwerkt wordt heeft Beelen geen invloed. Het enige aspect wat Beelen kan beïnvloeden is 
de hoeveelheid energie die nodig is om het hout te verwerken, bijvoorbeeld door hout schoner aan te 
leveren (zie hierboven). Beelen is momenteel bezig met een innovatie die het mogelijk maakt om al 
het papier en plastic te scheiden uit de houtafvalstroom, zodat deze schoner wordt. Om te bepalen of 
een dergelijke innovatie ook daadwerkelijk bijdraagt aan minder energiegebruik en CO2-uitstoot 
tijdens de verwerking van het gerecyclede hout, zou Beelen het gesprek met de verwerker aan moeten 
gaan om meer informatie te krijgen over welke factoren het energiegebruik tijdens de verwerking 
beïnvloeden.   

In de toekomst zal Beelen echter zelf hout gaan verwerken. In dit geval komt de CO2-uitstoot tijdens 
de verwerking van het hout binnen Scope 1 en 2 van Beelen te liggen. Daar staat tegenover dat Beelen 
dan volledige controle heeft over het verwerkingsproces. CO2-reductie zou bijvoorbeeld behaald 
kunnen worden door energiezuinige apparatuur, het gebruik van groene stroom en het gebruik van 
aardwarmte in plaats van gas. Daarnaast zouden de verschillende verwerkingsstappen zoals 
versnippering, opschoning en persing gedimensioneerd kunnen worden op basis van energiegebruik. 
In deze situatie is ook een nauwe afstemming tussen de wensen van de verwerkingslocatie en de 
mogelijkheden van de recyclinglocatie om aan deze wensen te voldoen een stuk eenvoudiger.  

Op korte termijn kan Beelen in gesprek gaan met de verwerker om de verwerker te stimuleren om 
soortgelijke maatregelen te nemen. Het succes van een dergelijk initiatief hangt uiteraard in 
belangrijke mate af van het ambitieniveau van de verwerker als het gaat om energiebesparing en CO2-
reductie.  

9.2 Reductiedoelstellingen 

Naar aanleiding van het bovenstaande is de volgende reductiedoelstelling vastgesteld:  

 5% CO2-reductie in Scope 3 uitstoot veroorzaakt door verwerking van hout in 2015 door: 
– Het hout zo schoon aan te leveren aan de verwerker dat er geen afval meer vrijkomt tijdens 

de verwerking  
– Onderzoek te doen naar alternatieve soorten lijm die minder milieubelastend zijn of naar een 

andere verhouding tussen hout en lijm waardoor er minder lijm nodig is 
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10. Bronvermelding 

Bron Vindplaats 

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen, Handboek CO2-
prestatieladder 2.0, 23 juni 2011,  

www.skao.nl 

GHG-protocol: Corporate Accounting & Reporting standard 

 
www.ghgprotocol.org 
 

GHG-protocol: Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting 
Standard 

GHG-protocol: Product Accounting & Reporting Standard 

NEN-EN-ISO 14044: Nederlandse norm Environmental management – Life Cycle 
assessment – Requirements and guidelines 

www.nen.nl  

Ecoinvent 2.0 www.ecoinvent.org 

BAM PPC-tool www.bamco2desk.nl 

 

De opbouw van dit document is gebaseerd op de Corporate Value Chain (Scope 3) Standaard. 
Daarnaast is, waar nodig, de methodiek van de Product Accounting & Reporting Standard 
aangehouden. Zie de onderstaande koppelingstabel. 

 

Corporate Value Chain (Scope 3) Standard Product Accounting & Reporting Standard Ketenanalyse: 

H3. Business goals & Inventory design H3. Business Goals Hoofdstuk 2 

H4. Overview of Scope 3 emissions - Zie: ‘Memo Meest Materiële Emissies’ 

H5. Setting the Boundary H7. Boundary Setting Hoofdstuk 3 & Hoofdstuk 4 

H6. Collecting Data H9. Collecting Data & Assessing Data Quality Hoofdstuk 6 

H7. Allocating Emissions H8. Allocation Hoofdstuk 5 

H8. Accounting for Supplier Emissions - Nvt. Geldt voor CO2-ladder niveau 5. 

H9. Setting a reduction target […] - Hoofdstuk 9 
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