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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
Downstream / Upstream

F



Definiëren processen
Processtappen

Ketenpartners benoemen



Kwantificeren emissies

CO2

Reductiemogelijkheden bepalen

CO2 

Ketenbeheer

 Plan–Do–Check–Act 

Bezien in het kader van ons CO2-reductiebeleid worden aan de hand van ketenanalyses CO2reductiemogelijkheden geïdentificeerd in het scope 3 emissietraject.
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1. Keuze ketenanalyse
In het kader van onze ambitie om niveau 5 van de CO2-prestatieladder te behalen, heeft Van Du Pré
Groenprojecten conform de voorschriften van de CO2-prestatieladder een keuze gemaakt uit de
scope 3 emissiebronnen (zie 3.A.1 Emissie-inventaris m.b.t.scope 3-emissies).
Daaruit zijn 4 scope 3-emissiebronnen geselecteerd, gerangschikt in volgorde van materialiteit.
1. Aangekochte goederen en diensten
2. Woon-werkverkeer
3. Upstream transport en distributie
4. Productie-afval
De keuze voor een ketenanalyse is afhankelijk van een aantal randvoorwaarden, namelijk:
 De ketenanalyse dient betrekking te hebben op de projectportefeuille;
 De ketenanalyse dient gekozen te worden uit een van de twee meest materiele emissies.
Meest materiële scope 3 emissies

Een ketenanalyse wordt geselecteerd uit een rangorde van de meest materiele scope 3 emissies die
samen de grootste bijdrage leveren aan de totale scope 3 emissies. Wij hebben 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 de relatieve omvang kwalitatief,
en indien relevant, kwantitatief bepaald.
Kwalitatieve en kwantitatieve inschatting van materiële scope 3-emissies:

PMC *

Omschrijving activiteit Belang
sector

Invloed van
activiteiten

Invloed van
het bedrijf

Omvang
(ton CO2/jr.)

R

1

Upstream scope 3 emissies
Middelgroot

Klein

Klein

205,38

P-G-O

Aangekochte goederen
en diensten
Kapitaalgoederen

Klein

Transport en distributie
Productieafval

Klein
Middelgroot

P-G-O

Woon-werkverkeer
werknemers

Klein

Verwaarloosbaar
Klein
Verwaarloosbaar
Klein

-

P-G-O
P-G-O

Verwaarloosbaar
Klein
Klein

Verwaarloosbaar
Verwaarloosbaar

-

P-G-O

Verwaarloosbaar

18,75
283,58

4
2

40,53

3

Downstream scope 3 emissies
Transport en distributie
Ver- of bewerken van
verkochte producten

Verwaarloosbaar
Verwaarloosbaar

Note: niet genoemde materiële emissies zijn niet van toepassing.

* Productmarktcombinaties:
P = Particulier groen
G = Gebouw gebonden groen
O = Openbaar groen

Verwaarloosbaar
Verwaarloosbaar

-

De scope 3 emissies zijn berekend over de 3 genoemde productmarktcombinaties tezamen. Wij
zullen echter de productmarktcombinatie ‘Particulier groen’ buiten beschouwing laten in de
ketenanalyse, omdat deze slechts1% van de bedrijfsactiviteiten omvat. De productmarktcombinatie
‘Openbaar groen’ wordt als de belangrijkste gezien (71%), maar ook de productmarktcombinatie
‘Gebouw gebonden groen’ wordt meegenomen, omdat we hier een toename verwachten in het
aantal bedrijfsactiviteiten.
De huidige verdeling binnen de productmartcombinaties ziet er als volgt uit:

BEDRIJFSACTIVITEITEN IN PMC
Openbaar groen
71%
Particulieren
groen 1%

Gebouw gebonden
groen 10%

Algehele inzet
18%

Op basis van omvang en beïnvloedbaarheid hebben wij gekozen de ketenanalyse uit te voeren
binnen de scope 3 emissie “Aangekochte goederen en diensten.
Om binnen deze scope 3 emissie een verantwoorde keuze voor een ketenanalyse te kunnen maken,
hebben wij de gegevens nader geanalyseerd.
Uit de gegevens blijkt dat de top 4 vertegenwoordigd wordt door achtereenvolgens: Materialen,
Diensten, Verzekering/contributie/lease en Huisvesting.

AANGEKOCHTE GOEDEREN EN DIENSTEN
Materialen
Diensten

Bedrijfskleding
Gereedschap
Overig

Machines
Transport
Huisvesting

Verzekering,
contributie,
advies, lease

Kantoorkosten

4.A.1 Ketenanalyse

Wij hebben eerst de post materialen nader geanalyseerd. Hieruit blijkt dat de aankoop van
beplanting het grootste aandeel levert.

Planten beïnvloeden de CO2 in de lucht positief omdat zij CO2 gebruiken voor fotosynthese. Echter in
het kader van de CO2-prestatieladder dient het onderzoek in de keten de reductiemogelijkheden van
CO2-emissies te onderzoeken. De CO2-emissie in de aankoop van beplanting is verwaarloosbaar. Om
deze reden zien wij hierin geen effectieve ketenanalyse.
Kijkend naar de aankoop van Diensten valt op dat de post grondwerk meer dan 50% van het
aangekochte dienstenpakket bepaald.

ANALYSE AANGEKOCHTE DIENSTEN
Grondwerk

Infra

Maaiwerk
Groenvoorziening

Reiniging

Grafdelven

Afvalverwerking

Hovenierswerkzaamheden

Boomverzorging

Du Pré Groenprojecten heeft besloten de keten ‘Grondwerk’ nader te onderzoeken op CO2reductiemogelijkheden.
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2. Identificeren van processtappen in de keten
A. Inhuur grondverzetbedrijf:
Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden wordt een grondverzetbedrijf ingehuurd.
B. Vervoer/transport naar de projectlocatie:
De werkzaamheden van het grondverzetbedrijf worden op de projectlocatie uitgevoerd, in
veel gevallen met materieel. Dat betekent dus zowel transport van materieel als vervoer van
medewerkers.
C. Uitvoering project:
De werkzaamheden worden door het grondverzetbedrijf uitgevoerd.
D. Retour:
Als de werkzaamheden zijn afgerond vindt wederom transport van materieel en vervoer van
medewerkers plaats.

Overwegingen

Aspecten

Project

Aspecten

Overwegingen
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Vaste
onderaan
nemer

Vaste
werknemers

Bekendheid
werkmethode

Inhuur

Carpooling

Aanvoer mensen
en/of materieel

Vervoer/transport

Voorkeur

CO2bewust

Eenmalig

Het
nieuwe
rijden

Afstand tot
projectlocatie

Lokaal

< 50 km

Energie
Klasse en
staat

Stalling

Inzet grondverzetmachines

Uitvoering

Werknemers

Bewustzijn

Gedrag

Eenmalig

Carpooling

Retour mensen
en/of materieel

Transport retour

Afstand
retour

Lokaal

< 50 km

Einde
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3. Ketenpartners
We hebben de volgende ketenpartners geïdentificeerd:
Invloed

Beïnvloedbaar
door Du Pré
Groenprojecten

Opdrachtgevers

Opdrachtgevers kunnen van invloed zijn door eisen stellen te
stellen aan de uitvoerende partijen. Een voorbeeld hiervan is
een CO2-bewust certificaat.

Nee

Directie en
medewerkers

De directie en medewerkers van Du Pré Groenprojecten maken
de keuze voor een aannemer. Van invloed bij deze keuze is de
vestigingslocatie, het milieubewustzijn en het beschikbare
wagen- en machinepark.

Ja

Grondverzetbedrijven

Voor het inhuren of uitbesteden van werk aan collega-bedrijven
geldt het transport naar de projectlocatie, maar ook het gebruik
van materieel bij de projectuitvoering.

Ja

Van invloed daarbij zijn zoal type
vrachtwagen/oplegger/machine, de route, de planning en het
rij-/draaigedrag van de chauffeur/machinist, mogelijkheden tot
nabije stalling.
Van belang is tevens de onderhoudsstatus en vernieuwing van
het wagen- en/of machinepark.
Daarnaast kan een grondverzetbedrijf haar invloed doen gelden
door het wel of niet meewerken aan CO2-reducerende
maatregelen, zoals de cursus “Het nieuwe draaien” voor
kraanmachinisten, carpoolen van werknemers, inzet van combimachines enz.
Medewerkers van het
grondverzetbedrijf.

Voor medewerkers geldt of ze milieubewust zijn en daar naar
handelen.

Ja

4. Kwantificeren van de emissies
De CO2-emissie in de upstream emissie “Aangekochte goederen en diensten” is bepaald op basis van
de inkoopomzet van leveranciers en onderaannemers op basis van een kengetal CO2 per euro. Er is
een kengetal berekend voor CO2-uitstoot per euro op basis van random verzamelde gegevens van 50
bedrijven met een CO2-bewust certificaat.
De werkzaamheden die de grondwerkbedrijven voor Du Pré Groenprojecten verrichten omvatten
16,3% van de upstream emissie “Aangekochte goederen en diensten”. Totaal is dat 33,5 ton CO2.
Daarbij worden alle grondwerkzaamheden door slechts twee aannemers uitgevoerd, hierna te
noemen Aannemer A en Aannemer B.
Aannemer A neem 10,5% voor haar rekening, Firma B 5,8%.
Door de werkzaamheden van de aannemers te categoriseren binnen de eigen projecten van Du Pré
Groenprojecten, kunnen we de invloedsfeer bepalen die Du Pré Groenprojecten heeft op de
betreffende grondwerkbedrijven.
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Analyse werkverdeling:
Binnen de eigen projecten blijkt Aannemer A 74% van de grondwerkzaamheden uit te voeren,
Aannemer B neemt de overige 26% voor hun rekening.

Werkverdeling Grondverzetbedrijven binnen eigen
projecten

26%

Aannemer A
Aannemer B

74%

Analyse grondwerk per type opdrachtgever:
Naast de werkverdeling onder beide aannemers hebben we de inzet op opdrachtgeverstype
geanalyseerd.
Aannemer A wordt voornamelijk ingezet op werken voor Gemeentes. Reden hiervoor zijn de
mogelijkheden om vrachtwagens in te zetten op de projecten en de aanvoer van partijen
grond/zand.

Analyse opdrachtgevers van Aannemer A
Aannemer
Belangenorganisatie
Cultureel centrum
Diverse bedrijven
Gemeente
Particulieren
Scholengemeenschap
Vastgoedmanagement
Woonzorgcentra
Ziekenhuis
Zorginstelling
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Aannemer B wordt veel flexibeler ingezet per type opdrachtgever.

Analyse opdrachtgevers van Aannemer B
Aannemer
Belangenorganisatie
Cultureel centrum
Diverse bedrijven
Gemeente
Particulieren
Scholengemeenschap
Vastgoedmanagement
Woonzorgcentra
Ziekenhuis
Zorginstelling

Opdrachtgever
We hebben de werkzaamheden
per aannemer omgerekend naar
uitstoot in ton CO2.
Met name de werkzaamheden van
Aannemer A op projecten van de
Gemeente bieden
reductiemogelijkheden.
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Aannemer Aannemer
A
B

Aannemer
Belangenorganisatie

0,13
0,02

0,94
0,01

ton CO2

Cultureel centrum

0,07

0,06

ton CO2

Diverse bedrijven

0,29

0,19

ton CO2

Gemeente

7,90

0,73

ton CO2

Particulieren

0,58

0,20

ton CO2

Scholengemeenschap

0,31

0,44

ton CO2

Vastgoedmanagement

0,13

0,08

ton CO2

Woonzorgcentra

0,15

0,09

ton CO2

Ziekenhuis

0,20

0,05

ton CO2

Zorginstelling

0,14

0,66

ton CO2

Totaal

9,93

3,45

ton CO2

ton CO2
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Analyse grondwerk per Productmarktcombinatie:
Uit de analyse van de werkzaamheden van Aannemer A blijkt dat deze met name ingezet wordt op
de productmarktcombinatie “Openbaar groen”. Dat klopt met eerdere bevindingen dat Aannemer A
met name op projecten van Gemeentes wordt ingezet, en deze vallen voornamelijk in de
productmarktcombinatie “Openbaar groen”.

Analyse grondwerk van Aannemer A

Particulier groen
Openbaar groen
Gebouwgebonden
groen

Voor Aannemer B geldt ook hier een meer flexibele inzet.

Analyse grondwerk van Aannemer B

Particulier groen
Openbaar groen
Gebouwgebonden
groen
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5. Reductiemogelijkheden
Zoals zichtbaar in het overzicht van de ketenpartners kan Du Pré Groenprojecten invloed uitoefenen
op de grondverzetbedrijven, en dan met name in de projecten die onder beheer van Du Pré
Groenprojecten worden uitgevoerd. Gezien de werkbijdrage van Aannemer A bij onze grootste
opdrachtgeversgroep, de Gemeentes, is het voor de hand liggend om hier onze
reductiemogelijkheden te onderzoeken. Daarbij betreft het voornamelijk werkzaamheden in de
Productmarktcombinatie “Openbaar groen”.
De reductiemogelijkheden die Du Pré Groenprojecten ziet in deze ketenanalyse zijn het uitoefenen
van invloed op Aannemer A, met als doel een verminderd brandstofverbruik bij Aannemer A en
daarmee reductie in de uitstoot van CO2. Uitgangspunt is dat Aannemer A daarmee een
brandstofreductie van 5% behaald.
Om dit te behalen worden de volgende maatregelen uitgezet:
1. ‘Slim’ plannen van de werkzaamheden van Aannemer A.
2. Voorkeur aangeven voor wat betreft de energieklasse van het in te zetten materieel en
vervoersmiddelen.
3. Promoten van de cursus “Het nieuwe rijden/draaien” bij Aannemer A.
4. Tijdens werkplekinspecties het rij- en draaigedrag van de medewerkers van de Aannemer A
beoordelen en bespreken.
5. Halfjaarlijkse uitwisseling van CO2-gegevens met aannemer A.
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