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Inleiding 

 

De firma HAZ Beheer B.V. wil zich laten certificeren voor de CO2 prestatieladder versie 3.0 op nivo 5. 

Omdat HAZ Beheer B.V. een klein bedrijf is in de zin van de CO2-prestatieladder, is vereist dat er een 

ketenanalyse wordt uitgevoerd. Voor deze ketenanalyse heeft HAZ Beheer B.V.de expertise ingehuurd 

van Eli van Tijn, een ervaren deskundige in het veld van de CO2 ladder, en ook de nodige ervaring in 

het loonwerk, grondverzet en in de groenvoorziening en onderhoud zowel vanuit het werkveld, als ook 

als auditor. 

 

Wat is een ketenanalyse 

Een ketenanalyse houdt in dat van een bepaald product of dienst de CO2 uitstoot wordt berekend van 

de gehele, of een gemotiveerd gedeelte van de gehele keten. Met de gehele keten wordt de gehele 

levenscyclus van het product bedoeld: van winning van de grondstof tot en met het einde van de 

levensduur. 

Een gemotiveerd gedeelte kan zijn dat een specifiek deel van de keten nader wordt beschouwd zodat 

dat deel van de keten als een eigen nieuwe keten wordt gezien. 

 

Activiteiten HAZ Beheer B.V. 

Momenteel is ons bedrijf gecertificeerd op niveau 3 van de CO2 prestatieladder. In januari 2017 is de 

audit geweest en in het late voorjaar van 2017 staat voor ons de audit gepland voor niveau 5.  

Onze passie ligt volledig in het loonwerk, grondverzet en de groenvoorziening, en wij zijn 

milieubewust met ons werk bezig. Dit voeren wij ook door in onze bedrijfsvoering en worden alle 

afwegingen duurzaam besloten. Een van de aandachtspunten hierbij is het vervoer van onze machines 

en medewerkers. Een andere overweging is het verminderen van het gebruik van chemicaliën. Wij zijn 

daar al erg lang mee bezig en zijn al langere tijd actief op zoek naar alternatieven voor het in onze 

ogen zinloze transport van water; baggerspecie bestaat immers voor meestal meer dan 95% uit 

water. 

 

Ook in onze machinepark hebben wij duurzaamheid hoog in het vaandel. Onze machines worden om 

de tijd vervangen door een zuiniger model waardoor wij beschikken over een modern en uitgebreid 

machinepark. Door onze jarenlange ervaring in het loonwerk hebben wij alle benodigde materieel in 

eigen beheer. Onze machines zijn uitgerust met dieselmotoren met een laag energie verbruik. Dit 

vermindert de CO2-uitstoot en alle nieuwe machines voldoen minimaal aan de huidige milieu eisen. 

 

Doel van deze ketenanalyse 

Het primaire doel van deze ketenanalyse is het identificeren van CO2-reductiekansen, het definiëren 

van reductiedoelstellingen en het monitoren van de voortgang. 

Op basis van het inzicht in de scope 3 emissies en de ketenanalyse wordt een reductiedoelstelling 

geformuleerd. Binnen het energiemanagementsysteem dat is ingevoerd wordt actief gestuurd op het 

reduceren van de scope 3 emissies. 

 

Leeswijzer 

In dit rapport presenteert HAZ Beheer B.V.de  ketenanalyse van het verbruik van de projecten die we 

uitvoeren. De opbouw van het rapport is als volgt: 

 

Hoofdstuk 2: Scope 3 emissies & keuze ketenanalyse 

Hoofdstuk 3: Omschrijving bestaande methoden 

Hoofdstuk 4: Kwantificeren van de emissies en reductiemogelijkheden 

Hoofdstuk 5: Bestaande studies 

Hoofdstuk 6: Bronvermelding  
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Hoofdstuk 2 Scope 3 emissies & keuze ketenanalyses 

 

De bedrijfsactiviteiten van HAZ Beheer B.V.zijn onderdeel van een keten van activiteiten. Zo moeten 

materialen die worden ingekocht eerst geproduceerd worden (upstream) en gaat het transporteren, 

gebruik en verwerken van opgeleverde “producten” of “werken” ook gepaard met energiegebruik en 

emissies (downstream). Hierbij wordt de totale emissie in scope 3 voor het jaar 2015 geschat, waarbij 

het uitgangspunt is dat minimaal 70% van de uitstoot wordt meegenomen. 

Voor deze ketenanalyse is daar gemotiveerd van af geweken. In de keten van de werkzaamheden 

heeft HAZ Beheer B.V. beperkt invloed op de CO2-emissie bij inkoop. Deze invloed beperkt zich tot 

het aanschaffen van emissie-arme transportmiddelen en graafmiddelen. 

 

Voordat wordt bepaald welke ketenanalyse uitgevoerd wordt, maakt een berekening overzichtelijk wat 

de meest significante scope 3 emissiebronnen zijn.  

De achterliggende berekeningen zijn terug te vinden in het document Dominantieanalyse scope 3. 

 

 

 

Selectie ketens voor analyse 

HAZ Beheer B.V.zal conform de voorschriften van de CO2-Prestatieladder uit de top twee een 

emissiebron moeten kiezen om een ketenanalyse van te doen. De top twee betreft: 

1/ Purchased goods 

2/ Waste generated in operations 

 

Door HAZ Beheer B.V.is gekozen om één ketenanalyse te maken van een product uit de categorie 

Waste generated in operations. De reden is drieledig 

1/ De grootste hoeveelheid afval en emissie ontstaat tijdens het zinloos transporteren van water 

2/ HAZ Beheer B.V.heeft de beschikking over een vernieuwende techniek die zij in de praktijk heeft 

getest maar nu onderbouwd wil zien. 

3/ De bestaande technieken zijn te duur en vereisen floculanten. 

 

Er zijn een aantal methoden voor het ontwateren van baggerspecie. Deze gaan allen uit van een 

hoeveelheid druk die wordt uitgeoefend op het ingangsmateriaal waardoor het water en de vaste stof 

gescheiden worden. Vaak wordt dit nog extra geholpen door chemicalien (zogenaamde floculanten) 

toe te voegen aan de baggerspecie. Deze floculanten zorgen er voor dat de vaste fractie als het ware 

meer gaat klonteren en dus beter ontwatert. 

De druk kan worden uitgeoefend in het horizontale vlak (bijvoorbeeld middels een filterpers) of 

middels centrifugale kracht (slurrycentriguge). 

Het primaire verschil tussen de twee technieken is dat een filterpers een batchproces is, en dat een 

centrifuge een continu-proces is. In het algemeen kan gesteld worden dat een filterpers een hoger 

droge-stofgehalte haalt – lees, beter ontwatert, vaak tot 60-65%. 
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Hoofdstuk 3: Omschrijving bestaande methoden 

 

Een goede beschrijving van de bestaande methoden is te vinden in de ketenanalyse uitgevoerd door 

Peek B.V. genaamd ‘ Ketenanalyse CO2-emissies baggerwerken dd 1 september 2010. 

Er zijn in wezen twee methoden voor conventioneel baggeren: 

- Baggerschepen 

- Slibzuigers. 

Voor de onderhavige ketenanalyse maakt dat niet zo veel uit. In beide gevallen wordt het slib 

getransporteerd en verwerkt. 

De processtappen zijn dan 

1/ Baggerwerk 

2/ Transport 

3/ Verwerking. 

 

Die laatste stap is nogal afhankelijk van de vraag of de baggerspecie verontreinigd is. Als dat het 

geval is, dan moet eerst de verontreinigingsgraad bepaald worden, de behandelwijze en dan pas kan 

nagedacht worden over wat er mee te doen. 

 

Deze ketenanalyse richt zich met name op de baggerspecie die wel hergebruikt kan worden. Na het 

baggeren volgt in de regel het transport 

In de ketenenanalyse van Peek B.V. is uitgegaan van een bestaand werk met feitelijke cijfers. 

Uit de berekening in de ketenanalyse van Peek B.V. is de volgende tabel ontleend: 

Afstand per vracht 50 km = 100 km vv 

Dieselverbruik per kilometer geladen 
binnenvaartschip 

3 liter per kilometer 

Capaciteit binnenvaartschip 500 m3 

Beladingsgraad 90% 

Dieselverbruik per m3 100 km *3 liter / (500m3*90%) =0,66 liter per m3 

 

 

Deze cijfers komen sterk overeen met andere ketenanalyses welke gemaakt zijn in het kader van de 

CO2-prestatieladder en lijken dus wel te kloppen. 

Een groot probleem met deze werkmethode is dat er feitelijk heel veel water wordt getransporteerd. 

De gangbare technieken van ontwatering zoals boven al genoemd zijn relatief duur en technisch 

gecompliceerd. Ook het feit dat ze chemicaliën nodig hebben om de vaste deeltjes te laten 

samenklonteren maakt dat de technieken duur zijn. 

 

Een significant verschil tussen de werkmethode van HAZ Groen Grond en Infra B.V. en de 

geanalyseerde werkmethode door PEEK B.V. is het transport: Peek transporteert over water terwijl 

HAZ gewoonlijk over de weg transporteert. Transport over water is per ton altijd voordeliger in termen 

van CO2,  maar lang niet altijd mogelijk.  

 

De Ontwateringsbak 

De ontwateringsbak is een techniek die feitelijk erg eenvoudig is. 

Het geheel zit in een standaard roll-on-roll-off container en kan in zwel een 20Ft als een 40Ft 

container worden ingebouwd. Uiteraard is dan ook de capaciteit minder. 

De baggerspecie wordt in de container gepompt en middels een zeef, vaak opgebouwd rond lamellen, 

worden de vaste delen gescheiden van het water. 

 

De vraag is natuurlijk hoeveel water wordt afgescheiden. In de wereld van ‘solid-liquid-seperation’  

hee dat de vraag naar het droge-stof gehalte. 
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De mate van scheiding is in hoge mate afhankelijk van de aard van de vaste stoffen, de aard van de 

vloeistof en nog een aantal andere variabelen.  

HAZ groen grond en infra maakt gebruik van een ontwateringsbak. In feite een mechanisch systeem 

dat gebruik maakt van de zwaartekracht en een filtermateriaal. 

De aard en de grofmazigheid van het filtermateriaal bepalen de mate van scheiding en het percentage 

droge stof maar de ervaring leert dat er nogal wat variatie zit in het droge-stof gehalte. 

 

 
 

 

 

 

Ketenpartners 

In het kader van deze ketenanalyse is de belangrijkste partner het Waterschap Drents-Overijsselse 

Delta, maar ook buiten dat heeft HAZ Groen Grond en Infra veel baggerprojecten en in feite zijn in 

dat kader alle klanten van HAZ Groen Grond en Infra ketenpartners. 

Door het water te scheiden van de vaste stof en het water ter plekke te lozen op het 

oppervlaktewater, worden enorme hoeveelheden brandstof bespaard op transport, en dat zijn direct 

ook kosten voor de opdrachtgever. 

Lopende projecten ten tijde van deze ketenanalyse zijn: 

- Baggeren Uiterwaarden Elbe in Hamburg 
- Baggeren Scholmer Au te Bargum 
- Baggeren Veelerdiep Ter Apel 
- Baggeren watergangen Hardenberg 
- Baggeren Munnekemoer 
- Etc 

Het zal duidelijk zijn dat bij al deze projecten veel baggerspecie vrijkomt. 

Er is de afgelopen tijd op drie locaties gemeten: 

1. Overstortvijver Heino 
2. De Steerne Heeten 
3. Westerveldse Aa. 

Bij dat laatste project hebben de debietmeters niet gewerkt en zijn er dus geen data beschikbaar. 
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Meetresultaten 

De onderstaande tabel geeft de resultaten van de uitgevoerde test. Alle cijfers in m3 

 Heino Heeten 

Hoeveelheid volgens bestek 1278 994 

Feitelijk afgevoerd 803 580 

Afgescheiden water 475 414 

Percentage 37% 42% 

 

 

Het zal duidelijk zijn het niet hoeven transporteren van +/- 40% van de massa veel geld en CO2 

bespaart. Uitgaande van de eerder genoemde ketenanalyse van Peek B.V.  kunnen wij dan de 

transportkosten per schip in CO2-termen berekenen. 

 

Afstand per vracht 50 km = 100 km vv 

Dieselverbruik per kilometer geladen 
binnenvaartschip 

3 liter per kilometer 

Capaciteit binnenvaartschip 500 m3 

Beladingsgraad 90% 

Dieselverbruik per m3 100 km *3 liter / (500m3*90%) =0,66 liter per m3 

Te transporteren zonder ontwatering 2272 m3 

Totaal aantal liters diesel 2272 m3 *0,66 per m3=1499 liter diesel  =4,8 ton 
CO2 

Te transporteren met ontwatering 1383 

Totaal diesel 1383 m3* 0,66 per m3=913 liter diesel = 2,9 ton 
CO2 

 

 

Het verschil is aanzienlijk. 

 

Een verschil met de voornoemde ketenanalyse van Peek B.V. is dat wij geen transport over water 

hebben, maar met vrachtwagens over land. 

 

Van project 160038 – Onderhoudsbaggerwerk, hebben wij feitelijke gegevens: 

Dit project was in de omgeving van de gemeente Heino. 

De losplaats is Middeldijk in Hattemerbroek. 

Reisafstand elke richting 22 km 

Een transport heeft een volume van 25 m3 

Die vrachtwagens verbruiken vol ongeveer 1 op 2, leeg ongeveer 1 op 4. 

Wij gaan uit van dezelfde hoeveelheden zoals hierboven berekend. 

 

 

Afstand per vracht 22 km = 44 km vv 

Dieselverbruik per kilometer geladen 
vrachtwagen 

2 liter per kilometer 

Dieselverbruik per kilometer ongeladen 
vrachtwagen 

4 liter per kilometer 

Capaciteit vrachtwagen 25 m3 

Beladingsgraad 100% 

Dieselverbruik per m3 44 km *3 liter / 25 =5,28 liter per m3 

Te transporteren zonder ontwatering 2272 m3 

Totaal aantal liters diesel 2272 m3 *5,28 per m3=11996 liter diesel  =38,7 
ton CO2 

Te transporteren met ontwatering 1383 
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Totaal diesel 1383 m3* 5,28 per m3=7302 liter diesel = 23,6 ton 
CO2 

 

Het verschil is bijna 40%.  

Overigens laat dit ook zien dat door transport over water nog veel meer gewonnen kan worden. 

 

Feit is dat een technische oplossing zoals een decantercentrifuge of een filterpers een aanzienlijk 

hoger percentage droge stof gaat halen, maar in de procesgang ook veel meer kost en veel complexer 

is. 

Deze ontwateringsbak kan vrijwel onafhankelijk zijn werk doen en is in die zin een hele voordelige en 

functionele keuze. 

 

Uiteraard kost ook het transporteren van de ontwateringsbak energie, maar zeker bij grotere 

hoeveelheden gaat dit zonder twijfel veel energie besparen, zeker aangezien de bak geheel 

mechanisch is en niet behoeft te worden aangedreven. 

Ook voor de klant gaat dit geld opleveren aangezien zij nu niet voor het transport hoeven te betalen – 

een typische win-win. 

 

 

HAZ Groen Grond en Infra is voornemens de ontwateringsbak structureel te gaan inzetten en dit ook 

bij de opdrachtgevers te promoten. 

Gezien de eerder genoemde bestaande technieken  zijn wij van mening dat wij zeker voorop lopen 

met de ontwateringsbak. 

 

Doelstellingen 

1/ bij gebruik van de ontwateringsbak minimaal 40% minder te transporteren 

Gezien het feit dat de besparing natuurlijk alleen op de heenweg gerealiseerd kan worden, betekent 

dit toch een besparing van 20% 

2/ Nadrukkelijk gaan uitzoeken wanneer transport over water mogelijk is. 

Dit scheelt aanzienlijk in de diesel , en daarmee in de emissie en ook in de kosten. 

 

 

Aanbevelingen 

1/ Gebruik betere debietmeters 

2/ registreer de effectieve transporten van ontwateringsbak en koppel daar CO2-emissies aan 

3/ Gebruik de betere data voor nieuwe berekeningen en gebruik deze voor de marketing.
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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 tabel). 

 

Corporate Value Chain (Scope 3) 

Standard 

Product Accounting & Reporting 

Standard 

Ketenanalyse: 

H3. Business goals & Inventory 

design 
H3. Business Goals 

Hoofdstuk 1 

H4. Overview of Scope 3 

emissions 
- 

Hoofdstuk 2 

H5. Setting the Boundary H7. Boundary Setting Hoofdstuk 3 

H6. Collecting Data 
H9. Collecting Data & Assessing 

Data Quality 

Hoofdstuk 4 

H7. Allocating Emissions H8. Allocation Hoofdstuk 2 

H8. Accounting for Supplier 

Emissions 
- 

Onderdeel van implementatie van 

CO2-Prestatieladder niveau 5 

H9. Setting a reduction target - Hoofdstuk 4 
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