Ketenanalyse
Hergebruik ‘afval’ in projecten
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Inleiding
In het kader van het behalen van niveau 5 op de CO2-Prestatieladder voert SIGHT
Landscaping een analyse uit van GHG (Green House Gas) genererende ketens. Dit document
beschrijft de ketenanalyse ten behoeve van het hergebruik van ‘afval’ in projecten. Deze
ketenanalyse is opgesteld door SIGHT Landscaping onder begeleiding van MVO Consultants
en gecontroleerd door de CO2 Adviseurs.
Wat is een ketenanalyse
Een ketenanalyse houdt in dat van een bepaald product of dienst de CO2 uitstoot wordt
berekend van de gehele keten. Met de gehele keten wordt de gehele levenscyclus van de
producten bedoeld: van inkoop van de grondstof tot en met verwerking van afval (of
recycling). In deze ketenanalyses wordt de focus gelegd op het hergebruik van het afval en
daardoor met name op de up- en downstream elementen van het project.
Activiteiten SIGHT Landscaping
SIGHT Landscaping is een landelijke groenvoorziener gespecialiseerd in advies, ontwerp,
aanleg, onderhoud en beheer van buitenruimtes.
Wij verzorgen de buitenruimtes voor:
• Overheid;
• Zorg;
• Hotels en recreatie;
• Bedrijven en instellingen.
SIGHT Landscaping heeft naast de hoofdvestiging in Harderwijk, 5 nevenvestigingen, te weten
Nieuwekerk aan den Ijssel, Duiven, Diepenveen, Almere en Eelde. Daarnaast zijn er nog een
aantal opstappunten. Zowel de hoofdvestiging als nevenvestigingen bestaan uit een
kantoorruimte, onderhoudsruimte/werkplaats en loods voor opslag materieel. Opstappunten
zijn meer verzamelpunten van waaruit ploegen vertrekken.
Opbouw
In dit rapport presenteert SIGHT Landscaping de ketenanalyse van het hergebruik van ‘afval’
in projecten. De opbouw van het rapport is als volgt:
Stap 1: Globale berekening van scope 3 emissies
Stap 2: Keuze van ketenanalyse
Stap 3: Identificeren van schakels in de keten
Stap 4: CO2 uitstoot per schakel in de keten
Stap 5: Reductiemaatregelen
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Stap 1: Globale berekening van scope 3 emissies
Voordat wordt bepaald welke ketenanalyse uitgevoerd wordt, maakt een berekening
overzichtelijk wat de meest significante scope 3 emissiebronnen zijn. Onderstaand overzicht
geeft dat overzicht weer.
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Upstream Scope 3 Emissions
1. Purchased Goods & Services
2. Capital Goods
3. Fuel- and Energy
4. Transportation & Distribution
5. Waste Generated in Operations
6. Business Travel
7. Employee Commuting
8. Leased Assets
Downstream Scope 3 Emissions
9. Transportation & Distribution Sold
Goods
10. Processing of Sold Products
11. Use of Sold Products
12. End-of-Life Treatment of Sold
Products

13. Leased Assets (Downstream)
14. Franchises
15. Investments
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nee
ja
ja
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3
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n.v.t.

De achterliggende berekeningen zijn terug te vinden in de 'Scope 3 analyses en strategieën
(4.A.1 - 5.A)’
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Stap 2: Keuze van ketenanalyse
SIGHT Landscaping zal conform de voorschriften van de CO2-Prestatieladder 3.0 uit de top 2
een emissiebron moeten kiezen om een ketenanalyse over op te stellen. Daarnaast moet het
nog een ketenanalyse opstellen over de top 6.
1.
2.
3.
4.
5.

Purchased Goods & Services - Ingekochte goederen en diensten
Capital Goods – Materieel, machines, voertuigen, kantoorbenodigdheden, etc.
Waste Generated in Operations – afval
Employee Commuting – woon-werk verkeer
Business Travel – onder andere het OV verkeer

Door SIGHT Landscaping wordt er voor gekozen om één ketenanalyse te maken van een
product uit de categorie “Ingekochte goederen en diensten”. De invloed op de inkoop is
beperkt maar de impact van de projecten op het milieu is groot. Een relatief kleine reductie
zorgt voor een grote absolute besparing. Binnen deze categorie is gekozen voor de inkoop met
betrekking tot daktuinen. Dit is een grote emissiebron binnen de totale inkoop. Daarnaast zal
de keten van de daktuinen meer inzicht geven in de CO2-uitstoot per fase binnen het project.
De overige ketenanalyse wordt opgesteld over de categorie Waste Generated in Operations
maar heeft ook veel raakvlakken met Purchased Goods & Services. De ketenanalyse wordt
opgesteld over het hergebruik van ‘afval’ in projecten.
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Het project
Voor deze ketenanalyse hebben we ervoor gekozen om een project als voorbeeld te nemen. Op
basis van dit project kunnen er keuzes gemaakt worden voor toekomstige projecten. Het gaat
daarbij met name om het hergebruiken van de reeds aanwezige ‘grondstoffen’ in het bestaande
project of, indien mogelijk, andere projecten.

Voor deze ketenanalyse is er gekozen om het project 't Trefpunt Ermelo als voorbeeld te
nemen. Een korte beschrijving van het project:
Midden in de bossen van Ermelo wordt de nieuwe woonwijk Het Trefpunt aangelegd. Op deze
bosrijke plek bevonden zich voorheen recreatiewoningen en stacaravans. De woningen en
caravans zijn gesloopt en de bomen zijn grotendeels blijven staan. Tussen de bestaande bomen
zijn in drie fases ongeveer 190 nieuwbouwwoningen gebouwd. In elke fase zijn de woningen
gesitueerd rondom een plantsoen.
SIGHT Landscaping heeft op basis van het bouwkundige plan een civiel- en groenplan
gemaakt voor dit project. De gemeente Ermelo en de toekomstige bewoners zijn nauw
betrokken bij, en geïnformeerd over de invulling van de buitenruimte.
Veel van de bestaande bomen zijn behouden. De nieuwbouw is tussen deze begroeiing
geplaatst.
De nieuwe bomen die geplant zijn, zijn in stijl met de bestaande bomen. Bij de ingangen van
de bospaden richting het bos, wordt bosplantsoen toegepast: verschillende inheemse
beplanting van bloeiers, groenblijvers, besdragers en bladverliezende heesters. Het
bosplantsoen is bedoeld om het bos te herstellen en een overgang te creëren naar het
achtergelegen bestaande bos.
Naast het groen heeft SIGHT Landscaping het ontwerp en de aanleg van verhardingen,
meubilair, verlichting, rioleringen en speelvoorzieningen gerealiseerd.
Door de toepassing van “natuurlijk spelen” gaan de speelvoorzieningen op in de bosrijke
omgeving.
Bij dit project zijn de volgende ketenpartners betrokken:
• Ontwikkelaar: Uwoon
• Aannemer: Van Wijnen Midden B.V.
• Architect: Intex, Arnhem
• Afvalverwerkers: Kamphorst, RGS Recycling, Gipsnet, VAR, Den Oudsten, Bruins en
Kwast, Groen Recycling Twente, Presswood International en Paro Nunspeet.

Stap 3: Identificeren van schakels in de keten
In dit hoofdstuk worden de schakels in de keten in kaart gebracht. Onderstaand schema
presenteert de schakels in de keten van de afvalstromen.

Aanvoer goederen

Project

Afval verwerker

Hergebruik

Verwerking

Hergebruik

Ander
project

Opslag
verwerker
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Stap 4: CO2 uitstoot per afvalstroom
In het project zijn er veel goederen afgevoerd. Deze goederen zijn soms weer hergebruikt. In
deze ketenanalyse wordt hier verder op ingezoomd. In eerste instantie wordt al het afval
inzichtelijk gemaakt en daarbij aangegeven hoe deze wordt verwerkt.
Hoeveelheid afval per soort inclusief de CO2 van het transport.
Hoeveel ton CO2 transport
Grond
Bouw & Sloopafval
Dakafval
Dakleer
Hout A/B
Hout C
Puin

18.385,0 ton
24,3 ton
25.5 ton
26,5 ton
148,5 ton
16,0 ton
1.428,0 ton

50 km
50 km
50 km
50 km
50 km
50 km
50 km

0,115
0,115
0,115
0,115
0,115
0,115
0,115

kgCO2/ tonkm*1
kgCO2/ tonkm*1
kgCO2/ tonkm*1
kgCO2/ tonkm*1
kgCO2/ tonkm*1
kgCO2/ tonkm*1
kgCO2/ tonkm*1
Totaal

105,71
0,14
0,15
0,15
0,85
0,09
8,21
115,3

ton CO2
ton CO2
ton CO2
ton CO2
ton CO2
ton CO2
ton CO2
ton CO2

Conversie grond van m3 naar ton www.gwwmaterialen.nl: 1,8 ton / m
Voor het transport is een afstand van 50 km aangehouden.
Bij de verwerking van veel afvalstromen komt er ook CO2 vrij. Op basis van de volledige
aantallen is de CO2-uitstoot doorgerekend. In de volgende fase wordt inzichtelijk gemaakt
welke afvalstromen hergebruikt worden op het project.
Hoeveel ton CO2 verwerking
Grond
Bouw & Sloopafval
Dakafval
Dakleer
Hout A/B
Hout C
Puin

18.385,0 ton
24,3 ton
25.5 ton
26,5 ton
148,5 ton
16,0 ton
1.428,0 ton

0
14
14
10
366
366
14

kgCO2/ ton*2
kgCO2/ ton*2
kgCO2/ ton*2
kgCO2/ ton*2
kgCO2/ ton*2
kgCO2/ ton*2
kgCO2/ ton*2

Totaal
Totale CO2-uitstoot transport en verwerking

0,00
0,34
0,36
0,27
54,35
5,86
19,99
81,16
197

ton CO2
ton CO2
ton CO2
ton CO2
ton CO2
ton CO2
ton CO2
ton CO2
ton CO2
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Een deel van het grondwerk wordt op dit project hergebruikt. Dit is doorgerekend in
onderstaand overzicht. Daarnaast was het mogelijk geweest om het puin te hergebruiken. In
totaal is er namelijk 5.800 ton puin aangeleverd op het project. De 1,428 ton had daardoor niet
afgevoerd te hoeven worden.
Onderstaand is een simulatie gemaakt van de mogelijke CO2 uitstoot als bovenstaande
scenario’s waren doorgevoerd op het project. Dit geeft een goed beeld van de mogelijke CO2
reductie die op dit project maar zeker in de toekomst behaald kan worden.
Voor het grondwerk is ingeschat dat ca. 20% is hergebruikt op het project.
Hoeveel ton CO2 transport
Grond naar verwerker
Grond blijft op project
Bouw & Sloopafval
Dakafval
Dakleer
Hout A/B
Hout C
Puin

14.708,00 ton
3.677,00 ton
24,3 ton

50 km
2 km
50 km

0,115
0,115
0,115

kgCO2/ tonkm*1
kgCO2/ tonkm*1
kgCO2/ tonkm*1

25,5 ton
26,5 ton
148,5 ton
16,0 ton
1.428 ton

50 km
50 km
50 km
50 km
2 km

0,115
0,115
0,115
0,115
0,115

kgCO2/ tonkm*1
kgCO2/ tonkm*1
kgCO2/ tonkm*1
kgCO2/ tonkm*1
kgCO2/ tonkm*1

Totaal
Conversie grond van m3 naar ton www.gwwmaterialen.nl: 1,8 ton / m3
Voor het transport naar de afvalverwerker is een afstand van 50 km aangehouden.
Voor het transport op het project is 2 km aangehouden

84,57
0,85
0,14
0,15
0,15
0,85
0,09
0,33
87,13

ton CO2
ton CO2
ton CO2
ton CO2
ton CO2
ton CO2
ton CO2
ton CO2
ton CO2

Hoeveel ton CO2 verwerking
Grond
Bouw & Sloopafval
Dakafval
Dakleer
Hout A/B
Hout C
Puin

14.708,00 ton
24,3 ton
25.5 ton
26,5 ton
148,5 ton
16,0 ton
1.428 ton

0
14
14
10
366
366
14

kgCO2/ ton*2
kgCO2/ ton*2
kgCO2/ ton*2
kgCO2/ ton*2
kgCO2/ ton*2
kgCO2/ ton*2
kgCO2/ ton*2

Totaal
Totale CO2-uitstoot transport en verwerking

0,00
0,34
0,36
0,27
54,35
5,86
19,99
81,16
168,92

ton CO2
ton CO2
ton CO2
ton CO2
ton CO2
ton CO2
ton CO2
ton CO2
ton CO2

Het verschil in CO2-uitstoot tussen de situatie met en zonder hergebruik op locatie is in dit
project: 17%. Dit komt met name omdat in dit project de grond het meeste effect heeft op het
totaal.
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Stap 5: Reductiemaatregelen
SIGHT Landscaping ziet zichzelf als een middenmotor voor wat betreft de emissie in scope 3.
Dit is in gegeven door het feit dat SIGHT Landscaping nog slagen kan maken om haar CO2uitstoot in de keten te verlagen maar in het verleden ook al veel slagen heeft gemaakt. De
invloed van SIGHT Landscaping in de keten van de hergebruik van de goederen is groot. De
mogelijkheid voor het hergebruik van de goederen is echter afhankelijk van de mogelijkheid
om het toe te passen op het huidige project of eventueel op andere projecten van Sight.
Uit de ketenanalyse komt naar voren dat het hergebruik van de goederen niet alleen financieel
voordelig is maar dat dit ook veel CO2-uitstoot scheelt. SIGHT Landscaping wil zich daarom de
komende jaren actief inzetten om het hergebruik van goederen te vergroten.
SIGHT Landscaping heeft daarom de volgende doelstelling vastgesteld:
SIGHT Landscaping wil dat over 3 jaar 20% van de totale hoeveelheid afval op bepaalde
projecten wordt hergebruikt. Over 5 jaar moet dit percentage zijn gestegen tot 25%. Beide
doelstellingen hebben het jaar 2016 als referentiejaar.
Deze doelstelling is sterk afhankelijk van de mogelijkheden die de opdrachtgever biedt en de
projecten die aangenomen worden door SIGHT Landscaping. De komende jaren zal SIGHT
Landscaping zich sterk maken bij opdrachtgevers om het hergebruik van grondstoffen
mogelijk te maken.
Inzicht
Ieder jaar zal er een project worden gekozen om de hoeveelheid afval en hergebruik afval op
het project te monitoren. Daarbij zal er halfjaarlijks inzicht worden gegeven in de maatregelen
die zijn genomen om het vastgestelde percentage te behalen. Een aantal maatregelen:
• Actiever ‘afval’ verzamelen en centraal opslaan voor hergebruik;
• Opdrachtgevers inzicht geven in de mogelijkheid tot hergebruik. Niet alleen in
projecten maar ook bij aanbestedingen.
• Constant blijven monitoren of er voor andere afvalstoffen op nieuwe projecten ook
innovatie recycle mogelijkheden zijn (het liefst op het eigen project)
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Voorbeelden van hergebruik afval
Om de CO2-uitstoot van het afval te reduceren zijn er diverse mogelijkheden met betrekking
tot het hergebruik of het anders inzetten van het afval.
Hergebruik
Er zijn een aantal ‘nieuwe’ partijen welke het afval op de projecten goed kan gebruiken voor
hergebruik. Hierdoor is de CO2 uitstoot die vrij komt voor de verwerking niet meer
noodzakelijk. Op deze wijzen worden producten hergebruikt op andere projecten. Een mooi
voorbeeld hiervan is het bedrijf New Horizon. New Horizon haalt bruikbare materialen en
grondstoffen uit gebouwen bij renovatie, transformatie of sloop. Hiermee laten ze het aanbod
van de aanwezige grondstoffen en materialen voor hergebruik aansluiten op de marktvraag.
Dakleer
Het dakleer wordt nu hergebruik in asfaltcentrales. Dit brengt veel CO2-uitstoot met zich mee
(16 kg CO2 per ton). Een marktpartij als Recycling Kombinatie REKO B.V. heeft nieuwe
methoden voor het hergebruik van het dakleer. REKO kan het dakleer hergebruiken tot ECO
zand en ECO filler.
De website: Teermastiek, zoals dakleer/roofing in de volksmond ook wel genoemd wordt, is in
veel gevallen in hoge mate verontreinigd met polycyclische aromatische koolwaterstoffen
(PAK’s). In de thermische reinigingsinstallatie worden deze PAK’s volledig vernietigd door
verbranding bij hoge temperatuur. De bij dit verbrandingsproces vrijkomende hete rookgassen
worden eerst benut om stoom en elektriciteit op te wekken en worden daarna door een
geavanceerd rookgasreinigingsysteem geleid alvorens in de atmosfeer te worden afgevoerd.
Het Reko rookgasreinigingsysteem is vergelijkbaar met dat van een moderne AVI, met dit
verschil dat bij Reko alle minerale componenten als gecertificeerd product ten behoeve van de
asfalt en/of betonindustrie worden teruggewonnen. De in het teermastiek en dakleer
aanwezige hoge calorische waarde geeft tevens een aanzienlijke besparing op het verbruik van
aardgas dat nodig is voor de thermische reiniging van asfalt. Dus naast besparing op
grondstoffen draagt deze vorm van verwerking ook bij aan de CO2 emissiereductie en kan dan
ook met recht hoogwaardig worden genoemd.
Afvalhout
De netto CO2-emissie van de inzet van afvalhout wordt volkomen bepaald door de manier van
verwerking van het afvalhout anders. Verschuiving van stort naar energietoepassing levert een
substantiële CO2-emissiereductie op. Verschuiven van de spaanplaatindustrie naar
energietoepassing levert een duidelijke toename van de netto CO2-emissie op. Ombuigen van
100 kton afvalhout van stort naar energie levert een CO2- emissiereductie van ook ongeveer
125 kton. De 600 kton afvalhout die nu naar de spaanplaatindustrie gaat, kan een netto CO2emissietoename veroorzaken van 200 kton CO2 per jaar (bijstoken in kolencentrales) à 600
kton CO2 per jaar (stand-alone installaties) als deze stroom verschoven wordt naar de
energiesector. De financiële stimulansen met als belangrijkste de uitzondering van de REB
maken geen onderscheid tussen de toepassing die het afvalhout anders zou krijgen.
*Bron: CE Delft

4.A.1_4 Ketenanalyse hergebruik ‘afval’ in projecten
11/13

Colofon
auteur(s)
kenmerk

Hendri Hoogebeen, Teunis van den Brink, Nick van Moerkerk
4.A.1_4 ketenanalyse hergebruik ‘afval’ in projecten

datum

18 september 2016

versie
status

1.3
Definitief

4.A.1_4 Ketenanalyse hergebruik ‘afval’ in projecten
12/13

Bronvermelding
*1
*2

Bron: CO2-Prestatieladder Handboek V3.0
Bron: Prognos, 2008. "Resource savings and CO2 reduction potential in wast
management in Europe and the possible contribution to the CO2 reduction target in
2020"

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

H4. Overview of Scope 3
emissions

-

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 3

H8. Accounting for Supplier
Emissions

-

Onderdeel van
implementatie van CO2Prestatieladder niveau 5

H9. Setting a reduction target

-

Hoofdstuk 5

Hoofdstuk 1
Zie document 4.A.1_1
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