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1 Inleiding 
In het kader van het behalen van niveau 5 op de CO2-Prestatieladder voert Dolmans 
Landscaping Group een ana lyse uit van een GHG (Green House Gas) genererende keten. Dit 
document beschrijft de ketenanalyse van onkruidbestrijding op een verharde ondergrond. 
 
1.1 Activiteiten van Dolmans Landscaping Group 
Dolmans Landscaping Group is een allround multidisciplinair groenvoorzieningsbedrijf, actief in 
aanleg, renovatie en onderhoud van alle vormen van groen en bijbehorende civieltechnische 
projecten.  
Dolmans komt voort uit een rijke Limburgse hovenierstraditie. Het bedrijf is in 1961 opgericht in 
Bunde en heeft inmiddels landelijke dekking. Dolmans Landscaping Group heeft vestigingen in 
Beilen, Borculo, Arnhem, Amsterdam, Alkmaar, Haaren, Goes, Maasbracht, Maastricht en 
Houthalen (België). Momenteel zijn er totaal 750 medewerkers werkzaam bij de Dolmans 
Landscaping Group.  
De doelstelling van Dolmans Landscaping Group is in de eerste plaats continuïteit en in de 
tweede plaats groei. Deze doelstellingen behalen we door ruime aandacht te besteden aan de 
toekomst van deze aarde en het milieu.  
Dolmans Landscaping Group bestaat uit een aantal regionale vestigingen en bedrijfsonderdelen 
die grotendeels zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen resultaten. De gemene deler van al 
deze vestigingen is ‘landscaping’. Dat gaat verder dan groen alleen, het is liefdevol omgaan met 
landschappen. De groep is er voor groen én grijs. Altijd geldt: Samen streven naar het beste 
eindresultaat voor de klant én omgeving. Samen beter voor buiten. Dat is Dolmans 
Landscaping Group. 
 
1.2 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 het 
product bedoeld: van winning van de grondstof tot en met het einde van de levensduur. 
 
1.3 Doel 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. Op basis van het inzicht in de scope 3 emissies en de ketenanalyse worden 
reductiedoelstellingen geformuleerd. Binnen het energiemanagementsysteem dat is ingevoerd 
wordt actief gestuurd op het reduceren van de scope 3 emissies.  
 
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. 
Dolmans Landscaping Group zal op basis van deze ketenanalyse stappen ondernemen om 
partners binnen de eigen keten te betrekken bij het behalen van de reductiedoelstellingen. 
 
1.4 Verklaring ambitieniveau 
Deze ketenanalyse beschrijft een verduurzaming die binnen de keten als innovatief en als 
voorlopend kan worden beschouwd. Vergelijkbare bedrijven binnen dezelfde sector zijn nog niet 
met dit onderwerp bezig of hebben de maatregelen nog niet doorgevoerd. De ketenanalyses die 
zijn uitgevoerd op dit onderwerp richten zich op reductie van LPG gebruik, geen complete 
afschaffing hiervan. 
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1.5 Leeswijzer 
In dit rapport presenteert Dolmans Landscaping Group de ketenanalyse van onkruidbestrijding. 
De opbouw van het rapport is als volgt: 
 
Hoofdstuk 2: Scope 3 emissies & keuze ketenanalyse 
Hoofdstuk 3: Identificeren van schakels in de keten 
Hoofdstuk 4: Kwantificeren van de emissies 
Hoofdstuk 5: Reductiemogelijkheden 
Hoofdstuk 6: Bronvermelding 
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2 Scope 3 emissies & keuze ketenanalyses 
 
Voordat wordt bepaald welke ketenanalyse uitgevoerd wordt, is overzichtelijk gemaakt wat de 
Product-Markt Combinaties zijn waarop Dolmans Landscaping Group het meeste invloed heeft 
om de CO2-uitstoot te beperken.  
 
Product‐
marktcombinaties 

Omschrijving activiteit 
waarbij CO2 vrijkomt 

Relatief belang van CO2‐belasting op de 
sector en invloed van de activiteiten 

Potentiele invloed van het 
bedrijf op de CO2‐uitstoot 

Rangorde 

  

  
Hier wordt benoemd 
welke CO2 uitstotende 
activiteiten door 
activiteiten van het 
bedrijf worden 
beïnvloed. 

Sector  Activiteiten      Gebaseerd 
op 
voorgaande 
kolommen 
en omzet‐
verdeling 
  

Sectoren en 
activiteiten 

Verhouding CO2 
uitstoot bedrijf tov 
CO2 uitstoot sector 
(hoe groot is het 
marktaandeel) 

Het mogelijke effect 
van innovatieve 
ontwerpen op CO2 
uitstoot van het 
project 

Hoe groot is de invloed van 
het bedrijf om CO2‐
reducerende mogelijkheden 
door te voeren? 

Aanleg & 
Renovatie ‐ 
Overheden 

Ingekochte goederen en 
diensten 

k  mg  mg 

3 

Transport  k                      K  mg                   K  mg                 MG 

Inhuur materieel  K  k                     k

Woon‐werkverkeer 
medewerkers 

K  k  k 

Afval  K  k  mg 

Aanleg & 
Renovatie ‐ 
Commerciële 
bedrijven 

Ingekochte goederen en 
diensten 

k  mg  mg 

4 
Transport  mg                  K  mg              MG  mg                 MG 

Woon‐werkverkeer 
medewerkers 

k  k  k 

Afval  k  k  k 

Onderhoud ‐ 
Overheden 

Ingekochte goederen en 
diensten 

k  mg  k 

1 

Transport  k  mg  k 

Inhuur materieel  k                      G  k                   K  k                       MG 

Woon‐werkverkeer 
medewerkers 

k  k  k 

Afval  k  mg  k 

Onderhoud ‐ 
Commerciële 
bedrijven 

Ingekochte goederen en 
diensten 

k  k  k 

2 

Transport  k  k mg

Inhuur materieel  k                      K  k                  K  k                       MG 

Woon‐werkverkeer 
medewerkers 

k  k  k 

Afval  mg  k k

Advies & onderzoek 
‐ Overheden 

Ingekochte goederen en 
diensten 

k  k  k 

5 

Transport  k  k  k 

Inhuur materieel  k                      K k                 G k                       K

Woon‐werkverkeer 
medewerkers 

k  k  k 

Afval  k  k  k 

Advies & onderzoek 
‐ Commerciële 
bedrijven 

Ingekochte goederen en 
diensten 

k  k  k 

6 

Transport  k                      K k                 G k                       K

Inhuur materieel  k  k  k 

Woon‐werkverkeer 
medewerkers 

k  k  k 

Afval  k  k k
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De achterliggende berekeningen zijn terug te vinden in bijlage DOC 0931-ID4A1 
Dominantieanalyse Scope 3 Dolmans 2017. 
 
2.1 Selectie ketens voor analyse 
Dolmans Landscaping Group zal conform de voorschriften van de CO2-Prestatieladder 3.0 uit 
de top twee een emissiebron moeten kiezen om een ketenanalyse over op te stellen. De top 
twee betreft: 
 Onderhoud - overheden 
 Onderhoud – commerciële bedrijven 

 
Door Dolmans Landscaping Group is gekozen om één ketenanalyse te maken van een product 
uit de categorieën omtrent onderhoud. De analyse over onkruidbestrijding is voor beide 
product-marktcombinaties van toepassing. De emissiestroom omvat dan ingekochte diensten. 
Zoals in de tabel hierboven te zien, is dit een van de stromen waar de meeste winst zit in deze 
PMC’s. 
Dolmans Landscaping Group is een midden groot bedrijf. Om die reden zal Dolmans 
Landscaping Group uit de top zes nog een ander onderwerp moeten kiezen om een 
ketenanalyse te maken. De top zes wordt gecompleteerd door de volgende combinaties: 
 Aanleg & renovatie - overheden 
 Aanleg & renovatie – commerciële bedrijven 
 Advies & onderzoek – overheden 
 Advies & onderzoek – commerciële bedrijven 

In 2018 wordt de ketenanalyse over houtsnippers vervangen. De ketenanalyse over 
onkruidbestrijding is daarvoor in de plaats gekomen. De reeds bestaande ketenanalyse over de 
emissiestroom ingekochte goederen en diensten, specifiek de inhuur van materieel en 
onderaannemers. Naar aanleiding van de kwalitatieve en kwantitatieve analyse blijkt dat deze 
emissiestroom in alle productmarktcombinaties terugkomt als belangrijk. Daarnaast komt 
ingehuurd materieel terug in de meeste werkzaamheden en dus ook onderdeel is van de 
meeste product-markt combinaties, waaronder Aanleg & renovatie voor zowel overheden als 
commerciële bedrijven. Het verschil tussen de twee ketenanalyses ligt vooral in het soort 
invloed dat is gekozen. De nieuwe analyse over onkruidbestrijding richt zich op het type 
materieel dat wordt ingezet bij de bestrijding. De bestaande analyse over het materieel 
gezamenlijk focust op het type brandstof wat wordt gebruikt en de mogelijkheden in het 
algemeen. Hierdoor ziet Dolmans als twee goede kansen om een positieve invloed te hebben in 
de keten.  
 
2.2 Scope ketenanalyse 
Deze ketenanalyse, die zicht richt op onderhoud uitgevoerd door overheden, heeft als focus 
onkruidbestrijding op verharde ondergronden. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen 
verschillende manieren van bestrijding, zich richtend op de mogelijkheden sinds het verbod op 
gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, waaronder glyfosaat op openbare wegen. De drie 
methoden die worden onderzocht zijn: 
 Gebruik van lucht (verwarmd door LPG)  
 Gebruik van water (verwarmd door alternatieve bronnen in de buurt van het werk)  
 Gebruik van water (verwarmd door alternatieve bronnen op centrale locatie)  
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De ketenanalyse zal worden gebruikt om de CO2-uitstoot van deze methoden met elkaar te 
vergelijken. De analyse zal zich in eerste instantie vooral richten op het verwarmen van de lucht 
en het water. Om een goede vergelijking te maken zal de CO2-uitstoot worden gerelateerd aan 
de hoeveelheid schone ondergrond. In eerste instantie wordt gericht op bestaande 
mogelijkheden, in de komende jaren kan deze analyse uitgebreid worden met vernieuwing van 
methoden. Zo zullen vernieuwende methoden worden onderzocht meet behulp van kennis van 
ketenpartners. 
 
2.3 Benodigde informatie (Primaire & Secundaire data) 
Om deze ketenanalyse op te stellen hebben de volgende gegevens nodig van Dolmans 
Landscaping Group en hun ketenpartners.  
 Verbruik door en snelheid van materieel bij bestrijding  
 Verbruik door en snelheid van materieel bij transport en warm houden  
 Verbruik door materieel bij huidige verwarmen (LPG)  
 Verbruik voor verwarming water (beide methoden)  
 Benodigdheden nieuw materieel (voor productie, dus ook informatie van de 

ketenpartners)  
 Verschil in resultaat tussen de methoden (wat bijv. leidt tot vaker herhalen)  

 
In deze ketenanalyse wordt gebruik gemaakt van data uit bestaande studies en data van 
Dolmans Landscaping Group, diverse ketenanalyses gemaakt door andere bedrijven in het 
kader van de CO2 prestatieladder en algemeen beschikbare data en studies. 
In de komende jaren wil Dolmans deze ketenanalyse aanvullen met primaire data van 
onderaannemers over het brandstofverbruik. Deze is nu momenteel niet voorhanden. 
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3 Identificeren van schakels in de keten 
 
De bedrijfsactiviteiten van Dolmans Landscaping Group zijn onderdeel van een keten van 
activiteiten. Het figuur hieronder beschrijft de diverse fasen in de keten van onkruidbestrijding. 
 
3.1 Ketenstappen 

 
 
3.2 Omschrijving verschillende methoden  
In deze ketenanalyse worden drie methoden van onkruidbestrijding onderzocht. Hieronder volgt 
een overzicht en uitleg van deze methoden.  
 
Gebruik van lucht  
Planten worden gedood door verhitting van bovengrondse plantdelen met hete lucht. De lucht 
wordt verwarmd door het gebruik van LPG (liquefied petroleum gas).  
Gebruik van water (verwarmd door alternatieve bronnen op centrale locatie)  
Planten worden gedood door besproeiing met kokend heet water. Het water wordt op een 
centrale locatie (bijvoorbeeld een vestiging van Dolmans Landscaping Group) opgewarmd en 
op temperatuur vervoerd. 
Gebruik van water (verwarmd door alternatieve bronnen in de buurt van het werk)  
Planten worden gedood door besproeiing met kokend heet water. Het water wordt op een 
mobiele locatie in de buurt van het werk (bijvoorbeeld een container in het centrum van een 
werk) opgewarmd en op temperatuur vervoerd. 
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3.3 Ketenpartners  
In deze keten heeft Dolmans Landscaping Group een aantal partners en sectorgenoten. In de 
komende jaren willen ze in gesprek om de kennis verder te vergroten en te delen, en daarnaast 
de CO2-uitstoot in de keten te reduceren. In samenwerking met een aantal ketenpartners wil 
Dolmans Landscaping Group een project uitrollen waarbij de duurzame optie wordt getest.  
 Producent van materieel  
 Producent van materieel voor verwarming water  
 Opdrachtgever  
 In sommige gevallen onderaannemers die dit werk uitvoeren  
 Concollega’s 
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4 Kwantificeren van de emissies 
 
4.1 Inkoop  
De eerste stap in deze keten is de productie van het materieel. Om de twee soorten machines 
met elkaar te vergelijken, wordt een inschatting gemaakt van de uitstoot die vrijkomt in deze 
stap. Uit productspecificaties van verschillende leveranciers (waaronder HOAF) wordt 
geconcludeerd dat de aanbouwunit voor onkruidbestrijding met water zwaarder is dan de unit 
wat lucht gebruikt. Aangezien de werktuigendrager niet hoeft te verschillen tussen de twee 
mogelijkheden, wordt de productie hiervan niet meegenomen in de analyse. 
 

Type Gewicht (kg) Conversiefactor (kg CO2/kg) Uitstoot (kg CO2) 

Water 388 0,9081 352 

Lucht 170 0,9081 154 

 
Het materieel moet van de fabriek ook naar de locatie van Dolmans Landscaping Group worden 
vervoerd. Aangezien het bedrijf verschillende locaties door het land heeft, wordt gerekend met 
een gemiddelde afstand van 100km. Dit leidt tot de volgende uitstoot:  
 

Type Tonkm  Conversiefactor (kg CO2/kg) Uitstoot (kg CO2) 

Water 38,8 0,2592 10,0 

Lucht 17,0 0,2592 4,4 

 
 
4.2 Verbruik  
In deze ketenstap wordt het verschil in de verbruiksfase gepresenteerd3. De verbruiken per uur 
zijn bekend en omgerekend aan de hand van een werkdag van 8 uur.  
 

Type 
Verbruik (per 
dag) 

Conversiefactor  Uitstoot per dag (kg CO2) 

Water  
56 liter 
5,6 m3  

3,230 kg CO2 /l diesel 
0,298 kg CO2 /m3 water4 183  

Lucht 
24 liter  
1885 liter 

3,230 kg CO2 /l diesel 
1,806 kg CO2 /l LPG

417  

 
1 DuboCalc 
2 CO2emissiefactoren.nl 
3 Voor water wordt het scenario Heet water volvelds gebruikt, voor lucht heet het scenario Hete lucht 
(Jonkers, N. 2012) 
4 Milieubarometer, 2016 
5 12 kg per uur staat gelijk aan 23,5 liter per uur en dus 188l/dag 
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4.3 Overzicht 
 

Uitstoot (kg CO2) Water  Lucht 

Productie 362 159 

Totale uitstoot per 
dag 

183 417 

 
Zoals in bovenstaand overzicht te zien dat de onkruidbestrijding met warm water in de 
productiefase meer uitstoot dan de bestrijding met warme lucht. Dit wordt in het verbruik 
gecompenseerd. Maar met deze gegevens is de ketenanalyse nog niet klaar. Niet alleen in de 
directe uitstoot per dag verschillen de twee onderzochte methoden, maar ook in de 
bestrijdingscapaciteit. Zo heeft bestrijding met heet water een werkbreedte van 120cm en hete 
lucht een breedte van 100cm. Per uur heeft onkruidbestrijding een capaciteit van 0,13 hectare, 
terwijl hete lucht een capaciteit heeft van 0,35 ha/u. Ook bij de benodigde frequentie zit een 
groot verschil. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat heet water een betere methode is om de 
wortelstructuur van het onkruid aan te pakken. Bij gebruik van hete lucht, heeft de damp de 
neiging om omhoog te stijgen en snel thermische activiteit te verliezen. Om die reden wordt 
vooral het gedeelte van het onkruid boven de grond aangepakt. De ondergrond ziet er dan mooi 
onkruidvrij uit, maar de plantjes steken weer snel de kop op. In het geval van heet water 
gebeurt dit niet, aangezien het water naar beneden zakt en op die manier juist de wortels en 
overige plantstructuur aanpakt. Op die manier wordt het onkruid tot enkele centimeters onder 
het maaiveld vernield en hoeft de bestrijding minder vaak plaats te vinden. Zo moet bestrijding 
met hete lucht dubbel zo vaak uitgevoerd worden als bestrijding met heet water. In totaal komen 
we dan uit op het volgende overzicht:  
 

  Water  Lucht 

Inkoop Productie 362 kg CO2 159 kg CO2 

Gebruiksfase Totale uitstoot per 
dag 

183 kg CO2 417 kg CO2 

ha/dag 1,04 2,80 

Frequentie 3-4 6-8 

Uitstoot per ha 616 kg CO2 1.042 kg CO2 

 
Zoals hierboven in de tabel te zien is, stoot de bestrijding m.b.v. heet water significant minder 
uit dan het bestrijden van onkruid met hete lucht. Op die manier wordt de uitstoot in productie 
binnen 1 hectare aan werk (gedurende de frequentie cyclus van een jaar) gecompenseerd.  
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5 Reductiemogelijkheden 
 
Om te komen tot een goed plan van aanpak is het zinvol om te kijken naar de leveranciers in de 
keten, en op die manier een helderder beeld te krijgen van de werkelijke uitstoot en het 
mogelijke gebruik van de onkruidbestrijdingsmethodes in de werken van Dolmans Landscaping 
Group. Door in gesprek te gaan met leveranciers van het materieel kan gekeken worden naar 
de meest zuinige methode en mogelijke verbeterpunten van het materieel.  
Naast de gesprekken met leveranciers gaat Dolmans Landscaping Group ook in gesprek met 
opdrachtgevers om bewustwording te vergroten over duurzaamheid in de keten. Op die manier 
wil Dolmans Landscaping Group de methode met heet water promoten en indirect ook andere 
bedrijven stimuleren deze methode te gebruiken.  
 
Dolmans Landscaping Group heeft zichzelf als doel gesteld om ten minste 25% van de 
onkruidbestrijding in 2021 uit te voeren met de heet water methode. Om dit doel te bereiken zijn 
de volgende subdoelen opgesteld:  
2018-2019: Onderzoek doen naar werkelijk verbruik  
2019:  5% toepassing van heet water 
2020:  15% toepassing van heet water 
2021:   25% toepassing van heet water 
 
 
Onzekerheden 
Op het moment van schrijven zijn nog te weinig praktische gegevens beschikbaar over beide 
methoden van onkruidbestrijding binnen Dolmans Landscaping Group. Om toch een 
realistische vergelijking te kunnen maken zijn de gegevens van een onderzoek door IVAM 
gebruikt. In de komende jaren worden deze gegevens verder berekend voor Dolmans 
Landscaping Group, inclusief het onderzoek omtrent opwarming van water op een lokale of juist 
centrale locatie, het gebruik van slootwater en andere bestrijdingsopties.   
 
Onderzoeksmogelijkheden 
Naast de werkelijke verbruiken wil Dolmans Landscaping Group in de komende jaren ook een 
opvolgend onderzoek doen naar het gebruik van zonne-energie. Hiervoor is al een opzet 
gemaakt v.w.b. de volgende drie mogelijkheden, waarbij de werkelijke toepasbaarheid nog 
verder moet worden onderzocht:  

1. Via een centrale plaats (werf) opwarmen van water middels zonnecollectoren met een 
boiler systeem 

2. Op locatie in de wijk middels een mobiele installatie 
3. Op de machine 

  
Het voordeel van idee 1 is dat de productie van warm water grootschalig kan worden 
aangepakt. Een dak kan bijv. worden voorzien van zonnecollectoren en een grote opslag van 
water op het terrein. Nadeel is dat er ruimte nodig is voor de collectoren en opslag. Een ander 
nadeel van het verwarmen op een centrale plek is transport van warm water. Punt Groen bijv. 
maakt zowel gebruik van verwarming op hun kantoorlocatie als met mobiele installaties.  
Verwarming op locatie (2) heeft als voordeel dat grootschalig transport van water niet nodig is, 
je gebruikt lokaal beschikbaar water (meestal een sloot of boezem e.d.) en verwarmt ter 
plaatse. Nadeel is dat het voor die dag te gebruiken water ook verwarmd moet worden. Opslag 
en buffer zijn lastiger te realiseren dan op een centraal daartoe in te richten installatie op een 
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vaste plaats, denk hierbij vooral aan de collectoren die ruimte vragen en niet zozeer aan het 
verplaatsen van een tank dat eenvoudig met een vrachtwagen valt te transporteren.  
Punt 3 vraagt de grootste uitdaging maar is als de techniek het toelaat de beste oplossing. Het 
is al eens berekend dat er ongeveer 100 m2 oppervlak aan collectoren nodig is om het water 35 
graden binnen een doorlooptijd van ¾ uur te verwarmen en dat is al rijdend niet mogelijk. 
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6 Bronvermelding 
 

Bron / Document Kenmerk 

Handboek CO2-prestatieladder 3.0 Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen

www.co2emissiefactoren.nl 

Nederlandse norm Environmental 
management – Life Cycle assessment 
– Requirements and guidelines 

NEN-EN-ISO 14044 

www.milieudatabase.nl Nationale Milieudatabase

Branchevereniging GWW GWWtotaal.nl

Heatweat Technologies 
http://heatweed.com/nl/ 

WeedControl BV www.weedcontrol.nl

DuboCalc Bibliotheek versie 4.03.04062015 

HOAF http://hoafweedcontrol.nl

LCA-quickscan vergelijking 
onkruidbestrijdingsmethoden. Jonkers, 
N. 2012. IVAM Research and 
consultancy on sustainability 

https://www.wur.nl/nl/show/Chemische-
onkruidbestrijding-op-verhardingen-blijkt-beste-voor-
milieu.htm 

Milieubarometer 
https://www.milieubarometer.nl/CO2-footprints/co2-
footprint/piek-technische-service-bv-2016/ 

 

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 5 
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