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1 INLEIDING 

Deze ketenanalyse beschrijft de CO2-emissies die teweeggebracht worden door het grondverzet dat 
uitgevoerd wordt in het kader van de milieuwerken binnen de EU. Op basis van de PMC (Product Markt 
Combinatie) ‘sectoren en activiteiten’ blijkt dat grondverzet behoort tot de top 6 van de meest 
materiële Scope 3-emissies binnen de boundary van het CO2-prestatieladdercertificaat.  

Jan De Nul Group is als internationale aannemer actief in verschillende sectoren. Dit onder meer in de 
offshore services, de baggerwerken, de civiele projecten en milieuwerken. In het kader van deze 
ketenanalyse beperkt het begrip Jan De Nul Group zich tot onderstaande milieuwerken in de Europese 
Unie: 

 Bodemsanering: Ontgraving 

 Sanering sediment: Milieubaggeren 

 Valorisatie van gronden en sedimenten 

Deze ketenanalyse van grondverzet heeft als doel om een globaal overzicht te krijgen op het 
grondverzet van de milieuwerken binnen Jan De Nul Group, de emissies te identificeren en 
reductiemogelijkheden te formuleren. Om dit te bereiken wordt het document als volgt opgebouwd:  

 Een beschrijving van de keten en de ketenpartners; 

 bepalen van de CO2-emissies in de keten van het grondverzet; 

 overzicht van de reductiemogelijkheden en hun potentiele CO2-besparing; 
 bronvermelding. 
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2 BESCHRIJVING VAN DE KETEN EN KETENPARTNERS 

Binnen Jan De Nul Group wordt grondverzet veroorzaakt door verschillende types werkzaamheden. 
Deze werkzaamheden veroorzaken een significante CO2-emissie binnen de top 6 van de meest 
materiële scope 3 emissies. 

 Bodemsanering: Ontgraving 

Jan De Nul Group saneert en herontwikkelt verontreinigde sites. Het doel van bodemsaneringswerken 
is om de verontreiniging in de bodem weg te nemen, hiervoor bestaan verschillende technieken, bv. 
pump & treat, chemische oxidatie, bodemluchtextractie, ... Maar de meest bekende 
bodemsaneringstechniek is ontgraving. Tijdens de ontgraving wordt de verontreinigde bodem 
verwijderd met behulp van een graafmachine, eventueel ondersteund door bemaling wanneer dieper 
gegraven wordt dan de grondwaterspiegel. Na de ontgraving worden de gronden tijdelijk opgeslagen 
of onmiddellijk getransporteerd naar een definitieve verwerkingslocatie. De keuze van de 
behandelingsplaats, meer bepaald on-site of off-site, is afhankelijk van verschillende factoren, 
waaronder de beschikbare ruimte, het volume te behandelen bodemmaterialen, de kostprijs, de aard, 
de concentratie en het voorkomen van de verontreinigingen. Bij off-site saneringen wordt bij voorkeur 
gebruik gemaakt van het dichtstbijzijnde valorisatiecentrum (Envisan, s.d.). 

 Sanering sediment: Milieubaggeren 

Jan De Nul Group verwijdert en behandelt vervuilde sedimenten uit havens, kanalen en waterlopen. 
Tijdens deze activiteit wordt verontreinigde waterbodem verwijderd met behulp van een kraan op 
ponton of baggerschepen, waarbij de kans op ongewenste effecten minimaal is door het realiseren 
van een minimum aan mors en vertroebeling en een hoge baggernauwkeurigheid met betrekking tot 
de te baggeren verontreinigde lagen. Na het baggeren worden de verontreinigde sedimenten 
getransporteerd naar een definitieve verwerkingslocatie. 
 

 Valorisatie van gronden en sedimenten 

Jan De Nul Group beschikt over geografisch goed verspreide valorisatiecentra. Deze centra beschikken 
over de nodige vergunningen en gespecialiseerde installaties om reinigingstechnieken toe te passen 
op verschillende bodemtypes. Op deze centra kan ook tijdelijk niet-verontreinigde grond opgeslagen 
worden, waaruit kan worden geput voor civiele of andere werken. Op deze centra is er dus vrijwel een 
continue aan- en afvoer van gronden. Enerzijds worden gronden aangevoerd door externe klanten, 
anderzijds worden ook gronden en sedimenten aangevoerd die afkomstig zijn van werven of projecten 
van Jan De Nul Group (cfr. Bodemsanering door ontgraving en sedimentsanering door milieubaggeren). 
Niet verontreinigde of gereinigde gronden worden na opslag afgevoerd naar civiele of andere werven, 
verontreinigde gronden en restfracties worden getransporteerd naar een finale verwerker of 
stortplaats. 

In het kader van de scope drie emissies beperkt deze ketenanalyse zich tot het aan- en afvoeren van 
verontreinigde grond naar de valorisatiecentra van Jan De Group en de partijen (gronden of 
sedimenten) waarvoor de afdeling grondstromen het transport gecoördineerd heeft. 

Jan De Nul Group is zich bewust van het brandstofverbruik tijdens bovenstaande werken. Zware 
machines, vrachtwagens en schepen worden ingezet om het bodemmateriaal van de ene naar de 
andere locatie te vervoeren. Door onderstaande ketenanalyse beoogt Jan De Nul Group inzicht te 
verwerven in de keten van het grondverzet en reductiemogelijkheden te formuleren.  
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2.1 BESCHRIJVING KETEN GRONDVERZET 

De scope 3 CO2-emissies veroorzaakt door grondverzet wordt toegewezen aan de categorie up- en 
downstream transport zoals beschreven in de categorie-indeling van het GHG-Protocol Scope 3 
Standard. 

In Figuur 1 wordt de keten van het grondverzet met inbegrip van de verschillende ketenpartners 
gevisualiseerd. Op de met grijs gekleurde ketenpartners oefent Envisan geen invloed uit. 
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- Duwboot met beun
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Producenten- en 
handelaars van 

transportmiddelen
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Opdrachtgever (Onder)aannemer Transportbedrijven

 

Figuur 1. Overzicht van de keten van grondverzet met de bijhorende ketenpartners. 
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2.2 BESCHRIJVING KETENPARTNERS 

In onderstaande paragrafen volgt een beschrijving van de verschillende ketenpartners , zoals 
weergegeven in figuur 1, en hun aandeel in de keten. 

2.2.1 OVERHEID 

Het begrip overheid verwijst naar Europese, nationale en regionale overheden en omvat zeer 
uiteenlopende organisaties. Met betrekking tot deze ketenanalyse nemen overheden een belangrijke 
functie op als beheerder van het wegen- en waterwegennetwerk. Daarom worden deze 
overheidsorganisaties in het bijzonder toegelicht. Hierbij is het belangrijk te vermelden dat ze in 
sommige landen een publiek-privaat of louter privaat karakter hebben en ze daarom niet altijd tot de 
categorie overheid behoren. 

In Vlaanderen is de Vlaamse Waterweg nv bevoegd voor het beheer en de exploitatie van de 
waterwegen in Vlaanderen. Ze streven naar meer binnenvaart en werken samen met andere 
overheden en organisaties om het waternetwerk nauw aan te sluiten op de spoor- en de 
autosnelwegen in Vlaanderen. Daarnaast zijn ze bevoegd voor het onderhoud, de verdere verbreding 
en uitdieping van de waterwegen. Hierdoor wordt toegang verleend aan grotere vrachtschepen, 
waardoor het laadvermogen van de schepen stijgt. Niet alleen Vlaanderen, maar ook andere Europese 
regio’s beschikken over gelijkaardige organisaties.  De invloed van Envisan op de beheerders van de 
Europese waterwegen met de Vlaamse waterweg nv in het bijzonder is te verwaarlozen (De Vlaamse 
Waterweg nv, s.d.). 

De wegbeheerder is onder meer bevoegd voor de staat van de weg, het aanleggen van nieuwe wegen 
en het bepalen van de infrastructuur. Een goede wegeninfrastructuur vermindert files waardoor de 
reistijd verkort en er minder CO2 wordt uitgestoten. Tevens bepaalt de wegbeheerder de 
maximumsnelheid op de weg. Uit een studie van het VITO blijkt dat vrachtwagens het meest 
brandstofefficiënt zijn bij een snelheid van 80 tot 85 km per uur en een snelheidsverlaging van 90 naar 
80 km per uur resulteert in een daling van de CO2-uitstoot met 5 tot 15% afhankelijk van het type 
vrachtwagen. Dergelijke onderzoekresultaten kunnen door de overheid als wegbeheerder 
geïmplementeerd worden. Een ander voorbeeld waarbij de overheid een invloed heeft als 
wegbeheerder is de kilometerheffing voor vrachtwagens (CE Delft, 2004; Vlaanderen, 2005, s.d.2). Ook 
hierop heeft Envisan geen inspraak. 

Naast de waterweg- en wegbeheerder zijn er nog andere voorbeelden waarbij de overheid optreedt 
als ketenpartner. Zo controleert de OVAM het naleven van de grondverzetsregeling zoals opgenomen 
in het VLAREBO (Vlaams Reglement betreffende de bodemsanering). Daarnaast stelt de OVAM 
informatie over het grondverzet beschikbaar via de website met de nodige verwijzingen naar de 
wetgeving (OVAM, s.d.1, s.d.2). De overheid kan ook optreden als opdrachtgever. Zo schrijft de OVAM 
verschillende aanbestedingen uit voor bodemsaneringen met inbegrip van grondverzet. 

2.2.2 AANNEMER (JAN DE NUL GROUP) - ONDERAANNEMERS 

De CO2-emissies van aannemers of onderaannemers binnen Jan De Nul Group ontstaan voornamelijk 
door de rechtstreekse activiteiten op een project of in de grond- en sedimentverwerkingscentra. De 
activiteiten die op de werven uitgevoerd worden met behulp van heavy equipment worden 
opgenomen in Scope 1.  

Aannemers die ingeschakeld worden om gronden of sedimenten aan- en af te voeren van werven en 
valorisatiecentra kunnen een invloed uitoefenen op de veroorzaakte CO 2-emissies. Zo kan een 
aannemer de opdrachtgever sturen door duurzame vormen van transport in de offertes  op te nemen. 
De aannemer kan aan de transportbedrijven vragen of contractueel verplichten om uitsluitend buiten 
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de spitsuren te rijden of het transport te organiseren met een dubbele oplegger in plaats van twee 
aparte vrachtwagens (CE Delft, 2017). 

2.2.3 OPDRACHTGEVER 

Een opdrachtgever kan invloed uitoefenen door eisen op te leggen aan de aannemer of door (fictief 
gunnings-) voordeel te verlenen aan bedrijven die inzetten op CO2-reducties.  

In België neemt OVAM de voortrekkersrol op zich om aannemers te motiveren tot certificatie op de 
CO2-prestatieladder. Om de CO2- uitstoot bij uitvoering van bodemsaneringen zo laag mogelijk te 
houden voerde de OVAM enkele jaren geleden de CO2-calculator in. Die moet in elke 
bodemsaneringsproject worden toegepast om te bepalen wat de meest geschikte saneringstechniek 
is. Technieken waarbij minder CO2 vrijkomt, worden op die manier bevoordeeld. Vanaf de zomer 2020 
zal bij aanbestedingen voor bodemsaneringswerken die in opdracht van OVAM uitgevoerd worden ook 
rekening gehouden worden met de CO2-prestaties van de aannemer. Daarvoor zal gebruik gemaakt 
worden van de CO2-prestatieladder.  

2.2.4 ENERGIELEVERANCIERS EN OLIEMAATSCHAPPIJEN 

Energieleveranciers en oliemaatschappijen hebben een invloed op alle ketenpartners. Het energie- en 
olieaanbod en bijgevolg de prijzen sturen de keuze van de verschillende ketenpartners. Zo kunnen 
hoge olieprijzen, de keuze van distributiebedrijven voor elektrische vrachtwagens of de voorkeur voor 
de binnenvaart versterken. 

2.2.5 PRODUCENTEN EN HANDELAARS VAN TRANSPORTMIDDELEN 

Vervoersmiddelen, zoals vrachtwagens en schepen, dienen geproduceerd te worden. Het integreren 
van milieuvriendelijke technologieën, zoals een rijassistentiesysteem, een snelheidsbegrenzer of een 
bepaald ontwerp van de scheepsromp, is sterk afhankelijk van de vraag en de kennis die voorhanden 
is. Transportbedrijven zouden producenten kunnen aansporen om emissiereducerende technologieën 
op te nemen in het ontwerp.   

Niet alleen de producenten, maar ook de handelaars van schepen, vracht- en bestelwagens hebben 
een invloed op de transportbedrijven. Zo kunnen handelaars elektrische bestelwagens promoten door 
prijsreducties of door de voordelen van een elektrische bestelwagen in de verf te zetten tijdens de 
verkoop (Bouman, Lindstad, Rialland & Strømman, 2017). 

2.2.6 TRANSPORTBEDRIJVEN 

Transportbedrijven zorgen voor het transport van grond en dit zowel via de binnenvaart als met vracht- 
en bestelwagens. Het primair energieverbruik en de CO2-emissiefactor van de binnenvaart zijn bij een 
gelijke afstand per tonkilometer een factor drie tot vier lager dan dat deze van een vrachtwagen.  Naast 
het type transport, heeft de afstand en bijgevolg het brandstofverbruik een belangrijke invloed op de 
CO2-emissies van de transportbedrijven. Aannemers kunnen hierover eisen stellen aan de 
transportbedrijven (CE Delft, 2013). 

2.2.7 CONCLUSIE 

Uit bovenstaande beschrijving van de ketenpartners is het mogelijk te concluderen dat de 
transportbedrijven de grootste bijdrage leveren tot de CO2-impact van deze keten. Toch is het aandeel 
van de andere ketenpartners niet te verwaarlozen. 
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2.3 CO2-EMISSIES GRONDVERZET 

2.3.1 WERKWIJZE 

Om de totale CO2-emissie van het grondverzet te bepalen worden alle transporten door derden van 
de valorisatiecentra in België in 2018 in kaart gebracht, aangevuld met een inschatting van het 
grondverzet veroorzaakt door de werven. De berekeningswerkwijze wordt hieronder verder toegelicht: 

1. Verzamelen van de primaire data van de 4 Belgische valorisatiecentra (Hulsdonk, Moen, Monsin 
en Saint-Ghislain) en de dienst grondstromen 

Om inzicht te verwerven in de CO2-emissies dewelke ontstaan tijdens het aan- en afvoeren van de 
gronden op de valorisatiecentra en het grondverzet afkomstig van en naar de werven is het van belang 
om inzicht te verwerven in de tonnages en de gereden of gevaren afstanden. Deze data wordt 
gedefinieerd als primaire data en zijn afkomstig van verschillende departementen van Jan De Nul 
Group.  

Primaire data Afstanden en tonnages per transportmiddel 

Tabel 1: Overzicht van primaire data 

2. Analyseren van de primaire datasets 

De primaire data wordt gesorteerd en geanalyseerd volgens: 

 Aanvoer vs. Afvoer, aanvoer gebeurt namelijk heel vaak door externe klanten, Envisan heeft 
weinig invloed op de keuze van transportmiddel. Voor afvoer van gronden zal Envisan zelf een 
transportfirma inschakelen, hierbij kan er mogelijks invloed uitgeoefend worden; 

 Berekenen van de trajecten: wegtransport vs. binnenvaart met bijhorend voor-en natraject 
per vrachtwagen; 

 Berekenen van de tonkilometers door de respectievelijke afstanden van de trajecten te 
vermenigvuldigen met de getransporteerde tonnages; 

3. Extrapolatie van de tonnages, tonkilometers en CO2-emissies voor het CPEM in Toulon, THV 
Amoras en Terranova NV. 

De berekende tonnages, tonkilometers en CO2-emissies van de 4 valorisatiecentra in België (excl. 
Dienst grondstromen) worden op basis van omzetcijfers geëxtrapoleerd voor het CPEM in Toulon, 
THV Amoras en Terranova NV. 

4. Berekenen van de CO2-emissies van de 4 Belgische valorisatiecentra (Hulsdonk, Moen, Monsin 
en Saint-Ghislain) en het grondverzet veroorzaakt door de dienst grondstromen 

Aan elke berekende tonkilometer wordt een emissiefactor toegekend per transportmodus met behulp 
van de secundaire data. De secundaire gegevens worden verkregen uit de literatuur. De gebruikte 
emissiefactoren zijn gebaseerd op de totale uitstootcijfers (well to wheel) van de website 
“CO2emissiefactoren.nl”, een overzicht van de gebruikte CO2-emissiefactoren is terug te vinden in 
Tabel 3: Overzicht CO2-emissiefactoren in het kader van de CO2-uitstoot van de keten van het 
grondverzet. 

Tabel 2: Overzicht van secundaire data. 

Secundaire data Lijst CO2-emissiefactoren 
Handboek 3.0 CO2-prestatieladder 
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Het grondverzet voor Jan de Nul Group gebeurt via wegtransport en binnenvaart. Het wegtransport 
wordt uitgevoerd door trekkers met oplegger, binnenvaarttransport wordt uitgevoerd schepen van 
kleine tot gemiddelde grootte. De kleine schepen hebben een laadvermogen van respectievelijk 300 
ton en 600 ton wat overeenstemt met een totaal van 10 tot 20 vrachtwagens. De CO2-emissiefactoren 
van bovenvermelde modi worden weergegeven inTabel 3: Overzicht CO2-emissiefactoren in het kader 
van de CO2-uitstoot van de keten van het grondverzet. 

Tabel 3: Overzicht CO2-emissiefactoren in het kader van de CO2-uitstoot van de keten van het grondverzet 

Uit Tabel 3: Overzicht CO2-emissiefactoren in het kader van de CO2-uitstoot van de keten van het 
grondverzet wordt duidelijk dat de CO2-impact van de binnenvaart per tonkilometer kleiner is dan de 
uitstoot bij het wegtransport met een zware oplegger.  

2.3.2 RESULTATEN 

1. Tonnage grondverzet per modus 
 
De getransporteerde tonnages grond en sediment werden berekend op basis van de primaire data. 
60% van de tonnages wordt getransporteerd per vrachtwagen, 40% wordt getransporteerd via 
binnenvaart. 

 

Figuur 2: Tonnage grondverzet per modus 
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Vrachtwagen: Trekker met oplegger 0,082 

Binnenvaart: Klein, 300-600 ton  0,041 

Binnenvaart:  Gemiddeld, 1500-3000 ton 0,030 
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2. Tonkilometers per modus 

De getransporteerde tonnages grond en sediment worden vermenigvuldigd met de afstanden van de 
afgelegde trajecten, dit respectievelijk per modus (wegtransport vs. binnenvaart). De resultaten 
hiervan worden weergegeven in onderstaande tabel. 

Tabel 4: Tonkilometers per transportmodus 

 Tonkilometers 
vrachtwagen 

Tonkilometers 
binnenvaart: 

Schip 

Tonkilometers 
Binnenvaart:  

Voor- en 
natraject per 
vrachtwagen 

Totaal aantal 
tonkilometers  

Hulsdonk 6.815.389 53.112.224 1.205.582 61.133.195 

Moen 30.991 3.450.916 43.987 3.525.894 

Monsin 11.830.045 2.524.741 54.507 14.409.293 

Saint-Ghislain 3.055.433 0 0 3.055.433 

Grondstromen 12.543.330 7.003.610 1.569.684 21.116.624 

CPEM Toulon 771.832,10 2.098.574,50 46.315,75 2.916.722 

THV SeReAnt 15.552.502,15 42.286.508,01 933.267,49 58.772.278 

Terranova NV 917.940,24 2.495.835,51 55.083,34 3.468.859,09 

Totaal 51.517.462,67 112.972.409,41 3.908.426 168.398.298 

Uit deze analyse blijkt dat 69% van de tonkilometers wordt afgelegd via binnenvaart (incl. voor- en 
natraject). Na vergelijking met de getransporteerde tonnages blijkt dat de meeste tonkilometers 
afgelegd worden door binnenvaartschepen.  
 

 
Figuur 3: Tonkilometers per modus 
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Bij transport via binnenvaart wordt 97% van de tonkilometers gevaren door de schepen, 3% wordt 
gereden door de vrachtwagens tijdens het voor- en natraject.  
 

 

Figuur 4: Tonkilometers binnenvaart: verdeling schip vs. vrachtwagen in voor- en natransport 

3.  CO2-emissies 

Op basis van de gereden tonkilometers wordt finaal de CO2-emissie per modus bepaald. De totale CO2-
uitstoot veroorzaakt door grondverzet bedraagt 8.934 ton CO2. 

Tabel 5: CO2-emissies up- en downstream transport valorisatiecentra België en grondverzet gebaseerd op de data van 2018. 

  

Vrachtwagen 

(Ton CO2) 

Binnenvaart: Schip 

(Ton CO2) 

Binnenvaart:  

Voor- en 
natraject per 
vrachtwagen 

(Ton CO2) 

  

TOTAAL 

(Ton CO2) 

IN OUT IN  OUT 

Hulsdonk 282,36 276,51 1.106,59 1.044,25 98,86 2.808,56 

Moen 2,54 0,00 91,74 11,78 3,61 109,68 

Monsin 543,68 426,38 23,42 52,32 4,47 1.050,28 

Saint-Ghislain 119,35 131,20 0,00 0,00 0,00 250,55 

Grondstromen 1.028,55 /  210,11 /  128,71 1.367,38 

CPEM Toulon 33,67 29,62 43,39 39,36 3,80 149,84 

THV SeReAnt 678,39 596,92 874,35 793,20 76,53 3.019,39 

Terranova 40,04 35,23 51,61 46,82 4,52 178,21 

Totaal 2.728,57  1.495,86  2.401,21 1.987,74 320,50 8.934 
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Vrachtwagens staan in voor 47% van de totale CO2-emissie veroorzaakt door grondverzet, dit stemt 
overeen met 4.224 ton CO2. Binnenvaart inclusief het voor- en natransport staat in voor 53%, dit stemt 
overeen met 4,709 ton CO2.  

 

Figuur 5: CO2-emissie per modus 

Bij de tonkilometers had het voor- en natraject bij binnenvaart een aandeel 3%. Op vlak van CO2-
emissie resulteert dit in 7% van de CO2-emissie bij binnenvaart. Vrachtwagens hebben dus een grotere 
impact per tonkilometer dan scheepsvervoer. 

 

Figuur 6: CO2-emissie binnenvaart: verdeling schip vs. vrachtwagen in voor- en natransport 
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REDUCTIEMOGELIJKHEDEN 

Deze ketenanalyse geeft een globaal inzicht in de verdeling van tonkilometers en emissies bij 
grondverzet. Op basis van deze gegevens worden volgende reductiemogelijkheden voorgesteld: 

 Procedureel vastleggen van de voorkeur voor scheepsvaart, indien mogelijk en zinvol, boven 
wegtransport. 
 

 Het inzicht in Scope 3 – grondverzet kan verbeterd worden door het verwerven van inzicht in 
de verbruiksgegevens van de transporteurs. Hiervoor zou gebruik gemaakt kunnen worden 
van een registratiesysteem waarbij de lading, de rit en het type brandstof van de vrachtwagens 
geregistreerd wordt.  
 

 Jan De Nul Group kan in overleg gaan met haar transporteurs en zo de verduurzaming van het 
transport evalueren. De transporteurs hebben invloed op het wagenpark, onderhoud van het 
wagenpark, type brandstof, afgelegde traject, de rijtijden en het rijgedrag van de chauffeurs. 
Volgende maatregelen kunnen getroffen worden door de transporteurs: 

o Opleiding van de chauffeurs in verband met duurzaam rijden 
o Installeren van een snelheidsbegrenzer op de vrachtwagens 
o Aandacht voor onderhoudsstaat van vrachtwagens 

 
 In de offerte kunnen duurzame alternatieven opgenomen worden. Dit bijvoorbeeld door het 

aanbieden van biobrandstoffen, CNG (Compressed Natural Gas) of elektrisch aangedreven 
vrachtwagens. Daarnaast kunnen ook de voordelen van andere vervoersmodaliteiten ten 
opzichte van het wegtansport aangehaald worden. Het zou bijkomend opportuun zijn om een 
ruwe schatting van de CO2-impact per offerte op te stellen. Zowel het vervoer via het spoor als 
de binnenvaart stoten per tonkilometer goederentransport minder CO 2 uit dan het 
wegverkeer. Indien het grondtransport geheel via de binnenvaart zou gebeuren, ongeacht of 
dit effectief mogelijk is, levert dit een CO2-reductie op van 1869 ton CO2.  
 
Ruwe inschatting CO2-besparingspotentieel: Indien 2,5% van de huidige tonkilometers 
afgelegd zou worden per schip in plaats van per as, kan een CO2-reductie van 2% bekomen 
worden. 
 

 Een tweede reductiemogelijkheid heeft betrekking op transparante communicatie en continue 
monitoring. Uit bovenstaande resultaten blijkt dat het wegtransport de grootste impact heeft 
op de CO2-emissies van de keten. Om de primaire data verder te verifiëren, zou het nuttig zijn 
om informatie van transportbedrijven in te winnen en dit met betrekking tot hun 
brandstofverbruik, het type brandstof, de bandenspanning en de levensduur van de 
vrachtwagens. Dit om in de toekomst een verdere reductie te bekomen. Een deel van deze 
informatie zou op een leveringsbon ingevuld kunnen worden of in de boekhouding 
opgenomen kunnen worden. In de huidige ketenanalyse worden de CO 2-emissiefactoren 
uitgedrukt in kg CO2 per tonkilometer. Hierbij wordt er geen rekening gehouden met het 
brandstoftype. Door deze bijkomende informatie van de transportbedrijven kunnen de CO2-
emissiefactoren voor brandstof aangewend worden, wat een nauwkeurig inzicht oplevert. Uit 
onderzoek van Bouman et al. (2017) blijkt dat het gebruik van biobrandstoffen in de 
scheepvaartsector een potentiële CO2-reductie van 25 tot 84% te hebben. Toch stelt dit 
onderzoek ook vast dat geen enkele individuele maatregel volstaat om aanzienlijke CO 2-
reducties in de sector te bekomen. 
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 Tot slot kunnen reducties ook bekomen worden door de voorkeur te geven aan lokale 
transportbedrijven. Hierdoor blijft de afstand van het voor- en natraject beperkt. Bijkomend 
kan er uitsluitend gekozen worden voor transportbedrijven die het Lean & Green programma 
integreren binnen hun organisaties. Één maatregel die door het Lean & Green programma naar 
voren wordt geschoven is een horizontale samenwerking. Dit betekent een samenwerking in 
de planning, in de uitwisseling en/ of de combinatie van ladingen (Connekt, s.d.).  
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