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Inleiding 

V.d. Bijl & Heierman beschikt thans over het certificaat CO₂-bewust niveau 3 en heeft de ambitie te 
gaan certificeren voor niveau 5 van de CO₂-prestatieladder. Als onderdeel van dit niveau dient een 
relevante ketenanalyse te worden gemaakt. Aangezien de organisatie onder de categorie ‘Klein 
bedrijf’ valt, volstaat het om één ketenanalyse te maken. Dit verslag is een analyse van de scope 3-
emissies van V.d. Bijl & Heierman BV. Hiermee hebben we bepaald waarop wij onze scope 3 
ketenanalyse kunnen uitvoeren zoals verwoord in de eis 4A1/5A1 van de CO₂ prestatieladder. 
 
De opzet van deze ketenanalyse is gebaseerd op de scope 3 accounting GHG protocol; 

1. Beschrijving van de waardeketen; 
2. Bepalen van de voor V.d. Bijl & Heierman b.v.  relevante scope 3 emissies; 
3. Identificeren van onze partners in de waardeketen; 
4. Kwantificeren van deze emissies. 

 
Correctie 2020: 
I.v.m. wijzigingen in de gehanteerde CO2-conversiefactoren in paragraaf 2, is deze ketenanalyse 
aangepast. Voor wijzigingen zie de cursief en grijs gemarkeerde teksten.  
 
1. Scope en waardeketen V.d. Bijl & Heierman b.v.  

V.d. Bijl & Heierman Beheer BV bestaat uit de volgende vennootschappen:  
V.d. Bijl & Heierman BV, V.d. Bijl & Heierman boomverzorging BV, Grevelingen Groen BV, en vanaf 
2019 VDBH West BV. In deze rapportage wordt gemakshalve gesproken over V.d. Bijl & Heierman.  
De bedrijfsactiviteiten bestaan uit: design & construct, aanleg, onderhoud van:  groenvoorziening, 
particuliere- en bedrijfstuinen, dak-/gevelbegroening, bosbouw, infra, riolering, halfverharding, 
begraafplaatsbeheer, boomverzorging, bermverharding, onkruidbeheersing.  
De waardeketen is vanaf grondstoffen delving, eventuele verwerking, transport, waardencreatie 
door uitvoering/levering, eventuele nazorg en onderhoud opgesteld.  
De in scope 3 behandelde categorieën zijn gebaseerd op de categorieën vanuit de  
CO₂-prestatieladder, zie onderstaande afbeelding. 

Scopediagram - Bron: CO₂-prestatieladder 3.0, SKAO 
 
Volgens het Green House Gas Protocol staan de scope 3 emissies voor overige indirecte emissies. 
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Deze zijn 'het gevolg van activiteiten van de onderneming'. Deze komen alleen voort uit 'bronnen die 
geen eigendom zijn van- en/of beheerd worden door de onderneming.'  De tabel hieronder laat een 
overzicht zien van de scope 3 emissies verdeeld over 15 categorieën volgens het GHG protocol: 

Scope 3 verdeling - Bron: CO₂-prestatieladder 3.0, SKAO 
 

Om de scope 3-emissies te kunnen plaatsen in de context is het van belang om te weten dat 76% van 
onze CO2-uitstoot veroorzaakt wordt in scope 3, reden waarom wij een nadere analyse nuttig 
achten. 
 

 
 

2. Analyse categorieën Scope 3 van activiteiten 
Hieronder vindt u een toelichting op de aanwezige activiteiten in scope 3 zoals in de scope en 
waardeketen (in de hiervoor opgenomen tabel) benoemd. Hierbij wordt toegelicht waar deze 
emissie plaatsvindt in het proces en hoe deze emissie-bron is beoordeeld op grootte en 
beïnvloedbaarheid. Voor genoemde inkoopomzetcijfers in de 15 GHG-categorieën, verwijzen wij 
naar bijlage 1: “CO2-emissies Scope 3”.  
 

2.1 Categorie 1: ingekochte goederen en diensten  
Deze categorie omvat alle emissies die vrijkomen tijdens de productie van gekochte producten in het 
verslagjaar van de onderneming. Met product wordt een product of service/dienstverlening 
bedoeld. Deze uitstoot mag geen betrekking hebben op de upstream 2 tot en met 8 emissies. Dit 
betreft voor ons bijv. planten, grond, betonproducten, bomen, grond, bestratingsmaterialen, hout, 
e.d. en inkoop van diensten (onderaannemers, zzp’ers, inleners, adviseurs, etc..). Aangezien 
onderaannemers en leveranciers achterblijven in het aanleveren van informatie/emissiecijfers, zijn 
de emissies berekend aan de hand van, waar mogelijk, het gemiddelde van twee referenties 
waarvan wel gegevens bekend zijn, afgezet tegen de inkoopomzet. De emissiecijfers zijn verkregen 
uit de milieudatabase of van leveranciers die deze gegevens wel hebben (bv. De Beijer met 
bermproducten). 
 
2.1.1 Bermverhardingsblokken 

Referenties: Bosch Beton en Swaans.  
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Berekening ref. 1 Bosch Beton: spec. Bosch Beton: 218.160 kg beton x 0,096276388 kg CO₂ (bron: 
getal Milieudatabase excl. vervoer omdat Bosch dat apart aangeeft) = 21.003,66 kg CO₂ + 10 
vrachten à 12,05 kg CO₂ = 21.124,15 kg CO₂ is 0,5369 kg CO₂ per euro inkoopomzet. 
Berekening ref. 2 Swaans: inkoopomzet bij Swaans: € 41.567 x 1,9235 (= CO₂-uitstoot beton/euro 

zoals berekend bij Morssinkhof) = 78.977,30 kg CO₂ + 11 vrachten (à 12,05 kg) = 132,55 kg CO₂ = 

79.109,85 kg CO₂. Dat is 1,9032 kg CO₂ per euro inkoopomzet.  

Gemiddelde CO₂-uitstoot per euro van 2 referenties: 1,2200 kg CO₂. 

Totale inkoopomzet = € 97.615,66, dus totale CO₂-uitstoot bermblokken: 119.092,70 kg CO₂. 

2.1.2 Bermvulling 

Dit betreft grauwacke, menggranulaat etc.. Referentie: één leverancier aangezien deze beschikt over 
zeer nauwkeurige berekeningen: De Beijer. Berekening a.d.h.v. specificatie met emissiecijfers 
(milieudatabase): 652.342,19 ton CO₂. Inkoopomzet bij De Beijer:  
€ 348.009. Dat is 1,8745 kg CO₂ per euro. Inkoopomzet in deze categorie: € 540.467,05, dus totale 
CO₂-uitstoot bermvulling: 1.013.104,43 kg CO₂. 

 
2.1.3 Bestrating 

Hieronder valt: tegels, klinkers, grind, split, asfalt, beton. Referenties: Morssinkhof en Martens 
Beton. 
Berekening ref. 1 Morssinkhof: a.d.h.v. specificatie hoeveelheden materialen en transport (door 
Morssinkhof) met emissiecijfers (milieudatabase): 1,9235 kg CO per euro. Inkoopomzet bij 
Morssinkhof: € 58.088. Dus CO₂-uitstoot: 111.732,55 kg CO₂. 
Berekening ref. 2 Martens Beton: a.d.h.v. pakbonnen: 215.340 kg beton à 0,09908639 kg CO (= 
21.337,26 kg CO₂) + 15 vrachten (15 x 50 km a 0,241 = 180,75 kg CO₂). Totaal 21.518,01 kg CO₂. 
Inkoopomzet bij Martens: € 86.199. Dat is 0,2496 per euro.  
Gemiddelde CO₂-uitstoot per euro van 2 referenties: 1,0866 kg CO₂. Inkoopomzet in deze categorie: 

€ 1.091.444,55, dus totale CO₂-uitstoot bestrating: 1.185.929,01 kg CO₂. 

2.1.4 Hout 

Hieronder vallen: tuinhuizen, schuttingen, etc.. Volgens verklaring van leverancier Van Vliet Hout is 
dit CO₂-neutraal). Hiervoor is een certificaat afgegeven. Inkoopomzet in deze categorie: € 69.456 x -
1,3342, dus totale CO₂-uitstoot hout: -92.667,93 kg CO₂. 
 
Correctie categorie ‘hout’ 2020: 
Hoewel volgens een officiële verklaring van leverancier de CO2-uitstoot negatief is (zie certificaat Van 
Vliet), geldt voor de norm van de CO2-prestatieladdder dat de CO2-uitstoot minimaal 0 kg CO2 
bedraagt. De totale CO₂-uitstoot van houtinkopen wordt door de organisatie derhalve vastgesteld 
op: 0 kg CO₂. 
 
2.1.5 Inhuur 

Onderaannemers en inleenkrachten werken in bijna alle gevallen met materieel van V.d. Bijl & 
Heierman (scope 1) en maken ook gebruik van het transport naar de projectlocaties van V.d. Bijl & 
Heierman. Referenties: Loonbedrijf Hendriks en Bestratingsbedrijf Henken. 
Berekening ref. 1 Hendriks: deze leverancier kan ons geen gegevens aanleveren dus is er een 
inschatting gemaakt o.b.v. onze eigen omzetcijfers, afgezet tegen scope 1/2 van ons bedrijf (in 2017: 
1160,05 ton CO₂ op 12,5 mln. omzet, dus 0,000092804 ton CO₂ per euro x  (inkoopomzet bij 
Hendriks): € 154.203 = 14,31 ton CO₂ = 14.310,60 kg CO₂ = 0,0928 kg CO₂ per euro. 
Berekening ref. 2 Henken: deze leverancier kan ons geen gegevens aanleveren dus is er een 
inschatting gemaakt o.b.v. onze eigen omzetcijfers, afgezet tegen scope 1/2 van ons bedrijf (in 2017: 
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1160,05 ton CO₂ op 12,5 mln. omzet, dus 0,000092804 ton CO₂ per euro x  (inkoopomzet bij 
Henken): € 87.058 = 8.070 kg CO₂ = 0,0927 kg CO₂ per euro. 

Gem. uitstoot 2 ref.: 0,0928 per euro. Inkoopomzet in deze categorie: € 4.161.587,65, dus 
totale uitstoot inhuur: 385.988,22 kg CO₂. 

2.1.6 Inhuur manuren 

Dit zijn zzp’ers en inleenkrachten. Referenties: J. Quint en Mts. V.d. Sluis. 
Berekening ref. 1, J. Quint, werkvoorbereider. CO₂-uitstoot valt in scope 1/2, dus alleen woon-
/werkverkeer: Ochten-Opheusden 20 km retour x 240 werkbare dagen = 4.800 km x 0,224 = 1075,2 

kg CO₂ op ink.omzet van € 64.030 = 0,0168 kg CO₂ per euro. 

Berekening ref. 2 Mts. V.d. Sluis, buitendienst. CO₂-uitstoot valt in scope 1/2, dus alleen woon-
/werkverkeer: Randwijk-Opheusden 9,4 km retour x 240 werkbare dagen = 2.256 km x 0,224 = 505,34 

kg CO₂ op ink.omzet van € 40.882 = 0,0124 kg CO₂ per euro. 

Gemiddelde uitstoot 2 referenties per euro: 0,0146 kg CO₂. Inkoopomzet in deze categorie:  
€ 828.653,92, dus totale uitstoot inhuur manuren 12.078,90 kg CO₂. 

2.1.7 Ornamenten 

Hieronder vallen straatmeubilair, beelden, tuinbanken, sierpalen, beton. Referentie: Bosch Beton. 
Berekening: zie specificatie leverancier: 218.160 kg constructief beton à 0,096276388 kg CO₂ (cijfer 
milieudatabase voor productie excl. vracht) = 21.003,65 kg CO₂ en 10 vrachten a 12,05 kg CO₂ (o.b.v. 
calculatie: gem. afstand vrachten = 50 km retour x 0,241 kg CO₂ = 12,05 kg CO₂ per vracht) = 120,5 kg 
CO₂ = totaal 21.124,15 kg CO₂. Inkoopomzet leverancier: € 39.347. Dat is 0,5369 kg CO₂/euro. 

Inkoopomzet in deze categorie: € 19.010,60, dus totale CO₂-uitstoot ornamenten: 10.206,11 kg CO₂. 
 
2.1.9 Overige dienstverleners 

Hieronder vallen o.a. adviseurs, financiële instellingen, verzekeraars, belastingdienst, nutsbedrijven. 
Inkoop 2018: € 1,3 mln.(11,69% van totale inkoopomzet). Referenties: Bibby en Denkwijzer. 
Berekening: referentiebedrijf voor emissiecijfers van een kantoormedewerker: www.wepro.nl 
(advies en dienstverlening): 4,39 ton CO₂-uitstoot per medewerker/jaar (400 medewerkers 1.654 ton 
CO₂ in 2017); 1 medewerker 5 dagen dienstverlening a 0,018 ton/werkdag. Voor onze 2 referenties 
is met dit getal een gemiddelde CO₂-uitstoot berekend. Deze is afgezet tegen de totale inkoopomzet. 
Zodoende beloopt de categorie ‘overige dienstverleners’ 24.474,55 kg CO₂ in 2018. 

2.1.10 Overige materialen 

Deze bestaan uit de meest uiteenlopende materialen, zoals vijvermaterialen, zout, PBM’s, 
verkeersborden, werkplaatsmaterialen, kantoormaterialen, etc.. Deze zijn te divers om de emissies 
te kunnen bepalen. 0 kg CO₂.  

 
Correctie 2020: 
Nu we meer inzicht hebben in de emissies, leek het ons niet reëel om voor een categorie waarbij geen 
CO2 wordt opgenomen door het product (bv. plantmaterialen) een CO2-neutraal emissiecijfer te 
hanteren, hetgeen in 2018 wel is gedaan. Daarom is besloten een gemiddelde CO2-uitstoot te 
hanteren van de categorieën: bestrating, hout, ornamenten, zand, riolering: 0,63 kg CO2/euro.  
De totale CO₂-uitstoot van overige materialen wordt dan: 692.520 kg CO2 in 2018. 

2.1.11 Planten/bomen  

Dit zijn vaste planten, vijverplanten, dakbegroening, bomen, struiken, speelgazon, graszoden, etc.. 
Bij planten en bomen is de uitstoot die vrijkomt bij het kweken en vervoeren niet bekend, maar dit is 
slechts een klein aandeel gezien het feit dat onze plantenleveranciers in onze directe omgeving 
gevestigd zijn (het laanboomcentrum van Nederland!). Daarbij nemen plantmaterialen CO₂ op, 
waardoor de CO₂-uitstoot per saldo neutraal zal zijn. Zie ook:  

http://www.wepro.nl/
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http://bosschemilieugroep.nl/wat-speelt-er/klimaatbos-rond-s-hertogenbosch 
https://thijsvandenbrande.be/2016/11/bomen-en-jeugdwerk/ 

 
2.1.12 Riolering 

Alle rioleringsmaterialen, zoals buizen, koppelstukken, e.d.. 
Referenties: één leverancier: Joosten Kunststoffen, want deze beschikt over een CO₂-footprint en 
zeer gedetailleerde inkoopgegevens. Berekening: 501 ton CO₂ bij 3 vestigingen (zie CO₂-footprint). 
Omzet € 37 mln. Dat is 0,0135 kg CO₂ per euro. Inkoopomzet bij Joosten: € 235.802 x 0,0135 kg CO₂ = 
3.183,33 kg CO₂.  
Totale inkoopomzet in deze categorie: € 420.554,67 x 0,0135 kg CO₂ = 5.677,48 kg CO₂  

2.1.13 Zand/grond 

Hieronder vallen: vulzand, bomengrond, compost, tuinaarde, meststoffen, etc.. 
Referenties: Van Leusden, K3 Delta. 
Berekening ref. 1, Van Leusden: volgens inkoopspecificatie: (15.000 m3) 22.500.000 kg zand x 
0,00826628 kg CO₂/kg (Nat.Milieudatabase), dus 185.991,30 kg CO₂. Inkoopomzet bij V. Leusden: € 
109.313, dus dat is 1,7015 kg CO₂ per euro. 
Berekening ref. 2, K3 Delta: volgens inkoopspecificatie berekend: 100.821,91 kg CO₂. Inkoopomzet 
bij K3 Delta: € 77.029, dus 1,3089 kg CO₂ per euro. 

Gemiddelde CO₂-uitstoot per euro: 1.5052 kg CO₂. Inkoopomzet in deze categorie: € 359.419,02. 
Totale CO₂-uitstoot zand/grond: 540.986,52 kg CO₂. 

 
Totaal categorie 1 incl. transport externen: 3.204.870 kg = 3.204,87 ton CO₂.  
 
Correctie 2020: 
Door bovenstaande wijzigingen in hout en overige materialen, wordt de totale CO2-uitstoot in 

categorie 1 (incl. transport externen): 3.726,53 ton CO2. 

 
Wijzigingen t.o.v. versie 1 ketenanalyse resumé: 
 

Jaar: 2018 Opgenomen CO2-uitstoot (ton) 2018 gecorrigeerde CO2-uitstoot (ton) 

Hout -92,67 0 

Overige materialen 0 428,99 

 

 
Let op! Hierbij is categorie 4 inbegrepen omdat het te ver strekt ook deze gegevens er uit te filteren. 
Deze cijfers kregen we niet los bij de leveranciers. 

http://bosschemilieugroep.nl/wat-speelt-er/klimaatbos-rond-s-hertogenbosch
https://thijsvandenbrande.be/2016/11/bomen-en-jeugdwerk/
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2.2 Categorie 2: Kapitaalgoederen 
Kopen en transporteren van kapitaal goederen voor de onderneming in het verslagjaar. Met 
kapitaalgoederen wordt volgens het GHG Protocol een product bedoeld met een lange levensduur. 
Denk aan panden, voertuigen (bedrijfswagens, vrachtwagens), machines (groot en klein) of ICT-
middelen. In de gebruiksfase valt het energiegebruik en de bijbehorende CO₂ uitstoot binnen scope 
1 en 2 van de onderneming. De invloed op deze categorie is matig, is zijn momenteel weinig CO₂-
gegevens bekend over de gehele levenscyclus van een product, hierdoor kan de onderneming geen 
onderscheid maken. Wel wordt gekeken naar aanschaf van zuinig materieel. Kapitaalgoederen onze 
organisatie: kantooromgeving, bedrijfsauto’s, materieel: dit is over 2018 minder dan 0% van de 
totale inkoopomzet geweest en daarmee verwaarloosbaar. Het betrof met name wagenpark en 
materieel. De kapitaalgoederen die wij inkopen voldoen reeds aan de nieuwste emissie-
/duurzaamheidsnormen (hetgeen alleen in scope 1 en 2 tot uitdrukking komt). Er is alleen gerekend 
met het vervoer van de ingekochte goederen naar onze bedrijfslocatie.  
Totaal categorie 2, kapitaalgoederen: 704 kg CO₂ (Bron: historisch overzicht grootboek).  
Een specificatie van de ingekochte kapitaalgoederen is te vinden in bijlage 2: “Inkoop 
kapitaalgoederen”.  

 
2.3 Categorie 3: Brandstof- en energie gerelateerde activiteiten 
Dit zijn emissies die vrijkomen tijdens het produceren van brandstof en het gebruik van energie die 
niet gerapporteerd is in scope 1 en 2. Aangezien wij als V.d. Bijl & Heierman b.v.  zelf geen brandstof 
produceren is deze emissie niet van toepassing. 0 kg CO₂. 
 

2.4 Categorie 4. Upstream transport en distributie 
Dit zijn emissies die vrijkomen tijdens het transporteren en distribueren van producten of services 
gekocht door de onderneming in het verslagjaar. Deze transport mag dan geen betrekking hebben 
op eigen transport. Dit moet dus onder beheer zijn van een externe partij. Voor V.d. Bijl & Heierman 
b.v. heeft deze categorie betrekking op het transport van onze leveranciers van ingekochte goederen 
en hierop hebben wij weinig invloed. Deze categorie is bij de emissiecijfers van categorie 1 en 12 
inbegrepen omdat de tijdsinvestering voor het uitfilteren van deze gegevens niet opweegt tegen de 

toch moeilijk beïnvloedbare output. 0 kg CO₂. 
 
2.5 Categorie 5. Productieafval  
Afval dat vrijkomt bij de productie van de aangekochte goederen en diensten. Hierover krijgen wij 
geen informatie van leveranciers. Bovendien hebben wij hierop weinig invloed en het strekt te ver 

dit te berekenen. N.v.t.. 0 kg CO₂. 
 
2.6 Categorie 6. Zakelijk reizen 
Dit wordt door de CO₂ prestatieladder onder scope 2 geschaard. 0 kg CO₂. 
 

2.7 Categorie 7. Woon-werkverkeer 
Vrijwel alle medewerkers van V.d. Bijl & Heierman b.v.  komen (uit dezelfde gemeente als de 
onderneming en komen) met hun privéauto (of fiets) naar het werk. Hiermee hebben we op jaarbasis 
een uitstoot op woon-werkverkeer wat in scope 3-categorie valt. Vanuit onze voetprint is dit een CO₂ 
uitstoot van 59,47 ton CO₂. Wij oefenen hier invloed op uit door personeel te werven in de nabije 
regio en personeelsregelingen voor fiets te faciliteren. 59.470 kg CO₂.  
Voor de berekening wordt verwezen naar bijlage 3: “Overzicht woon-werk 2018”. 
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2.8 Categorie 8. Upstream geleasede activa 
Dit zijn emissies die vrijkomen tijden het gebruiken van geleasede activa. 
Aangezien V.d. Bijl & Heierman b.v.  geen leaseproducten ter beschikking heeft waarbij de uitstoot 
niet in scope 1 of 2 is meegenomen, is deze categorie niet relevant voor de onderneming. Mochten 
deze activa wel van toepassing zijn, gebruiken zij de brandstof die reeds in scope 1/2 is 
meegenomen. 0 kg CO₂. 

 
2.9 Categorie 9. Downstream transport en distributie 
Het vervoeren en/of distribueren van verkochte producten naar de eindgebruiker of transporten 
door onze afnemers i.v.m. samenwerking met V.d. Bijl & Heierman b.v.. Het vervoer vindt plaats met 
eigen wagenpark, waarvan de CO₂-uitstoot reeds in scope 1/2 is meegenomen. Deze categorie is 
beperkt gezien in bijna alle gevallen de medewerker van V.d. Bijl & Heierman b.v. naar de klant gaat 
i.p.v. de klant naar onze locatie komt. Deze uitstoot wordt dus ‘overgezet‘ naar de uitstoot binnen 
onze organisatie en valt in scope 2. Daarnaast proberen we zoveel als mogelijk afspraken te clusteren 
om hiermee de gereden kilometers en daarmee uitstoot te beperken. 0 kg CO₂. 
 

2.10 Categorie 10. Processen van verkochte producten  
Dit heeft betrekking op ondernemingen die 'tussenproducten' verkopen. Dit zijn producten die nog 
niet klaar zijn voor gebruik en verder worden uitgewerkt door de volgende downstream partij(en). 
De energie die vrijkomt tijdens het produceren van het eindproduct valt binnen scope 3 in deze 
categorie. Het uiteindelijke onderhoud van de geleverde producten en diensten levert wellicht een 
(niet in cijfers uit te drukken) CO₂-uitstoot op, maar hierop is de invloed van V.d. Bijl & Heierman b.v. 
nagenoeg nihil. N.v.t. op onze onderneming. 0 kg CO₂. 

 
2.11 Categorie 11. Gebruik van verkochte producten 
Dit zijn emissies die vrijkomen tijdens het gebruik van het uiteindelijke product door een zakelijke 
klant of consument. Aangezien de producten/services die V.d. Bijl & Heierman b.v.  aanbieden geen 
‘halffabricaten’ zijn die door onze afnemers verder worden vormgegeven tot uiteindelijke 
producten, is deze categorie niet van toepassing op ons bedrijf. De uitstoot van de door ons 
geleverde materialen/diensten in de gebruikersfase zijn in veel gevallen nul. Plant- en 
houtmaterialen geven zelfs een negatieve CO₂-uitstoot! Gezien ons geleverde product slechts 
gevolgen heeft op het onderhoud/beheer en niet op de energieverbruiken van het object zelf, is 
deze uitstoot niet van toepassing voor V.d. Bijl & Heierman b.v.. 0 kg CO₂. 
 

2.12 Categorie 12. Afvalverwerking van verkochte producten 
Aan het einde van het 'leven' van de producten (end of life) zullen deze ook als afval verwerkt 
worden. Dit gebeurt door de partij die het product of de service op dat moment onder eigen beheer 
heeft. Deze emissies komen voort uit het transport en de behandeling van het afval afkomstig van de 
onderneming in het verslagjaar. Dit heeft betrekking op afval dat vrijkomt op kantoorlocaties en 
afval dat vrijkomt op projecten. Alleen bedrijfs-/kantoorafval wordt op ons bedrijf afgehaald door 
afvalverwerkers. Het afval dat vrijkomt op projectlocaties wordt door ons bedrijf met eigen 
vervoersmiddelen afgevoerd naar de afvalverwerker (brandstof valt echter in scope 1/2). De CO₂-
uitstoot die bij de verwerking (en transport) van afval vrijkomt is totaal 31.384,80 kg CO₂.  
Zie bijlage 4: “Afvalstoffen Van de Bijl & Heierman/Grevelingen Groen 2018”. 
 
Kanttekening 
Aangezien de zeer beperkt beschikbare cijfers over de CO₂-uitstoot bij afvalverwerking zeer 
tegenstrijdig zijn (zie toelichting conversiefactoren afval), hebben wij ervoor gekozen de CO₂-footprint 
van een van onze afvalverwerkers als uitgangspunt te nemen voor de berekening van de CO₂-uitstoot 
van al ons afval. Daarbij vormen de omzet van de leverancier en hun scope 1/2-cijfers de basis voor 
de berekening. Van de CO₂-emissies die vrijkomen bij het verwerkingsproces zelf (bv. compostering, 
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verbranding), kan bijna geen afvalverwerker ons informatie verstrekken. 

 
2.13 Categorie 13. Downstream geleasde activa  
Wanneer een onderneming eigen activa leaset aan andere bedrijven, valt de energie die tijdens dat 
verbruik vrijkomt binnen deze categorie. V.d. Bijl & Heierman b.v. least geen eigen materieel aan 
externe partijen en daarom is deze categorie niet toepasbaar voor de onderneming. Wij lenen geen 
materieel uit aan externen, dus niet van toepassing. 0 kg CO₂. 

 
2.14 Categorie 14. Franchise 
Dit zijn de emissies die vrijkomen tijdens het opereren van een franchise onderneming die niet zijn 
opgenomen in scope 1 of 2. Aangezien V.d. Bijl & Heierman b.v.  geen franchiseondernemingen 
heeft, is deze categorie niet van toepassing. 0 kg CO₂. 
 
2.15 Categorie 15. Investeringen 
Hierin worden de emissies bedoeld i.v.m. het doen van een investering binnen het verslagjaar in 
externe partijen. V.d. Bijl & Heierman b.v. heeft geen investeringen (bijv. materieel voor 
opdrachtgever) gedaan in externe partijen, dus deze categorie is niet van toepassing. 0 kg CO₂. 
 
Voornoemde categorieën zijn gespecificeerd in het inkoopoverzicht (blauwe regels) en de daarbij 
vermelde emissiegegevens (zie bijlage 1: “CO2-emissies Scope 3). 
 

2.16 Totale CO₂-uitstoot scope 3 
De totale CO₂-uitstoot in scope 3 bedraagt: 3.296.430 kg  3.296,43 ton CO₂. 
 
Correctie 2020: 
Door bovenstaande wijzigingen in hout en overige materialen, wordt de totale CO2-uitstoot in scope 
3:  3.818,09 ton CO2. 
 
De verdeling van categorieën is als volgt (zie tabel): 

 
 

3. Relevante scope 3 emissies  

In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de voor V.d. Bijl & Heierman b.v. relevante scope 3 emissies 
(GHG-protocol). Dit zijn emissies die risico’s voor ons geven, waar onze stakeholders kritisch belang 
bij hebben of op een andere manier voor onze organisatie of CO₂ voetprint significant zijn. Bij het 
benoemen van reductiedoelstellingen en maatregelen is het niet alleen van belang hoeveel CO₂ 
hiermee bespaard kan worden, maar ook hoeveel invloed V.d. Bijl & Heierman heeft op het deel van 
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de keten. Die invloed hebben wij echter niet overal door wensen van opdrachtgevers en door 
complexiteit/ondoorzichtigheid bij leveranciers (dichterbij lijkt duurzamer, maar als een leverancier 

gebruikmaakt van producenten die niet zo duurzaam te werk gaan, geeft dat een vertekend beeld).  
Het ligt het meest voor de hand ons te richten op dat deel van de processen waar de meeste CO₂ 
wordt uitgestoten, namelijk door brandstofverbruik van het wagen-/materieelpark, maar deze 
emissies vallen onder scope 1&2 en worden dus niet opgenomen in deze ketenanalyse.  
 
Om een beeld te krijgen van de activiteiten en de impact daarvan op onze CO₂-uitstoot is een 
opsomming en indeling gemaakt in bijlage 5: “Activiteitenoverzicht CO₂-uitstoot scope 3”. 
 
Tevens is per categorie (materiële emissies) de rangorde bepaald: 

GHG-categorie 1-15 CO₂-
uitstoot  
(ton) 

Impact 
sector 

Impact voor 
CO₂-uitstoot 
VDBH 

Potentiële 
invloed 

Toelichting Rang-
orde  

12 Afval  30,98 Groot Middel-groot Groot Zie afvaloverzicht 1 

1 ink.goederen /diensten 3726,53 Middelgro
ot 

Groot Middelgroot Totaaluitstoot inkooplijst (minus 
kapitaalgoederen en afval) 

2 

7 woon-/werk 59,47 Klein Klein Klein Overzicht woon-/werkverkeer 3 

2 kapitaalg. 0,70  Klein Klein Klein  4 

3 productie brandstof n.v.t. Klein Klein Klein N.v.t. 0 

4 transport leveranties n.v.t. Klein Klein Middelgroot Is bij categorie 1 inbegrepen! 0 

5 productieafval n.v.t. Klein Klein Middelgroot Strekt te ver dit te analyseren 0 

6 zakelijk reizen n.v.t. Klein Klein Klein Valt onder scope 2 0 

8 Emissies geleasde activa n.v.t. Klein Klein Klein Cat. kap.goederen al en 
brandstof valt in scope 1/2 

0 

9 Downstream transport n.v.t. Klein Klein Klein Reeds in scope 1/2 opgenomen 0 

10 Processen eindprod. n.v.t. Klein Klein Klein Reeds in scope 1/2 opgenomen 0 

11 Gebruik prod. n.v.t. Klein Klein Klein Reeds in scope 1/2 opgenomen 0 

13 downstream activa n.v.t. Klein Klein Klein Geen uitleen materieel 0 

14 Franchise N.v.t. Klein Klein Klein Vdbh heeft geen franchiseond. 0 

15 Investeringen N.v.t. Klein Klein Klein Er worden geen investeringen 
gedaan voor externe partijen 

0 

 
4. Ketenanalyse 

Aangezien wij vallen onder het type Klein Bedrijf voor de CO₂ prestatieladder volstaat het voor ons 
één scope 3 analyse uit te voeren voor één van de meer noemenswaardige scope 3 bronnen. 
Uit de 4.1.A Scope 3 ketenanalyse is het de verwerking van afval als meest relevante uit de selectie 
gekomen. Zie tabel hierboven.  
 

4.1 Keuze ketenanalyse  
 
Door onze activiteiten hebben wij de volgende soorten afval: asfalt, bedrijfs-/kantoorafval, beton, 
bouw- en sloopafval, brandbaar bedrijfsafval, gevaarlijk afval, groenafval, grond, hoogovenslakken, 
hout, puin en restafval. Daarbij zijn wij afhankelijk van de hoeveelheden die bij opdrachtgevers 
vrijkomen.  
Voor de keuze van de afvalsoort waarmee wij een CO₂-reductie willen behalen, zijn er twee factoren 
meegenomen: hoeveelheid en weging op grond van beïnvloedbaarheid en kansen in de markt, 
waarbij deze laatste factor een belangrijke overweging is. 
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Keuze afvalsoort t.b.v. ketenanalyse 

  
 
Hoewel van alle soorten afval de hoeveelheid afgevoerd groenafval niet het hoogste is, is deze 
afvalsoort toch geselecteerd om aan een nadere analyse te onderwerpen. Dit heeft vooral te maken 
met de potentiële invloed die erop uitgeoefend kan worden. Hierover meer in de reductie-
doelstellingen (5.1).  
Opgemerkt moet worden dat de afgevoerde hoeveelheid asfalt in 2018 een incident betreft, dus hier 
kunnen geen conclusies uit getrokken worden.  
 

 
 
Het groenafval van V.d. Bijl & Heierman wordt door afvalverwerkers meestal tot compost of 
biomassa verwerkt. Dit wordt vrijwel altijd vanaf de bedrijfslocatie naar de afvalverwerker gereden 
met eigen vervoer (brandstof in scope 1/2). 
 
Onderzoeksdoel 
Ten behoeve van deze ketenanalyse zal dan ook worden onderzocht hoe afvalverwerkers het 
groenafval verwerken volgens de Ladder van Lansink. Vervolgens zal worden bekeken in hoeverre 
wij invloed kunnen uitoefenen op de verwerkingsmethode waarvoor de afvalverwerker kiest en zo 
nodig zal worden bekeken of het haalbaar is om te kiezen voor de afvalverwerker die voor de 
verwerking een hogere trede op de Ladder van Lansink hanteert. Dit mag uiteindelijk niet leiden tot 
een verhoging van de CO2-uitstoot in scope 1/2, door bijvoorbeeld een grotere afstand, meer 
transportbewegingen of inefficiënte afvoerwijze en ook financieel zal dit een verantwoorde keuze 
moeten zijn. 
 

4.2 Ladder van Lansink (m.b.t. groenafval) 
Ons afvalbeleid is erop gericht prioriteit te geven aan de milieuvriendelijkste verwerkingswijzen. 
Deze staan bovenaan de 'ladder'. Ons beleid is erop gericht zo veel mogelijk afval de Ladder van 
Lansink te laten 'beklimmen'. In de praktijk betekent dit dat altijd zal worden gekeken of een 
bepaalde stap gerealiseerd kan worden. Pas indien dit niet het geval is zal een volgende, lagere stap 
in aanmerking komen. 
 

Afvalsoort kg Verwerking %

Punten o.b.v. 

hoev.heden 1-

12

Weging: beïnvloed-

baarheid 1-5 Prioriteit

Asfalt 1.345.451.180 B,C 97,880201% 12 1 12

Bedrijfs-/kantoorafval 95.400 E 0,006940% 8 3 24

Beton 60.600 C 0,004409% 6 1 6

Bouw- en sloopafval 24.420 C 0,001777% 4 1 4

Brandbaar bedrijfsafval 1.960 E 0,000143% 3 1 3

Gevaarlijk afval 70 F 0,000005% 2 1 2

Groenafval 754.700 C 0,054904% 9 5 45

Grond 24.808.356 B 1,804783% 11 2 22

Hoogovenslakken 85.420 B 0,006214% 7 1 7

Hout 34.940 C 0,002542% 5 1 5

Puin 3.247.679 B 0,236265% 10 2 20

Restafval 25.000 E 0,001819% 1 1 1
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Per niveau is het volgende vastgesteld: 
 

A. Preventie  

Uitgaande van de Ladder van Lansink is de eerste stap preventie. Als groenbedrijf is het beperken 
van het ontstaan van het groenafval echter een complexe optie. De hoeveelheid vrijgekomen 
(groen)afval, is afhankelijk van wat er op projecten vrijkomt. Er worden in toenemende mate 
maatregelen genomen om de hoeveelheid groenafval te beperken door te kiezen voor groen dat 
weinig onderhoud behoeft (en dus weinig afval genereert).   

 
B. Hergebruik  
Groenafval kan nuttig worden toegepast als grondstof voor bijvoorbeeld een bodemverbeteraar. 
Bodemverbeteraars worden gebruikt om de grondstructuur van de bodem te verbeteren en de 
vruchtbaarheid te verhogen. Afhankelijk van de categorie snoeiafval kan het als grondstof voor 
diverse producten worden toegepast. Een andere mogelijkheid is het toepassen van snoeiafval op de 
projectlocatie waar het vrijkomt. Door het snoeiafval op dezelfde locatie toe te passen (bijvoorbeeld 
als bodemverbeteraar of verwerken op paden), is het niet nodig het snoeiafval te transporteren.  
Hierbij zijn we afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever en/of de bestekseisen. Aangezien 
wij als bedrijf steeds vaker worden betrokken in de ontwerpfase, proberen wij het hergebruik van 
stoffen bij opdrachtgevers te promoten (bijv. het hergebruik van hout voor houten banken en het 
laten liggen van maaigras). Het aantal transportbewegingen wordt zoveel mogelijk beperkt. Hiermee 
wordt veel CO₂ bespaard, maar die heeft geen invloed op onze scope 3 emissies. 
 

 
C. Recycling  
Groenafval dat wordt aangeboden aan verwerker wordt meestal gerecycled en gecomposteerd. Dit 
beloopt circa 55% van de totale afgevoerde hoeveelheid groenafval.  

 
D. Energie  

Hierbij gaat het om het toepassen van het groen-/snoeiafval als brandstof. Het grootste deel van het 
snoeiafval wordt bij de verwerker nuttig toegepast. Veelal gaat het om biomassa, die wordt gebruikt 
voor energieopwekking. Het is een duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen. Geschikte 
stromen worden geselecteerd middels nauwkeurig gecontroleerde inzameling. Het snoeihout is 
gescheiden van de andere groene stromen en vrijgemaakt van verontreinigingen. Vervolgens wordt 
het snoeihout verkleind in diverse fracties. Ten aanzien van onze afvoer kunnen we zeggen dat we 
ongeveer 45% van ons groenafvalafvoeren naar deze partijen.  

 
 
 

https://ecopedia.s3.eu-central-1.amazonaws.com/styles/colorbox-groot/sa/media/4/4074-master.png?itok=qbEby0bG
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E. Verbranden  

Niet al het snoeiafval dat wordt aangeleverd bij de verwerker is geschikt voor een nuttige 
toepassing. Daarnaast blijft er bij sommige toepassingen ook een restproduct achter. In deze 
gevallen wordt toch gebruik gemaakt van de minst goede opties van de ladder, namelijk verbranden 
of storten van het product. Een ketenanalyse laat van een bepaald product of bepaalde dienst de 
CO₂-uitstoot zien van de gehele keten. Met de gehele keten wordt de levenscyclus van een product 
of dienst bedoeld van winning van de grondstof tot en met einde levensduur. Aangezien niet alle 
afvalverwerkers transparant blijken te zijn in de afgifte van verwerkingsgegevens, is ons niet bekend 
of (een deel van) ons groenafval wordt verbrand. 

 
F. Storten  
Niet alle hoeveelheden worden afgevoerd. Vanaf onze bedrijfslocatie is er naast de voorraad die er 
ligt ook sprake van stort bij niet bruikbaar materiaal. We hebben op dit moment nog niet goed 
inzichtelijk wat de hoeveelheid is die dat betreft ten aanzien van groenafval. Maar deze hoeveelheid 
is minimaal.   
 

In deze ketenanalyse wordt een vergelijking gemaakt tussen de mogelijkheden van de 
afvalverwerking. Op basis van de ladder van Lansink wordt vergeleken hoeveel CO₂-uitstoot wordt 
gereduceerd om te kiezen voor een hogere stap binnen de ladder van Lansink.  
 
De huidige wijze van verwerking van ons groenafval is als volgt onderverdeeld: 
 

 
Reeds behaalde CO₂-reductie  
De besparing van CO₂-uitstoot ten opzichte van storten is opgenomen in de onderstaande tabel. De 
onderdelen preventie en hergebruik worden uitgesloten uit onderstaande tabel, omdat deze 
activiteiten buiten de scope van deze ketenanalyse vallen. Beide categorieën vallen niet onder de 
verwerking van afval.  
 
Onderzoek heeft het volgende aangetoond: 
 Composteren t.o.v. storten/verbranden levert een CO₂-besparing op van: 0,052 ton CO₂/ton groenafval. 

 Vergisten van groenafval tot biomassa t.o.v. compostering levert een CO₂-besparing van 0,140 ton CO₂/ton 
groenafval op. Dat is een reductie van 37% (0,052/0,140*100).  

 Het vergisten van groenafval tot biomassa t.o.v. storten/verbranden geeft dus een CO₂-besparing van: 
0,052 + 0,140 = 0,19 ton CO₂/ton groenafval. 

(Bron: onderzoek Alterra). 
 
Dit resulteert bij ons in de volgende CO2-reducties in 2018: 

Huidige verwerkingsmethode Aantal kg groenafval 2018 Aantal ton Behaalde CO₂-reductie t.o.v. storten 

Compostering 259.860 259,86 13,51 ton CO₂ 

Vergist voor biomassa 341.360 341,36 64,85 ton CO₂ 

Onbekend (verwachte methode: compostering) 153.480 153,48 (indien compostering): 21,48 ton CO₂ 
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4.3 Ketenpartners 
De belangrijkste ketenpartners van V.d. Bijl & Heierman b.v. , gekoppeld aan bovenstaande CO₂ 
bronnen, zijn downstream:  

 Opdrachtgevers (overheden, provincies, gemeenten, bedrijven, overige klanten); 

 Onderaannemers 

 Uiteindelijke gebruikers (de maatschappij); 

 Afvalverwerkende industrie (zie afvaloverzicht). 
 

5. Reductiedoelstellingen en verbetermogelijkheden 

5.1 Reductiedoelstellingen 
 
Aan de hand van deze analyse kunnen reductiemogelijkheden bepaald worden. Bij het benoemen 
van kansrijke mogelijkheden om uitstoot van CO₂ terug te dringen is van belang:  
• De hoeveelheid CO₂ die bespaard kan worden door de maatregel;  
• In welke mate de organisatie invloed heeft op het proces waar de maatregel betrekking op heeft;  
• Haalbaarheid van de maatregel. 
 
De hoeveelheid groenafval is afhankelijk van wat er op projectlocatie vrijkomt. Dit is nauwelijks 
beïnvloedbaar. Het kan zijn dat een opdrachtgever instemt met het terplekke verwerken van het 
groenafval, maar meestal kiest hij ervoor het te laten afvoeren.  
De transportbewegingen zijn beïnvloedbaar, maar worden buiten beschouwing gelaten omdat de 
uitstoot die hierbij vrijkomt reeds in scope 1/2 is inbegrepen. 
 
Wat wél beïnvloedbaar is, is de wijze van afvalverwerking door de verwerker te kiezen die met zijn 
verwerkingsmethode(n) volgens de ladder van Lansink de hoogste treden beklimt.  
 
In de keten zien wij mogelijkheden om de CO₂-uitstoot te reduceren door een groter deel van het 
groenafval te laten vergisten in plaats van te laten composteren. Dit naar aanleiding van de 
onderzoeksresulaten van Alterra, zoals hierboven genoemd. Bij vergisting wordt biogas verkregen 
Dit gas bestaat uit methaan en koolstofdioxide en is na opwerking geschikt om te gebruiken in 
transportmiddelen. Op dit moment wordt 45% van het groenafval vergist.  
 
Ten behoeve van deze ketenanalyse zal dan ook worden onderzocht hoe afvalverwerkers het 
groenafval verwerken volgens de Ladder van Lansink. Vervolgens zal worden bekeken in hoeverre 
wij invloed hebben op de verwerkingsmethode waarvoor de afvalverwerker kiest en zo nodig zal 
worden bekeken of het haalbaar is om te kiezen voor de afvalverwerker die voor de verwerking een 
hogere trede op de Ladder van Lansink hanteert. 
 
Kwantitatieve reductiedoelstellingen 2020 
 

Verwerkingsmethode 
groenafval 2018 

Groenafval 
2018 

CO₂-
uitstoot 

Verwerking v.a. 
2020 

Reductie CO₂-
uitstoot per 
ton groenafval 

Te behalen 
reductie CO₂-
uitstoot 

Compostering 259,86 ton 
groenafval 

Onbekend Vergisting voor 
biomassa 

0,140 ton CO₂ 36,38 ton CO₂ 

Vergist voor biomassa 341,36 ton 
groenafval 

Onbekend Vergisting voor 
biomassa 

0 0 

Onbekend (uitgaande 

van compostering) 
153,48 ton 
groenafval 

Onbekend  Vergisting voor 
biomassa 

0,140 ton CO₂ 21,48 ton CO₂ 
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Op dit moment wordt ca. 55% van het groenafval niet vergist (als we ervan uitgaan dat het onbekende deel 

wordt gecomposteerd).  
 
V.d. Bijl & Heierman heeft de ambitie om de komende drie jaren vanaf 2020 3% CO₂-emissie te 
reduceren in de verwerking van ons groenafval. Dit bereiken wij door het vergroten van het 
aandeel in het vergisten van groenafval (i.p.v. composteren). Hierdoor wordt het aandeel vermeden 
CO₂-emissies groter (eis 4.B.1). 
 
Wetenschappelijk bewezen: het vergisten van groenafval tot biomassa t.o.v. compostering levert 
een CO₂-besparing van 0,140 ton CO₂/ton groenafval op. Dat is een reductie van 37% 
(0,052/0,140*100). 
De gecomposteerde hoeveelheid groenafval in 2018 is: 259,86 ton.  
Hiervan extra laten vergisten in plaats van composteren: 10% (=25,98 ton groenafval). 
Dit levert dus een reductie op van 3,7%. 
 
Om de reductiedoelstelling te kunnen realiseren en monitoren worden de volgende maatregelen 
genomen:  

1. Contact leggen met afvalverwerkers, bespreken mogelijkheden en afspraken maken over 
een duurzamere verwerking van het groenafval met het oog op CO₂-reductie.  

2. Uitsluiten van de afvalverwerkingsmethoden verbranden of storten (monitoren). 
Afvalverwerker jaarlijks beoordelen op methoden van afvalverwerking.  

3. Daarnaast: voorkomen van afval: achterlaten van houtsnippers/blad-/maai-afval in 
bosplantsoen .t.b.v.  compostering (minder afval, geen  transport en verwerking van 
groenafval meer nodig). Aangezien opdrachtgevers hierin nog terughoudend zijn proberen 
wij de toepassing van deze methode reeds in de ontwerpfase, waarin wij steeds vaker 
worden betrokken, te stimuleren.  

4. Toepassing Bokashi-methode: dit is een methode om organisch restmateriaal terug te geven 
aan de bodem. In het Japans betekent het "goed gefermenteerd organisch materiaal." Het 
wordt traditioneel gebruikt om de microbiële diversiteit in de bodem te verhogen en planten 
te voorzien van bio-actieve voedingsstoffen, zoals natuurlijke antibiotica en groeihormonen, 
vitamines en aminozuren. Dit heeft vooral betrekking op bladafval dat (na fermentatie) ter 
plekke wordt verwerkt. sinds 2019 passen we projectmatig deze methode toe. (2019: 
project met ca. 100 ton blad). 

5. Medewerkers bewust maken van afval en hun verwerking (personeelsoverleg, 
toolboxmeetings, nieuwsbrief). 

6. Inventariseren op welke wijzen hout- en groenafval hergebruikt kan worden.  
 
Voortgang realisering doelstelling  
Om de voortgang van de geformuleerde reductiedoelstellingen te bewaken, zal periodiek (tenminste 
halfjaarlijks) een voortgangsrapportage worden gepubliceerd in de periodieke rapportage (eis 4.B.2). 
In juli 2019 is het bedrijf een project gestart waarbij CO2-reductie hoog op de agenda staat. Dit 
vertaalde zich in diverse maatregelen (waaronder elektrisch materieel- en wagenpark). Voor wat 
betreft scope 3 zal het bedrijf op korte termijn de Bokashi-methode gaan toepassen bij de 
verwerking van ruim 100 ton blad.  
 
Als klein bedrijf voor de CO₂-prestatieladdder beschouwt V.d. Bijl & Heierman zich als middenmoter 
in vergelijking met sectorgenoten omdat andere, soortgelijke partijen niet zo’n uitgebreide scope 3- 
analyse hebben gepubliceerd en/of gecertificeerd zijn voor de CO₂-prestatieladder trede 3 (of 
hoger). 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Fermentatie
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Voorbeeld van vergelijkbaar bedrijf in de sector: heeft in 2018 in scope 1/2 een reductie behaald 
t.o.v. 2017 (gerelateerd aan de omzet) van 3,58%. Ons bedrijf 16,72%. 
 

5.2 Verbetermogelijkheden 
Hoewel we een groot inzicht hebben in onze CO₂-emissies en die in de keten, zijn de gepubliceerde 
CO₂-emissiegegevens van afvalverwerking soms onvolledig, tegenstrijdig, en niet altijd eenduidig.  
Vanwege deze onzekerheden hebben wij bepaalde aannames moeten maken al hebben wij hierin 
een verantwoorde keuze gemaakt. De komende tijd zullen we onderzoeken of er meer informatie 
gevonden kan worden die de aanname nog betrouwbaarder maakt. 
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6. Verantwoordelijk persoon en ondertekening 

 
 
 
 
…………………………………………………………………………………. 
A.H. Heierman 
Directeur V.d. Bijl & Heierman b.v.  
Eindverantwoordelijke CO₂ prestatieladder portfolio. 
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