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1 INLEIDING 

 

1.1 AANLEIDING 

Duurzaamheid is voor ons belangrijk vanuit maatschappelijk en bedrijfseconomisch oogpunt. Maatschappelijk 
zijn wij intrinsiek gemotiveerd om onze CO2-footprint te verlagen. Wij willen ketenregisseur zijn. Dit betekent dat 
wij actief kennis ophalen uit de bouwketen en samenwerkingen proactief opzoeken. Dit betekent niet alleen 
samenwerken naar “beneden” in de keten zoals onderaannemers en toeleveranciers maar ook naar “boven”: 
onze opdrachtgevers .  
 
De CO2-prestatieladder zetten wij in om ketenregisseur te zijn. De CO2 prestatieladder vraagt om tweetal 
ketenanalyses waarbij de emissie van broeikasgassen (GHG) vrijkomt in de keten. Het materiaal voor deze 
ketenanalyse is bepaald a.d.h.v. scope 3. De rangorde van materialen is terug te vinden in het rapport 'Meest 
materiele emissies Scope 3". 
 

1.2 DOEL KETENALAYSE 

BKN heeft haar energiemanagementsysteem ingericht om actief te sturen op scope 3 emissies. Met het 
uitvoeren van deze ketenanalyse wil BKN de volgende doelen bereiken: 

− Het creëren van inzicht in vrijkomende CO2-emissies in de gehele keten van zandwinning; 

− Het identificeren van CO2-reductiemogelijkheden voor de meest materiële scope-emissies; 

− Het voldoen aan eis 4.A.1 van het Generieke Handboek 3.0 van de CO2-Prestatieladder t.b.v. 
certificaatbehoud van BKN op niveau 5 door middel van een analyse die gaat over de één of meer van 
de meest materiële emissies in scope 3 uit de kwalitatieve rangorde. 

 
Naast het behalen van bovengenoemde doelstellingen wil BKN haar ketenpartners en  
 
+sectorgenoten betrekken bij het behalen van de reductiedoelstellingen. Het delen van informatie is hier een 
belangrijk onderdeel van.  
 

1.3 LEESWIJZER 

Aan de hand van de Corporate Accounting and Reporting Standard (Hoofdstuk 4 Setting Operational 
Boundaries) is de opbouw van deze ketenanalyse gebaseerd. De structuur van deze ketenanalyse bestaat uit 
vier algemene stappen.  

1. Beschrijf de betreffende keten; 
2. Bepaal welke scope 3 categorieën relevant zijn; 
3. Identificeer de partners in de keten; 
4. Kwantificeer de scope 3 emissies.  
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2 CO2-REDUCTIE BOSKALIS 

 

2.1 AMBITIE & DOELSTELLINGEN BKN 

BKN heeft de ambitie om 35% CO2 reductie te bewerkstelligen op eigen materieel in 2022 ten opzichte van het 
basisjaar 2017. 
 
Vanuit BKN is een CO2-managementactieplan opgesteld om de impact van haar activiteiten hierop te 
minimaliseren. Hierbij zijn reductiemaatregelen samen met een reductiedoelstelling (in % t.o.v. de 
emissiestroom) bepaald. Deze reductiedoelstellingen hebben als doeljaar 2022. Het CO2-managementactieplan 
voor projecten is grotendeels op deze doelstelling gebaseerd. BKN heeft de volgende reductiedoelstellingen 
gesteld: 
 
Hoofddoelstelling scope 1:  
In 2022 moet de uitstoot van CO2 als gevolg van brandstofverbruik door eigen materieel met minimaal 10 procent 
zijn gereduceerd. 
 

• Aanvullende doelstelling scope 2:  
De CO2-uitstoot als gevolg van elektriciteitsverbruik door de bedrijfspanden van BKN en waar mogelijk 
ook de projectlocaties en productielocaties (asfaltcentrales en reinigingslocaties) moet voor eind 2022 
naar nul. 
 

• Aanvullende doelstelling scope 3:  
Voor eind 2019 willen wij met tenminste één onderaannemer samenwerken om de uitstoot door materieel 
van de onderaannemer op ons project met 10 procent te reduceren. 

 

2.2 ACTIVITEITEN BKN 

BKN werkt aan infrastructurele projecten op land en water in voornamelijk Nederland. Als geïntegreerde Multi 
specialist zijn we onderscheidend in complexe werken die te maken hebben met ontwerp, aanleg en onderhoud 
van wegen, havens en waterwegen en de bescherming van kusten en oevers. 
 
BKN neemt alle fasen van een project voor haar rekening. Van het eerste nauwkeurige onderzoek naar de 
technische en financiële haalbaarheid, de gevolgen van een project voor milieu, tot de uitvoering. De 
voornaamste opdrachtgevers van BKN zijn: 

− Overheden; 

− Havenexploitanten; 

− Projectontwikkelaars. 
 
De brede expertise van BKN is te verdelen in drie segmenten:  

− Infrastructuur; 

− Rivieren en Dijken; 

− Kust en zeehavens. 
 
De segmenten worden ondersteund door de afdelingen van specialisme: 

− Bagger; 

− Specialistische grondverzet;  

− Grondstoffen;  

− Beton;  

− Asfalt. 
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2.3 CO2-PRESTATIELADDER NIVEAU 5 

Het Energiemanagementsysteem van BKN is sinds 2012 niveau 5 gecertificeerd op de CO2-prestatieladder. Eens 
per 3 jaar wordt BKN opnieuw beoordeeld. 
 
Scope-emissies 
Conform de geldende eisen van niveau 5 van de CO2-prestatieladder dient het bedrijf inzicht te hebben in de 
CO2-emisses die het bedrijf doet veroorzaken. Deze CO2-emisses zijn onder te verdelen in scope 1, 2 en 3 
emissies volgens het Green House Gas Protocol (GHG-protocol). Onderstaand zijn de scope emissies van BKN 
in kaart gebracht.  
 

Scope 1 emissies Scope 2 emissies Scope 3 emissies 

Directe emissies Indirecte emissies Overige indirecte emissies 

CO2-uitstoot veroorzaakt door 
BKN.  

CO2-uitstoot door elektragebruik 
en personenvervoer.  

CO2-uitstoot door diensten van 
derden waar BKN gebruik van 
maakt.   

Voorbeeld: 
- Gasverbruik eigen gebouwen; 
- Brandstofverbruik eigen materieel.  

Voorbeeld: 
- Opwekking van energie en 
warmte door energiecentrale.  

Voorbeeld: 
- Ingehuurde transportbedrijven; 
- Productie ingekochte materialen.  

 

2.4 EIS 4.A.1. CO2-PRESTATIELADDER 

Conform de eisen op niveau 5 van de CO2-prestatieladder (Generieke Handboek 3.0) dient het bedrijf inzicht te 
hebben in de scope 3 emissies, welke gekoppeld zijn aan bedrijfsactiviteiten. Onderstaand is de eis toegelicht.  
 
4.A.1 ‘Het bedrijf heeft aantoonbaar inzicht in de meest materiële emissies uit scope 3, en kan uit deze scope 3 
emissies tenminste 2* analyses van GHG-genererende (ketens van) activiteiten voorleggen’. 
 
De relevante scope 3 emissies zijn door BKN geïdentificeerd en de relatieve omvang bepaald aan de hand van 
de voorgeschreven methode uit het handboek CO2-prestatieladder 3.0. Doel hiervan was om op basis van 
indicaties voor de relatieve omvang, te komen tot een rangorde van de meest materiële/relevante scope 3 
emissiebronnen die samen de grootste bijdrage leveren aan de totale scope 3 emissies van het bedrijf en 
tegelijkertijd beïnvloedbaar zijn door het bedrijf. 
 
Jaarlijks wordt er gecontroleerd welke scope 3 emissiebronnen van toepassing zijn. De bepaling van de relatieve 
omvang en rangorde is weergegeven in document: ‘Analyse rangorde scope 3 emissies’. 
 
Uit deze rangorde moet een bedrijf twee onderwerpen selecteren om twee ketenanalyses op uit te voeren. Bij het 
opstellen van de ketenanalyses dienen de scope 3 emissies gekwantificeerd te worden. De volgende nadere 
(rand)voorwaarden zijn gesteld aan de ketenanalyses: 

1. De ketenanalyses dienen betrekking te hebben op de projectenportefeuille. 
2. Het bedrijf dient eigen analyses uit te (laten) voeren. Het meeliften bij de uitvoering van een betaalde 

opdracht van een klant is niet toegestaan. 
3. Er dient een ketenanalyse te worden gemaakt voor een van de twee meest materiële emissies én een 

andere ketenanalyse voor een van de zes meest materiële emissies uit de rangorde. 
4. A Corporate Accounting and Reporting Standard (Hoofdstuk 4 Setting Operational Boundaries) geeft de 

herkenbare structuur van elke ketenanalyse: 
a) Beschrijf de betreffende keten 
b) Bepaal welke scope 3 categorieën relevant zijn 
c) Identificeer de partners in de keten 
d) Kwantificeer de scope 3 emissies 

5. Het resultaat van de analyse dient een aanvulling te zijn op de bestaande (gepubliceerde) kennis en 
inzichten en dient bij te dragen aan het voortschrijdend maatschappelijk inzicht. 
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3 ONDERBOUWING KETENANALYSE 

 

3.1 UP- EN DOWNSTREAM CO2-EMISSIES 

Conform de voorschriften van de CO2-Prestatieladder handboek 3.0 wordt er een keuze gemaakt uit de top 
twee meest materiele scope 3 emissies op basis van de Product Markt Combinaties (PMC’s). BKN heeft in 
2017 analyse naar de inkoopuitgave uitgevoerd. Deze inkopen zijn te relateren naar CO2-emisses, zowel voor 
de inkoop van goederen als de inhuur van transportbedrijven en leveranciers. Op basis van de analyse blijkt dat 
de volgende inkopen de grootste CO2-emissie veroorzakers zijn: 
 
Upstream 

1. Aangekochte goederen en diensten: 
o Inhuur van diensten van derden, zoals transportbedrijven; 
o Productie in te kopen materialen en producten, benodigd voor het realiseren van projecten; 

2. Kapitaalgoederen; 
3. Brandstof- en energie gerelateerde activiteiten, geen onderdeel van scope 1 en 2; 
4. Transporten en distributie; 
5. Gegenereerde afval. 

 
Downstream  

6. ‘End of life’ behandeling van verkochte producten. 
 

3.2 KEUZE KETENANALYSE 

Deze ketenanalyse is gericht op de zandhandel (het transport van zand naar projecten van Boskalis). Uit 
paragraaf 4.1 blijkt dat de transport, onder aanneming en de inkoop van materieeldiensten een zeer grootdeel 
van de scope 3 emissie-uitstoot vertegenwoordigd. In de ketenanalyse is gekozen om te kijken naar transport 
van de bouwstof zand.  
 
Boskalis wint en verhandelt grondstoffen zoals zand, grond, klei, baggerspecie en diverse bouwstoffen. Deze 
primaire en secundaire grondstoffen gebruiken we zelf in onze projecten. We verhandelen ze ook aan externen. 
Zand is een verzamelnaam voor diverse producten, namelijk ophoogzand, straatzand, M3C/M3D zand, 
betonzand, etc. Doordat Boskalis veel gebruik maakt van ophoogzand, is de ketenanalyse hierop gericht. 
 
Het doel van de ketenanalyse is tweeledig: 

1. Het in kaart brengen van de logistieke keten m.b.t. het transport van zand; 
2. Het identificeren en kwantificeren van reductiemogelijkheden binnen de keten. 

 

3.3 DATA-VERZAMELING 

Voor deze ketenanalyse wordt voornamelijk gebruik gemaakt van gebruik gemaakt van zowel primaire- als 
secundaire data. Primaire data kan worden gezien als de belangrijkste data die wordt gebruikt in de 
berekeningen. Secundaire data wordt gezien als data die meer inzicht geeft over het onderwerp.   
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4 BESCHRIJVING VAN DE WAARDEKETEN 

 

4.1 KETENSTAPPEN 

Voor de analyse dienen eerst de verschillende stappen in de keten te worden vastgesteld. Om vervolgens per 
stap te bepalen welke activiteiten CO2-uitstoot genereren. De waardeketen is schematisch weergegeven in 
onderstaande diagram.   
  

 
 

4.2 IDENTIFICATIE KETENPARTNERS 

Het identificeren van de ketenpartners is een onderdeel van de ketenanalyse. Zo wordt duidelijk wat de rol is 
van de ketenpartners en bij wie welke informatie opgevraagd moet worden ten behoeve van het bepalen van 
de CO2-emissies in de keten. Daarnaast is inzicht in de invloed van de diverse ketenpartners van belang. Om 
antwoord te kunnen geven op de vraag: ‘met wie kan Boskalis het beste samenwerken om CO2-reductie te 
bereiken?’  
 
Zoals paragraaf 5.1 laat zien, zijn er een aantal ketenpartners mee gemoeid om het voor BKN mogelijk te maken 
zijn werkzaamheden uit te voeren.  

Boskalis Nederland (BKN) 
BKN als aannemer van het werk is verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden. Als 
hoofdaannemer selecteer je zelf op onderaannemers waardoor een hoofdaannemer een grote invloed kan 
hebben op het de CO2-emissies tijdens de uitvoering van het project. Boskalis kan invloed uitoefenen op in te 
huren typen transportmiddelen en transportbedrijven faciliteren in duurzame brandstoffen op projectlocatie.  
 
 

Schakel 
1

•Zandwinning  

Schakel 
2

•Transport per schip

Schakel
3

•Overslag depot /vrachtwagens

Schakel 4
•Transport per vrachtwagen

Schakel 5
•Uitvoering project

Schakel 6
•Hergebruik /End of Life

1. Winning
2. Transport 

schip

3. Overslag 
depot  / 

vrachtwagens

4. Transport 
vrachtwagens

5. Uitvoering  
project 

6. Hergebruik 
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Opdrachtgevers  
De opdrachtgever kan invloed op CO2-emissies uitoefenen door eisen te stellen voor de uitstoot van CO2. Uit 
een interne inventarisatie is gebleken dat de gemeente Rotterdam het grootste aandeel heeft in het afnemen van 
zand bij de loswallen (locaties: Opijnenstraat en Nesserdijk) van Boskalis.  
 
Provincies/districten 
De provincie speelt een belangrijke rol in het stellen van ambities en doelstellingen op het gebied van 
duurzaamheid. Zij kan hiermee een sterke invloed uitoefenen op gemeenten en bedrijven.  
 
Ingehuurde transportbedrijven 
Een project/Boskalis maakt, naast eigen materieel, ook gebruik van transportbedrijven voor het verhandelen van 
zand naar de projecten. Door een samenwerking met een transportbedrijf aan te gaan, kunnen kosten voor het 
onderzoeken van mogelijkheden voor het verduurzamen van transport gedeeld worden. Daarnaast beschikken 
transportbedrijven over relevante data.   
 
De ‘Markt’ 
Producenten van vrachtauto’s en duurzame brandstoffen hebben een grote invloed op de CO2-uitstoot. Alle 
bovengenoemde ketenpartners zijn afhankelijk van de ontwikkelingen in de markt. 
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5 KWANTIFICATIE SCOPE 3 EMISSIES 

 

5.1 VRIJKOMENDE CO2-EMISSIES  

5.1.1 SCHAKEL 1: ZANDWINNING 

De zandwinning wordt door Boskalis uitgevoerd. Het gewonnen zand wordt vervolgens door bedrijf X vervoerd 
naar de Loswal (gevestigd te Rotterdam). Voor de winning is een aanname gedaan op basis van 
gebruiksgegevens. Een zandzuiger verwerkt ca. 1000 m3 per uur. De zandzuiger verbruikt 300 liter per uur. Per 
m3 heeft de winning dus 0.3 liter diesel * conversiefactor van diesel (3230 gram CO2) = 0,97 gr. CO2/m3 gekost. 
 

5.1.2 SCHAKEL 2: TRANSPORT PER SCHIP 

Het transport van het zand gebeurt per schip van (bedrijf) X. De afstand is niet bekend en er is daarom een 
aanname gedaan van 30 km. Daarbij doen we de aanname van het transport met een Groot Rijnschip. De 
conversiefactor hiervoor is 30 gram CO2 per tonkilometer.    
 
De totale CO2-uitstoot van het transport per boot is: 1,35 gr. CO2/m3 vrij. 
 

5.1.3 SCHAKEL 3: OVERSLAG EN OPSLAG 

Het lossen van het schip gebeurt door een overslagkraan, die het zand (via lopende banden) opslaat in “trechters”. 
Doordat niet alles in trechters kan, wordt zand ook veelal op hopen “gereden” met shovels. Vrachtwagens worden 
middels een trechter gevuld.  
 
De overslagkraan heeft ca. 3 uur nodig om een schip van 1000 ton (700 m3) te lossen. De totale CO2-uitstoot die 
het lossen van een schip genereerd is 141.474 g CO2. Door dit getal te delen door het verwerkte materiaal komt 
er (141.474/ 700) 0,2 g CO2/m3 vrij.  
 

MACHINE  Verbruik Gebruikstijd  Emissiefactor   CO2-uitstoot Scope  

Overslagkraan  
(Type x)  

14.6 
liter/uur 

3 uur  3.230 141.474 1 

Transportbanden Nihil  Nihil  0 Nihil 
 

2 

Trechters Weegbrug en 
accommodatie 

Nihil  Nihil  0 Nihil 
 

2 

Tabel 2.  
Het voordeel bij het gebruik van trechters is dat het zand niet geladen hoeft te worden door shovels. En dus geen 
uitstoot van CO2. 
 

5.1.4 SCHAKEL 4: TRANSPORT VRACHTWAGENS 

Het transport van het ophoogzand wordt verzorgd door zowel eigen transportmiddelen als onderaannemers. 
Omdat het transport uitgevoerd wordt met diverse soorten en maten vrachtauto’s is hiervan een gemiddeld 
brandstofverbruik uit onze eigen gegevens (en ervaringscijfers) gebleken van 1:4.  
 
Verder is het laadvermogen van de auto’s sterk afhankelijk van het type, zo kan een trailer meer vervoeren als 
een 6x6 auto. Om toch de uitstoot te kunnen berekenen dient hiervan een gemiddeld laadvermogen vastgesteld 
te worden. Dit laadvermogen houden wij aan op 24m3 per vracht. Als laatste uitgangspunt is de transportafstand 
van belang. De Boskalis heeft (uit ervaringscijfers) een werkregio van ca. 50 km.  
 
Dit komt neer op een CO2-uistoot per vracht van:  
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Door nu de emissiefactor uit het handboek (3.230 g CO2/liter diesel) te hanteren is bekend hoeveel CO2 uitstoot 
er gegenereerd wordt per m3.  
 
0,52-liter x 3.230= 1.68 gram CO2/m3   
 

5.1.5 SCHAKEL 5: UITVOERING 

Als het zand op de bouwlocatie aankomt, is het toe aan zijn laatste stap in de analyse, namelijk het verwerken 
ervan. Dit gebeurt door een shovel/ mobiele kraan voor cunetten en door een rupskraan bij rioleringswerk. De 
ervaringscijfers wijzen ons erop dat ca. 70% van het zand verwerkt wordt door een shovel/mobiele kraan en 30% 
verwerkt wordt door een rupskraan. In onderstaande tabel staat weergegeven per machinegroep, wat deze 
uitstoten. 
 

Machine  Productie 
per dag  

Hoeveelheid 
(liter/dag) 

Hoeveelheid 
(liter/m3) 

Conversie 
factor  

Uitstoot 
(gram/ 
1m3)   

Uitstoot (gram/ m3) 
(%) 

Shovel/ mobiele 
kraan 

800 m3 37,44 0,05 3.230 0,16 0.112 (70%)  

Rups-kraan 480 m3 84,8  0,18 3.230 0,581 0.174 (30%) 

Totaal 0.29 (1m3) 

Tabel 3: Genereerd uitstoot door verwerking eigen gegevens 
 

5.1.6 HERGEBRUIK 

Het hergebruik van het zand is onbekend. We hebben een aanname gedaan dat het zand na gebruik weer volledig 
hergebruikt zal worden en hoogstwaarschijnlijk getransporteerd naar een andere locatie. Dit valt binnen de scope 
van de volgende keten en is daarom niet meegenomen in deze analyse.  
            

5.2 CO2-FOOTPRINT 

Onderstaand is de onderverdeling van CO2-uitstoot per schakel weergegeven. Hieruit blijkt dat de meeste CO2-
uitstoot ontstaat tijdens de schakel transport per vrachtwagen en transport per schip.  
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6 REDUCTIE EN VERVOLGSTAPPEN 

 

6.1 INVENTARISATIE REDUCTIEMOGELIJKHEDEN 

Aan de hand van deze analyse zijn we in staat reductiemogelijkheden te bepalen. Bij benoemen van kansrijke 
mogelijkheden om CO2 te reduceren zijn onder andere de volgende factoren van belang:  

• De hoeveelheid CO2 die bespaard kan worden door de maatregel; 

• In welke mate BKN-invloed heeft op het proces waar de maatregel betrekking op heeft; 

• Haalbaarheid van de maatregel. 
 
Zoals de CO2-footprint in paragraaf 6.2 doet blijken, ontstaat de meeste CO2-uitstoot tijdens het transport van 
zand, zowel per as als per schip. Onderstaand zijn mogelijke reductiemaatregelen opgesomd. Deze 
reductiemogelijkheden zullen met leveranciers/onderaannemers bepaald moeten worden.  

 
1. Gebruik biobrandstof als vervanging van normale brandstof (diesel) stimuleren; 
2. Inzet van CO2-arme brandstoffen stimuleren;  
3. Rijden op biogas of full-elektrisch stimuleren; 
4. Gebruik efficiëntere diesel stimuleren; 
5. Investeren in nieuwe moderne/zuinigere motoren; 
6. Mogelijkheden vervoer van materialen niet per as, maar CO2-zuinige vervoerwijzen onderzoeken (per 

schip); 
7. Strakke routeplanning waarbij ongunstige routes en-of tijdstippen vermeden worden.  
8. Stationair draaien verkorten;  
9. Aanpassen van de (rij)stijl van de chauffeurs/machinisten door middel van training en monitoring. (Onder 

andere- op- en afschakelen en constante snelheid) “Het Nieuwe Rijden”; 
10. Stimuleer zuinig rijden door monitoring per GPS-tracker;  
11. Voorverwarmen vrachtwagens: toepassen van stand kachel i.p.v. koelwater van de motor; 

 

6.2 REDUCTIEDOELSTELLING 

Op basis van de doelstelling van het Europees Parlement (zie afbeelding 1) wordt de volgende doelstelling 
gesteld: 
 
“Transport van zand moet in 2025 10% minder CO2 uitstoten ten opzichte van huidige vloot. (Vrachtwagens die 
nu ingezet worden)”. 
 
In 2025 moet de CO2-uitstoot van het transport met 15 procent gereduceerd zijn. Boskalis heeft de ambitie om 
invulling te geven aan deze doelstelling.  
 

 
Afbeelding 1, doelstelling EU voor Transport.  
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6.3 TACTIEK 

Om de reductiedoelstelling uit paragraaf 6.2 te kunnen realiseren en te kunnen monitoren worden de volgende 
maatregelen genomen: 
 

1. Inzicht vergroten in de scope 3 van ketenpartners 
a. Opvragen van informatie bij top 3 leveranciers over CO2-uitstoot en CO2-reductiebeleid van het 

bedrijf. (Maatregel wordt opgenomen in de leveringsvoorwaarden/ contracten van Boskalis); 
b. Organiseren ‘Meet the Buyer Sessie” met een transportbedrijf waar BKN veel mee samenwerkt; 
c. De doelstellingen van Boskalis bij leveranciers kenbaar maken; 
d. Voorkeurgeven aan leveranciers die werken aan verduurzaming van transport.  

  
2. Samenwerkingsverband opzetten met leveranciers van transport 

a. Afspraken met leveranciers maken; 
b. Mogelijkheden tot reductie samen stimuleren;  
c. Eenvoudige operationele rapportage samenstellen en bepalen hoe en wanneer deze gedeeld 

moet worden.  
 

3. Onderzoek naar verduurzaming transport  
a) Aan de hand van een (lang)lopend project, waarbij het verplaatsen van zand een grote activiteit 

betreft, een onderzoek uitvoeren naar alternatieve brandstoffen voor vrachtauto’s.  
b) Mogelijk bij een combinatiewerk samen met de projectpartners het onderzoek uitvoeren.  

 
Om de voortgang van de geformuleerde reductiedoelstellingen te bewaken, zal periodiek (tenminste halfjaarlijks) 
een voortgangsrapportage worden gepubliceerd (eis. 4.B.2). 
 

6.4 MISSIE 

We willen onze CO2-uitstoot in Nederland zoveel mogelijk reduceren. Jarenlang werken we aan het reduceren 
van de eigen CO2 footprint (scope 1 en 2) en aan verminderen van de emissies die in de keten plaatsvinden 
(scope 3). Dit doen we door de bedrijven aan te sporen om de CO2 uitstoot in de keten te verminderen.  
 
De invloed van Boskalis is het grootste bij de inkoop van diensten door duurzaam in te kopen. Bijvoorbeeld door 
voorwaarden/eisen op het gebied van duurzaamheid te stellen. 
 


