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In 2019 heeft Koninklijke Ahrend de meest materiële scope 3 emissies in kaart gebracht. Productieafval is een 
van de meest materiële emissies. Zodoende is er een initiatief gestart om de afvalstromen die in de productie 
op groot detailniveau worden gescheiden zo goed mogelijk af te zetten, waardoor CO2 emissies van het eigen 
productieafval kunnen worden gereduceerd tot een minimum.  
 
In 2019 werd al het afval van Koninklijke Ahrend gescheiden in 18 stromen. Door TNO is een rekenmethode 
ontwikkeld om de CO2 uitstoot van de afvalstromen te berekenen per verwerkingsmethode. Elk kwartaal 
ontvangt Koninklijke Ahrend een rapport over de afvalstromen, recycling van het afval en de CO2 uitstoot.  
 
In 2019 werd in totaal 62% van alle afvalstromen gerecycled tot nieuw materiaal, 26% werd gebruikt om groene 
energie mee op te wekken en 7% grijze energie. Slechts 5% werd in 2019 verwerkt als afval (m.n. vloeibaar 
en/of brandbaar afval). Door deze recycling mix werd in 2019 2.231 ton CO2 vermeden.  
 
In 2018 werd 2.114 ton CO2 vermeden, waarna een gesloten kringloop werd georganiseerd voor het resterende 
houtafval uit de locatie Culemborg. Dit wordt terug-geleverd aan de houtindustrie om hier nieuw spaanplaat 
van te maken voor o.a. bureaubladen van Koninklijke Ahrend.  
 

Maatregelen 
Het afval van Koninklijke Ahrend wordt vervoerd naar verschillende recycle bedrijven die in de 
kwartaalrapportage vermeld worden. Koninklijke Ahrend overlegt samen met Renewi welke leverancier welke 
afvalstroom verwerkt. Zo wordt samengewerkt met leveranciers van Koninklijke Ahrend om gesloten kringlopen 
te organiseren voor materialen. Zo worden staal, aluminium, textiel en hout (in)direct terug-geleverd aan 
leveranciers en wederom verwerkt in eigen producten.  
 
Er is vrijwel geen CO2 reductie te behalen uit het verder uitsplitsen van afvalstromen, omdat afval zeer goed 
gescheiden wordt. Het aandeel restafval is al erg laag. Samen met Renewi worden elk kwartaal verbeteringen 
besproken om het aandeel gerecycled materiaal te verhogen en CO2 uitstoot te verlagen.  
 

 Scope 3 emissies van productieafval kwantificeren en analyseren 

 Verkennen mogelijkheden tot elimineren restafval uit papier/karton en schroot 

 Aandeel opwekken energie verlagen om aandeel grondstoffen te verhogen – dit is mogelijk met diverse 
afvalstromen 

 Samenwerkingen met materiaal leveranciers van Koninklijke Ahrend om materialen in een gesloten 
kringloop her te gebruiken in de eigen producten 

 
 
 
 


