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3 1 Inleiding 

In het kader van het behalen van niveau 5 op de CO2-Prestatieladder voert DJZ Groep een analyse uit van een 
GHG (Green House Gas) genererende keten. Dit document beschrijft de ketenanalyse van biomassastromen. 
Deze ketenanalyse is opgesteld door MVos Advies in opdracht van DJZ Groep.  
 

1.1 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. 
 

1.2 Activiteiten DJZ Groep 

DJZ groep is een holding waaronder diverse bedrijven vallen waarvan De Jong Zuurmond, Tebezo, Veluwekamp 
en Speer Infra de belangrijkste zijn. De bedrijven worden aangestuurd vanuit de centraal gelegen vestiging in 
Beesd. 
 
Het speerpunt van de bedrijfsfilosofie is het aanbieden van de totale dienstverlening als het om 
onderhoudswerkzaamheden aan droge- en natte infrastructuur gaat. Dit omvat het onderhouden van 
(water)wegen en de daarbij behorende kunstwerken (viaducten, tunnels, bruggen, et cetera) in de ruimste zin 
des woord. Concreet houden de bedrijven zich onder meer bezig met: 

• reinigen van wegen, kolken, rioleringen en tunnels;  
• verwijderen van zwerf-, grof- en drijfvuil langs (water)wegen; 
• ledigen en reinigen van afvalcontainers;  
• maaien van gazons, bermen, dijken; 
• onderhouden van bomen en beplantingen;  
• vegen van (ZOAB-) verhardingen;  
• aanbrengen van wegmarkeringen; 
• gladheidsbestrijding; 
• plaatsen, onderhouden en repareren van geleiderailconstructies; 
• verzorgen van alle mogelijke soorten verkeersafzettingen;  
• repareren en conserveren van beton- en staalconstructies; 
• verrichten van baggerwerkzaamheden in den natte en in den droge; 
• onderhouden van waterwegen, vaargeulen, zandwinning, peilwerkzaamheden, et cetera. 
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4 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 twee ketenanalyses wordt een reductiedoelstelling 
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. DJZ Groep zal op basis van deze 
ketenanalyse stappen ondernemen om partners binnen de eigen keten te betrekken bij het behalen van de 
reductiedoelstellingen.  
 

1.4 Leeswijzer 

In dit rapport presenteert DJZ Groep de ketenanalyse van het verbruik van de projecten die ze uitvoeren. De 
opbouw van het rapport is als volgt: 
 
Hoofdstuk 2: Globale berekening van scope 3 emissies 
Hoofdstuk 3: Identificeren van schakels in de keten 
Hoofdstuk 4: Kwantificeren van de emissies 
Hoofdstuk 5: Reductiemogelijkheden 
Hoofdstuk 6: Bronvermelding 
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5 2 Scope 3 emissies & keuze ketenanalyses 

De bedrijfsactiviteiten van DJZ Groep zijn onderdeel van een keten van activiteiten. Zo moeten materialen die 
worden ingekocht eerst geproduceerd worden (upstream) en gaat het transporteren, gebruik en verwerken 
van opgeleverde “producten” of “werken” ook gepaard met energiegebruik en emissies (downstream). Hierbij 
wordt de totale emissie in scope 3 voor het jaar 2016 geschat, waarbij het uitgangspunt is dat minimaal 80% 
van de uitstoot wordt meegenomen. 
 
Voor de volledige inventarisatie van de relevante scope 3 wordt verwezen naar de dominantieanalyse. 
 

2.1 Selectie ketens voor analyse 

DJZ Groep zal conform de voorschriften van de CO2-Prestatieladder uit de top 6 PMC’s een emissiebron moeten 
kiezen om een ketenanalyse van te doen. DJZ Groep heeft 5 PMC’s gekozen, en deze top 5 betreft: 

1. Overheid – Wegen 
2. Commerciele bedrijven - Waterbouw 
3. Commerciele bedrijven - Wegen 
4. Overheid – Waterbouw 
5. Overheid – Waterwegen 

 
DJZ Groep heeft gekozen om twee ketenanalyses uit te voeren, deze worden uitgevoerd door twee onderdelen 
binnen DJZ Groep. Eén ketenanalyse wordt uitgevoerd door Tebezo en één ketenanalyse door DJZ Groep. 
 
Door DJZ Groep wordt een ketenanalyse gemaakt van de verwerking van grondstoffen die vrijkomen bij één 
van de primaire processen van, te weten groenwerkzaamheden. De ketenanalyse richt zich op het de 
‘Duurzame verwerking van biomassastromen’. 
 
Door Tebezo wordt een ketenanalyse gemaakt van een product uit de categorie “Ingekochte goederen en 
diensten”. De invloed op de inkoop is beperkt maar de impact van de projecten op het milieu is groot. Een 
relatief kleine reductie zorgt voor een grote absolute besparing. Binnen deze categorie is gekozen voor de 
verwerking van houten palen en het stimuleren van hergebruik. 
 

2.2 Scope ketenanalyse 

Deze ketenanalyse heeft betrekking op de duurzame verwerking van biomassastromen. Het startpunt is de 
opgebulkte biomassareststroom. Het verkrijgen van de reststromen (maaien, snoeien, transport etc.) is geen 
onderdeel van de ketenanalyse aangezien deze niet in de scope 3 van DJZ Groep vallen maar onder de scope 
1&2 uitstoot.  
 
In de ketenanalyse worden de biomassastromen bermgras en hout geanalyseerd. De analyse is uitgevoerd op 
de verwerking van de totale hoeveelheid van beide biomassastromen in 2017. De reststromen bestaan uit 
32.272 ton bermgras en 1.387 ton houtsnippers. 
 
 
  



 

4.A.1_2 Ketenanalyse Biomassastromen  6/12 
 

6 3 Identificeren van schakels in de keten 

3.1 Ketenstappen  

Transport van/naar locatie 
Om te kunnen maaien/snoeien moet het materieel naar de locatie worden getransporteerd. Dit gaat op eigen 
kracht van de trekker en niet met transport. 
Voor het bedienen van het materieel zijn ook personen nodig, deze moeten ook van en naar de locatie worden 
gebracht. 
 
Maaien en snoeien 
De werkzaamheden bestaan uit het maaien van bermen, gazons en dijken en snoeien van bomen en struiken. 
Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd wordt de biomassa klaargelegd voor transport. 
 
Laden en transport naar verwerker 
Het vervoer naar de verwerker gebeurd met verschillende voertuigen (maximumsnelheid van 60 km/uur). 
 
Verwerken biomassastromen 
Voor het verwerken van biomassa zijn diverse methodes. Deze worden hieronder beschreven.  
 
Vergisting 
Vergisting is één van de twee methodes om bermgras te verwerken. Bij vergisting wordt het bermgras omgezet 
in biogas. Daarnaast levert het een restproduct op wat gebruikt kan worden als meststof. Op dit moment wordt 
geen van de biomassa reststromen vergist. 
 
Compostering 
Een andere gebruikte methode is het composteren van het bermgras. Bij het composteren wordt het bermgras 
via een biologisch proces omgezet tot bodemverbeteraar. Op dit moment wordt 95,6% van de biomassa 
reststromen gecomposteerd. 
 
Verbranding 
Zowel bermgras als houtsnippers kunnen gebruikt worden om te worden verbrand. Als primaire brandstof of 
als bijstook. Voor bermgras is verbranden een alternatief wat niet wenselijk is. Deze zal in de ketenanalyse niet 
meegenomen worden. Voor de houtsnippers is dit de meest gangbare verwerkingsmethode. Op dit moment 
wordt 4,1% van de biomassa reststromen verbrand. 
 
Van berm tot bladzijde 
Bermgras kan gebruikt worden als grondstof in de papierindustrie. Het maaisel dient als grondstof voor het 
product. Met de pilot ‘Van Berm tot Bladzijde’ wordt een belangrijke stap gezet om van gemaaid gras 
verpakkingspapier te kunnen maken. De verwerking van het maaisel tot een verpakkingsmateriaal/karton 
wordt gezien als een hoogwaardige toepassing binnen de biobased economy. Op dit moment wordt 0,3% van 
biomassa reststromen aangeleverd aan de pilot. 
 
Veevoer 
Bermgras van goede kwaliteit kan 1 op 1 ingezet worden als veevoer. Deze methode wordt voornamelijk in de 
provincie Flevoland gebruikt. Bij het inzetten van bermgras als veevoer hoeven geen bewerkingen uitgevoerd 
te worden (behalve transport). Met de inzet van bermgras als veevoer wordt de CO2-uitstoot vermeden die 
wordt veroorzaakt door de productie van veevoer. Op dit moment wordt er geen bermgras ingezet als veevoer. 
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7 3.2 Ketenpartners 

In de beschreven keten zijn de volgende ketenpartners aanwezig: 
Transportmaterieel, vervoerpersonen, maaien en 
verzamelen 

De Jong 

Laden en transport naar verwerker De Jong, Den Ouden 
Vergisting United Gas 
Compostering Veluwenkamp (25,2%), Indaver (0,7%), Den Ouden 

(65,4%), Bruin&Kwast (4,2%) 
Verbranding B.E.C.C. (2,3%) & Den Ouden (1,8%) 
Berm tot bladzijde Hooijer (0,1%) 
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8 4 Kwantificeren van emissies 

Op basis van de beschrijving van de keten zoals weergegeven in hoofdstuk 4 is per verwerkingsmethode 
bepaald hoeveel CO2 wordt uitgestoten tijdens de diverse fasen van het project. Elke paragraaf beschrijft een 
onderdeel van het project en de bijbehorende CO2 uitstoot. 
  

4.1 Vergisting 

Voor het verwerken van het bermgras wordt gebruik gemaakt van twee methodes, Vergisting en 
Compostering. 
 
Bij het vergisten van het bermgras wordt biogas verkregen. Dit gas bestaat uit methaan en koolstofdioxide en is 
na opwerking geschikt om te gebruiken in transportmiddelen. Als uitgangspunt kan de vermeden CO2-emissies 
als gevolg van dieselverbruik gehanteerd worden. Daarnaast levert het restproduct digestaat, welke gebruikt 
kan worden als meststof, net als bij composteren een stabiele koolstofopslag in de bodem op welke ook 
bijdraagt aan de besparing van CO2 in de atmosfeer. Volgens onderzoek van Altera levert het vergisten van 
bermgras een besparing op van 1402,7 ton CO2 per 10.000 ton bermgras. 
 

Verwerking Totaal CO2 
(ton) 

Vergisting 0 ton* -0,14 ton CO2/ton** 0 
* Bron: Projectadministratie DJZ Groep 
** Bron: Alterra-rapport 2064 
 

4.2 Compostering 

Bij het composteren wordt het bermgras via een biologisch proces omgezet tot bodemverbeteraar. Dit is een 
aeroob proces, oftewel het vindt plaats onder zuurstofrijke condities. Het gebruik van compost als grondstof 
levert een stabiele opslag van koolstof in de grond op en dit levert dus een CO2 besparing op. Onderzoek van 
Alterra geeft aan dat de CO2 winst bij het composteren van compost (exclusief het proces van maaien, 
verzamelen en transport) voor 10.000 ton bermgras in totaal 521,3 ton CO2 bedraagt. 
 

Verwerking Totaal CO2 
(ton) 

Compostering bermgras 32.163,49 ton* -0,05 ton CO2/ton** -1.608,17 
Compostering houtsnippers 6,3 ton* -0,05 ton CO2/ton** 0,31 
     -1.608,47 

* Bron: Projectadministratie DJZ Groep 
** Bron: Alterra-rapport 2064 
 

4.3 Verbranding 

Zowel bermgras als houtsnippers kunnen gebruikt worden om te worden verbrand. Als primaire brandstof of 
als bijstook. Voor de houtsnippers is dit de meest gangbare verwerkingsmethode.  
De energie-inhoud van houtsnippers is minimaal 15 MJ/kg per kilo (afhankelijk van de  
houtsoort). Dit betekent dat verbranding van 1 ton houtsnippers 15 GJ * 20.000 g CO2/GJ = 0,3 ton CO2 
oplevert. Aardgas levert 31,7 MJ per m3 aardgas dus dit betekent dat voor 15.000MJ 473 m3 gas gebruikt zou 
worden. Dit levert een CO2 uitstoot van 0,86 ton CO2. Door het verbranden van houtsnippers in plaats van 
aardgas is een reductie van 70% mogelijk.  
 

Verbranding Totaal CO2 
(ton) 

Houtsnippers 1381,36 ton* 0,3 ton CO2/ton** 414 
* Bron: Projectadministratie DJZ Groep 
** Bron: http://www.houtinfo.nl/sites/default/files/Bos-en-Milieu_Biomassa_dec2013.pdf  



 

4.A.1_2 Ketenanalyse Biomassastromen  9/12 
 

9 4.4 Van Berm tot Bladzijde 

Bermgras kan gebruikt worden als grondstof in de papierindustrie. Het maaisel dient als grondstof voor het 
product. Hiermee wordt CO2-uitstoot voorkomen bij de primaire grondstof in de papierindustrie. Op dit 
moment zijn er geen cijfers bekend over de CO2-uitstoot van de productie van papier uit bermgras. Om toch 
een inschatting te kunnen maken wordt de conversiefactor van vergisting gebruikt. 
 

Van Berm tot Bladzijde Totaal CO2 
(ton) 

Bermgras 108,98 ton* -0,14 ton CO2/ton** -15 
 

4.5 Veevoer 

Bermgras van goede kwaliteit kan 1 op 1 ingezet worden als veevoer. Bij het inzetten van bermgras als veevoer 
hoeven geen bewerkingen uitgevoerd te worden (behalve transport). Met de inzet van bermgras als veevoer 
wordt de CO2-uitstoot vermeden die wordt veroorzaakt door de productie van veevoer. Op dit moment zijn er 
geen cijfers bekend over de CO2-uitstoot van de productie van veevoer. Om toch een inschatting te kunnen 
maken wordt de conversiefactor van vergisting gebruikt. 
 

Veevoer Totaal CO2 
(ton) 

Bermgras O ton* -0,14 ton CO2/ton** 0 
 

4.6 Overzicht CO2 uitstoot in de keten 

Om een overzicht te geven van de totale CO2 uitstoot van de keten wordt onderstaand een tabel en een 
taartdiagram gepresenteerd.   
 

Verwerkingsmethode 
Uitstoot 
(ton CO2) 

Vergisting 0 
Compostering -1.608,47 
Verbranding 414 

Van Berm tot Bladzijde -15 

Veevoer 0 

Totaal -1.209,47 
 

Gerelateerde uitstoot Ton Ton CO2 Ton CO2 / ton 
biomassa 

Biomassastromen 33.660,13 -1.209,47 0,0359 
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10 5 Reductiemogelijkheden 

Bij het benoemen van reductiedoelstellingen en maatregelen is het niet alleen van belang hoeveel CO2 hiermee 
bespaard kan worden, maar ook hoeveel invloed DJZ Groep heeft op het deel van de keten. Aangezien bijna de 
gehele keten beïnvloed kan worden door De Jong zijn er veel mogelijkheden om te reduceren. 
 
De belangrijkste mogelijkheid om de uitstoot van de gehele keten te reduceren is een groter deel van de 
biomassastromen op een duurzamere wijze te laten verwerken. Op dit moment wordt 95,6% van de 
biomassastromen gecomposteerd en 4,1% verbrand. Het doel is om toe te werken naar een duurzamere 
verwerking van de biomassastromen door in te zetten op vergisting, het project van berm tot bladzijde en 
inzetten als veevoer. 
 
De doelstelling voor DJZ Groep ziet er dan als volgt uit: 
 
DJZ Groep wil in de keten van biomassastromen in 2021 20% CO2 minder CO2 uitstoten t.o.v. het jaar 2017. 
 
Het doel van DJZ Groep is het verminderen van het kengetal ton CO2 / ton biomassa In 2017 is dit -0,0359 ton 
CO2 en een verlaging met 20% levert een getal op van -0,0431 ton CO2 / ton. 
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11 6 Bronvermelding 

Bron / Document Kenmerk 

Handboek CO2-prestatieladder Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & 
Ondernemen 

Corporate Accounting & Reporting standard GHG-protocol, 2004 

Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and 
Reporting Standard GHG-protocol, 2010a 

Product Accounting & Reporting Standard GHG-protocol, 2010b 

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

NEN-EN-ISO 14044 

www.ecoinvent.org Ecoinvent v2 

www.bamco2desk.nl BAM PPC-tool 

www.milieudatabase.nl  Nationale Milieudatabase 

http://edepot.wur.nl/160737  Alterra-rapport 2064 
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