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1  Inleiding 

1.1   Algemeen 

 
Op 1 december 2009 is de CO2 prestatieladder geïntroduceerd door ProRail. Op 16 maart 2011 heeft 
SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen) de ontwikkeling van de CO2 
prestatieladder overgenomen. Met het systeem kunnen organisaties hun leveranciers die 
klimaatbewust produceren stimuleren en belonen.  
 
De CO2-prestatieladder onderscheidt vijf niveaus, opklimmend van 1 naar 5. Hoe hoger de 
aanbestedende partij zich op de ladder bevindt, hoe meer voordeel die partij kan krijgen bij een 
gunningafweging. Donkergroen is gecertificeerd voor Niveau 5. 
 
Conform normvereiste 4.A.1 dient van twee relevante activiteiten welke onder scope 3 in het 
scopediagram (fig. 1) vallen, een CO2 ketenanalyse in kaart worden gebracht. Dit rapport beschrijft de 
resultaten van één van deze ketenanalyses. 
 

  
Figuur 1 CO2 Scopediagram (bron: SKAO) 

 
 
Binnen het GHG-protocol is een methode beschreven waarop deze scope 3 uitstoot in kaart kan 
worden gebracht. Binnen de CO2-prestatieladder is deze methodiek verplicht bij het bepalen van de 
scope 3 uitstoot. 
 
De methodiek uit het GHG-protocol is gevolgd met de keuze van twee ketenanalyses als uitkomst. Een 
weergave van dit proces is terug te vinden in het document ’Onderbouwing Scope 3 analyse Donker 
Groep’. 
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1.2   Doelstelling en afbakening van het onderzoek 

 
Bij de aanleg van speelelementen in parken, wijken of speeltuinen worden valondergronden 
aangebracht met als doel om bij onverwachtse val uit het speelelement geen letsel op te lopen. Een 
valondergrond bestaat uit valdempende onderplaten (zogeheten shockpads) met daarboven een 
dunne toplaag. De totale dikte van de valondergrond dient te voldoen aan de minimale normeisen en 
is afhankelijk van de mogelijke valhoogte uit het toestel. Afhankelijk van deze minimale dikte worden 
er 1 of meerdere lagen valdempende onderplaten op elkaar gelegd. 
 

 
Standaard valdempende onderplaat (shockpad) 

 
Een standaard valdempende onderplaat is samengesteld uit verschillende samengeperste en verlijmde 
stukken rubber en foam welke afkomstig zijn uit industriële productieprocessen (zie foto). De aan te 
brengen toplaag op een shockpad kan - al naar gelang de wens van de opdrachtgever - bestaan uit bijv. 
een kunstgrasmat of uit verlijmde rubberen korrels of snippers op de onderliggende valondergrond. De 
toplaag kan in verschillende gewenste kleuren worden geleverd en daarmee is de totale vloer in de 
spelbeleving van een kind - maar ook in technische zin - een geïntegreerd (verbindend) onderdeel van 
het totale speelterrein.   
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Deze ketenanalyse richt zich op het in kaart brengen van de CO2-emissie die vrijkomt tijdens de hele 
keten bij de productie, levering en plaatsing en uiteindelijk afvoer/verwerking van valdempende 
onderplaten als onderdeel van de totale valondergrond bij de aanleg van speelelementen. Vervolgens 
wordt bekeken in welke fase(n) uit deze keten Donker Groep qua CO2-impact invloed kan uitoefenen 
binnen deze keten. 

1.3   Uitgangspunten 

 
Voor het maken van deze ketenanalyse zijn onder andere de volgende bronnen toegepast: 
• Overleg met Directie van Donker Groep; 
• Cijfers van toeleveranciers; 
• Nationale Milieudatabase; 
• CO2-prestatieladder v3.1 
  

1.4   Bepaling van de functionele eenheid 

 
Er wordt bij de CO2 berekening in de keten uitgegaan van een functionele gemiddelde eenheid van 25 
m2 te leggen valdempende onderplaten van gemiddeld 35 mm dikte ter preventie van valletsel voor de 
aanleg van een gemiddeld speelelement. Gezamenlijk zorgt dit voor 0,875 m3 aan valdempende 
onderplaten voor een gemiddeld project. 
 
Het onderzoek betreft een Cradle to Grave analyse. Alle relevante processen zijn inbegrepen van 
productie tot en met de afvalverwerking. 
 

1.5   Projectafbakening 

 
De analyse en weergave van deze ketenanalyse is gebaseerd op de voorschriften uit de NEN 14040 
(LCA-methodiek). Deze norm geeft de richtlijnen weer waarop levenscyclusanalyses dienen te worden 
opgesteld en hoe deze moeten worden weergegeven. Het onderzoek betreft een cradle-to-grave 
analyse. 
 

1.6   Opbouw van het rapport 

 
Dit voorliggende rapport is als volgt ingedeeld: 
• Hoofdstuk 2 beschrijft de keten en de procesfases; 
• Hoofdstuk 3 behandelt de CO2-emissieresultaten van het onderzoek; 
• Hoofdstuk 4 behandelt de conclusies, maatregelen, reductiedoelstelling en plan van aanpak; 
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2  Beschrijving keten en procesfases 

2.1   Inleiding 

 
De ketenanalyse richt zich op de inkoop en aanleg van valondergronden en onderzoekt de impact van 
de CO2-emissie in de keten bij het toepassen van een bepaald percentage alternatieve valondergrond-
platen, welke geproduceerd zijn uit 100% hergebruikt matrasfoam.  
 

 
Refoam valdempende onderplaat (o.b.v. 100% gerecycled matrasfoam) 

 
Deze zogeheten ‘Refoam’ valondergrondplaten zijn vervaardigd uit foam welke 100% gerecycled 
worden vanuit oude slaapkamermatrassen. Deze matrassen worden eerst mechanisch gestript: het 
ijzerwerk (bijv. pocketmatrassen), de tijk en overige stoffen worden gescheiden van het foam. Het 
foam uit deze matrassen wordt daarna eerst versnipperd, vervolgens onder hoge temperatuur  
samengeperst tot grote cilindervormige foamrollen. Vanuit deze rollen wordt het foam in verschillende 
diktes ‘geschild’ en op lengtes afgesneden, waarna het eindproduct als Refoam valondergrondplaten 
wordt verkocht. De Refoam shockpad heeft aantoonbaar dezelfde valdempende eigenschappen als de 
standaard shockpad en mag derhalve als alternatief valondergrondplaat in deze ketenanalyse 
meegenomen worden. De Refoam valondergrondplaat wordt - net als de standaard valonderplaat - in 
Nederland geproduceerd.  
 
Deze ketenanalyse richt zich op de beoordeling in hoeverre het toepassen van Refoam valondergrond-
platen een lagere CO2-uitstoot in de keten kan veroorzaken ten opzichte van de toepassing van 
standaard valondergrondplaten. Hierbij zijn verschillende scenario’s geschetst om de potentiële CO2 
reductie inzichtelijk te maken.  
 
In navolgende paragrafen worden de verschillende onderdelen, schema’s en berekeningen1 van dit 
proces beschreven.  
 
 
 
 

 
1 Bron: Donker Groep 
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2.2   Processtappen aanleg van valondergronden 

 
De ketenanalyse geeft een beschrijving weer van de energiekosten als gevolg van de productie van de 
valondergrondplaten, het transport van fabriek naar projectlocatie, de werkzaamheden bij de aanleg 
en de afvoer en de verwerking van gebruikte valondergrondplaten aan het einde van hun levensduur. 
 
In figuur 2 staat een schematische weergave van de onderzochte processtappen tijdens de gehele 
keten.  
 

 
Figuur 2 CO2-procesboom aanleg van valondergronden 

 
Binnen deze ketenanalyse is onderscheid gemaakt tussen vier verschillende procesfasen met ieder 3 
scenario’s. Als basisscenario (scenario 1) geldt: Donker Groep past alleen standaard valondergrond-
platen toe bij de aanleg van speelelementen waar een valondergrond noodzakelijk is.  
 
Aanleggen valondergronden met toepassing van: 
Scenario 1: 100% standaard valondergrondplaten; 
Scenario 2: 50% standaard valondergrondplaten en 50% Refoam valondergrondplaten; 
Scenario 3: 100% Refoam valondergrondplaten. 
 
Fase 1. Productie valondergrondplaten 
Binnen deze fase is de CO2-impact berekend van de productie van valondergrondplaten door de beide 
leveranciers. 
 
Fase 2. Transport 
Dit procesfase omvat een inschatting van de energiekosten ten behoeve van het transport van 
ondergrondplaten naar de opslaglocatie van Donker Utrecht.  
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Fase 3. Aanleg valondergrond 
In deze fase geeft het gemiddeld energieverbruik ten gevolge van het aanleggen van de valondergrond 
op een gemiddeld project. Hierbij wordt snijverlies tijdens de aanleg van het project als afvalstroom 
meegenomen. 
 
Fase 4. Afvoer en verwerking 
Deze fase geeft de CO2-impact van het afvoeren en verwerken van de valondergrondplaten aan het 
eind van de levensduur. 
 

2.2.1   Fase 1: Productieproces valondergrondplaten 

 
Bij de berekening van de hoeveelheden in te kopen materiaal is vooraf gerekend met een mogelijk 
snijverlies van 10% van de standaard valondergrondplaten. De Refoam ondergrondplaten hebben 
daarentegen een snijverlies van 1%. Dit komt doordat de randvorm van de platen een gunstiger effect 
heeft op het hergebruik van afgesneden reststukken. De in te kopen hoeveelheid (gewicht) per 25 m2 
is bepaald aan de hand van het soortelijk gewicht, de omvang en het gebruikte percentage primair 
materiaal. 

 
  Tabel 1 Inventarisatie fase 1 productie valondergrondplaten 

 

2.2.2   Fase 2: Transport 

 

Binnen de transportfase van leverancier naar Donker is gerekend met de onderstaande afstanden:  
 
- van de leverancier van standaard valondergrondplaten (Roermond)  naar opslaglocatie Donker 

Utrecht (140 km)  
- van de leverancier van Refoam valondergrondplaten (Alphen a/d Rijn) naar opslaglocatie Donker 

Utrecht (40 km).  
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  Tabel 2 Inventarisatie transportfase 

2.2.3  Fase 3: aanleg valondergrond en afvoer snijverlies 

 
Aanleg valondergrondplaten 

De handling van de ondergrondplaten in de loods in Utrecht (pallet met platen uit de stelling halen en in 
de laadbak van de autobus plaatsen) gebeurt met eigen machines. De CO2-uitstoot hiervan in reeds 

meegenomen in scope 1. 

 
Het transport vanuit Utrecht naar de uiteindelijke projectlocatie gebeurt altijd met eigen vervoer. Er 

wordt uitgegaan van een gemiddelde enkele reisafstand vanuit Utrecht naar projectlocatie van 50 km.  
Doordat de bijbehorende CO2-uitstoot door verbranding van diesel is reeds meegenomen in scope 1  

heeft de CO2-uitstoot van de handling in de loods en het transport naar projectlocatie geen effect op 

scope 3. 
 

 
Tabel 3 Inventarisatie handling en transport van vestiging naar projectlocatie en vv. 

 

Op het project worden de beide typen valondergrondplaten handmatig uit de laadbak gehaald en op de 
betreffende locatie neergelegd. Het op maat snijden ervan is eveneens handwerk. 

 

Afvoer en verwerking snijverlies bij aanleg 
Er wordt uitgegaan van een gemiddeld snijverlies van 10% (standaard platen) resp. 1% (Refoam) 

tijdens de aanleg van de valondergrondplaten rondom een speelelement. 
 

Het snijafval wordt gezien als bedrijfsafval en als zodanig mee retour genomen naar de vestiging (met 
eigen vervoer, is scope 1, afstand gemiddeld 50 km) waarna deze door een erkende verwerker wordt 

opgehaald ter recycling. 
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Tabel 4 Inventarisatie verwerking snijverlies valondergrondplaten 
 

2.2.4  Fase 4: Afvoer en verwerking 

 
Aan het eind van de levensduur worden de standaard valondergrondplaten afgevoerd (aanname 100 km 

door vrachtwagen van externe partij met gemiddelde zuinigheid 1 op 6) en door een afvalverwerker 
(i.g.v. standaard valondergrondplaten) verwerkt. De 100% Refoam platen worden daarentegen 100% 

gerecycled bij de Refoamplaten leverancier. Omdat alle Refoamplaten opnieuw worden hergebruikt, 

geldt hiervoor conversiefactor 0 en wordt alleen de transportafstand (aanname eveneens 100 km) qua 
CO2-uitstoot berekend. 

 

 
Tabel 5 transport naar en verwerking van standaard platen resp. Refoam platen aan eind levensduur 
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3  CO2-emissieoverzicht 

3.1 Totaaloverzicht CO2-emissie 

 

De totalen per scenario van de 4 fasen zijn in onderstaande tabel 5 en grafiek 1 weergegeven. De 
totale CO2-emissie van basisscenario 1 bedraagt 380,2 kgs CO2 per 25 m2 standaard valondergrond-
platen.  
 

      
  Tabel 5 totaaloverzicht CO2-emissie per scenario 

 
Fase 1 productie: 
Veruit de grootste emissie bij toepassing van de standaard valondergrondplaten vindt plaats in de 
productiefase (= 55% in het basisscenario).  
Door toepassing van scenario 2 resp. scenario 3, waarbij 50% resp. 100% Refoam valondergrondplaten 
zou kunnen worden ingezet, kan een flinke CO2-reductie van vele procenten haalbaar zijn. 
 
Fase 2: transport van leverancier naar vestiging Utrecht 
Aangezien de transportfase 20% van de totale CO2-emissie is in het basisscenario, zou reductie van 
enkele procenten haalbaar moeten zijn indien Donker Groep deels (dan wel geheel) de Refoam 
valondergrondplaten zou toepassen. De enkele reisafstand vanuit de leverancier van Refoam 
shockpads naar de opslaglocatie in Utrecht is namelijk lager.  
 
Ook in het geval een kleinere nevenopslaglocatie van Donker in Hazerswoude zou worden aangedaan 
i.p.v. opslaglocatie Utrecht, is door de geografische ligging van de leverancier van Refoam shockpads 
een mogelijke CO2-besparing in de transportfase nog altijd van toepassing. 
 
Fase 3: aanleg valondergrond 
Het aanleggen van de valondergrondplaten geeft een zeer geringe bijdrage aan de totale CO2 emissie 
in de keten (1%); dit als gevolg van een groot deel welke valt onder scope 1 (handling en transport met 
eigen autobussen van en naar projectlocatie) en het afvoeren en verwerken van het snijverlies. Een 
significante reductie zal moeilijk haalbaar zijn binnen deze fase.  
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Fase 4: afvoer en verwerking einde levensduur  
De procesfase 4 levert een totaal op van 24% van het totaal in het basisscenario. Donker ziet kansen 
om een flink aantal procenten CO2-reductie te realiseren door het toepassen van Refoam shockpads. 
Deze Refoam platen worden namelijk 100% gerecycled bij de leverancier waar het ingekocht is. De 
standaard valondergrondplaten kunnen daarentegen niet gerecycled worden bij de betreffende 
leverancier, derhalve moeten deze standaard shockpads worden afgevoerd als bedrijfsafval.  
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4  Conclusie onderzoek en plan CO2-reductie 
 
De ketenanalyse laat duidelijk zien dat de toepassing van Refoam valondergrondplaten een significante 
reductie van de CO2 emissie in de keten zal veroorzaken. Deze CO2-reductie komt met name terug in 
de procesfasen productie, transport en einde levensduur.  
 
Directie ziet kansen om CO2-emissie in de keten te besparen door toepassing van de Refoam 
valondergrondplaten in plaats van de standaard valondergrondplaten.  
 
Autonome acties vanuit Donker Groep: 
 
1. Aanleg nieuw speelelement: Het toepassen van Refoam valondergrondplaten onder nieuw te 

plaatsen speelelementen in plaats van de standaard valondergrondplaten. De toepassing van 
Refoam valondergrondplaten resulteert immers direct in een vermeden inkoop (en daarmee 
productie en transport) van standaard valondergrondplaten voor het betreffende project.  
 

2. Renovatie bestaand speelelement: Bij renovatieprojecten waar bestaande speelelementen worden 
verplaatst/hergebruikt zal in overleg met opdrachtgever de toepassing van Refoam valondergrond-
platen worden aangeboden als vervanging voor de oude bestaande valdemping.  

 

 

CO2-reductiedoelstelling Donker Groep aangaande scope 3 valondergronden 
 
Donker legt tot nog toe standaard valondergrondplaten rondom speelelementen. Het doel is om vanaf 
2021 - daar waar commercieel mogelijk - de Refoam valondergrondplaten toe te passen.  
 
Donker vindt het toepassen van 40.000 m2 shockpads (gebaseerd op gemiddelde dikte van 35 mm) 
een ambitieuze doelstelling. De markt voor aanleg van nieuwe (en te renoveren) speelelementen is van 
oudsher grillig en bij het schrijven van dit rapport in de coronatijd zelfs onvoorspelbaar. Omdat de 
geleverde shockpads verschillende diktes kunnen hebben, zal de reductiedoelstelling in m3 worden 
geformuleerd. Dit komt neer op 40.000 m2 x gemiddelde dikte 0,035 m = 1.400 m3. 
 
CO2-reductiedoelstelling scope 3 valondergronden: 
Donker heeft besloten om vanaf 2021 in 5 jaar tijd (= te behalen per 31-12-2025) in totaal 1.400 m3 
aan Refoam valondergronden toe te passen (met een streefaantal van 280 m3 per kalenderjaar).  
 
De voortgang in deze doelstelling zal worden uitgedrukt in % van het aantal m3 toegepaste Refoam 
valondergrondplaten ten opzichte van de te behalen 1.400 m3.  
 
Met 40.000 m2 aan Refoam shockpads met gemiddelde dikte 35 mm wordt omgerekend volgens 
scenario 3 een CO2-uitstoot bereikt van 40.000 m2/25 m2 x (225,5 kgs (scen.3) -/- 380,2 kgs (scen.1)) = 
1.600 x -/- 154,7 kgs CO2 = afgerond -/- 247,5 ton CO2 (reductie) in de keten per ultimo 2025. 
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Disclaimer en Colofon 
 
Uitsluiting van juridische aansprakelijkheid 
Bij het tot stand komen van dit rapport is uiterste zorgvuldigheid betracht, om - gebruikmakend van 
betrouwbare interne en externe bronnen – iedere passage in dit document zo correct als mogelijk 
weer te geven. Donker aanvaardt evenwel geen enkele juridische aansprakelijkheid voor eventuele 
fouten en/of onnauwkeurigheden in dit rapport, ongeacht de oorzaak daarvan en voor schade als 
gevolg daarvan. 
 
Bescherming intellectueel eigendom 
Dit document is eigendom van Donker Groep. Het auteursrecht op dit document berust daarmee 
volledig bij Donker Groep BV. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is verboden, en kan alleen 
worden toegestaan door voorgaande schriftelijke toestemming van Donker Groep BV. 
 
Ondertekening 
Organisatie:  Donker Groep BV te Sneek 
Auteur:  G. Hagedoorn (KVM-coördinator) 
Kenmerk:   CO2 ketenanalyse ‘aanleg van valondergronden’ 
Versiedatum:  16-3-2021 
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