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1 Inleiding  
 
Gako groenvoorziening B.V. richt haar activiteiten op de aanleg en het onderhoud van 
groenvoorzieningen. Deze activiteiten bestaan onder andere uit de aanleg van bosplantsoen 
alsmede het onderhoud hiervan, het rooien en opruimen van bomen en struiken, het 
onderhoud van wegbermen (maaien en afvoeren maaisel), alsmede het onderhoud van 
slootkanten.   
 
Voor Gako groenvoorziening B.V. is  “Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen” een actueel thema. Dit komt  onder meer tot uiting in de maatregelen die Gako 
groenvoorziening B.V. onderneemt om zich te certificeren (CO2-Prestatieladder). 
 
Conform aspect 5.A.1 van de CO2-Prestatieladder dient Gako de scope 3 

emissies in kaart te brengen. 

 
 
Het GHG- protocol en ISO14064-1 beschrijven een methode waarop de scope 3 
uitstoot in kaart kan worden gebracht. De CO2-prestatieladder stelt deze methodiek 
verplicht bij het bepalen van de scope 3. 

 
De methodiek bestaat uit 4 stappen: 

1) Het op hoofdlijnen in kaart brengen van de waardeketen 
2) Het bepalen van de relevante scope 3 emissiebronnen 
3) Het identificeren van de partners binnen de keten 
4) Het kwantificeren van de data vallende binnen de grenzen van scope 3 
 

Dit document bevat de uitwerking van de 4 stappen. Vervolgens zal 1 waardeketen 
geselecteerd worden en nader geanalyseerd in een ketenanalyse. 

 
Dit rapport is opgesteld overeenkomstig: 

- Handboek CO2-Prestatieladder 3.1”, d.d. 22 juni 2020; 
-NEN-ISO 14064-1 Greenhouse gases – Pat 1: Specification with guidance at 
the organization lever for quantification and reporting of greenhouse gas 
emissions and removals”, d.d. maart 2012, paragraaf 7.3.1. 
- Het data management opgenomen in Appendix C van de GHG Corporate 
Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard (WBCSD/WRI, 
september 2011). 

 
De CO2-Prestatieladder is gebaseerd op het GHG (GreenHouseGas)-protocol en 
is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren 
tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van 
projecten. Het gaat daarbij met name om: 

 
- energiebesparing; 
- efficiënt gebruik maken van materialen; 
- gebruik van duurzame energie. 

4.A.1. Het bedrijf heeft aantoonbaar inzicht in de meest materiële emissies uit scope 3, enkan uit deze scope 
3 emissies tenminste 1 analyse van GHG - genererende (keten van)activiteiten voorleggen. 

5.A.1. Het bedrijf heeft inzicht in de materiële scope 3 emissies, en de meest relevante partijen in de keten 
die daarbij betrokken zijn.. 
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De opbouw van dit document is gebaseerd op de Corporate Value Chain (Scope 3) 
Standaard. Daarnaast is, waar nodig, de methodiek van de Product Accounting & 
Reporting Standard aangehouden (zie de onderstaande verwijzgingstabell). 
 
 

 
Corporate Value Chain (Scope 3) Standard Product Accounting & Reporting 

Standard 
Ketenanalyse 

H3. Business goals & Inventory design H3. Business Goals Hoofdstuk 2 

H4. Overview of Scope 3 emissions H4. Overview of Scope 3 
emissions 

Hoofdstuk 7 

H5. Setting theBoundary H7. Boundary 
Setting Hoofdstuk 3 & 
Hoofdstuk 4 

H5. Setting theBoundary H7. 
Boundary Setting Hoofdstuk 3 & 
Hoofdstuk 4 

H5. Setting theBoundary H7. 
Boundary Setting Hoofdstuk 3 & 
Hoofdstuk 4 

H5. Setting theBoundary H7 H7. Boundary Setting Hoofdstuk 3 en 4 
H6. Collecting Data H9. Collecting Data &Assessing 

Data Quality 
Hoofdstuk 6 

H7. AllocatingEmissions H8. Allocation Hoofdstuk 5 
H8. Accounting forSupplierEmissions  Hoofdstuk 7,8 en 10 

H9. Setting a reduction target  Hoofdstuk 9 

 
	

 GHG protocol hoofdcategorieën beïnvloeding Scope 3 

up
s

tr
e

am
 

1.a Ingekochte goederen 
 

1.b diensten 

Inkoop goederen gerelateerd aan de, plantmaterialen, tuinmaterialen,  
 

Diensten zijn inkoop onderaannemers, advies en personeel 

2. Kapitaal goederen Machines en materieel ten behoeve van de productie 

3. Brandstof en energie gerelateerde activiteiten (niet in Scope 1 of 2) Niet van toepassing .Brandstoffen maken deel uit van scope 1 en 2 of 
zijn in de prijs van de onderaannemer opgenomen. 

4. Transport en distributie (upstream) Aanvoer materialen plaatselijke leveranciers op bedrijfslocatie of 
projectlocatie. De eigen distributie van materialen is in scope 1 
verwerkt. 

5. Afval tijdens productie verpakkingsresten, kratten, afvalhout, groenafval. Onze invloed hierop 
is groot. Het toepassen van innovatieve technieken kan een enorme 
invloed hebben op onze uitstoot. 

6. Zakelijk openbaar vervoer Het bedrijf is slecht bereikbaar met openbaar vervoer. Medewerkers 
maken dan ook geen gebruik van het openbaar vervoer 

7. Woon- werk vervoer werknemers 1 medewerker die met auto naar zaak komt. 

8. Geleasede goederen of bezittingen Niet van toepassing 

D
ow
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9. Transport en distributie (downstream) Niet van toepassing 

10. Verwerken van verkochte producten door koper Niet van toepassing 
11. Gebruik van verkochte producten Niet van toepassing 
12. Verwerking producten (einde levensduur) Niet van toepassing 

 
13. Geleasede goederen of bezittingen (downstream) Niet van toepassing 

14. Franchises Niet van toepassing 
15. Investeringen Niet van toepassing 

 
De in deze tabel 2 genoemde onderdelen zijn in kaart gebracht en er is een berekening 
voor de CO2 emissies aan gekoppeld. Het volledige overzicht hiervan wordt in de scope 3 
analyse “meest materiële emissies 
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Uitleg	keuze	ketenstudie	(analyse)	
 
Scope 3 emissies of overige indirecte emissies zijn een gevolg van de activiteiten van 
het bedrijf (de organisatie) maar komen voort uit bronnen die geen eigendom van het 
bedrijf zijn noch beheerd worden door het bedrijf. Voorbeelden zijn emissies 
voortkomende uit de productie van ingekochte materialen, de    verwerking van het afval, 
of het uitbesteden van werk en transport. 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat de categorieën 1,2,4,5 upstream voor Gako het 
meest van belang zijn: “ingekochte goederen” en “Productieafval”. 
Hierbij wordt nogmaals benadrukt dat de kwantitatieve puntentelling tot stand is gekomen 
op een kwalitatieve, omschrijvende manier. De categorieën en criteria van het GHG-
protocol laten veel ruimte voor eigen interpretatie, waardoor moet worden gewaakt voor 
“harde” conclusies. Naast de criteria die het GHG- protocol hanteert, zijn de volgende 
criteria ook van belang: 

 
Aanvulling op bestaande kennis; 
Of de benodigde gegevens / informatie 
voorhanden zijn;    Mogelijkheden voor 
emissie reductie. 

 
Uit de scope 3 analyse komt duidelijk naar voren dat wij in scope 3 te maken hebben 
met veel bruikbaar afval op onze werken. Een belangrijke reden om voor de keten LCA 
Maaien bermgras te kiezen komt voort uit onze werkzaamheden. 

 
 

Ladder van Lansink; 
 
„Materiaal dat vrijkomt bij aanleg en onderhoud van openbaar groen, bos- en 
natuurterreinen. Tevens         vergelijkbaar afval, bijvoorbeeld grof tuinafval, berm- en 
slootmaaisel, afval van hoveniersbedrijven, agrarisch afval etc. Tenslotte ook gescheiden 
ingezameld grof tuinafval van huishoudens‟. 
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A. Preventie: kwantitatieve en kwalitatieve preventie. Het ontstaan van afvalstoffen 
wordt voorkomen of beperkt. Bij het vervaardigen van stoffen, preparaten of andere 
producten wordt gebruik gemaakt van stoffen en materialen die na gebruik van het 
product geen of zo min mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken. 
 

B. Hergebruik: nuttige toepassing door producthergebruik stoffen, preparaten, of 
andere producten worden na gebruik als zodanig opnieuw gebruikt. 
 

C. Recycling: nuttige toepassing door materiaal hergebruik stoffen en materialen 
waaruit een product bestaat worden na gebruik van het product opnieuw gebruikt. 
 

D. Energie: nuttige toepassing als brandstof 
Afvalstoffen worden toegepast met een hoofdgebruik als brandstof of voor een andere 
wijze van energieopwekking. 
 

E. Verbranden: verbranden als vorm van verwijdering 
Afvalstoffen worden verwijderd door deze te verbranden volgens wettelijke richtlijnen. 
 

F. Storten 
Afvalstoffen worden gestort. 
Binnen Gako komt veel groenafval vrij bij de uitgevoerde werkzaamheden. Hier 
volgt de toelichting per trede van de Ladder van Lansink, zoals bij ons van 
toepassing. 
 

Preventie 
Uitgaande van de Ladder van Lansink is de eerste stap preventie. Als groenbedrijf is 
het beperken van het ontstaan van het groenafval echter geen optie. Het ontstaan van 
groenafval kun je in verband zien met de hoeveelheidwerk. Hoe meer groenafval er 
vrijkomt, hoe meer werk je hebt. Uiteraard is dit geen lineair feit, het gaat om de 
figuurlijke boodschap. 
 

Hergebruik en Recycling 
Groenafval kan nuttig worden toegepast als grondstof voor bijvoorbeeld een 
bodemverbeteraar. Bodemverbeteraars worden gebruikt om de grondstructuur van de 
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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 maaiafval te 
transporteren. Hierdoor wordt CO2-reductie gerealiseerd. grasafval toepassen op de 
projectlocatie is niet altijd mogelijk. 
 

Energie 
Hierbij gaat het om het toepassen van het maaiafval als brandstof. Deze optie wordt het 
meeste benut. Het grootste deel van het snoeiafval wordt bij de verwerker nuttig 
toegepast. Veelal gaat het om biomassa, wat  wordt gebruikt voorenergieopwekking. Het 
is een duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen. Geschikte stromen worden 
geselecteerd middels nauwkeurig gecontroleerde inzameling. Het snoeihout wordt 
gescheiden van de andere groene stromen en vrijgemaakt van verontreinigingen. 
Vervolgens wordt het snoeihout gechipt of verkleind in diverse fracties. Daarnaast zal 
een deel van het snoeiafval binnen het eigen bedrijf verwerkt worden tot chips, die in de 
mogelijk aan te schaffen houtkachel gestookt kunnen worden. 
Deze houtkachel wordt gebruikt voor het verwarmen van het bedrijfspand. 
 

Verbranden en Storten 
Niet al het maaiafval dat wordt aangeleverd bij de verwerker is geschikt voor een 
nuttige toepassing. Daarnaast blijft erbij 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 

 
 

2 Doel van de ketenanalyse. 
 
Een ketenanalyse laat van een bepaald product of 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. 

 
De belangrijkste doelstelling voor het uitvoeren van de ketenanalyse is het identificeren 
van GHG reductiekansen, het definiëren van reductiedoelstellingen en het monitoren van 
de voortgang. Op basis van het inzicht in de Scope 3 emissies en deze ketenanalyse 
wordt een reductiedoelstelling geformuleerd. Binnen het functionele energie 
managementsysteem 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. Gako zal op basis van deze ketenanalyse stappen ondernemen om partners binnen 
de eigen keten te betrekken bij het behalen van de reductiedoelstellingen. 
 
 

3 Scope van de keten. 
Het produceren en verwijderen van groenafval en het nuttig toepassen van groen als 
energie project. In deze ketenanalyse wordt het groenafval van Gako onder de loep 
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genomen. De scope heeft betrekking op alle maai en snoeiwerkzaamheden binnen Gako. 
 
 

4 Systeemgrenzen en Ketenpartners. 
 
De waardeketen verwerking van geproduceerd grasafval is weergegeven in onderstaande 
ketenstappen. 

 
Bedrijfsproces: De activiteiten die in het primaire proces plaatsvinden brengen op 
verschillende manier afval voort. Deze afvalstromen worden (grotendeels) gescheiden 
zodat het aangeboden kan worden aan een afvalverwerkingsbedrijf. De activiteiten van de 
afvalverwerker vallen buiten de scope van deze ketenanalyse. 

 
Intern transport: Afval kan getransporteerd worden van een projectlocatie naar een 
vestiging . Dit zal vooral voorkomen bij kleine hoeveelheden afval. De emissies die 
hierbij vrijkomen vallen binnen scope 1/2, aangezien het intern transport betreft. Onder 
het intern transport valt ook het opruimen van het groenafval op locatie en het 
mechanisch laden en lossen. 
 
 

 
Extern transport: Het afval wordt door de afvalverwerkers opgehaald en naar de 
verwerkingslocatie gebracht. Deze afstand zal verschillen tussen de verschillende 
locaties. 
 
Eigen verwerking afval: De verwerking van verschillende soorten afval zal meer of 
minder CO2- uitstoot met zich meebrengen afhankelijk van de verwerker. 

 
De korte lijnen binnen het bedrijf, de open communicatie en jarenlange ervaring 
kenmerken de organisatie.   Alle werken/projecten worden uitgevoerd onder 
kwaliteitsborging en conform de hedendaagse veiligheidsnormen. 
 
Gako heeft een kantoorgedeelte en een loods ten behoeve van opslag van materialen 
en materieel. Gako bezit een eigen wagenpark en heeft een eigenmaterieel-/machine 
bestand. Veel van de werkzaamheden van Gako vinden                     geheel plaats op de 
projectlocaties. 

 
De grove indeling laat een aantal ketenpartners zien 

Opdrachtgevers :Zij kunnen eisen stellen (wijze van en keuze voor transport, keuze 
verwerker, wijze verwerking). Onze kans: bespreken mogelijkheden voor aanpassen 
huidig proces. 
Onderaannemers : De wijze van afvoer en keuze verwerker verder het transport naar 
verwerker 
Transporteur bulk: type voertuig, planning en”: 
Afvalverwerkers: Duurzaam verwerken van 
groenafval 
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Proces maaien bermgras: 
 

Bedrijfsafval = Gras 
grondstof 

 Intern transport  Extern transport  Grondstof/verwerker 

Afval komt vrij bij  Transport van  Transport van  Verwerken van gras 
werkzaamheden. projectlocatie naar projectlocaties naar door de verwerker 
Maaien op locatie. vestiging verwerker Transport van  

 Laden en lossen vestiging naar verwerker  
 op locatie   

 
Transport materieel en personen : Op locatie door eigen medewerkers 

Op locatie door onderaannemers 
 

Vrijkomend gras :  grasafval vanuit werkzaamheden uitgevoerd door 
eigen medewerkers grasafval vanuit 
werkzaamheden uitgevoerd door 
onderaannemers. 

 
Transpoort gras :  laden en vervoer eigen wagens naar eigen locatie (Scope1) 

laden en vervoer eigen wagens naar verwerker (Scope 1) 
laden en vervoer van ext. vervoerder vanaf (eigen) locatie 
naar verwerker laden en geen vervoer van vrijkomend afval 
(blijft op locatie achter) 

 
Verwerking gras: toepassen ladder van lansink 

verschillende nuttige toepassingen bij de verwerker 
(composteren/vergisten) verschillende nuttige 
toepassingen op locatie (bokashi) 
toepassen als veevoer (fermenteerde /Balen) 

 
 
 
 

5 Kwaliteit van de data. 
 
De sterke voorkeur voor de data ligt bij het gebruik van primaire data. Secundaire (proxy) 
data wordt alleen gebruikt als er geen andere gegevens aanwezig zijn. De volgorde waarin 
de datacollectie is uitgevoerd staat in de volgende lijst weergegeven: 

 
Primaire data op basis van gemeten CO2-uitstoot gegevens. 
Primaire data op basis van gebruikte brandstoffen/energieverbruik. CO2-uitstoot 
wordt berekend met een CO2-conversiefactor. 
Secundaire data op basis van gemeten CO2-uitstoot gegevens. 
Secundaire data op basis van brandstof/energieverbruik. CO2-uitstoot wordt 
berekend met een CO2- conversiefactor. 
Secundaire data over CO2-uitstoot uit algemene (sector)databases. 
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Een uitgangspunt bij elke ketenanalyse is dat de CO2-uitstoot, binnen de ketenstappen 
die uitgevoerd zijn door het bedrijf dat de ketenanalyse maakt, gebaseerd moet zijn op 
primaire data. Aangezien niet alle ketenstappen uitgevoerd zijn in het bedrijf zelf, was 
het binnen deze analyse lastig om primaire data te verzamelen. Om deze reden is vaak 
gebruik gemaakt van secundaire data in de vorm van brandstof/energieverbruik van 
vergelijkbaar materieel en/of (sector)databases. 

 
Binnen deze ketenanalyse is gebruik gemaakt van de Ecoinvent3.4 database. Deze 
database bevat veel CO2- uitstoot gegevens, voornamelijk over de winning van 
grondstoffen, productie en transport naar de gebruikslocatie van vele materiaalsoorten. 
Om een beeld te krijgen van de onzekerheid door het gebruik van deze database is deze 
getoetst op de criteria zoals genoemd in het GHG-protocol Product Accounting and 
Reporting Standard: 

 
Technologisch representatief; De Ecoinvent database bevat gegevens over veel 
verschillende productiemethodes, waardoor meestal gegevens te vinden zijn die 
technologisch representatief zijn. Temporaal representatief; De Ecoinvent database maakt 
gebruik van gegevens van meestal minder dan 10  jaar oud. 
Geografisch representatief; Waar mogelijk is gekozen voor productiemethodes 
representatief voor West- Europa. 
Compleetheid; De CO2-uitstoot gegevens in de database zijn zeer compleet in het 
aantal processen dat is meegenomen. 
Precisie; De CO2-uitstoot gegevens in de database zijn gebaseerd op literatuur met veelal 
eenonzekerheid van minder dan 10 jaar 
Basis voor de herberekening van de grondstof groen is het alterra rapport: 
http://edepot.wur.nl/160737 Alterra-rapport 2064 
 

6 Kwantificeren van CO2 emissies. 
 
De werkzaamheden voor het maaien en verzamelen van gras uit de wegberm en 
waterwegen worden uitgevoerd door Gako. Deze werkzaamheden vallen daarmee onder 
hun eigen gebruik en worden daarom niet meegenomen in de berekening van het verbruik in 
de keten. Wanneer Loonbedrijf Gako zou werken met onderaannemers om deze 
werkzaamheden uit te voeren had het verbruik wel meegenomen moeten worden. In deze 
paragraaf wordt kort omschreven welke werkzaamheden er worden uitgevoerd voor het 
maaien en verzamelen van het gras. 

 
Het volgende materieel wordt ingezet voor het maaien: 

 
- Tractoren met maaigarnituur (scope 1) 
- Handwerkmachines (scope 1) 
- Bosmaaiers (scope 1) 
- Zeis 
- Sloothaken 
- Handgereedschappen voor het maaien van obstakels en delen waar het groot materieel  
  niet bij kan. 
 

Om het gras te verzamelen worden maai-zuig combinaties gebruikt. Het gras wordt op grote 
hopen gestort en vervoerd per eigen transport 
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Overzichten afvalstromen binnen Gako in kg CO2 
 
Bermmaaisel 20581,4 
Slootvegetatie 1088,85 
Grasrollen 6554,45 
Grof vuil 2 
Puin 0,51375 

 
 

 
 
73% van de CO2 uitstoot in het afval binnen Gako wordt veroorzaakt door het Bermmaaisel. 

7 Onzekerheden. 
 
Er zijn veel data onzekerheden. Er zijn gegevens bekend van afval bij vestigingen, maar 
niet van alle project locaties. Hier zijn aannames voor gemaakt. Het wordt sterk 
aanbevolen om dat te verbeteren. Voor de verschillende ketenstappen zijn er een aantal 
specifieke onzekerheden: 

 
Intern transport: onzekerheid over locatie project en vestiging, en 
hoeveelheden die van projecten komen. 
Extern transport: onzekerheid over afstand van ophaler en verwerker, omdat dit 
sterk kan wisselen. Verwerking: gegevens van verwerkers zijn ofwel niet 
beschikbaar ofwel gaan over de algemene cijfers van de verwerker. De 
specifieke groenafvalstromen uit onze locatie heeft een andere samenstelling 
dan de totale stroom die bij de verwerker binnenkomt. De eigenlijke CO2-
uitstoot die aan het specifieke groenafval toegerekend kan worden is dus 
anders dan de algemene CO2-uitstoot per ton verwerkt gras. 
Weersomstandigheden en rijstijl beïnvloeden het verbruik in de keten. Het gaat 
hier om waarden uit eigen ervaring waarvoor een gemiddelde is bepaald. 
Er wordt geen gebruik gemaakt van allocatie data 

73%

4%

23%
0%0%

Afval overzicht

Bermmaaisel Slootvegetatie Grasrollen Grof vuil Puin
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Medewerkers bepalen de eigen uitstoot door kennis van machine en 
materieel en het omgaan hiervan. Het verbruik zijn aannames uit eigen 
ervaringswaarden. 

 
 

8 Reductiemogelijkheden en 
doelstellingen 

Op dit moment wordt het afval gecomposteerd. Hoewel er tamelijk veel CO2 vrijkomt bij het 
produceren van het compost levert het uiteindelijke gebruik van het compost juist CO2 winst 
op. Een andere methode van verwerking die nog meer winst oplevert is het vergisten van het 
maaisel. In de paragraaf hieronder wordt een korte uitleg gegeven over compost en 
vergisting. 

 
 

Bij het composteren wordt het groenafval 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 winst op. Onderzoek van Alterra geeft aan dat de 
CO2 winst 0,05213 CO2 per ton maaisel is. 

 
 

Een mogelijkheid die meer CO2 winst oplevert is het vergisten van het bermmaaisel. Indien 
het maaisel vergist wordt, komt biogas vrij. Dit gas bestaat uit methaan en koolstofdioxide en 
is na opwerking geschikt om te gebruiken in transportmiddelen. Hierdoor kan als 
uitgangspunt gehanteerd worden de vermeden CO2 emissies als gevolg van dieselverbruik. 
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 Alterra levert het vergisten van 
maaisel een besparing op van 0.14027 ton CO2 per ton maaisel. 
 

Grass2Grit is een circulair concept waarbij bermgras wordt omgezet in grassap en 
grasvezels. Het sap wordt gebruikt als gladheidsbestrijding, de vezels voor wegmeubilair.  
 

• Scope 3 doelstelling op ketenanalyse ”Hergebruik Bermmaaisel” 10 % CO2 
reductie in 2026 t.o.v. 2021.  

 

Waarbij het groenafval hoger in de markt wordt weggezet om vervolgens als meubels weer 
op de markt gebracht te worden. 
 

Enkele autonome acties: 
Deels slootafval op de wal gooien bij de boeren die t weer voor versteviging van de walkant. 
Rest hout wordt versnipperd en gaan als Houtsnippers naar de BIO brandstoffen. 
 
Everdingen 2-11-2021, een ondertekend exemplaar ligt ter inzage op kantoor 
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9 Bronnen: 
Administratie Gako 
 
Appendix C van de GHG Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting 
Standard (WBCSD/WRI, september 2011) 
 
Handboek CO2-prestatieladder 3.1 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 
NEN-EN-ISO 50001 
 
ISO14064-1: 2019 Greenhousegases – Part1 
https://www.ecoinvent.org/database/database.htmlEcoinvent v3.4 
http://www.klimaatplein.com/gratis-co2-calculator www.milieudatabase.nl Nationale 
Milieudatabase http://edepot.wur.nl/160737 Alterra-rapport 2064 
http://www.afvalwijzer.nl/web/afvalwijzer/effect-afval-scheiden-berekenen.htm 
http://www.duurzaambedrijfsleven.nl/article/klimaatpanel-somberder-over-co2-uitstoot 
Ruud Verbeek, TNO & Bettina Kampman, CE Delft (2012), Factsheets, Brandstoffen 
voor het wegverkeer, kenmerken en perspectief 
 
Dr J. Timmers & MSc S. van Lanen, C2C circle (onbekend), Bermmaaisel, 
composteren of vergisting 
 
SBK (2012) Nationale Milieu Database v1.1, 15-09-2012 
 
CO2-Rapportage Den Ouden betreffende bermgras 
 
Drs. Ing. W.B.R Weening Search rapportage, Maaien en verwerken van Bermgras, 
21-10-2013 J.Henkel M.Ed.SEN, data rapportage, sociale innovatie en tacide 
kennis,(2012) https://www.ser.nl/~/media/db_adviezen/2010_2019/2017/circulaire-
economie-tussen-rap.ashx https://www.circulairondernemen.nl/bibliotheek/afval-markt-
met-waarde https://www.eurosalt.nl/media/downloadable/Ass_Ink_II.pdf 
http://www.emissieberekenen.nl/filelib/file/Overzicht-emissiefactoren-v3.pdf 


