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1. ALGEMENE INFORMATIE 

1.1. Organisatie  

  

Organisatie Krinkels B.V. 

Adres Rithsestraat 87, 4813 GW Breda 

E-mail kam@krinkels.nl  

Website https://www.krinkels.nl/ 

1.2. Projectteam 

Naam Rol Organisatie 

Matthijs Verkerke Opdrachtgever Krinkels BV 

Esther Lammertink KAM Krinkels BV 

Bert-Erik Remmelink BU manager Krinkels BV 

Martijn Hovell LCA-consultant, optel-
ler onderliggende LCA 

SGS Search  

Gert-Jan Vroege LCA-consultant, op-
steller ketenanalyse 

Eco-Intelligence 

1.3. Doel en Scope Definitie 

  

Doel studie  Ketenanalyse in het kader van de CO2-prestatieladder 

Doelgroep Deelnemers en gebruiks CO2 Prestatieladder 

Type CO2 Ketenanalyse, hoofdzakelijk op basis van LCA Methode 

Scope  Berm onderhoud (maaien en verwerking bermgras) 

Methode SBK bepalingsmethode versie 3.0, 1 januari 2019 (incl. wijzigingsbladen 1, 2 en 
3) 

LCA Software  SimaPro 9.1 

LCA-database  EcoInvent v3.5 

Karakterisatie methode SBK Bepalingsmethode, jul 2020 (NMD 3.2) V3.04 / MKI-SBK single-score 

1.4. Functionele eenheid 

De functionele eenheid is ton bermgras. Het uitgangspunt van deze studie is één dag 

bermonderhoud aan de A7, alle waarden zijn omgerekend naar ton gemaaid en ver-

werkt bermgras.  

1.5. Inhoud rapport 

Het rapport is onderverdeeld in de volgende hoofdstukken. 

 

Hoofdstuk Onderwerp 

Hoofdstuk 1 Algemene informatie, doel en scope definitie 

Hoofdstuk 2 Procesbeschrijving en inventarisatie 

Hoofdstuk 3 CO2 berekening 

Hoofdstuk 4 Resultaten 

mailto:kam@krinkels.nl
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2. PROCESBESCHRIJVING EN INVENTARISATIE 

2.1. Producesbeschrijving 

De studie beschrijft bermonderhoud, dat voornamelijk processen omvat. Bij aanvang 

van het werk wordt een maaimachine per vrachtwagen naar de projectlocatie ge-

bracht. De vrachtwagen kan op projectlocatie blijven gedurende de dag en het materi-

eel wordt dan na het verrichten van één dag werkzaamheden weer terug naar de op-

slaglocatie gebracht. In ander gevallen, waarbij het langere trajecten betreft, rijdt de 

vrachtwagen terug en komen de machinisten met een personenauto naar de project 

locatie. Het materieel zal dan op de project locatie blijven tot het onderhoud aan het 

betreffende project is afgerond. Waarna het materieel weer opgehaald wordt.   

 

De maaiwerkzaamheden bestaan uit drie stappen, welke niet per se direct achter el-

kaar uitgevoerd worden. Eerst wordt het gras gemaaid en dit maaisel blijft vervolgens 

5 tot 10 dagen liggen. Het doel hiervan is het gras later drogen om zo de totale hoe-

veelheid te transporteren gras te verlagen. Daarnaast is een hoger droge-stof gehalte 

soms gewenst voor het verwerken van het maaisel. 

 

Na het drogen wordt het maaisel opgeharkt. Hierbij worden lange banen (duinen) 

maaisel gevormd, welke vervolgens met een ladewagen opgeraapt worden. Het maai-

sel uit de ladenwagen wordt overgeladen op een vrachtwagen, welke het maaisel naar 

de verwerker brengt.  

 

Er zijn verschillende manieren om bermmaaisel te verwerken. In deze studie zijn bere-

keningen gemaakt voor de volgende processen: composteren, vergisten, bokashi (fer-

menteren) en productie van isolatiemateriaal. 

2.2. Procesdiagram 

Figuur 1 toont het procesdiagram  
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Figuur 1 Procesdiagram grasraffinage 

2.3. Inventarisatie 

De inventarisatie is gebaseerd op één dag bermonderhoud aan de A7. De reden is dat 

de inventarisatie gemaakt is in het kader van een aanbesteding en als representatief 

wordt beschouwd. Zie paragraaf 0 voor verdere toelichting. 

 

De uitgangspunten voor de berekeningen zijn weergegeven in onderstaande tabellen. 
 

Onderwerp Hoeveelheid Toelichting 

Bermtype Buiten berm zonder geleiderail Gedeelte buiten de anderhalve meter zone  

Traject A7 Hoogezand tot Drachten-Hoogkerk Km 215 hrr A7 tot km 166-191 hrr A7 

Tijd (per dag) 8 uur 1 dag 

Afstand (per dag) 25000 meter 2,5 km 

B2 Onderhoud

Maaien

Brandstof

Verbrandingsemissies

Transport materieel en 
personeel

Harken

Ladewagen

Overladen en transport naar 
verwerker

D Lasten en 
baten buiten 

systeemgrenzen

Bermmaaisel

Vermeden productie en 
emissies door inzetten van 

bermmaaisel

Energie en materialen

Drogen

Transport  (retour) materieel 
en personeel

Energie, 
bodemverbeteraar,

vezels en/of 

koolstofopslag
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Onderwerp Hoeveelheid Toelichting 

Breedte (per dag) 9 meter 0,009 km 

Snelheid (per uur) 6,25 km/ uur  

Vierkante meter (per 
dag) 

225000 vierkante meter 28125 m2/uur 

Maaisel (per dag) 90 ton 11,25 ton/uur 

Vrachten per dag 4,5 per dag  20 ton per vracht 

Tabel 1 Uitgangspunten voor de berekening van één dag maaien 

 

Bermonderhoud 

Gebaseerd op de uitgangspunten zoals vermeld in Tabel 1 zijn door Krinkels de werk-

zaamheden geïnventariseerd. In Tabel 2 zijn de werkzaamheden en referentieproces-

sen vermeld en ook een toelichting op de uitganspunten, bronnen en aannames. 

 

Proces Een-
heid 

Hoeveelheid Referentie proces Toelichting 

Transport machines  tkm 150 0320-tra&Transport, 
vrachtwagen (>32 ton), 
euro 5, diesel, per tkm 
(o.b.v. Vrachtwagen 
(>32 ton), euro 5, die-
sel, per liter, c2) 

Aanvoer trekker maaimachine 
per km*ton. 15 km, aanname 
dat een tractor gemiddeld 5 ton 
weegt. Hoeveelheid keer twee 
voor retour. 

Transport machines tkm 150 0320-tra&Transport, 
vrachtwagen (>32 ton), 
euro 5, diesel, per tkm 
(o.b.v. Vrachtwagen 
(>32 ton), euro 5, die-
sel, per liter, c2) 

Aanvoer trekker hark per 
km*ton. 15 km, aanname dat 
een tractor gemiddeld 5 ton 
weegt. Hoeveelheid keer twee 
voor retour. 

Transport machines tkm 150 0320-tra&Transport, 
vrachtwagen (>32 ton), 
euro 5, diesel, per tkm 
(o.b.v. Vrachtwagen 
(>32 ton), euro 5, die-
sel, per liter, c2)  

Aanvoer trekker ladewagen per 
km*ton. 15 km, aanname dat 
een tractor gemiddeld 5 ton 
weegt. Hoeveelheid keer twee 
voor retour. 

Transport personeel km 0,26 0102-pro&Benzine, ge-
bruik, per km (o.b.v. 
Transport, passenger 
car, medium size, pe-
trol, EURO 4 {RER} | Al-
loc Rec, U; AANGEPAST) 

Transport personeel. Gemid-
delde personenauto, Euro4 is 
worst-case. 15 km enkele reis, 
keer twee voor retour. 

Dieselverbruik trekker 
met maaimachine 

uur 8 Graafmachine, categorie 
V, ongemixte HVO, per 
liter, c2 [6] 

Verbruik is 10,5 liter HVO per 
uur, obv gegevens opdrachtge-
ver 

Dieselverbruik trekker 
met hark 

uur 8 Graafmachine, categorie 
V, ongemixte HVO, per 
liter, c2 [6] 

Verbruik is 10,5 liter HVO per 
uur, obv gegevens opdrachtge-
ver. 

Dieselverbruik trekker 
met ladewagen 

uur 4 Graafmachine, categorie 
V, ongemixte HVO, per 
liter, c2 [6] 

Verbruik is 10,5 liter HVO per 
uur, obv gegevens opdrachtge-
ver. 

Elektriciteitsverbruik 
hybride kraan op 
vrachtwagen 

uur 1,1 0124-pro&1 kWh, uit 
stopcontact (o.b.v. Elec-
tricity, low voltage 

aangenomen 20 kW vermogen 
= 160 kWh/ 0,8 voor eficiency/ 
0,9 voor laadverlies AC=>DC = 



 

 

 

 

 
 

7 

 

 

Proces Een-
heid 

Hoeveelheid Referentie proces Toelichting 

{NL}| market for | Cut-
off, U) 

250 kWh per dag/8 = 31,25. 
15 min laadtijd per vracht*4,5 

vrachten per dag 

Transport maaisel 
naar verwerker 

tkm 2250 Transport, freight, lorry 
>32 metric ton, euro5 
{RER}| market for 
transport, freight, lorry 
>32 metric ton, EURO5 
| Cut-off, U 

Maaisel per uur * 25 km af-
stand * 8uur per dag (Ecoin-
vent omdat leeg retour hier al 
meegenomen is) 

Tabel 2 Processen voor bermonderhoud (per dag) 

Dit onderdeel is verdeeld in de vier verwerkingsmethode. Per methode worden de uit-

gangspunten, bronnen en aannames beschreven. Daarbij is voor alle methodes uitge-

gaan van maaisel met een droge stofgehalte van 40%. Dit droge stofgehalte kan vol-

gens opgave van Krinkels B.V. variëren van 30-60%, waarbij gemiddeld 40% een vei-

lige inschatting is. 

Composteren 

Het proces voor composteren is gebaseerd op een afvalbewerkingsproces uit EcoIn-

vent. Dit proces beschrijft het composteren van plantaardig afval met een droge stof-

gehalte van 40%. Tabel 3 laat zien welke processen en hoeveelheden gehanteerd zijn. 

 

Proces Een-
heid 

Hoeveel-
heid 

Referentie proces 
(EcoInvent 3.5 en NMD 3.2) 

Toelichting 

Composteren ton 1 Biowaste {CH}| treatment of 
biowaste, industrial composting 
| Cut-off, U 

Één op één verwijzing naar 
Ecoinvent proces. Proces voor 
het composteren van plant-
aardig afval met 40% droge 
stof. 

Tabel 3 Composteren 

Het compost dat afkomstig is uit dit proces kan dienen als vervanger van veen in bo-

demverbeteraars en substraten. Er zijn echter ook toepassingen waar compost niet als 

veenvervanger gezien wordt, zoals in akkerbouw, vollegronds tuinbouw en boomteelt. 

Verder kunnen de nutriënten in compost in bepaalde toepassingen ook als kunstmest 

vervanger van kunstmest dienen [7]. 

 

Om te bepalen in welke toepassingen groencompost veen en kunstmest vervangt zijn 

de bevindingen uit een studie van BVOR en IVAM gebruikt [7] Deze studie vermeld en-

kel in welke toepassingen compost veen en kunstmest vervangt, maar niet hoeveel 

groencompost ingezet wordt voor de genoemde toepassingen. Deze informatie is over-

genomen uit een BVOR-publicatie over de markcijfers voor compost producten in 2019 

[8]. De markverdeling die gemaakt wordt in deze publicatie komt overeen met het 

overzicht uit de eerdergenoemde studie van BVOR en IVAM [7]. In Tabel 4 zijn beide 

rapporten gecombineerd en zijn de hoeveelheden veen en kunstmest die vervangen 

wordt bepaald. 

 

Voor het berekenen van vermeden kunstmestproductie wordt ook de werkwijze uit de 

studie van BVOR en IVAM [7] gevolgd. Hierin wordt vermeld dat in totaal 60%, 90% 

en 100% voor respectievelijk stikstof, fosfaat en kalium beschikbaar zal zijn als voe-

dingstof voor planten. Voor toepassing van compost in potgrond wordt echter uitge-

gaan van 15% stikstof omdat hier met name de opname van stikstof in het eerste jaar 

van belang is. Hiermee is rekening gehouden door voor de hoeveel compost die ge-

bruikt wordt in potgrond 15% stikstof te rekenen en voor de overige tospassingen 
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60%. Het gewogen gemiddelde is 48%. De hoeveelheid nutriënten 

(NPK) in bermgras zijn gevonden in de Phyllis2 database [9]. Dit is berekend per kg 

droge stof: 1,70g stikstof (N), 0,66g fosfaat (P2O5) en 2,54g kalium (K2O).  

 
 

Toepassingen 
groencompost 
2019 [10] 

Toepassing 
vermijd veen 
productie [7] 

Totaal verme-
den veen pro-
ductie 

Toepassing 
vermijd  
kunstmest 
productie [7] 

Totaal verme-
den kunstmest 
productie 

A Akker/land-
bouw 

50% 0% 0% 50% 25% 

B Hoveniers 11% 100% 11% 100% 11% 

C Gemeente 9% 50% 5% 0% 0% 

D Potgrond 16% 100% 16% 100% 16% 

E Overige1 14% 50% 7% 50% 7% 

Totaal 100% 
 

39%  59% 

Tabel 4 Berekening vermeden veen 

Bij het inzetten van gras als bodemverbeteraar zal een groot gedeelte van het orga-

nisch materiaal binnen 100 jaar afbreken. Deze emissies zijn niet gemodelleerd, kool-

stof opname van het gras is immers ook niet opgenomen in de berekening. Alleen de 

koolstof die na 100 jaar nog niet gemineraliseerd is, wordt verrekend. De verwachte 

hoeveelheid koolstof die na 100 jaar nog in de bodem zal zitten is 10% van de hoe-

veelheid koolstof die wordt toegepast [7]. In bermmaaisel bestaat voor 0,4461 kg/kg 

droge stof uit koolstof [10]. Er wordt 339 kg droge stof als compost ingezet per ton 

maaisel, dit resulteert in 151 kg koolstof. Daarbij staat 1 kg koolstof in plantaardig 

materiaal gelijk aan het vastleggen van 3,67 kg koolstofdioxide (CO2). Koolstof opslag 

wordt berekend voor alle toepassingen van compost [7]. 

 

Proces Een-
heid 

Hoeveel-
heid 

Referentie proces 
(EcoInvent 3.5 en NMD 3.2) 

Toelichting 

Veen ton -0,132 Peat moss {RoW}| peat moss 
production, horticultural use | 
Cut-off, U (proces heeft 100 kg 
droge stof als output, dit is 
eerst teruggerekend naar 1 kg 
droge stof) 

Proces voor één kubieke me-
ter veen met in totaal 100 kg 
droge stof. 6% koolstof ver-
lies in composteerproces 
(0,22 CO2 emissies * 0,27 kg 
C/ kg CO2 + 0,001 kg CH4 = 

0,061 ton). Bij 0,4 ton droge 
stof input, resulteert dit in 

een output van 0,339 ton 
droge stof compost. Hiervan 
zal 39% als veenvervanger 
dienen. 

Kunstmest ton -0,236 Gecombineerd proces per kg 
droge stof, bestaande uit 
0,00816 Nitrogen fertiliser, as N 
{RER}| calcium ammonium ni-
trate production | Cut-off, U, 
0,00597 Phosphate fertiliser, as 
P2O5 {RER}| triple superphos-
phate production | Cut-off, U en 
0,02537 Potassium chloride, as 

40% droge stof, aangenomen 
dat nutriënten niet verloren 
gaan in het composteerpro-
ces. 59% vermeden kunst-
mestproductie.   

                                           
1 Omvat glastuinbouw , GWW, gemengde grond, veehouderij en export, aangenomen is ten minste 50% glastuinbouw en 

gemengde grond. 
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Proces Een-
heid 

Hoeveel-
heid 

Referentie proces 
(EcoInvent 3.5 en NMD 3.2) 

Toelichting 

K2O {RER}| potassium chloride 
production | Cut-off, U 

Koolstof opslag ton -0,055 Emissie naar lucht, koolstofdi-
oxide 

0,4461 kg C / kg * 339 kg * 
3,67 kg CO2 / kg C * 10%. 

Tabel 5 Composteren vermeden productie 

Vergisten (Biogas) 

Het proces voor vergisting gebaseerd op EcoInvent proces voor anaeroob vergisten. In 

EcoInvent is ook een proces dat specifiek is voor het vergisten van gras, dit omvat 

echter ook opwerken van vezels na vergisting en is daarom niet gebruikt. Het ge-

bruikte proces omvat enkel het vergisten plantaardig materiaal waaronder ook "park 

waste" vermeld wordt. 

 

Proces Een-
heid 

Hoeveel-
heid 

Referentie proces 
(EcoInvent 3.5 en NMD 3.2) 

Toelichting 

Vergisten ton 1 Biowaste {CH}| treatment of 
biowaste by anaerobic digestion 
| Cut-off, U 

Één op één verwijzing naar 
Ecoinvent proces. Proces voor 
het composteren van plant-
aardig afval met 40% droge 
stof. 

Tabel 6 Vergisten 

De biogas opbrengst uit grasvergisting is gemiddeld 170 m3 biogas per ton gras. De 

werkelijke opbrengst kan verschillen door de kwaliteit van het gras, waar met name 

onderscheid gemaakt wordt tussen voor- en najaar gras [9].  

 

Het biogas wordt verbrand in een Warmte Kracht Koppeling (WKK). Voor de energie-

winning uit verbranding is de bovenste verbrandingswaarde overgenomen uit het 

EcoInvent proces voor verbranden van biogas. De bovenste verbrandingswaarde is ge-

bruikt om dat het warmteverlies door verdamping van water opgenomen is in het ren-

dement van de WKK. Het elektrisch rendement van een WKK met biogas is 40% 

[11][12]. Aangenomen is dat de warmte die geproduceerd wordt verloren gaat of ge-

bruikt wordt in het proces. Warmte is onder ander nodig voor het op temperatuurhou-

den van de vergistings-installatie. Daarnaast kan warmte gebruik worden voor het 

pasteuriseren van het digestaat om pathogenen en onkruidkiemen te inactiveren en in 

sommige gevallen voor het drogen van digestaat. Beide kunnen nodig zijn voor het 

toepassen van digestaat als bodemverbeteraar.  

 

Verbrandingsemissies uit biogas zijn gebaseerd op het EcoInvent proces voor verbran-

ding van biogas (met 55vol% CH4 en 45vol% CO2). De infra- en kapitaalprocessen zijn 

ook overgenomen uit deze kaart. 

 

Het digestaat dat overblijft na vergisting kan na centrifugeren of drogen ingezet wor-

den als bodemverbeteraar en aangenomen is dat digestaat net als compost veen en 

kunstmest zal vervangen. Daarbij is ook aangenomen dat alleen het makkelijk af-

breekbare materiaal afgebroken wordt tijdens het vergisten en moeilijk afbreekbare 

vezels, welke van belang zijn voor de toepassing als bodemverbeteraar, achterblijven 

in het digestaat. Verder zal door het vergisten de hoeveelheid droge stof aanzienlijk 

afnemen. Voor de berekening van de hoeveelheid materiaal die toegepast kan worden 

als bodemverbeteraar is aangenomen (worst-case) dat de afname in droge stof gelijk 

is aan het totale gewicht van het geproduceerde biogas volgens: 
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CO2 1,97 kg/m3 * 45vol% + CH4 0,66 kg/m3 * 55vol% = 1,25 kg/m3 biogas. 

 

Vermeden productie van veen en kunstmest is bepaald op basis van de beschrijving 

bij het onderdeel compost. De 10% koolstof opslag in resterende droge stof na 100 

jaar is ook aangehouden voor het digestaat, hierbij geldt ook dezelfde onderbouwing 

en werkwijze als bij compost. 

 

Proces Een-
heid 

Hoeveel-
heid 

Referentie proces 
(EcoInvent 3.5 en NMD 3.2) 

Toelichting 

Veen ton -0,073 Peat moss {RoW}| peat moss 
production, horticultural use | 
Cut-off, U (proces heeft 100 kg 
droge stof als output, dit is 
eerst terug gerekend naar 1 kg 
droge stof) 

Proces voor één kubieke me-
ter veen met in totaal 100 kg 
droge stof. 170 m3 biogas 
zorgt voor 212 kg afname in 
droge stof. Bij 0,4 ton droge 
stof input, resulteert dit in 
een output van 0,118 ton 
droge stof. Hiervan zal 39% 
als veenvervanger dienen. 

Kunstmest ton -0,236 Gecombineerd proces per kg 
droge stof, bestaande uit 
0,00816 Nitrogen fertiliser, as N 
{RER}| calcium ammonium ni-
trate production | Cut-off, U, 
0,00597 Phosphate fertiliser, as 
P2O5 {RER}| triple superphos-
phate production | Cut-off, U en 
0,02537 Potassium chloride, as 
K2O {RER}| potassium chloride 
production | Cut-off, U 

40% droge stof, aangenomen 
dat nutriënten niet verloren 
gaan in het vergistproces. 
59% vermeden kunstmest 
productie.  

Vermeden ener-
gie 

MJ -1486 Electricity, high voltage {NL}| 
heat and power co-generation, 
wood chips, 6667 kW, state-of-
the-art 2014 | Cut-off, U 

Proces voor vermeden energie 
verbranden biomasaa, zoals 
ook voorgeschreven door de 
bepalingsmethode. 170 m3 
gas * 21,85 MJ/m3 * 40% 
rendenment 

Koolstof opslag ton -0,031 Emissie naar lucht, koolstofdi-
oxide 

0,4461 kg C / kg * 188 kg * 
3,67 kg CO2 / kg C * 10% 

Tabel 7 Vergisten vermeden productie 

Bokashi (fermenteren)  

Het bokashiprocess is gebaseerd op EcoInvent proces voor compostering. Dit proces is 

aangepast op het bokashi methode. Bokashi is een anaeroob proces en wordt in te-

genstelling tot compost alleen in de eerste dagen van het proces gemixt. Dit is enkel 

ten behoeve van temperatuurbeheersing en het doormengen van inoculant. Soms 

wordt bokashi ten onrechte vergeleken met inkuilen, ondanks dat het in beide geval-

len fermentatie betreft onderscheiden beide processen zicht weldegelijk op een aantal 

vlakken, al zijn definities onduidelijk [14]  

 

De emissie van broeikasgassen van het proces zijn minimaal, echter wordt er in som-

mige gevallen een laatste aerobe stap toegevoegd om het materiaal te stabiliseren. In 

deze stap is er alsnog sprake van broeikasgasemissies [13][14]. In andere gevallen 

zal het materiaal bij toepassing als bodemverbeteraar verder afbreken, waardoor het 

aannemelijk is dat de totale uitstoot van broeikasgassen vergelijkbaar is met compos-

teren. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het bij de CO2 emissies om biogeen kool-

stof gaat en dit niet gekarakteriseerd wordt (opname van koolstof is ook niet toegere-

kend). Overige emissies van broeikasgassen worden wel gekarakteriseerd.    
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Verder wordt aan bokashi doorgaans klei, kalk en een inoculant toegevoegd [15]. In 

onderstaande tabel is weergegeven hoe het bokashi proces gemodelleerd is.  

 

Proces Een-
heid 

Hoeveel-
heid 

Referentie proces 
(EcoInvent 3.5 en NMD 
3.2) 

Toelichting 

Bokashi ton 1 Biowaste {CH}| treatment of 
biowaste by anaerobic diges-
tion | Cut-off, U 

Proces voor het composteren van 
plantaardig afval met 40% droge 
stof. Omdat Bokashi minder vaak 
gemengd wordt is het diesel verbruik 
met 80% verlaagd. Ondanks dat er 
tijdens het fermentatieproces aan-
zienlijk minder broeikasgassen uit-
gestoten worden, zal er bij een laat-
ste beluchtingsstap of bij het toepas-
sen van het materiaal als bodemver-
teraar alsnog sprake zijn van broei-
kasgas emissies, daarom zijn daar 
geen aanpassingen in gemaakt.  

Inoculum kg 0,00231 1/6 Urea, as N {GLO}| market 
for | Cut-off, U, 1/6 Phosphate 
fertiliser, as P2O5 {GLO}| 
market for | Cut-off, U, 1/6 Po-
tassium fertiliser, as K2O 
{GLO}| market for | Cut-off, U 
& ½ Potato starch {GLO}| 
market for | Cut-off, U 

Toevoeging voor het proces [14]. 
Proxy voor het inoculum, alleen voe-
dingsstoffen gerekend gebaseerd op 
aannames. 

Water kg 0,0231 Tap water {Europe without 
Switzerland}| market for | 
Cut-off, U 

Toevoeging voor het proces [14]. 
Om inoculum in op te lossen. 

Klei kg 0,0231 Clay {RoW}| market for clay | 
Cut-off, U 

Toevoeging voor het proces [14]. 
Klei. 

Kalk kg 0,0231 Lime {RER}| market for lime | 
Cut-off, U 

Toevoeging voor het proces [14]. 
Proxy voor zeeschelpenkalk. 

Tabel 8 Bokashi 

Voor het eindeproduct wordt aangenomen dat dit vergelijkbare toepassingen kent als 

compost. Anderzijds wordt het gebruik van Bokashi compost als bodemverbeteraar af-

geraden omdat het onbekend is of onkruidzaden en plantpathogenen het Bokashi pro-

ces overleven [14]. Aangenomen is dat de hoeveelheid Effectieve Organische Stof 

over de gehele keten gelijk is met die van compost en dat er met dezelfde hoeveelheid 

veen gerekend kan worden. Vermeden productie van kunstmest is ook op basis van de 

beschrijving bij compost en ook de 10% koolstof opslag in resterende droge stof na 

100 jaar. 

 

Proces Een-
heid 

Hoeveel-
heid 

Referentie proces 
(EcoInvent 3.5 en NMD 
3.2) 

Toelichting 

Veen ton -0,132 Peat moss {RoW}| peat 
moss production, horticultu-
ral use | Cut-off, U (proces 
heeft 100 kg droge stof als 
output, dit is eerst terug ge-
rekend naar 1 kg droge stof) 

Proces voor één kubieke meter 
veen met in totaal 100 kg droge 
stof. 6% koolstof verlies in com-
posteerproces (0,22 CO2 emissies 
* 0,27 kg C/ kg CO2 + 0,001 kg 
CH4 = 0,061 ton). Bij 0,4 ton droge 
stof input, resulteert dit in een out-
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Proces Een-
heid 

Hoeveel-
heid 

Referentie proces 
(EcoInvent 3.5 en NMD 
3.2) 

Toelichting 

put van 0,339 ton droge stof com-

post. Hiervan zal 39% als veenver-
vanger dienen. 

Kunstmest ton -0,236 Gecombineerd proces per kg 
droge stof, bestaande uit 
0,00816 Nitrogen fertiliser, 
as N {RER}| calcium ammo-
nium nitrate production | 
Cut-off, U, 0,00597 Phos-
phate fertiliser, as P2O5 
{RER}| triple superphos-
phate production | Cut-off, U 
en 0,02537 Potassium chlo-
ride, as K2O {RER}| potas-
sium chloride production | 
Cut-off, U 

40% droge stof, aangenomen dat 
nutriënten niet verloren gaan in 
het vergistproces. 59% vermeden 
kunstmest productie.  

Koolstof opslag ton -0,055 Emissie naar lucht, koolstof-
dioxide 

0,4461 kg C / kg * 339 kg * 3,67 
kg CO2 / kg C * 10% 

Tabel 9 Bokashi, vermeden productie 

Productie grasvezel 

Eerst wordt het bermgras verwerkt tot bruikbare vezel. Onderstaande Tabel 10 laat de 

processtappen zien met de gebruikte referentieprofielen voor het verwerken van gras 

tot vezels. Biogasproductie, wat onderdeel is van dit proces, is opgegeven door New-

Foss. Dit biogas wordt verbrand in een WKK en de gewonnen elektriciteit en warmte 

wordt gebruikt voor het verwerken en drogen van grasvezels. Hiermee is het proces 

zelfvoorzienend. Aangenomen is dat alle warmte of elektriciteit gebruikt wordt ten be-

hoeve van de vezelproductie. De hoeveelheid te zuiveren water is ingeschat op 1 m3 

per ton GrassBloxxx. 

 

Proces Eenheid Hoeveel-
heid 

Referentie proces (Ecoinvent 3.5 en NMD 3.2) 

Biogas productie m3 47,6 Biogas, from grass {GLO}| market for | Cut-off, U 

Verbranden biogas 
(tbv. Elektriciteit en 
warmte voor het pro-
ces) 

m3 47,6 Verbrandingsemissies uit biogas zijn gebaseerd op het 
Ecoinvent proces voor verbranding van biogas (met 
55vol% CH4 en 45vol% CO2). De infra- en kapitaalpro-
cessen zijn ook overgenomen uit deze kaart (0,344 kWh 
Electricity, high voltage {NL}| heat and power co-gene-
ration, biogas, gas engine | Cut-off, U, input biogas is 
0,344 m3 en verwijderd uit deze kaart). 

Water zuiveren m3 0,57 Wastewater from grass refinery {GLO}| market for | 
Cut-off, U 

Tabel 10 Grasvezel productie 

Het gras en de jute bestaan gedeeltelijk uit (biogeen) koolstof . De presentatie 

“Gramitherm helps the climate!” geeft aan dat er 2,08 kg CO2 opgenomen per kg 

Gramitherm plaat is opgenomen. Volgens de onder de Europese norm EN 15804 lig-

gende normen moet opname en emissie van biogeen CO2 worden meegerekend in de 

sub-module waar deze ingrepen plaats vinden. Er wordt echter ook gesteld dat over 

de hele levenscyclus gezien de balans 0 is. 
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Verwerking tot product equivalent (D) 

Voor de productie van GrassBloxxx zijn naast de vezel uit bermgras ook andere mate-

rialen nodig alsmede een aantal bewerkingening. Omdat het gras op dit punt geen af-

val meer is, zijn de productie van de overige grondstoffen, transport van de grondstof-

fen en bewerkingen van grasvezel tot GrassBloxxx gedeclareerd in module D.   

 

De grasvezels worden in deze stap vermengd met de jute vezel en tot platen geperst 

samen met de PET-binder. Deze platen worden bewerkt met een brandvertrager die 

als nevel aangebracht wordt. De laatste stap in het proces is het verpakken, hiervoor 

worden de isolatieplaten op pallets gestapeld en omwikkeld met PE-folie.  

 

Er is, op basis van “Specificatie GrassBloxxx isolatiematten”, aangenomen dat 20% 

van de massa van de plaat bestaat uit jute, 10% uit thermoplastische polyester (PET) 

en op de geproduceerde platen wordt 1 tot 1,5 % di-ammonium fosfaat (brandvertra-

ger) aangebracht. Onderstaande tabel laat de gebruikte materialen en de gebruikte 

referentieprofielen uit Ecoinvent en de NMD-processendatabase zien.  

 

Materiaal Een-
heid 

Hoeveel-
heid 

Referentieproces (Ecoinvent 3.5 en NMD 3.2) 

Ingekuild gras kg 1 Zoals aangeleverd door Krinkels, geen impact toegekend 
aan het inkuilen. 1 ton bermmaaisel levert 0,4 ton vezels op 
met 85% droge stof. 

Jute kg 115 Jute fibre {RoW}| jute production, irrigated | Cut-off, U 

Polyethylene te-
rephthalate  

kg 100 Polyethylene terephthalate, granulate, amorphous {RER}| 
production | Cut-off, U 

Di-ammonium fos-
faat 

kg 15 Phosphate fertiliser, as P2O5 {RoW}| diammonium phos-
phate production | Cut-off, U 

Tabel 11 Grondstoffen D (per ton bermmaaisel) 

Transport afstanden van de PET-binder en de brandvertrager zijn 150 km, dit is op ba-

sis van conservatieve inschattingen. De herkomst van de jutevezel kan op dit moment 

nog niet geverifieerd worden, vermoedelijk zal de jute uit India komen. Gezien de 

meeste jute in Oost-India geproduceerd wordt is uitgegaan van de afstand van Chan-

nai haven (grootste haven in oost India) naar Amsterdam. 

 

Tabel 12 toont de transportafstanden (enkele reis) voor transportprocessen. Als dat 

transport per vrachtwagen plaatsvindt, dan is er is gebruik gemaakt van het volgende 

NMD-profiel: 0001-tra&Transport, vrachtwagen (o.b.v. Transport, freight, lorry, un-

specified {GLO}| market for | Cut-off, U). De jute wordt, die waarschijnlijk uit India 

afkomstig is, wordt gedeeltelijk vervoerd per schip. Hiervoor is het NMD 0290-

tra&Transport, vrachtschip, zee (o.b.v. Transport, freight, sea, transoceanic ship 

{GLO}| market for | Cut-off, U) gebruikt.  

 

Product Gewicht (kg) per 
ton 
GrassBloxxx 

Transportmiddel Afstand (km) Gewicht*afstand 
(ton*km) 

Jutevezel 115 Zeeschip 13592 2720 

Jutevezel 100 Vrachtwagen 50 10 

PET binder 15 Vrachtwagen 150 15 

Brandvertrager 1 Vrachtwagen 150 2,25 
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Tabel 12 Transport D 

*wordt los berekend als stap tussen het maaien en verwerken 

 

In het Gramitherm-proces worden de platen geperst, de in Tabel 13 weergeven pro-

cessen zijn hiervoor berekend. Gebruikte data is afkomstig uit het rapport Graswär-

medämmung Gramitherm Ökologische Begutachtung und Transferkonzept [19]. Door-

dat productieafval volledig wordt teruggevoerd in de productie is er netto geen pro-

ductieafval. 

 

Proces Eenheid Hoeveel-
heid 

Referentieproces (Ecoinvent 3.5 en NMD 3.2) 

Warmte (aardgas) m3 0,57 0111-pro&Aardgas, gebruik, per m3 (o.b.v. 31,7 MJ 
Heat, district or industrial, natural gas {GLO}| market 
group for | Cut-off, U) 

Kapitaalgoederen p (stuks) 4,76E-07 Wooden board factory, organic bonded boards {RER}| 
construction | Cut-off, U 

Tabel 13 Processen voor de productie van isolatieplaten (per ton bermmaaisel) D 

Voor het verpakken is volgens opgaven van Gramitherm per 152 kg een EURO-pallet 

nodig, (3,8 m3 per pallets en 40 kg/m3 isolatieplaat). Verder worden de isolatieplaten 

omwikkeld met PE-folie. Hierbij is uitgegaan van 3 lagen folie met een dikte van 20 

µm en dichtheid van 94 g/m3. Onderstaande tabel laat de zien welke hoeveelheden en 

referentieprofielen gebruikt zijn.  

 

Proces Eenheid Hoeveel-
heid 

Referentieproces (Ecoinvent 3.5 en NMD 3.2) 

Pallets (Euro) stuks 3,76 EUR-flat pallet {GLO}| market for | Cut-off, U 

PE-folie kg 0,75 Packaging film, low density polyethylene {GLO}| market 
for | Cut-off, U 

Tabel 14 Processen voor het verpakken van isolatieplaten (per ton bermmaaisel) D 

Vermeden product (D) 

Als vermeden product wordt vlaswol aangenomen, omdat dit de laagste MKI waarde 

heeft (na correctie voor R waarde) en daarmee een worst-case inschatting. Voor de 

hoeveelheid vermeden vlaswol is ook uitgegaan van de R-waarde per kg product. 

GrassBloxxx heeft een R waarde van 625 per kg en vlaswol heeft een R waarde 978 

per kg. Op basis hiervan is aangenomen dat 1 kg GrassBloxxx 0,639 kg vlaswol kan 

vervangen. Van 1 ton bermmaaisel kan 0,57 ton GrassBloxxx gemaakt worden. 

 

Product R waarde per 
0,1 m 

kg per 0,1 m3 R waarde per 
kg 

MKI per kg MKI per R 

GrassBloxxx 2,5 4 0,625 0,122 0,19 

Vlaswol2 2,7 2,8 0,978 0,175 0,20 

Steenwol 2,4 3,5 0,680 0,197 0,29 

Glaswol 2,1 3,5 0,602 0,328 0,55 

EPS 2,7 2,5 1,096 0,348 0,32 

Tabel 15 Vergelijking isolatiematerialen op basis van R waarde 

                                           
2 Op basis van [18] is de thermische conductiviteit van vlas isolatie tussen de 0,035 en 0,040 W/m∙K, Een van de fabrikan-

ten van vlas isolatiemateriaal vermeld waardes van 0,035 tot 0,038 W/m∙K. Het gemiddelde van de tweede bron is gebruikt 
als uitgangspunt, 0,0365 is aangehouden in de berekening. De dichtheid is 28 kg/m3 de fabrikant vermeld geen informatie 
over dichtheid op haar website. 
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Vermeden producten en bijbehorende referentieprocessen zijn op-

genomen in  Tabel 16 Gezien de toepassing van GrassBloxxx (in gebouwen) is een le-

vensduur van 75 jaar aangenomen en wordt er geen koolstofopslag toegerekend. 

 

Proces Een-
heid 

Hoeveel-
heid 

Referentieproces 
(Ecoinvent 3.5 en NMD 
3.2) 

Toelichting 

Vlaswol ton -0,35 0022-fab&Vlas Vermeden productie van vlaswol 
omdat dit materiaal de laagste MKI 
per R waarde heeft en het meeste 
vergelijkbare materiaal is. Verder 
is er 1,75 ton maaisel nodig voor 1 
ton GrassBloxxx. Geen RER pro-
ductieproces beschikbaar, daarom 
CH (welke lager scoort dan RoW, 
dus worst-case in dit geval).  

Tabel 16 GrassBloxxx, vermeden productie (D) 

2.4. Representativiteit 

De data is verkregen van de opdrachtgever en representatief voor toepassing voor 

bermonderhoud in Nederland. Hierbij is één dag onderhouden langs de A7 (traject 

Drachten- Hoogkerk) als uitgangspunt genomen. Het betreft de buiten berm zonder 

geleiderail, welke buiten de anderhalve meter zone valt. Dit traject wordt door de op-

drachtgever als representatief geacht. Hierbij wordt aangegeven dat er verschillende 

factoren bepalend zijn voor het werk dat per dag verricht kan worden. Vanzelfspre-

kend zijn wegbermen met minder obstakels (zoals viaducten en geleiderails) makkelij-

ker te onderhouden. Het energieverbruik en bijgevolg de milieulast voor trajecten met 

minder obstakels is zeer waarschijnlijk lager. 

 

Data over inzet van materieel, brandstofverbruik, transportafstanden, productiviteit en 

hoeveelheden maaisel die vrijkomen worden door Krinkels B.V. gedocumenteerd. De 

studie is gebaseerd op deze door Kinkels B.V. verzamelde informatie.  

 

Voor het verwerken van het maaisel is, omdat dit niet door Krinkels B.V. uitgevoerd 

wordt, gebruik gemaakt van gegevens uit literatuur en LCA-databases zoals EcoIn-

vent. 
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3. RESULTAAT CO2-EMISSIES 

Dit hoofdstuk toont de resultaten van de bovenstaande inventarisatie. De resultaten 

worden weergegeven in Global Warming Potential (GWP) met de eenheid kg CO2-

equivalenten. De GWP is berekend met behulp van SimaPro v9.1, op basis van EcoIn-

vent v3.5 database en met de SBK Bepalingsmethode, jul 2020 (NMD 3.2).  

3.1. Resultaten bermonderhoud inclusief afvoer transport 

 

Tabel 17 toont de resultaten van het proces bermonderhoud. Daarbij is voor het 

maaien HVO brandstof toegepast. 

 

GWP Type brandstof KG CO2 per ton 

Transp. Maaimachine Diesel 0,14 

Transp. Harkmachine Diesel 0,14 

Transp. Ladewagen Diesel 0,14 

Transp.Personeel Benzine 0,09 

Brandstof maaimachine HVO 1,29 

Brandstof harkmachine  HVO 1,29 

Brandstof Ladewagen HVO 0,64 

Kraan (overladen) Electrisch 0,25 

Transport bermgras Diesel 2,24 

Totaal bermonderhoud  6,22 

Tabel 17 Resultaten bermonderhoud GWP (kg CO2) per ton gras  

Ondanks de HVO hebben de maaimachine en harkmachine een hoge uitstoot in et pro-

ces. De reden is de intensieve inzet tov de andere processen. Opvallend is ook de 

hoge uitstoot van de afvoer van het bermgras.  

3.2. Resultaten verwerking en totaal inclusief bermonderhoud 

Tabel 18 toont de resultaten van de verschillende verwerkingsmethode uit deze studie. 

Tevens is het bermonderhoud toegevoegd voor een totale berekening.  

 
 

Composteren Bokashi Vergisten Isolatiemateriaal 

Proces emissies 49,8 46,8 93,9 426,8 

Koolstof opslag -55,4 -55,4 -30,8 0,0 

Vermeden veen -171,6 -171,6 -95,0 0,0 

Vermeden kunstmest -20,0 -20,0 -20,0 0,0 

Vermeden elektriciteit 0,0 0,0 -19,5 0,0 
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Composteren Bokashi Vergisten Isolatiemateriaal 

Vermeden isolatiemateriaal 0,0 0,0 0,0 -484,0 

Totaal -197,2 -200,2 -71,5 -57,2 

Bermonderhoud  6,2   6,2   6,2   6,2  

Totaal 2 processen (onder-
houd en verwerken) 

-191,0 -194,0 -65,2 -51,0 

Tabel 18 Resultaten GWP (kg CO2) bermgras verwerking per ton 

3.3. Vergelijking met studie 2013 en andere studies 

In 2013 heeft Search Consultancy een eerste ketenanalyse [20] voor het proces berm-

maaien en verwerken van het gras opgesteld. In die analyse zijn drie verwerkingsme-

thoden beschouwd: productie waterstof, vergisten en composteren. Voor de laatste 

twee verwerkingsmethoden is een vergelijk te maken.  

 

De functionele eenheid in de rapportage van Search was het onderhoud van 1 hectare 

gedurende 1 jaar. In dat jaar wordt 2x gemaaid. In totaal wordt er 14 ton gemaaid.  

 

De uitkomsten van de vergelijking zijn in de onderstaande tabel weergegeven 

 
 

Rapport Search Deze studie 
 

 
kg CO2 per Ha kg CO2 per ton kg CO2 per ton Verschil 

Maaien, laden en afvoeren 1015,0 72,5 6,22 -91% 

Vergisten -1963,7 -140,3 -71,5 -49% 

Composteren -730,0 -52,1 -197,2 278% 

Tabel 19 Vergelijk ketenanalyses 

De verschillen zijn relatief groot. Met de inzet van HVO wordt een grote reductie be-

haald.  

 

De verschillen in het verwerkingsproces kunnen verklaard worden doordat de inventa-

risatie in deze studie aanzienlijk completer is. Het geeft een meer betrouwbaar resul-

taat van de CO2-emissies voor vergisten en composteren.   

3.4. Conclusies en aanbevelingen 

Conclusies 

Met de inzet van HVO is de emissie van het maaiproces inclusief afvoer 6,22 kg Co2 

per ton gras. Dat is een grote reductie ten opzichte van een eerdere ketenanalyse van 

Search [20]. Daarin was de uitstoot 72,5 kg CO2.  

 

Van de verwerking levert heet Bokashi proces het beste resultaat op (een totaal van   

-194 kg CO2 per ton gras). Verwerking in isolatiemateriaal levert het laagste resultaat 

op (-51 kg CO2 per ton gras). Maar het is nog steeds klimaat positief.  

Aanbeveling 

De aanbeveling is om nog verder te innoveren op het de emissies van het materieel. 

Gedacht kan worden aan elektrificatie.    
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