
 
 

 

 

 
 

Ketenanalyse 
Afvalstromen 

 

CO2 prestatieladder niveau 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opgesteld door:  
                                      

N. Bok  
KAM-coördinator  

10-05-2022 

  

Gecontroleerd door: R. de Wilde  
(hoofd) uitvoerder (MT) 

10-05-2022 

 

Geautoriseerd door:  
  

J.A.G. de Wilde  
directeur (MT) 

10-05-2022 

  
Gewijzigd door NBO N. Bok 03-05-2022 Versie: 5 

  
 

Naam  Datum Paraaf 



 

  
Ketenanalyse afval_2020-2023   versie5     Pagina 2 van 22 

Inhoudsopgave 
1 I NLE I DI N G  ................................................................................................................................................................................................................ 3 

1.1 DE VE RANT WOORDE LI JKH E ID  VAN DE WILDE NL ............................................................................................................................. 3 

1.2 OMSCHRIJVING VAN DE BEDRIJFSACTIVITEITEN  ................................................................................................................................. 4 

1.3 LEESWIJZER ........................................................................................................................................................................................................ 4 

1.4 AMBITIENIVEAU ............................................................................................................................................................................................... 4 

2  S C OP E  3  A N A L Y S E  ................................................................................................................................................................................................ 6 

2.1 SELECTIEPROCEDURE KETENANALYSE  ..................................................................................................................................................... 6 

2.2 SCOPE KETENANALYSE ................................................................................................................................................................................... 7 

2.3 DE WAARDEKETEN........................................................................................................................................................................................... 7 

2.4 IDENTIFICEREN VAN SCHAKELS IN DE KETEN  ........................................................................................................................................ 9 

2.5 MEEST MATERIELE SCOPE 3 EMISSIES  ..................................................................................................................................................... 9 

2.6 DE SCOPE 3 HOOFDCATEGORIEËN .......................................................................................................................................................... 10 

3  K E T E NB E S C HR I J V I NG  A F V A L S T R OM E N  ..................................................................................................................................................... 15 

3.1 KORTE BESCHRIJVING VAN DE KETEN .................................................................................................................................................... 15 

3.2 SYSTEEMGRENZEN ......................................................................................................................................................................................... 16 

3.3 KETENBESCHRIJVING NADER UITGEWERKT  ......................................................................................................................................... 16 

3.4 RESULTATEN EMISSIES ................................................................................................................................................................................ 17 

4  M O G E LI J K HE DE N  T OT  R E D U C T I E  ................................................................................................................................................................. 20 

4.1 REDUCTIEDOELSTELLING ............................................................................................................................................................................ 20 

4.2 MAATREGELEN ................................................................................................................................................................................................ 20 

4.3 PLANNING ......................................................................................................................................................................................................... 21 

5  B R O N NE N  ............................................................................................................................................................................................................... 22 
 

  



 

  
Ketenanalyse afval_2020-2023   versie5     Pagina 3 van 22 

1 INLEIDING 
In het kader van het behouden van niveau 5 op de CO2-Prestatieladder voert De Wilde een analyse  
uit van een GHG (Green House Gas) genererende keten. Dit document beschrijft de ketenanalyse van 
onderaannemers. Omdat de ketenanalyse een levend document is wordt deze jaarlijks aangepast met de actuele 
cijfers. In de huidige ketenanalyse zijn de cijfers uit 2020 en 2021 gebruikt. 2020 voor het vooronderzoek en 2021 
voor de eerste analyse van gegevens. 

 

1.1 DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE WILDE NL 

De directie van De Wilde NL bv is zich bewust van haar verantwoordelijkheid met betrekking tot de zorg voor het 
Milieu. Wij geven concreet en aantoonbaar aandacht aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). 
Duurzaam denken en handelen heeft nu en in de toekomst onze oprechte aandacht en inzet.  
Het creëren en handhaven van veilige en milieuverantwoorde arbeidsomstandigheden zijn in onze organisatie 
belangrijke doelstellingen en een vast onderdeel van het algemene bedrijfsbeleid. 

Zuinig omgaan met energie en het terugdringen van onze CO2-uitstoot  heeft continu aandacht binnen onze organisatie. 

De CO2-uitstoot die direct en indirect door onze activiteiten, werkzaamheden en de projecten worden gegenereerd 

brengen wij al jaren in kaart en zijn er reductiedoestellingen geformuleerd en gerealiseerd. 

Hiertoe willen  wij ons echter niet beperken. Naast het reduceren van CO2 in haar eigen organisatie  wil De Wilde NL  

ook bijdragen aan CO2-reductie in  haar waardeketen en in de sector waarin zij opereert . Enerzijds om gestructureerd 

te blijven werken aan verdere emissiereductie en duurzaamheid en anderzijds om aanbestedingsvoordeel te realiseren 

bij (openbare) aanbestedingen. 

Voor niveau 5 op de CO2 prestatieladder zijn de scope 3 emissies upstream en downstream in de waardeketen bepaald 

volgens de Green House Gas Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard. 

Figuur 1:overzicht van de GHG scopes en emissies in de waardeketen 

 
Wij hebben in scope 3 inzichtelijk welke emissies een gevolg zijn van de activiteiten die we uitvoeren maar die 
voortkomen uit bronnen die geen eigendom van het bedrijf zijn noch beheerd worden door onze organisatie. 
 
Voorbeelden zijn emissies voortkomende uit de productie van ingekochte materialen, verwerking van het afval en 
het gebruik van het door het bedrijf aangeboden/verkochte werk, dienst of  levering. SKAO rekent ‘Business 
Travel’ (Business Travel= ‘Business air Travel’ en ‘Personal Cars for business travel’) tot scope 2. (bron: CO2 
prestatieladder generiek handboek, versie 3.1). 
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Het CO2-Prestatieladder generieke handboek, versie 3.1, d.d. 22 juni 2020 geeft aan dat voor een organisatie  
aantoonbaar de meest materiele emissies uit scope 3 inzichtelijk moeten zijn. Als klein bedrijf moet De Wilde NL 
uit deze scope 3 emissies één ketenanalyse van deze GHG-genererende (ketens van) activiteiten voorleggen. 
Daarmee voldoen we aan de eis 4.A.1. uit het CO2 prestatieladder generiek handboek, versie 3.1. 
 
Om aan de eisen van niveau 5 te kunnen voldoen hebben we aan RVDM Advies gevraagd om bij de analyse te 
ondersteunen. Daarmee geven we invulling aan eis 4.A.3 waarin bepaald wordt dat tenminste één van de 
analyses professioneel ondersteund of becommentarieerd moet worden door een ter zake bekwaam, erkend en 
onafhankelijk kennisinstituut. De onderliggende ketenanalyse is opgesteld conform handboek 3.1. 
 
 

1.2 OMSCHRIJVING VAN DE BEDRIJFSACTIVITEITEN 

Door onze oorsprong in het betonboren en –zagen is de Wilde een belangrijke speler geworden in de 
spoorwegbouwwereld. De precisie van gediamanteerd gereedschap zorgde eind jaren ’80 voor nieuwe 
ontwikkelingen. Hierdoor hebben wij ons vanaf 1989 weten te specialiseren in de spoorwegbouw. Inmiddels zijn 
wij een door ProRail erkende aannemer. 
Naast nieuwbouw, onderhoud en renovatie van spoorwegen door heel Nederland houden wij ons ook bezig met 
alle soorten boor-, zaag-, slijp- en freeswerkzaamheden, evenals klein, verwant betonwerk. Wij zijn 
gespecialiseerd in bijzondere werkzaamheden in speciale omstandigheden. Bijvoorbeeld grote boordieptes, grote 
boordiameters en automatisch boren. 
  
Wij als De Wilde zijn in staat om onze projecten vanaf het ontwerp tot en met de oplevering te verzorgen. Hierbij 
kunnen wij als hoofd- of als onderaannemer optreden. 
  
De specialisatie van ons bedrijf is de indirecte spoorstaafbevestiging en daar zijn wij uitstekend uitgerust voor: 
•          spoorwerk op stalen of betonnen kunstwerken, zoals bruggen en tunnels; 
•          het construeren van beton opstorten ten behoeve van spoorwerk op betonnen kunstwerken; 
•          kleinschalig ballast spoorwerk; 
•          spoorwerk bij / op industriële weegbruggen; 
•          industriespoor gerelateerde werkzaamheden; 
•          spoorwerk voor kraanbanen; 
•          spoor-gerelateerde betonboor- en zaagwerkzaamheden, inclusief het aanbrengen van
 verankeringen. 

 

1.3 LEESWIJZER 
In dit rapport presenteren wij de ketenanalyse van onze onderaannemers. De opbouw van het rapport is als volgt: 
Hoofdstuk 2: Scope 3 emissies & keuze ketenanalyse 
Hoofdstuk 3: Identificeren van schakels in de keten 
Hoofdstuk 4: Kwantificeren van de emissies 
Hoofdstuk 5: Reductiemogelijkheden 
Hoofdstuk 6: Bronvermelding 

 

1.4 AMBITIENIVEAU 

De Wilde Spoorwegbouw is een relatief kleine organisatie. Hierdoor hebben wij een relatief kleine invloed op de 
uitstoot die derden veroorzaken. Het ambitieniveau voor scope 3 is daardoor lager dan die voor scope 1 en 2. 5 
van de 6 erkende concullega’s (spooraannemers van ProRail) zijn groot ten opzichte van ons waardoor een 
vergelijking met hun niet van toepassing is. Wij bevinden ons voor scope 3 reducties ten opzichte van 
sectorgenoten in de beginnersmodus “achterblijver”. Dit is ook te zien wanneer wij ons als de Wilde vergelijken 
met sectorgenoten zoals onderstaande twee voorbeeld van kleine bedrijven in de spoorweg sector in scope 3. De 
ambitie van De Wilde ligt bij scope 3 in de lijn van Van den Heuvel. Voor scope 1 en 2 meer in de lijn van Van 
Gelder Rail.  
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Sectorgenoten Ambitie omschrijving 

Van Gelder Rail ➢ CO2 prestatieladder trede 5 
➢ De CO2 uitstoot tot 2030 om 

50% te verlagen t.o.v. hun 
referentiejaar 2015  

Van Gelder is een door en door Nederlands 
familiebedrijf, net als De Wilde, echter inmiddels veel 
groter. In 2004 richtte de Van Gelder Groep de tak Van 
Gelder Rail op. Van Gelder Rail B.V. is al tientallen jaren 
met succes actief in de spoorbranche, waarbij ze zich 
ontwikkeld hebben van een kabelaannemer tot 
elektrotechnisch specialist en multidisciplinair 
spooraannemer.  

Van Den Heuvel 
(aannemer 
metrobaan &  
tram) 

➢ Geen CO2 prestatieladder 
trede 5  

➢ De CO2 uitstoot de komende 
10 jaar (t/m 2024) met 
minimaal 4 % vermindering 
(scope 1&2)  

Van den Heuvel Infra is een zelfstandig opererend 
bedrijf en maakt sinds juli 2018 onderdeel uit van 
de Van Gelder Groep. Van den Heuvel Infra realiseert en 
onderhoudt hoogstaande spoorvervoersystemen voor 
tram en metro. Als innovatieve lightrailspecialist dragen 
we bij aan een schone toekomst in een bereikbaar 
Nederland. 

 

Scope 3 

Huidig ambitieniveau Beginner (achterblijver) standaard maatregelen 

Beoogd ambitieniveau Vooruitstrevend (middenmoot) 

Onderwerp Ketenanalyse “afval” 
Inkopen van staal 

Onderbouwing Het verwerken van onze facturen op het gebied van “afval” is uitgebreid en nauwkeurig.  
Echter is het bepalen van de juiste reductiestappen nog te verbeteren.  
Ook zijn in de afgelopen jaren niet altijd de juiste conversiefactoren gebruikt voor het 
berekenen van het CO2 uitstoot van afval.  

 

Per maatregel in de SKAO maatregelenlijst valt te beoordelen of deze in categorie A, B of C valt. Onderstaand is 
weergeven waar de drie verschillende categorieën voor staan:  

 

Categorie A Categorie B Categorie C 

betreft een standaard niveau van 
implementatie, meer dan 50% van 
de bedrijven voor wie de activiteit 
waaronder deze maatregel valt 
relevant is, heeft deze maatregel op 
dit niveau geïmplementeerd.  

betreft een ‘vooruitstrevend’ niveau 
van implementatie, 20% tot 50% 
van de bedrijven voor wie de 
activiteit waaronder deze maatregel 
valt relevant is, heeft deze 
maatregel op dit niveau 
geïmplementeerd.  

betreft een ‘ambitieus’ niveau van 
implementatie, slechts enkele 
(maximaal 20%) van de bedrijven 
hebben deze maatregel op dit niveau 
geïmplementeerd.  

 

Uit de maatregellijst valt te concluderen dat De Wilde NL een “middenmoot” is als het gaat om het ambitieniveau 
van de CO2-reducerende maatregelen. Door de komende jaren te investeren en CO2-reducerende maatregelen 
zal de Wilde zich van de middenmoot naar de voorloper kunnen verplaatsen. 

https://vangelder.com/


 

  
Ketenanalyse afval_2020-2023   versie5     Pagina 6 van 22 

2 SCOPE 3 ANALYSE 

2.1 SELECTIEPROCEDURE KETENANALYSE 
 

2.1.1 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. 

2.1.2 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 ketenanalyse 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. Wij als De Wilde b.v. zullen op basis van 
deze ketenanalyse stappen ondernemen om partners binnen de eigen keten te betrekken bij het behalen van de 
reductiedoelstellingen.  

2.1.3 SELECTIEPROCES KETENANALYSE 

De bedrijfsactiviteiten van De Wilde 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). Voordat wordt 
bepaald welke ketenanalyse uitgevoerd wordt, maakt tabel 2.1 overzichtelijk wat de Product-Markt Combinaties 
zijn waarop De Wilde b.v. het meeste invloed heeft om de CO2-uitstoot te beperken.  

De achterliggende berekeningen zijn terug te vinden in bijlage “4.A.1 beïnvloedingsanalyse scope 3 emissie”.  

2.1.4 SELECTIE KETENS VOOR ANALYSE 

De Wilde zal conform de voorschriften van de CO2-Prestatieladder 3.1 uit de top twee een emissiebron moeten 
kiezen om een ketenanalyse over op te stellen.  
De top twee betreft: 

✓ Vervanging en renovatie van het spoor – ingekocht staal  
✓ Vervanging en renovatie van het spoor – afval   

 

Voorheen heeft De Wilde 2 eerdere ketenanalyses opgesteld over de belangrijkste product markt combinaties, 
namelijk spoorstaafbevestiging en de minder belangrijke product markt combinatie transport.  

Spoorstaafbevestiging 

Hierin zijn de inkoop van de meest ingekochte goederen en diensten met betrekking tot het spoor en de 
verwerking van opgeleverde projecten al in opgenomen. Omdat de ketenanalyse verouderd was en de Wilde 
nieuwe kansen ziet voor CO2 reductie in haar keten heeft zij gekozen om in 2016-2017 één ketenanalyse te maken 
van een product uit de categorie ‘’transport’’ bij vervanging en renovatie van het spoor.  

Transport 

Binnen deze product-markt combinatie keek De Wilde spoorwegbouw naar de inhuur van transport als mede de 
activiteit transport van een van hun belangrijkste leveranciers. Zij verwachtten hier naast het productieproces de 
meeste invloed op uit te kunnen oefenen en daarom de meeste reductie te behalen. Helaas was dit niet het geval 
en konden wij weinig invloed uitoefenen of de CO2-emissie van onze hoofdleverancier Alom en onze belangrijke 
onderaannemer Verwaal.  
De Wilde werkt veel met vaste leveranciers en is voor een groot deel van haar scope 3 emissies afhankelijk van 
een vaste groep leveranciers. Om tot verbeterd inzicht te komen in deze categorie maakte zij een selectie van 
haar belangrijkste transporteurs. Inzicht in het brandstofverbruik heeft De Wilde wel kunnen krijgen. 
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Omdat De Wilde behoort tot de categorie ‘klein’ voldoen zij aan de eisen van de ladder met één ketenanalyse.  
Voor 2021 is gekozen voor de ketenanalyse “Afval”. 

Afval 

In de afgelopen jaren was binnen de product markt combinatie te zien dat afval een belangrijk onderdeel was. 
Ook kwam in de cijfers voor scope 3 emissies jaarlijks naar voren dat afval de grootste emissiefactor voor De 
Wilde is naast het inkopen van staal. Echter kan het staal nog steeds door de vernieuwde technologie goed 
gecompenseerd worden. Voor afval hebben wij tot nu toe nog geen alternatief kunnen vinden die de emissie zou 
kunnen reduceren. Vandaar deze ketenanalyse. 

 

2.2 SCOPE KETENANALYSE  

In onderstaande afbeelding wordt de scope van de ketenanalyse weergegeven. Hierin is te zien welke onderdelen 
worden bekeken. Voor de ketenanalyse wordt alleen gerekend met scope 3 emissies.  
 
Om de keten van afvalverwerking in beeld te brengen heeft de Wilde haar belangrijkste afvalverwerkers 
geselecteerd. Voor deze afvalverwerkers zijn de volgende onderdelen in beeld gebracht van de verwerking die zij 
voor De Wilde uitvoeren: 
 

Afvalsoorten 
bedrijfsafval a-hout (onbehandeld) puin met rubber 

bouw- en sloopafval b-hout (behandeld) papier 

chemisch afval c-hout (Geïmpregneerd) ijzer 

gips kabels grond 

glas kunststof ballast 

hout Schoon puin groen afval 

Tabel 1: overzicht van de GHG scopes en emissies in de waardeketen 

 

 

2.3 DE WAARDEKETEN 

De waardeketen van De Wilde NL bestaat voornamelijk uit de levering van diensten/werken langs het spoor, op 
perrons, bruggen of emplacementen. Tevens uit aan- en afvoer bouw- en afvalstoffen. 
In de upstream keten/activiteiten zijn de belangrijkste ketenpartners te bepalen door een onderzoek naar de 
inkoopwaarde van de leveranciers. Dat geeft een reëel beeld van de grootste(A)- leveranciers. De belangrijkste 
upstream ketenpartners zijn leveranciers van zand, grondstoffen van stabiele organische voeding, beton(-
elementen), spoorstaven (staal), kunststof, hout, transporteurs en onderaannemers. Financieel gezien vormen de 
onderaannemers en transporteurs daarbij de grootste groep. 
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Figuur 2: schematische weergave van de waardeketen 

 
 

Om inzicht te krijgen in welke ketenpartners van groot belang zijn voor de totale uitstoot is gekeken naar de 
Product-Markt Combinaties (PMC’s), sectoren, activiteiten, belang, invloed en rangorde ten aanzien van de CO2 
uitstoot. Daarom is er gekozen om te kijken naar de afvalverwerking waar de Wilde al meerdere jaren mee 
samenwerkt op het gebied van spoor vervanging en renovatie. Hiervoor kijken wij in deze analyse alleen naar 
scope 3, zoals hierboven beschreven. 

Primaire & Secundaire data 

In deze ketenanalyse wordt voornamelijk gebruik gemaakt van primaire data aangeleverd door De Wilde en haar 
afvalverwerkers. Dit wordt gedaan door middel van aangeleverde facturen. 

Allocatie data 

Er wordt geen gebruik gemaakt van allocatie van data. 

 
 
 
  

 DOWNSTREAM 

 
(bouw)materialen 

en 
bouwmaterialen, 
afval  
Inhuur extern 
materieel 
(vrachtwagens, 

 
 

Nieuwbouw, vervanging 
en renovatie van het spoor 

(grootst: 
vervanging/renovatie) 

 

e    

  

          geen 
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2.4 IDENTIFICEREN VAN SCHAKELS IN DE KETEN 

Het figuur in hoofdstuk 2 beschrijft de diverse fasen in de keten van het transport in de vervanging en renovatie 
van het spoor. Hieronder worden deze stappen omschreven. 

Ketenpartners  

Als afvalverwerkers werken wij nauw samen met Bemmel Container Service bv, Otte Infra bv, Theo Pouw, vd 
Mheen Grondwerken en Voorsluijs. Waarbij Bemmel en Otte de meeste afvalverwerking voor ons doen. 
Afval wordt of op projectlocatie opgehaald of in Vianen (hoofdkantoor). Door ruimtegebrek op de projecten langs 
het spoor wordt er vaak voor gekozen om afval mee te nemen naar kantoor en daar te scheiden en op te laten 
halen.  

 
Ketenpartner  Product/Dienst  

Bemmel Container Service bv 
Zand, grind en grond, plaatsen en ophalen afvalcontainers 

Otte Infra bv  
Transport grondverzet, verhuur afvalcontainers, grondbank 

Theo Pouw 
Puin en slooppuin verwerking, verhuur afvalcontainers 

Van der Mheen Grondwerken 
bv 

Grondwerk, afvalrecycling, verhuur van afvalcontainers 

Voorsluijs Containerverhuur 
Zand, plaatsen en ophalen afvalcontainers 

Tabel 2: overzicht ketenpartners 

Voor het berekenen van de CO2 uitstoot is een indeling gemaakt in de verschillende afvalsoorten waaraan de 
conversiefactoren gehangen zijn.  

 

2.5 MEEST MATERIELE SCOPE 3 EMISSIES  

Om de rangorde te kunnen bepalen van de meest materiële scope 3 emissies zijn de onderstaande stappen 
gevolgd: 
 
Bepalen van de belangrijkste scope 3 hoofdcategorieën zoals genoemd in de Corporate Value Chain (scope 3) – 
Accounting and Reporting Standard. Daarbij is hoofdzakelijk de omvang en mate van beïnvloedbaarheid bekeken. 
Selectie van top 3 van scope 3 subcategorieën (activiteiten/producten/diensten). De rangorde geeft aan welke 
emissies in scope 3 van De Wilde NL het grootst zijn. 

 
Figuur 3: overzicht van de GHG scopes en emissies in de waardeketen 
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2.6 DE SCOPE 3 HOOFDCATEGORIEËN 

In de onderstaande tabel zijn de hoofdcategorieën van de scope 3 emissies weergegeven. De relevante 
categorieën voor De Wilde NL leveren op basis van de inkoopwaarde-analyse een substantiële CO2 emissie. Een 
ander belangrijk criterium voor relevantie is de mate van invloed die De Wilde NL heeft om reductie van deze 
emissies. De categorieën worden onder de tabel toegelicht. 

 

 
Figuur 4: onderbouwing ketenanalyse 
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2.6.1 CATEGORIEËN VAN TOEPASSING VOOR DE WILDE NL 

De categorieën die wel van toepassing zijn voor De Wilde NL worden hieronder toegelicht. 

 

 
                         Figuur 5: beïnvloedingsanalyse scope3 
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2.6.2 ONDERBOUWING KETENANALYSE  

Op grond van de uitgevoerde analyses heeft De Wilde gekozen voor een ketenanalyse over afvalstromen. Dit 
onderwerp biedt veel ruimte voor nieuwe innovatieve oplossingen en is een zeer belangrijk milieu aspect waar 
relatief veel invloed op uitgeoefend kan worden. 
Onderstaand is een verdeling van afvalstromen binnen De Wilde en al haar bedrijfsonderdelen opgenomen toen 
halverwege 2020 sprake was van een nieuwe ketenanalyse voor 2021. De verdeling is berekend in tonnen. 

 
Figuur 6: Grafiek afvalstromen per soort in Q1-2020 

 

Binnen De Wilde NL blijkt de grootste afvalpost puin te zijn (73%). Deze afvalstroom wordt al geheel gerecycled, 
hierdoor wordt er binnen deze analyse ook gekeken naar duurzame recycling of hergebruik van alle afvalstromen. 
De Wilde NL heeft veel invloed op de verwerkingswijze van afvalstromen, omdat zij hun leverancier kiezen en het 
afval zo kunnen scheiden dat er weinig vermenging plaatsvindt.  
Om het afval zo duurzaam mogelijk te verwerken is de ladder van Lansink (zie onderstaande afbeelding) gevolgd. 
In deze ketenanalyse wordt bekeken op welke manieren hout- en groenafval wordt verwerkt binnen De Wilde NL, 
of de Ladder van Lansink in acht wordt genomen en welke verbetermaatregelen mogelijk zijn. 
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Een belangrijk punt in deze ketenanalyse is de algemene beschrijving van de ketenanalyse voor scope 3. Het is 
belangrijk dat inzichtelijk wordt welke bedrijven meegenomen dienen te worden in het onderzoek. Er hoeft geen 
“full cycle assessment” gedaan te worden, maar wel een beschrijving op hoofdlijnen van de gehele keten. Door de 
leveranciersanalyse kan een grove schatting gemaakt worden waar de scope 3 emissies zich bevinden in de 
upstream keten. De partijen van De Wilde NL zullen in meer of mindere mate deel uitmaken van de scope 3 
emissies. 
 
De belangrijkste doelstellingen voor het uitvoeren van deze scope 3-ketenanalyse zijn het identificeren van de 
belangrijkste CO2- genererende activiteiten in de waardeketen, het onderzoeken van reductiemogelijkheden en 
formuleren van reductiedoelstellingen. Hierbij is het van belang om informatie van de ketenpartners te krijgen. 
De opbouw van dit rapport is gebaseerd op de methodiek uit hoofdstuk 4 “Setting operational boundaries” uit het 
GHG protocol “ Corporate Accounting and Reporting Standard” waarmee de scope 3 uitstoot kan worden 
bepaald. De 4 algemene stappen geven de structuur aan de analyse. 

 

1. Beschrijving van de waarde keten. 
Er wordt geen volledig life cycle onderzoek gevraagd, maar wel is het noodzakelijk om de waardeketen op 
hoofdlijnen te beschrijven. 

 
2. Bepaling van de relevante emissiecategorieën. 

Niet alle scope 3 upstream en downstream emissiebronnen zijn relevant. Door te kijken  naar de omvang 
van de bron en de invloed die het bedrijf kan uitoefenen op de emissiebronnen kan bepaald worden 
welke bronnen relevant zijn (zie tabel 2). 

 
3. Het bepalen van de ketenpartners. 

Nadat  de  emissie categorieën zijn bepaald, moeten de ketenpartners die hierbij betrokken zijn benoemd 
worden. Het gaat hier dan voornamelijk om de ketenpartners die een significante bijdrage hebben aan de 
emissiebron. 

 
4. Het kwantificeren van de emissies. 

Hier gaat het om het inzichtelijk maken van de aanpak voor het kwantificeren. Doordat er mogelijk een 
beperkte inzichtelijkheid is in data in de waardeketen, wordt een lagere nauwkeurigheid geaccepteerd. 
Het gaat hier vooral om relatieve omvang en mogelijkheden tot reductie.  
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2.6.3 Transport 

Voor het transport is aangenomen dat afvalcontainers gemiddeld genomen 38,04 km voor De Wilde afleggen. 
Conform de emissiefactoren van www.CO2emissiefactoren.nl bedraagt de emissiefactor voor bulk-wegtransport: 
Gemiddeld (10-20 ton): 0,256kg CO2/tonkm.  
 
De uitstoot van broeikasgassen door goederenvervoer is berekend door het aantal tonkilometers te 
vermenigvuldigen met de emissiefactor van het betreffende vervoersmiddel. Een tonkilometer is 1 ton goederen 
dat 1 km in een bepaald transportmiddel aflegt. 
De bovenstaande  emissies per tonkilometer zijn berekend middels een schatting van de gemiddelde belading van 
het type vrachtvervoer (modaliteit), een gemiddelde (weg)situatie en het gemiddelde percentage productieve 
kilometers cq. leegrijden van de bepaalde modaliteit. De cijfers gaan uit van de werkelijk afgelegde afstand met 
het vervoermiddel (niet op basis van vogelvlucht afstanden). Natransport is niet meegenomen in de emissiecijfers.  
 
 

RITTEN 2021 

VIANEN PROJECTEN   

Q1 Q1 totaal Gegevens  

12 15 27 ritten 

2610   km 

1305 * gebruikte km CO2 (/2) 

Q2 Q2 totaal Gegevens  

17 8 25 ritten 

1862   km 

931 * gebruikte km CO2 (/2) 

Q3 Q3 totaal Gegevens  

22 3 25 ritten 

1260   km 

630 * gebruikte km CO2 (/2) 

Q4 Q4 totaal Gegevens  

13 3 16 ritten 

1344   km 

672 * gebruikte km CO2 (/2) 

Totaal km 7076 3538 gebruikte km CO2 

Totaal ritten 93 76,09 gemiddeld km per rit 

  46,5 38,04 gebruikte km per rit CO2 
                                                                                                                                                 (Tabel 2: ritten voor transport) 

*km zijn gedeeld door 2 omdat alleen de volle belading naar de afvalverwerking wordt meegetelde in 
onze aandeel van CO2 in de keten 

➢ 0,256 kg CO2/tonkm x 38,04 km = 9,74 kg CO2/ton afval  
➢ 9,74 kgCO2/ton afval x 46,4 (ritten) = 452,91 ton  
 

2.6.4 Energie uit afval 

Door de afvalverwerkingsinstallaties (AVI’s) wordt bij het verbranden van afval, elektriciteit en warmte 
geproduceerd die nuttig gebruikt kunnen worden. Deze waarden staan in hoofdstuk 3. 
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3 KETENBESCHRIJVING AFVALSTROMEN 
In dit deel wordt de keten van afval beschreven. 
 
De keten beslaat voornamelijk downstream activiteiten. In dit hoofdstuk volgt een beknopte beschrijving van de 
keten, de systeemgrenzen, resultaten en mogelijkheden tot reductie. 

 

3.1 KORTE BESCHRIJVING VAN DE KETEN 

De keten van afval bestaat in de kern uit de volgende stappen:  
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Figuur 7: beschrijving van de keten afvalstromen 
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3.2 SYSTEEMGRENZEN 

Emissies die meegenomen worden in de ketenanalyse zijn weergegeven in onderstaande figuur. De belangrijkste 
emissiebronnen zijn de verwerking van afvalstromen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 8: Inkadering van de systeemgrenzen 

3.3 KETENBESCHRIJVING NADER UITGEWERKT 
 

3.3.1 Verzamelen en scheiden van afval op bouwlocatie  

Het verzamelen en scheiden van het afval op de bouwlocatie wordt verricht door alle partijen  
die op de bouwlocatie aanwezig zijn. Dit zijn de onderaannemers, en leveranciers van bouwstoffen (bouwfirma’s) 
en de werknemers van De Wilde zelf. Afhankelijk van de ruimte op het project wordt vooraf bepaald of er 
containers op project worden gezet of dat De Wilde pas in Vianen de afval gaat scheiden. In dit geval 
transporteert De Wilde zelf het afval naar Vianen. 
De afvalcontainers worden geleverd door onze vaste partijen.  

 
Ketenpartner  Product/Dienst  

Bemmel Container Service bv Zand, grind en grond , plaatsen en ophalen 
afvalcontainers 

Otte Infra bv  Transport grondverzet, verhuur afvalcontainers, 
grondbank 

Theo Pouw Puin en slooppuin verwerking, verhuur afvalcontainers 

Van der Mheen Grondwerken bv Grondwerk, afvalrecycling, verhuur van afvalcontainers 

Voorsluijs Containerverhuur Zand, plaatsen en ophalen afvalcontainers 
Tabel 3: beschrijving van de keten afvalstromen 

3.3.2 Verzamelen en scheiden van afval in Vianen 

Het verzamelen en scheiden in Vianen gebeurd in onze eigen containers die op ons bedrijfsterrein aanwezig zijn 
en wordt het personeel van De Wilde uitgevoerd. Zodra de containers vol zijn worden zij via onze vaste partijen 
opgehaald. Dat scheelt ritten met halfvolle containers vanuit een project.  

3.3.3 Transport naar afvalverwerker  

Zodra de containers vol zijn op project of het bedrijfsterrein en/of na afronding van het project worden de 
containers opgehaald en door onze vaste afvalverwerkers naar hun sorteerlocatie vervoerd.  

3.3.4 Sortering & Verwerking  

Op de sorteerlocaties wordt het afval nogmaals gesorteerd en verwerkt. Met een sorteerlijn en gespecialiseerde 
verwerkers voor bijvoorbeeld metaal, glas, puin of hout gescheiden en wordt het afval gesorteerd en klaar gezet 
voor transport naar de eindbestemming (recycling, verbranding, stort). Het recyclebaar afval wordt gerecycled, 
waarna het weer kan dienen als nieuw materiaal. Als recycling niet mogelijk is, wordt gekeken naar verbranding 
met energieterugwinning als mogelijke optie. 

3.3.5 Transport naar eindlocatie  

De afvalstromen worden vanaf de sorteerlocatie van onze vaste verwerkers naar de eindlocatie getransporteerd.  

  

Systeemgrenzen Buiten de 
analyse 

Verwerking van 
afvalstromen 

Chroom 6 verdachte 
producten 
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3.3.6 Stort/verbranding/ hergebruik  

De laatste stap betreft de eindbestemming van de afvalstromen: stort, verbranding of hergebruik. Van al het afval 
dat onze afvalverwerkers verwerken is ongeveer 5% niet herbruikbaar/recyclebaar of kan verwerkt worden tot 
energie. Gemengde stromen die niet te recyclen zijn, worden verwerkt in afvalcentrales door heel Nederland tot 
hoogwaardige energiedragers. Indien het afval voor dit procedé niet geschikt is wordt deze verbrand, waarbij de 
energie die vrijkomt bij het verbranden van restafval wordt omgezet in elektriciteit en warmte (Icova Groep). 
Bepaald (klein) chemisch afval komen in een speciale kringloop terecht. 
Overkoepelend zijn er nog enkele andere partijen die zeggenschap hebben over afvalverwerking. Dat zijn 
gemeentes die specifieke voorschriften of ontheffingen kunnen geven voor afvalinzameling of -verwerking en 
daarnaast de opdrachtgever voor een werk die eisen kan stellen of met wie contractuele afspraken gemaakt 
moeten worden voor de afvalverwerking. In deze ketenanalyse worden deze partijen nog buiten beschouwing 
gelaten.  

 

3.4 RESULTATEN EMISSIES  

Uitgangspunt bij de ketenanalyse is dat de CO2-uitstoot binnen de ketenstappen gebaseerd moet zijn op primaire 
data. Wanneer er geen data voorhanden was van de toeleveranciers is gebruik gemaakt van secundaire data in de 
vorm van brandstof/energieverbruik van vergelijkbaar materieel. 
Voor de kwantificering van de emissies is het brandstofverbruik van het materieel omgerekend naar emissies aan 
de hand van de conversiefactoren uit de CO2 prestatieladder. 
 
Er is gebruik gemaakt van de conversiefactoren van Shanks Nederlands voor het vermeden CO2 uitstoot door 
bestaande afvalverwerking. 
 
Shanks heeft per afvalstroom berekend: 
 

➢ De CO2 emissies van de energie die benodigd is voor de productie van primaire materialen of producten 
(primaire emissies) 

➢ De CO2 emissies van de energie die benodigd is om afval te recyclen tot dezelfde ruwe materialen of 
producten (vermeden emissie) 

 
De emissiefactoren geven het verschil tussen vermeden emissies en primaire emissies, per ton ingezameld afval.  
 
Bij de inzameling van 1 ton afval (per soort) wordt een x aantal kg CO2 vermeden in de keten. 
 
De vermeden emissie is voor alle materialen/producten steeds groter dan de primaire emissies. Dus netto geeft 
afvalverwerking een CO2-reductie. Dat betekend niet dat meer afval beter is. In de ketenanalyse zijn de 
emissiefactoren vooral gebruikt in relatieve zin, om het voordeel van gescheiden afval ten opzichte van 
ongescheiden afval te kunnen berekenen. 
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Afvalstromen Hoeveelheid in 
ton 

Vermeden 
emissie in kg 

CO2/ton 
materialen 

Besparing CO2 
emissie (ton) 
t.o.v. storten 

Ladder van Lansink 
(verwerking) 

Bedrijfsafval 
31,7 369 11,7 Energie 

Bouw en 
sloopafval 

41,04 190 7,8 Recycling 

(klein) chemisch 
afval 

0 n.b. 0 Recycling/verbranding 

Gips 
0 n.b. 0 Recycling 

Glas 
0 126 0 Energie 

a-hout 
(onbehandeld) 

0 618 0 Energie 

b-hout 
(behandeld) 

41,40 618 25,59 Energie 

c-hout 
(geïmpregneerd) 

0 n.b. 0 Verbranding 

kKabels 
0 1207 0 Hergebruik 

Kunststof 
0 1207 0 Recycling 

Schoon puin 
170,04 1 170,04 Recycling 

Puin met rubber 
0 190 0 Storten/verbranding 

Papier/karton 
3,43 442 1,5 Recycling 

Lijmen, harsen, 
kitten 

0,37 n.b.  Recycling/verbranding 

(oud) ijzer 
0 4530 0 Recycling 

Grond 
0 n.b. 0 Reiniging 

Ballast 
0 1 0 Reiniging 

Groen afval 
0 n.b. 0 Compostering 

Tabel 4: verbruik gekwantificeerd in emissies 

 
Top 3 besparing: 
 

➢ Schoon puin 
➢ B-hout 
➢ Bedrijfsafval 

 
Het is duidelijk dat er bij schoon puin, B-hout en bedrijfsafval veel reductie al wordt behaald door recycling en/of 
omzetten in energieprocessen. Dit is mede te danken aan de grote hoeveelheden van afvalstromen. 
 
In totaal hebben wij in 2021 ongeveer 216,63 ton CO2 bespaart  door het inzamelen via BCS. 
 
Helaas zijn nog niet alle cijfers bekend voor de vermindering van CO2 emissies zoals chemisch afval, gips, c-hout 
lijmen,  grond en groen afval. Hier zullen wij in 2022 naar op zoek gaan. 
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Figuur 9: besparing 

 

Een onderbouwing hiervan moet echter nog plaatsvinden. Wel is de vraag of wij doorgaan met de ketenanalyse 
aangezien De Wilde weinig kan invloed kan uitoefenen op de afvalverwerking en het transport.  
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4 MOGELIJKHEDEN TOT REDUCTIE 

 

Aan de hand van deze analyse kunnen reductiemogelijkheden bepaald worden. Bij het benoemen van kansrijke 
mogelijkheden om CO2 terug te dringen is van belang: 
 

➢ De hoeveelheid CO2 die bespaard kan worden door de maatregel; 
➢ In welke mate De Wilde NL invloed heeft op het proces waar de maatregel betrekking op heeft; 
➢ Haalbaarheid van de maatregel. 

 
Waar het meeste reductie te behalen is, is bij de verwerking van afvalproducten: 

1. Projectmatig mogelijkheden afvalstromen hergebruiken afwegen; 
2. Bijhouden innovaties afvalverwerking; 
3. Samenwerking met afvalverwerkers om tot de meest CO2  zuinige afvalverwerking te komen. 
4. Gebruik van de ladder van Lansink; 
5. Nieuwe innovaties gebruiken in projecten; 
6. Nadenken over afvalverwerking vanaf ontwerp- en ontwikkeling. 
7. Monitoring productie afvoer en verwerkingsmethoden. 

 
Bovenstaande reductiemogelijkheden zijn te behalen in de processen bij de toeleveranciers van 
transportmiddelen. 

 

4.1 REDUCTIEDOELSTELLING 

De doelstelling 2021 is een reductie van 3% CO2 uitstoot op onze afvalstromen in scope 3 ten opzichte van 2020 
(eis 4.B.1) aangezien het referentiejaar 2017 niet representatief is voor een vergelijking van het afvalbeheer. 
De ambitie van De Wilde ligt bij scope 3 in de lijn van Van den Heuvel die binnen 10 jaar 4% reductie willen 
bereiken. Voor afval is geen lange termijn doelstelling vastgesteld omdat wij nog niet zeker weten of wij door 
gaan met de ketenanalyse afval. Hier zijn wij geen flinke reductie de komende jaren. Er is voldoende budget 
vrijgemaakt om op het gebied van milieu en duurzaamheid in de komende jaren stappen te kunnen zetten. 
Daarom ligt de focus nu ook op een onder onderwerp van een ketenanalyse waar de Wilde wellicht meer invloed 
op uit kan oefenen. 

 

4.2 MAATREGELEN 

Om de reductiedoelstelling te kunnen realiseren en monitoren worden de volgende maatregelen genomen: 

 
1. Inzicht vergroten in mogelijkheden afvalverwerkingsmethoden 

a. Bijhouden innovaties (nieuwsbrieven); 
b. 4x per jaar contact met afvalverwerkers; 
c. Bijwonen bijeenkomsten nieuwe innovaties. 

 
2. Samenwerkingsverband opzetten met afvalverwerkers 

a. Mogelijkheden van hergebruik en recycling bespreken; 
b. Bij grote projecten mogelijkheden bespreken met verwerkers. 

 
3. Projectmatige maatregelen 

a. Bij grote projecten een afvalplan opstellen; 
b. Opdrachtgever betrekken bij duurzame maatregelen; 
c. Tijdens ontwerp al nadenken over sloopfase en afvoeren afval. 

 
Om de voortgang van de geformuleerde reductiedoelstellingen te bewaken, zal periodiek (tenminste halfjaarlijks) 
een voortgangsrapportage worden gepubliceerd (eis 4.B.2). 
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4.3 PLANNING 

 
Actie 
 

Omschrijving 
 

Overleg 
 

Actie-
houder 

Datum 
 

Status 
 

2022 

Ketenanalyse afval 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data analyseren 
Voorbereiding 
CO2 

NBO Q1-2022 loopt 

Afval en 
transportbewegingen 
inzichtelijk maken 

Voorbereiding 
CO2 

NBO Q1-2022  

Laten beoordelen door 
onafhankelijke partij.  

Voorbereiding 
CO2 NBO Q1-2022 loopt 

Bevindingen verwerken 
Voorbereiding 
CO2 NBO/SLA 2022 loopt 

Inzicht vergroten in 
mogelijkheden 
afvalverwerkingsmethoden 

1 Bijhouden innovaties 
(nieuwsbrieven); 

2 4x per jaar contact met 
afvalverwerkers; 

3 Bijwonen 
bijeenkomsten nieuwe 
innovaties. 

 
 

Brainstormsessie 

 
Geheel 
2022  

Samenwerkingsverband 
opzetten met 
afvalverwerkers 

1 Mogelijkheden van 
hergebruik en recycling 
bespreken; 

2 Bij grote projecten 
mogelijkheden 
bespreken met 
verwerkers 

Samenverwerking 
afvalverwerkers 

 Q2-2022  

Projectmatige maatregelen 
1 Bij grote projecten een 

afvalplan opstellen; 
2 Opdrachtgever 

betrekken bij duurzame 
maatregelen; 

3 Tijdens ontwerp al 
nadenken over 
sloopfase en afvoeren 
afval. 
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5 BRONNEN 
 

 

➢ Handboek CO2-Prestatieladder 3.1 uitgegeven door SKAO d.d. 27-01-2021; 
➢ Green House Gas-Protocol - A Corporate Accounting and Reporting Standard, maart 2004; 
➢ Green House Gas-Protocol - Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard, (versie 

5-11-2020); 
➢ Website SKAO (www.SKAO.nl) d.d. divers data 2020. 
➢ Wet en regelgeving  
➢ Ladder van Lansink 
➢ Milieuservice Nederland 
➢ Milieudienst Utrecht 
➢ Afvalverwerkers 
➢ Shanks Nederland bv 
➢ Bemmel Container Service 

 

 


