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1 Inleiding  
 
1.1 Doel van dit document  

 
Om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de mondiale vermindering van de CO2-uitstoot is Tebezo 
Waterbouw en Nautische Dienstverlening B.V. onderdeel van DJZ Groep (hierna, Tebezo) de wens om in 
2018 op niveau 5 van de CO2 prestatieladder te staan. 
 
Onderdeel van niveau 5 van de CO2-prestatieladder is het in kaart brengen van de scope-3 emissies van de 
organisatie. Scope 3-emissies ontstaan bij de productie van producten en de levering van diensten, die door 
de organisatie worden ingekocht.  
 
Het Greenhouse Gas (GHG) Protocol van de World Business Council for Sustainable Development 
(WBCSD) en de World Resources Institute (WRI) beschrijft een methodiek om de scope 3-emissies van een 
organisatie in kaart te brengen. Toepassing van deze methodiek wordt door de CO2-prestatieladder geëist.  
 
De methodiek bestaat uit vier stappen:  
 
1. Het in hoofdlijnen in kaart brengen van de waardeketen;  
2.  het bepalen van de relevante scope 3-emissiebronnen;  
3.  het identificeren van de partners in het kader van de waardeketen;  
4.  het kwantificeren van de data, vallende binnen de grenzen van scope 3.  
 
In dit document worden, overeenkomstig de methodiek, de relevante scope 3-emissies bepaald die een 
gevolg zijn van de inkoop van houten palen van Noord-Europees naaldhout door Tebezo ten behoeve van 
het aanbrengen van walbeschoeiingen. 
 
1.2 Leeswijzer  

 
In het volgende hoofdstuk wordt eerst een samenvatting gegeven van de CO2-prestatieladder.  
 
Hoofdstuk 3 gaat in op de afweging welke waardeketens binnen Tebezo geanalyseerd zullen worden. In dit 
hoofdstuk worden de gemaakt keuzes gemotiveerd.  
 
Hoofdstuk 4 beschrijft de waardeketen van hout, van productiebos tot en met de eindgebruiker.  
 
In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de relevante emissiebronnen in de keten. Welke bronnen dragen 
aanzienlijk bij aan de totale CO2-emissie van de waardeketen. Daarbij wordt tevens stilgestaan bij de mate 
van beïnvloeding door Tebezo op de CO2-emissies van derden.  
 
In hoofdstuk 6 wordt een opsomming gegeven van de verschillende partijen in de waardeketen.  
 
In hoofdstuk 7 worden de emissies waar mogelijk gekwantificeerd, waarna in hoofdstuk 8 conclusies worden 
getrokken uit de uitgevoerde ketenanalyse.  
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2 De CO2-prestatieladder  
 
2.1 Scopes  
 
De CO2-prestatieladder is grotendeels gebaseerd op het Greenhouse Gas (GHG)   
Protocol van de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) en de  
World Resources Institute (WRI). Het GHG-protocol verdeelt de uitstoot van broeikasgassen in drie scopes 
op basis van de plaats waar de gassen worden uitgestoten. De CO2-prestatieladder heeft de scopes 
overgenomen, maar heeft de invulling ervan enigszins aangepast. Hieronder volgen de definities van de 
scopes.  
 
Scope 1: directe emissies  
Emissies die binnen de eigen organisatie ontstaan als gevolg van haar activiteiten, zoals emissies door de 
verbranding van brandstoffen in installaties, machines en eigen vervoermiddelen.  
 
Scope 2: indirecte emissies  
Emissies die ontstaan door de opwekking van elektriciteit die de organisatie gebruikt, zoals emissies door 
centrales die deze elektriciteit leveren. In tegenstelling tot het GHG-protocol rekent de CO2-prestatieladder 
‘zakelijke vliegreizen’ (Business air travel) en ‘gebruik van privé-auto’s voor zakelijke reizen’ (Personal cars 
for business travel) tot scope 2.  
 
Scope 3: indirecte emissies  
Emissies die het gevolg zijn van de activiteiten van de organisatie, maar die voortkomen uit bronnen 
waarvan de organisatie noch eigenaar, noch beheerder is. Voorbeelden zijn emissies bij de productie van 
ingekochte materialen, de verwerking van het bedrijfsafval en het gebruik van het door de organisatie 
geleverde product, dienst of levering.  
 
In de volgende figuur wordt de invulling van de scopes, zoals dat door de CO2prestatieladder is uitgevoerd, 
grafisch inzichtelijk gemaakt.  
 
 
Figuur 1: Scopediagram  
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2.2 Niveaus en invalshoeken  
 
De CO2-prestatieladder heeft zes treden, opklimmend van 0 naar 5, die ‘niveaus’ worden genoemd. Per 
niveau is een vaste set van eisen gedefinieerd. Deze eisen komen voort uit vier invalshoeken, elk met een 
eigen weegfactor. De vier invalshoeken met bijbehorende weegfactor zijn:  
 
Invalshoek Weegfactor  
A    Inzicht 40%  
B  Reductie (ambitie) van CO2-emissie 30%  
C  Transparantie (intern en extern) 20%  
D  Participatie in CO2-initiatieven 10%  
 
 
De plaats van een organisatie op de ladder wordt bepaald door het hoogste niveau waarop de organisatie 
aan de eisen voldoet.  
 
Keuze ketenanalyses  
 
DJZ Groep zal conform de voorschriften van de CO2-Prestatieladder uit de top 6 PMC’s een emissiebron 
moeten kiezen om een ketenanalyse van te doen. DJZ Groep heeft 5 PMC’s gekozen, en deze top 5 betreft: 

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

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



 
 Ketenanalyse Houten palen Juni 2021  
 

 
 

6 
 

 
3 Beschrijving van de waardeketen      
 
3.1 Hout  
 
Hout vormt het binnenste deel van de stam van bomen. Het wordt voor vele nuttige doelen 
gebruikt. Het is een belangrijke grondstof voor diverse bouw-gerelateerde toepassingen.  
Daarnaast is hout de grondstof voor papier en kan het als brandstof worden gebruikt.  
 
 
3.2 Exploitatie van productiebossen  
Het hout dat nodig is voor het maken van houtproducten wordt onttrokken uit bossen.  
Om ontbossing tegen te gaan, worden hiervoor productiebossen of houtakkers  
aangeplant. Dergelijke bossen kunnen gedurende enkele jaren groeien totdat de  
bomen geschikt zijn om er de gewenste houtproducten mee te kunnen maken. Bij  
productiebossen staat de productie van hout voorop, de ecologische waarde is hieraan  
ondergeschikt.  
 
Door het omzagen of omhakken van bomen worden bomen geveld. De oogst vindt  
tegenwoordig het hele jaar door plaats. Het vellen van bomen vormt een onderdeel van  
gestructureerde houtkap. Houtkap vindt machinaal plaats met behulp van speciale  
bosbouwmachines, die de boomstammen beetpakken, bij de voet afzagen en  
tegelijkertijd automatisch takvrij strippen en op lengte afkorten.  
 
3.3 Transport  
De op lengte afgekorte boomstammen worden per as over onverharde boswegen  
vervoerd naar verzamelplaatsen waar ze worden overgeladen op vrachtwagens. Deze  
vervoeren de boomstammen verder naar de zagerijen.  
 
3.4 Houtzagerij 
 
In de zagerij worden de boomstammen gezaagd en/of geschaafd tot standaard  
handelsmaten en klantspecifieke afmetingen. De boomstammen worden bij  
binnenkomst gemeten en op kwaliteit en diameter gesorteerd, waarna het wordt  
opgeslagen.  
 
Vóór het zagen worden de boomstammen ontschorst. De schors verbrandt men voor  
de eigen energievoorziening van zagerij of droogkamers. Afhankelijk van kwaliteit,  
diameter en type zagerij stelt de zager het zaagprogramma vast. Er wordt voornamelijk  
gewerkt met in lijn opgestelde bandzagen. Deze delen het vervolgens op in handelsmaten.  
 
 
Na het zagen wordt het hout per afmeting opgeslagen en aan de lucht of in   
droogovens gedroogd. Daarna volgt kwaliteitssortering en het samenstellen  
van pakketten  voor transport naar de eindbestemming.  
 
Het afval dat bij het zagen ontstaat, kan worden gebruikt bij de fabricage van  
houtplaten of andere van hout afgeleide producten. 
 
 
3.5 Houthandel  
Houthandelaren importeren het hout vanuit Noord-Europa naar Nederland. Eventueel  
via tussenhandelaren komen de houtproducten uiteindelijk bij de houtverwerkende  
bedrijven terecht.  
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3.6  Walbeschoeiing 
 
 
De basis van een walbeschoeiing bestaat meestal uit een rondhoutpaal. Hiervoor wordt vaak de houtsoort 
Lariks toegepast. Deze palen komen veelal uit Noord-Europese bossen vanwege de kwaliteit van de palen. 
De Noord Europese bossen liggen meest op een hoger niveau. Dit in combinatie met het klimaat wat daar 
heerst zorgt er voor dat de levensduur van palen uit de omgeving hoger ligt dan hout van elders.  
De uitstoot die vrijkomt bij het aanbrengen van de walbeschoeiing valt binnen de uitstoot onder scope 1 & 2 
 
3.8 End of Life 
 
Aan het eind van de levensduur zullen voorafgaand aan het plaatsen van eventuele nieuwe beschoeiingen, 
de oude beschoeiingen worden verwijderd. De uitstoot die vrijkomt bij het verwijderen van de oude 
beschoeiingen valt binnen de uitstoot onder scope 1 & 2. De oude beschoeiingen worden van de 
projectlocatie getransporteerd naar een erkende verwerker, of wanneer de beschoeiing nog herbruikbaar is, 
naar onze opslaglocatie. Bij de verwerker zal het afvalhout worden verbrand. 
 
3.7 Schematisering waardeketen Hout  
 
Onderstaande figuur geeft de waardeketen van hout schematisch weer. In de daaropvolgende tabel wordt 
nader ingegaan op de CO2-emissie bij elke stap in de keten.  
 
 

 
Beschrijving van de milieueffecten bij de verschillende ketenstappen  
 

1. Voor het laten groeien van bomen in een productiebos hoeven geen grondstoffen te worden 
onttrokken aan de aarde. Dit betekent niet dat bosbouw geen milieueffecten heeft. Bij de productie 
van hout wordt CO2 onttrokken aan de atmosfeer, dit bedraagt ongeveer 2,0 ton / 1 ton hout 
(Europees naaldhout)  

2. Europees naaldhout wordt per as vervoerd naar de zagerijen, dit geeft een CO2 belasting van 110 
gr/tonkm.  

3. Hout moet worden gezaagd en gedroogd. Het zagen geeft een CO2 uitstoot als gevolg van het 
gebruik van elektrische energie. Het drogen van het hout vergt veel energie en geeft daarmee een 
relatief grote CO2 uitstoot, circa 500 gr/ton.  
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4. Het gezaagde hout wordt per as naar Nederland vervoerd. Dit geeft een CO2 belasting van 110 
gr/ton/km.  

5. Tussenhandel zal geen verdere bewerkingen meer doen aan het hout, dit betreft enkel intern 
transport en opslag, met een relatief lage CO2-emissie  

6. Vervoer van het hout naar onze projectlocatie gaat per as, dit geeft een CO2 belasting van 110 
kg/ton/km  

7. Het aanbrengen van de walbeschoeiing en na de end of life periode verwijderen van de 
walbeschoeiing valt onder de uitstoot van scope 1 & 2 

8. Vervoer van oude beschoeiing naar een erkende verwerker dan wel onze opslaglocatie gaat per as. 
Dit geeft een CO2 belasting van 110 kg/ton/km. Het verbranden van het afval geeft een gemiddelde 
CO2  belasting van 12gr/kg.  

 
4 Identificeren van de partners in de waardeketen  
 
Binnen de waardeketen van hout zijn verschillende partijen te onderscheiden die bijdragen aan de totale 
CO2-uitstoot van hout. Onderstaande, niet-uitputtelijke, lijst geeft een overzicht van te onderscheiden 
partijen:  
 
•  exploitant productiebos 
•  houttransporteur 
•  houtzagerij 
•  houtimporteur / -handel 
•  bouwbedrijf 
•  eindgebruiker 
 
5 Kwantificeren van de CO2-emissie  
 
Uit de visualisatie van het productieproces van hout blijkt dat er op een groot aantal punten CO2-emissies 
optreden. Per emissie wordt er in de onderstaande tabel aangegeven een kwalificatie alsmede of wij als 
Tebezo deze emissie positief kunnen beïnvloeden.  
 
Uitgangspunt in de berekening is een jaarlijks houtverbruik ter grootte van 5.061 ton door Tebezo  
 

Ketenstap CO2-uitstoot (ton CO2) Opmerking 
Aanwas hout 5061 x -2,0* = -10.122 Deze berekening zal buiten beschouwing worden 

gelaten omdat de CO2-Prestatieladder dit niet toestaat. * 
Transport productie 400 x 5061 x 110** = 222,68 Transportafstand gemiddeld 400 km per vrachtwagen. 
Houtzagerij / -bewerking nvt CO2-emissie komt uit zaagafval*** 
Transport tussenhandel 1030 x 5061 x 110** = 

573,41 
Transport per as, afstand vanuit Tsjechie is ca. 1030km 

Transport verwerker/opslag 50 x 5071 x 110** = 27,84 Transport vanaf project naar erkende verwerker, 
gemiddelde transportafstand van 50km. 

Verbranding 5061 x 12** = 60,73  
   
Totaal 222,68 + 573,41 + 27,84 + 

60,73 = 884,66 
5.061 ton houtgebruik geeft een scope 3 uitstoot van 884 
ton CO2. Per ton hout resulteert dit in een CO2-uitstoot 
van 0,1746 ton. 

* Bron: Timmer aan minder klimaatverandering, pagina 12 
** Bron: www.co2emissiefactoren.nl 
*** Bron: Bomen over Lariks, het houtblad november 
 
6 Conclusie  
 
Tebezo heeft in 2013 ongeveer 5.061 ton hout verbruikt. In deze hoeveelheid hout is 2,0 * 5.061 = 10.122 
ton CO2 opgeslagen maar de prestatieladder staat niet toe deze waarde te gebruiken. 
 
Voordat het hout echter wordt toegepast, moet dit eerst een aantal processen doorlopen. Allereerst het 
kappen en het transporteren van het hout naar de zagerij. Na het zagen wordt het hout gedroogd. Zagerijen 
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gebruiken voor het drogen van hout in hun verbrandingsovens het zaagafval. Bij het drogen komt dus wel 
CO2 vrij, maar omdat dit niet uit fossiele brandstoffen afkomstig is, wordt dit niet meegeteld.  
 
De palen worden vervolgens getransporteerd naar Nederland, alwaar de tussenhandel dit verder 
distribueert. Al deze processen hebben CO2-emissies.  
 
Door hergebruik van houten palen kunnen de huidige bossen langer in takt blijven en zo bijdragen aan het 
opslaan van CO2 en behoeft er geen nieuw bos te worden gekapt.  
 
CO2 wordt bespaard doordat de transportbewegingen niet meer of in ieder geval in mindere mate nodig zijn. 
Bij hergebruik komt er alleen extra CO2 vrij bij het trekken van de reeds bestaande palen en een stukje 
transport van de projectlocatie naar de opslag en later naar de nieuwe projectlocatie. Voor het trekken van 
bestaande palen wordt, bij deze hoeveelheid, 75 ton CO2 uitgestoten. Voor het transport naar de 
tussenopslag wordt 27 ton CO2 uitgestoten, in totaliteit dus 102 ton CO2. 
 
Door hergebruik van houten palen kan dus een CO2 besparing gerealiseerd worden van 782 ton CO2 bij een 
totaal verbruik van 5.061 ton hout.  
 
Per ton houtverbruik kan derhalve een besparing worden gerealiseerd van 0,1545 ton. 
 
DJZ Groep wil in de keten van hout in 2024 ten opzichte van 2017 92 ton CO2 besparen door het hergebruik 
van hout in projecten. 
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