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3.D.1 Keteninitiatief 

Samen zorgen voor minder CO2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deelnemers; 

Bedrijf:   Sinke Groenzorg 
Bezoekadres:  Sluisweg 27 
Postcode en plaats: 4416 RL Kruiningen 
Mob:   06-22954398 
Internet:  www.sinkegroenzorg.nl 
E-mail:   info@sinkegroenzorg.nl 
Contactpersoon: dhr. W. Sinke  
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Keteninitiatief CO2 

 

Criteria; 

- Brengen van informatie 

- Halen van informatie 

- In belangrijke mate verband houden met de projectenportefeuille 
 
 
In 2022 is door Sinke Groenzorg BV een nieuw keteninitiatief opgestart. Dit omdat de huidige 

marktomstandigheden vragen om nieuwe ontwikkelingen, zodat ook de continuïteit binnen de 

organisatie word gewaarborgd. 

Sinke gebruikt enorme hoeveelheden kokend water om onkruid te bestrijden in het seizoen. Daarvoor 

word gebruik gemaakt van houtpellets.  Hierbij komt CO2 vrij. Dit ziet dus zeker toe op de regel; “In 

belangrijke mate verband houden met de projectenportefeuille” 

In 2021 is hiervoor door ons ca 34000 kg houtpellets gebruikt waarbij ca 18,9 ton CO2 is vrijgekomen. 

Door het gebruik van houtpellets kunnen wij nog  geen CO2 reduceren. Wel kunnen wij bezien deze 

grondstof lokaal te verkrijgen/ produceren. Deze pellets zouden dan op 1 km afstand beschikbaar zijn. 

Momenteel worden de houtpellets betrokken bij Energy pellets in Moerdijk. Zij kunnen geen ritten 

combineren zij voor een levering bij ons al vol zitten. Zij leggen een afstand van ca 61 km af met ca 11 

ton per levering. 

Globaal is een levering vol enkele reis; 

61 km x 11 ton (+ gewicht vrachtwagen 10 ton) x 0.256 ton/km = 328 kg CO2 

Retour leeg zal dan ca 61 km x gewicht vrachtwagen 10 ton = x 0.256 ton/km = 156 kg CO2 

Totaal 484 kg Co2 per levering. = 484 kg / 11000 kg 

 = 0.044 kg CO2 uitstoot per levering kg houtpallets 

 

 

Ook is door de energiecrisis hier veel schaarste in ontstaan dat er tekorten gaan dreigen van dit 

product.  

Sinke heeft dan ook gedacht hier zelf op te gaan anticiperen en te gaan proberen deze houtpellets 

lokaal in eigen beheer te gaan produceren. Daarvoor zijn verschillende keten partners benaderd en is 

in overleg getreden.  Dit ziet dus toe op de regel; “brengen van informatie” 
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De volgende partners zijn hiervoor benaderd waarmee overleggen zin gevoerd: 

Kwekerij Sinke voor huur loods 1 november en 8 november 

Madoka dd 20-10-2022 opdracht gegeven voor levering machines voor het maken van pellets. 

Arjazon B.V. voor het drogen van houtsnippers in kisten. Dd 24-10-2022 

Comgoed voor het leveren van houtsnippers 24-10-2022 

Goedegebure houtbouw. Voor het leveren van zaagsel 9-11. 

Gebr. Westrate B.v. voor het leveren van een aanhanger voor transport houtsnippers dd 14-10-2022 

Met al deze ketenpartners zijn gesprekken gevoerd hoe zij het zien en afspraken gemaakt. 
Dit ziet dus toe op de regel; “halen van informatie” 
 In december worden de machines geleverd. Januari en februari  2023 zullen er dan proeven worden 
gedaan.  
 
Wanneer het proces loopt kunnen we ook hier een berekening maken wat uiteindelijk de Co2 
uitstoot levering per kg houtpallets is. 
 
Mogelijk kunnen we in een verder stadium nog verder kijken naar de productie hiervan. Dit gaat dan 
dieper in op een scope 3 ketenanalyse. 
 
Kruiningen, 
 
William Sinke 
 
02-11-2022  
 


