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1 Voorwoord 

Klimaatverandering is een feit en hoort bij de evolutie van onze aardbol. De gevolgen zijn op allerlei vlakken 
merk- en zichtbaar. Het maakt ons duidelijk hoe kwetsbaar en hoe afhankelijk we zijn van wat de aarde ons 
biedt. Door toedoen van de mens en met name het verbruik van grondstoffen en fossiele brandstoffen, 
wordt de klimaatverandering versnelt. Zuinig en zorgvuldig hiermee omgaan is daarom een must. Een goed 
begin daarbij is de bewustwording hiervan.  
Economisch verantwoord- en duurzaam ondernemen gaat daarom bij Groen-Punt Groep B.V. samen. Mede 
daarom besteedt Groen-Punt Groep B.V. aandacht aan het verminderen van het energie- en 
brandstofverbruik en de daaruit voortvloeiende CO2-emissie.  
 
Een duurzame bedrijfsvoering begint voor Groen-Punt Groep B.V. bij het investeren in de medewerkers en 
machines. De medewerkers moeten zich bewust zijn van hun eigen handelen en het effect wat het heeft op 
onze klanten, leveranciers en omgeving. Het proces van bewustwording begint bij transparantie en 
helderheid waar we voor staan. De belangrijkste afweging voor deze CO2 Emissie-inventarisatie is om onze 
CO2-emissie kwantitatief inzichtelijk te maken. Een logisch gevolg hiervan is het formuleren van concrete en 
heldere doelstellingen om ons te kunnen verbeteren en te onderscheiden.  
 
CO2-reductie is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid waarbij Groen-Punt Groep B.V. een 
voorbeeld wil zijn om een maatschappelijke bijdrage te leveren aan de samenleving. Deze voorbeeldfunctie 
willen we niet alleen uitdragen naar andere bedrijven, maar ook naar onze medewerkers.  
 
Wij zien het als een maatschappelijke taak er zorg voor te dragen dat onze kinderen en kleinkinderen een 
duurzame toekomst hebben, zowel op het gebied van economie als gezondheid. We zullen daar met ons 
allen de schouders onder moeten zetten. Pas dan praat je over ‘People, Planet en Profit’. Dit hele proces 
begint bij de bron zelf, het individu. Als Groen-Punt Groep B.V. willen wij dit proces voor bewustwording 
graag uitdragen, faciliteren en stimuleren. 
 
Een van de onderdelen daarvan is het bereiken van CO2-emissiereductie. Een tool daarvoor is de CO2-
prestatieladder, wat begint met het opstellen van een CO2-footprint.  
Deze CO2-footprint is vervolgens geïnventariseerd middels de CO2 Emissie-inventarisatie, waarin de scope 1 
en 2 emissies zijn uitgewerkt. Deze CO2 Emissie-inventarisatie volgt de richtlijnen in ISO 14064-1. 
 
Groen-Punt Groep B.V. is sinds enkele jaren trede 5 gecertificeerd.  
 
In dit verslag treft u de ketenanalyse van onze Blue-Green en Red-Green techniek, inclusief de doorgevoerde 
aanvullingen waarin een analyse is opgenomen van de verschillen in transport met een standaard chassis en 
een dubbel chassis. 
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2 Inleiding 

2.1 Inleiding 
Dat onkruid bestrijden ook zonder uitstoot van fossiele brandstoffen kan, wordt door Groen 
Aannemingsbedrijf Punt B.V. al langer bewezen. Het innovatieve Rotterdamse familiebedrijf loopt met 
‘Blue-Green’ vooruit op een glyfosaatvrije toekomst.  
 
Binnen de DOB-methode kunnen gemeenten kiezen voor verschillende methoden om onkruid op 
verhardingen te bestrijden: mechanisch, thermisch of chemisch. 
 
Onkruidbestrijding is een van de gebieden waarop wij al jaren actief zijn. Ons doel is om dit zo duurzaam 
mogelijk te doen en chemische bestrijdingsmiddelen zo ver mogelijk terug te dringen. Allesbehalve een 
gekke gedachte nu het gebruik van glyfosaat in de toekomst nog verder wordt ingeperkt. 
 
Als alternatief voor gif, hebben wij in de afgelopen jaren de Punt Methode ontwikkelt die uitgaat van de 
juiste machine, op de juiste plek, en op de juiste tijd. Door de verschillende bestrijdingstechnieken 
(kantensteken, branden, borstelen en heet water) slim te combineren, bereiken we hetzelfde resultaat als 
met herbiciden. 
 
Lastige rekensom 
Desondanks kiezen sommige gemeenten nog steeds voor chemische onkruidbestrijding. Dit omdat ze 
verwachtten dat het goedkoper is. Maar ze wegen vaak niet mee dat veel van de kosten van gifgebruik op 
een andere plek terechtkomen. Zo brengen de concentraties glyfosaat in open water extra 
maatschappelijke kosten met zich mee om schoon en veilig drinkwater te produceren. 
 
De verschillende budgetten tussen de afdelingen grijs en groen binnen een gemeente, maken het kosten-
batenverhaal er ook niet makkelijker op. Voor de afdeling groen is het misschien goedkoper om in één keer 
onkruid van een halve meter dood te spuiten dan om een paar keer heet water toe te passen. Maar ‘grijs’ 
wordt er juist door op kosten gejaagd. Want die moet het onkruid opruimen. 
 
De lastige rekensom is niet het enige waardoor lang niet elke gemeente de Punt Methode omarmt. De 
terughoudendheid komt ook doordat de alternatieven voor gifgebruik zelf ook niet milieuvriendelijk zijn. 
Om water te verwarmen is veel energie (lees: diesel) nodig. En branden gaat niet zonder LPG te stoken. 
Bovendien is de uitvoering van beide methoden nogal technisch en ingewikkeld waardoor het moeilijk is 
om geschikte mensen te vinden voor de uitvoering. 
 
Container in de wijk 
Om een gifvrije toekomst te verwezenlijk moesten we dus met wat beters komen. Daarom hebben we 
Blue-Green ontwikkeld, een methode om CO2-neutraal onkruid te bestrijden met behulp van heet water. 
 
Het idee is ontstaan vanuit de wijze waarop we water verwarmen voor ons bedrijfspand: met afvalhout. Nu 
hebben we twee biomassa-installaties op het terrein staan. Een voor de verwarming van onze gebouwen 
en één om iedere nacht 20.000 liter water te verwarmen tot 98 graden. 
 
Hoe Blue-Green verder werkt? Het te verwarmen water wordt uit de sloot achter het bedrijf in een 
geïsoleerde container gepompt. De biomassa-installatie brengt het water (vaak ’s nachts) op temperatuur. 
Vervolgens wordt de container met bijna kokend water per vrachtauto vervoerd naar de wijk waarin het 
onkruid moet worden bestreden. De trailer biedt naast de container ook plaats aan twee elektrische 
voertuigen. De container wordt op een locatie neergezet. De wagentjes tappen er hun water uit en brengen 
dit op het onkruid. 
 
De vrachtauto is dan daarbij de enige die CO2 uitstoot. Maar ook dit kan worden geminimaliseerd. De 
biomassa-installatie is namelijk mobiel.  Deze kan tijdelijk of permanent ergens worden neergezet en ter 
plekke oppervlaktewater oppompen en verwarmen. In deze versie van de ketenanalyse is juist op dit 
transport nader ingegaan.   
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Simpele voertuigen 
Hét voordeel van een container vol heet water in de wijk, is dat de elektrische voertuigen niet zelf steeds 
kleine hoeveelheden water hoeven op te pompen en te verwarmen. Dat scheelt een hoop tijd, 
brandstofemissie en veel lawaai. Bovendien wordt het werk voor de bestuurder een stuk makkelijker. 
  
Probleem van alle gangbare heetwatermachines is dat ze niet zoveel water kunnen meenemen omdat ze 
anders te zwaar worden voor het trottoir. Daarom zijn ze allemaal gemaakt om zo efficiënt mogelijk met 
water om te gaan. Het zijn hierdoor tamelijk ingewikkelde apparaten geworden. Ze zijn sensor gestuurd. 
Bestuurders moeten in de cabine allerlei druk-, afgifte- en temperatuurmeters in de gaten te houden, en 
weten hoe ze eventueel moeten ingrijpen bij afwijkingen.  
 
De grap van Blue-Green is juist dat er heet water in overvloed is in de wijk. Een hele container vol. De 
voertuigen van Punt hoeven dus niet zuinig te zijn. Daardoor kunnen we alle techniek uit de voertuigen 
halen. Er zit alleen nog een knop in de karretjes om de kraan open en dicht te doen. De zwaartekracht doet 
de rest. 
 
 
Groen-Punt Groep B.V. verwacht op basis van bovenstaande voordelen dat de onkruidbestrijding met Blue-
Green leidt tot minder CO2-emissie ten opzichte van de traditionele werkwijze.  
We hebben in deze ketenanalyse een analyse uitgevoerd om dit verschil te kwantificeren voor zowel scope 
1 als scope 3. Dat ook voor de aanvullingen in deze ketenanalyse. 
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3 Onderbouwing voor de gekozen ketenanalyse.  

In de scope 3 inventarisatie is onderstaande rangorde vastgesteld. Vervolgens hebben wij bepaald voor welk onderdeel wij een relevante ketenanalyse kunnen 
maken. Vanwege het feit dat wij een dienstverlenend bedrijf betreffen en daardoor geen inkoop t.b.v. te verkopen producten en verwerking van materieel of 
goederen kennen, zijn de mogelijkheden beperkt.  
 
Meest relevante scope 3 emissie betreft voor ons de emissie vanuit de aanschaf van machines, dus de “Kapitaalgoederen”. 
 
Een van de ingekochte machines, betreft de ‘Blue-Green.’ Dit betreft een machine welke we voor de bestrijding van onkruid inzetten, waarbij gebruik gemaakt wordt 
van duurzaam verwarmd (kokend) water. De analyse richt zich op de keten van inkoop van de machine, inclusief het gebruik tijdens de levensduur. Hierbij is een 
vergelijk gemaakt met een meer traditionele methode d.m.v. borstelen. Hoeveel duurzamer de Blue-Green methode is ten opzicht van traditioneel en hoeveel 
duurzamer is een gecombineerd transport met dubbelchassis, is door ons uitgekozen als onderwerp van een ketenanalyse. 
 

CO2 Inventarisatie scope 3 emissies 

PMC's sectoren 
en activiteiten 
(Product Markt 
Combinaties) 

Upstream Activiteiten 
(ingekochte goederen 

en diensten) 

Relatief belang van CO2-belasting van de sector 
en invloed van de activiteiten 

Potentiele invloed van 
het bedrijf op de CO2-

uitstoot Sc
o

re
 

R
an

go
rd

e 

Dataverzameling en 
kwaliteit 

Hoeve
elheid 

CO2 
Conversie-

factor 
Eenheid 

Ton 
CO2  

Bron 
conversiefactor 

Sector Activiteiten 

  1: Ingekochte goederen en diensten               

Groenonderhoud 

Betreft de inzet van 
onderaannemers in de 
uitvoering. Goederen zijn 
ondergebracht bij de 
kapitaalgoederen. 

 

  125  1 

https://quantis-
suite.com/Scope-3-
Evaluator/ van GHG-

Protocol. Op basis van 
inkoopcijfers  

      6971   

  2: Kapitaalgoederen               

Groenonderhoud 
Inkoop Machinepark / 
materieel 

   100 2 

https://quantis-
suite.com/Scope-3-
Evaluator/ van GHG-

Protocol. Op basis van 
inkoopcijfers  

Totaal is dit 395 ton, volgens 
Quantis. Investering is € 

440.342,-. Dit is verdeeld in 
52,1% voor 

materieel/machinepark, 35,3% 
voor vervoersmiddelen en 12,6 

% voor inventaris. 

139,3 
https://quantis-

suite.com/Scope-
3-Evaluator/ 

Groenonderhoud 
Inkoop Wagenpark / 
Vervoersmiddelen 

   80 3 205,8 
https://quantis-

suite.com/Scope-
3-Evaluator/ 

Groenonderhoud Inkoop Inventaris    16 5 49,9 
https://quantis-

suite.com/Scope-
3-Evaluator/ 

  3: Brandstof en energie gerelateerde activiteiten niet opgenomen in Scope 1 of 2   

Groenonderhoud 
NVT: Opgenomen in 
scope 1 en 2 

   8           0   

  

https://quantis-suite.com/Scope-3-Evaluator/%20van%20GHG-Protocol.%20Op%20basis%20van%20inkoopcijfers
https://quantis-suite.com/Scope-3-Evaluator/%20van%20GHG-Protocol.%20Op%20basis%20van%20inkoopcijfers
https://quantis-suite.com/Scope-3-Evaluator/%20van%20GHG-Protocol.%20Op%20basis%20van%20inkoopcijfers
https://quantis-suite.com/Scope-3-Evaluator/%20van%20GHG-Protocol.%20Op%20basis%20van%20inkoopcijfers
https://quantis-suite.com/Scope-3-Evaluator/%20van%20GHG-Protocol.%20Op%20basis%20van%20inkoopcijfers
https://quantis-suite.com/Scope-3-Evaluator/%20van%20GHG-Protocol.%20Op%20basis%20van%20inkoopcijfers
https://quantis-suite.com/Scope-3-Evaluator/%20van%20GHG-Protocol.%20Op%20basis%20van%20inkoopcijfers
https://quantis-suite.com/Scope-3-Evaluator/%20van%20GHG-Protocol.%20Op%20basis%20van%20inkoopcijfers
https://quantis-suite.com/Scope-3-Evaluator/%20van%20GHG-Protocol.%20Op%20basis%20van%20inkoopcijfers
https://quantis-suite.com/Scope-3-Evaluator/%20van%20GHG-Protocol.%20Op%20basis%20van%20inkoopcijfers
https://quantis-suite.com/Scope-3-Evaluator/
https://quantis-suite.com/Scope-3-Evaluator/
https://quantis-suite.com/Scope-3-Evaluator/
https://quantis-suite.com/Scope-3-Evaluator/
https://quantis-suite.com/Scope-3-Evaluator/
https://quantis-suite.com/Scope-3-Evaluator/
https://quantis-suite.com/Scope-3-Evaluator/
https://quantis-suite.com/Scope-3-Evaluator/
https://quantis-suite.com/Scope-3-Evaluator/
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  4: Upstream transport en distributie               

Groenonderhoud 
NVT: Geen transport of 
distributie van 
producten door derden.  

   8           0   

  5: Afval dat ontstaat bij operaties               

Groenonderhoud 
Ongesorteerd 
bedrijfsafval 

  

 

64 4 

https://quantis-
suite.com/Scope-3-
Evaluator/ van GHG-

Protocol. Op basis van 
inkoopcijfers  

Totaal is dit 17 ton, volgens 
Quantis. Investering is € 8.266,-. 

Omgerekend naar dollars op 
26-2-2016: 9109,- 

17 
https://quantis-

suite.com/Scope-
3-Evaluator/ 

Groenonderhoud Water 

 

  48 6 
Meterstanden. Dit 

omgerekend naar een 
jaarverbruik. 

23,1 298,0 
gr CO2 / 

m3 
0,0068

838 

Volgens SKAO, 
Stimular en 

Connekt in de 
milieubarometer 

  6: Zakenreizen               

Groenonderhoud 
NVT : Reeds 
meegenomen in scope 1 
en 2 

   8           0   

  7: Woon-werkverkeer               

Groenonderhoud      8           0   

  8: Upstream geleasde activa               

Groenonderhoud NVT    8           0   

 
  

https://quantis-suite.com/Scope-3-Evaluator/%20van%20GHG-Protocol.%20Op%20basis%20van%20inkoopcijfers
https://quantis-suite.com/Scope-3-Evaluator/%20van%20GHG-Protocol.%20Op%20basis%20van%20inkoopcijfers
https://quantis-suite.com/Scope-3-Evaluator/%20van%20GHG-Protocol.%20Op%20basis%20van%20inkoopcijfers
https://quantis-suite.com/Scope-3-Evaluator/%20van%20GHG-Protocol.%20Op%20basis%20van%20inkoopcijfers
https://quantis-suite.com/Scope-3-Evaluator/%20van%20GHG-Protocol.%20Op%20basis%20van%20inkoopcijfers
https://quantis-suite.com/Scope-3-Evaluator/
https://quantis-suite.com/Scope-3-Evaluator/
https://quantis-suite.com/Scope-3-Evaluator/
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PMC's sectoren 
en activiteiten 
(Product Markt 
Combinaties) 

Downstream 
Activiteiten 
(gerelateerd aan 
verkochte 
goederen en 
diensten) 

Relatief belang van CO2-belasting van de sector en 
invloed van de activiteiten Potentiele invloed van 

het bedrijf op de CO2-
uitstoot Sc

o
re

 

R
an

go
rd

e 

Dataverzameling en kwaliteit 
Hoeveel-

heid 

CO2 
Conversie-

factor 
Eenheid Ton CO2  

Bron 
conversi
efactor 

Sector Activiteiten 

  9: Downstream transport en distributie               

Groenonderhoud NVT    8           0   

  10: Verwerking van de verkochte producten               

Groenonderhoud NVT    8           0   

  11: Gebruik van verkochte producten               

Groenonderhoud NVT    8           0   

  12: End-of-life behandeling van de verkochte producten               

Groenonderhoud NVT    8           0   

  13: Downstream geleasde activa               

Groenonderhoud NVT    8           0   

  14: Franchises               

Groenonderhoud NVT    8           0   

  15: Investeringen               

Groenonderhoud NVT   

 

8           0   

            TOTAAL SCOPE 3 EMISSIE:  7383  ton 

Bronvermelding; Om tot de hierboven genoemde inventarisatie te komen hebben wij diverse bronnen geraadpleegd. De transparante aard van de Stichting SKAO en de CO2 prestatieladder maakt het mogelijk om in te 
zien welke bronnen in eerdere scope 3 
inventarisaties zijn gebruikt om de conversiefactoren van verschillende activiteiten te bepalen. Wij bouwen verder op deze informatie en waar nodig hebben wij gegevens gecombineerd om een representatieve 
conversie factor te krijgen. Hieronder vind u de lijst 
met geraadpleegde bronnen. Alle informatie is direct of indirect via de de website van de SKAO verkregen. 
1. SKAO handleiding CO2 prestatieladder versie 3.0 
2. GHG Protocol met de Scope-3-Evaluator. 
3. http://co2emissiefactoren.nl 
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4 Uitgangspunten onderzoek 

Een analyse van de CO2-emissies van verschillende werkwijzen van onkruidbestrijding, vergt een duidelijk 
afperking van de scoop van het onderzoek. Het onderzoek richt zich op de dagelijkse werkwijze van 
aanvoer van de voertuigen en het heet water van de standplaats naar de werklocatie, het feitelijke 
onkruidbestrijding, het geschatte aantal bestrijdingsrondes (dus de effectiviteit van de methoden) en de 
afvoer van de voertuigen naar de standplaats. CO2-emissies als gevolg van de winning van grondstoffen en 
de productie van de voertuigen, is als scope 3 emissie bepaald aan de hand van de aanschafkosten. De 
sloopfase van de voertuigen blijft buiten beschouwing. Daarnaast is het onvermijdbaar om ook aannames 
te doen. In dit hoofdstuk zijn de uitgangspunten en gedane aannames voor de verschillende werkwijzen 
weergegeven en waar nodig toegelicht. 
 
4.1 Onderzoeksopzet 
In de opzet van het onderzoek is ervoor gekozen om een vergelijkbare daginzet (gelijk aantal uren effectief 
reinigen) van beide reinigingsmethoden als basis te gebruiken. Op basis van dezelfde dagproductie, wordt 
vervolgens het verschil in CO2-emissies van het bestrijden via de traditionele methode middels borstelen en 
een methode met Blue-Green in combi met Red-Green  onderzocht. Hierbij ligt de focus op de aspecten die 
tot verschillende emissies leiden. Vergelijkbare emissies vallen tegen elkaar weg en blijven verder buiten 
beschouwing. 

 
Bij dit onderzoek wordt de productie in m2 gereinigd oppervlakte op een gemiddelde hoeveelheid per dag 
aangehouden. Dit is ook omgerekend naar een jaartotaal, ondanks dat de inzet zich uiteraard slechts in de 
lente en zomermaanden voordoet. Om een vergelijk mogelijk te maken met de combinatie met scope 3, is 
in eerste instantie de emissie per dag en per jaar berekend en dat omgezet naar een emissie per vierkante 
meter.  
 
Het is hierbij wel van belang om te realiseren dat de effectiviteit van de beide methoden verschillend is. Bij 
de Blue-Green/Red-Green methode blijft het onkruid langer weg, waardoor minder snel een oppervlakte 
opnieuw behandeld moet worden. Ook dit scheelt in de emissies. Bij de Blue-Green/Red-Green methode is 
de productie per dag lager, maar is het effect voor langere termijn beter. In een jaartotaal is zal in de 
praktijk de inzet in dagen daarom ongeveer gelijk zijn. Er wordt dus meer productie in vierkante meters 
gereinigd bereikt.  
 
Naast een gelijke daginzet maar verschil in effectiviteit, zijn in dit onderzoek nog aanvullende 
uitgangspunten en aannames gehanteerd. In deze paragraaf worden deze uitgangspunten besproken. 
Vervolgens wordt uitgewerkt hoe deze uitgangspunten verwerkt zijn voor de beide methoden van 
onkruidbestrijding en waar nodig toegelicht. 
  

Aanvullend hieraan is een analyse gemaakt van de verschillende transportmethodes. Traditioneel 
werd iedere container met heet water in de ochtend per container vervoerd en per container aan het 
eind van de dag terug gebracht naar onze locatie. Onze techniek hierbij hebben we verder 
ontwikkeld, waarbij nu de mogelijkheid is ontstaan om de retourvrachten met een dubbelchassis te 
kunnen combineren. Hierdoor is het niet langer nodig om per container eerst naar onze locatie te 
rijden en weer – tijdens de avondspits – terug te rijden naar de volgende container. Hiermee 
verwachten we een aanzienlijk aantal transportkilometers voor de vrachtwagen. 
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4.2 Uitgangspunten 
Als vertrekpunt bij dit onderzoek zijn een aantal uitgangspunten, om de vergelijking zo representatief 
mogelijk te houden, gekozen. Er is gekozen om de volgende uitgangspunten te hanteren, die mogelijk in de 
praktijk anders kunnen uitpakken: 
▪ De aanvoer- en afvoerroute voor de reinigingsvoertuigen en voor de container met heet water zijn beide 

15 km (dus samen 30 km per dag). Hiermee is een gemiddelde afstand tussen de standplaats van de 
voertuigen en het werk genomen; 

▪ Dit wordt uitgevoerd met een vrachtwagen, waarvan het verbruik tijdens het rijden 1 liter (diesel) per 
2,5 km is. 

▪ Een standaard vrachtwagen met enkel chassis, zal iedere container iedere werkdag heen en weer terug 
brengen, per stuk. 

▪ Bij een dubbelchassis, worden de volle containers per stuk weggebracht. De lege containers kunnen 
gecombineerd per 2 stuks retour gebracht worden.  

▪ Bij de traditionele wijze met borstelen, wordt gebruik gemaakt van een combinatie van voertuigen; 
Borstelmachine, veegmachine, bosmaaier en bladblazer.  

▪ Het gemiddelde brandstofverbruik van de machines en voertuigen per dag: 
o Blue-Green: 0 liter per dag.  
o Red-Green:  18 liter diesel per dag. 
o Borstelmachine: 40 liter diesel per dag. 
o Veegmachine: 70 liter diesel per dag. 
o Bosmaaier: 5 liter benzine per dag. 
o Bladblazer: 5 liter benzine per dag. 
o Vrachtwagen: 75 liter per dag/retourrit (op basis van verbruik 1 liter op 2,5 km), diesel 
o Bestelbus: 2,1 liter per dag/retourrit (op basis van verbruik 7 liter op 100km), benzine 

▪ Een bestrijdingsvoertuig voor de Blue-Green is elektrisch uitgevoerd. Hiervoor wordt geen fossiele 
brandstof ingezet. 

▪ De gemiddelde productie in m2 op traditionele wijze: 2000m2 per dag 
▪ De gemiddelde productie in m2 met Blue-Green/Red-Green: 1500m2 per dag 
▪ De gemiddelde werktijd per dag bij de traditionele wijze in uren: 7 
▪ De gemiddelde werktijd per dag met Blue-Green in uren: 7  
▪ De aanschafskosten voor de machines bij de traditionele methode: 

o Borstelmachine: € 60.000,-. 
o Veegmachine: € 150.000,- 
o Bosmaaier: € 800,- 
o Bladblazer: € 500,- 
o Bestelbus: € 25.000,- 

▪ De aanschafskosten voor de machines bij de combi van Blue-Green en Red-Green: 
o Blue-Green machine: € 25.000,-. Per stuk. 2 stuks benodigd. 
o Red-Green machine: € 60.000,- 
o Vrachtwagen incl. unit op de zaak: € 130.000,- 
o Traditioneel chassis voor transport containers: € 16.000,- voor een 20ft 2-asser 
o De combinatietrailer (dubbelchassis) - Boshuis breaker: +/-€ 75.000,-. 

▪ De CO2-omrekeningsfactor voor diesel is 3,230 kg CO2 per liter diesel. Voor benzine is dit 2,880 kg CO2 
per liter. Dit is de zogenaamde ‘well to Wheel’ factor die ook gebruikt wordt in de CO2-prestatieladder.  

▪ Onkruid blijft bij de Blue-Green / Red-Green methode zo’n 4 a 5 weken langer weg. Tevens zijn er 
minder machines en mensen voor nodig. 
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5 Onderzoeksresultaten 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Hierbij zijn de beide wijzen van 
onkruidbestrijding met elkaar vergeleken, gericht op de CO2-emissies die gerelateerd zijn aan een 
vergelijkbare daginzet.  
De aspecten waarin de werkwijzen leiden tot verschillen in CO2-emissies zijn hierbij gerapporteerd. 
 
 

5.1 Onkruidbestrijding op traditionele werkwijze 
In tabel 5.1.1 en tabel 5.1.2 zijn de CO2-emissies benoemd zoals deze vrijkomen bij de traditionele 
werkwijze, dus op basis van een combi van een borstelmachine, veegmachine en medewerkers met 
bladblazer en bosmaaier.  
 
Tabel 5.1.1 CO2-emissies bij traditionele bestrijding, scope 3 emissie aanschaf machines 

Aanschaf, scope 3 emissie op basis van kostprijs  
(kapitaalgoed volgens scope 3 evaluator van het GHG-protocol) 

CO2-uitstoot in kg 
CO2'per jaar’ 

Borstelmachine 125.893 

Veegmachine 314.733 

Bosmaaier 1.677 

Bladblazer 1.048 

Bestelbus 52.436 

Totaal voor de set: 495.788 p/j 

Totale Emissie per dag voor de aanschaf op basis van de gehele set machines: 
(op basis van 365 dagen per jaar. Niet het aantal werkbare dagen maar op basis van afschrijving) 1.358,3 kg CO2 per dag 

 
Tabel 5.1.2 CO2-emissies bij traditionele bestrijding, scope 1 emissies door inzet machines, per dag 

Activiteit CO2-uitstoot in kg CO2 

Aanrijden bestelbus – gemiddeld 15 km (2,1 liter) 6,78 

Inzet, incl. heen- en terugweg, per dag onkruidbestrijding: Borstelmachine 129,2 

Inzet, incl. heen- en terugweg, per dag onkruidbestrijding: Veegmachine 226,1 

Inzet tijdens een dag onkruidbestrijding: Bosmaaier 14,4 

Inzet tijdens een dag onkruidbestrijding: Bladblazer 14,4 

Terugrijden bestelbus – gemiddeld 15 km 6,78 

Totaal 397,67 kg CO2 per dag 

 
Uit de gegevens blijkt dat de CO2-emissies grotendeels (62%) wordt bepaald door het aanschaf en inzet van 
de veegmachine en in mindere mate de borstelmachine. Het transport en inzet van de kleinere machines 
rondom de borstel- en veegmachine doen – zoals te verwachten viel - in veel mindere mate mee. 
De scope 3 emissie betreft het grootste deel van de totale emissie per dag. 
 
Tabel 5.1.3 CO2-emissies bij traditionele bestrijding, per dag 

Activiteit CO2-uitstoot in kg CO2 

Scope 3 emissie: Aanschaf 1358,3 

Scope 1 emissie: Aanrijden 6,78 

Scope 1 emissie: Inzet tijdens onkruidbestrijding 384,1 

Scope 1 emissie: Terugrijden 6,78 

Totaal scope 1 emissie: 397,7 

Totaal scope 3 emissie: 1358,3 

Totale emissie: 1756 kg CO2 
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5.2 Onkruidbestrijding met Blue-Green methode 
In tabel 5.2.1 en tabel 5.2.2 zijn de resultaten opgenomen van de CO2-emissies zoals die vrijkomen bij de 
werkwijze met de combi van de Blue-Green en Red-Green zoals Groen-Punt Groep B.V. die toepast. 
 
Tabel 5.2.1 CO2-emissies bij Blue-Green / Red-Green, scope 3 emissie aanschaf machines 

Aanschaf, scope 3 emissie op basis van kostprijs  
(kapitaalgoed volgens scope 3 evaluator van het GHG-protocol) 

CO2-uitstoot in kg CO2 

'per jaar’ 

Blue-Greenmachine – 2 stuks  104.882 

Red-Greenmachine 125.859 

Vrachtwagen met unit 255.543 

Totaal voor de set: 486.284 p/j 

Totale Emissie per dag voor de aanschaf op basis van de gehele set machines: 
(op basis van 365 dagen per jaar. Niet het aantal werkbare dagen maar op basis van afschrijving) 1332,3 kg CO2 per dag 

 
Tabel 5.2.2 CO2-emissies bij Blue-Green / Red-Green, scope 1 emissies door inzet machines, per dag 

Activiteit CO2-uitstoot in kg CO2 

Aanrijden vrachtwagen – gemiddeld 15 km (6 liter) 19,38 

Inzet, incl. heen- en terugweg, per dag onkruidbestrijding: Blue-Green 0 

Inzet, incl. heen- en terugweg, per dag onkruidbestrijding: Red-Green 58,14 

Terugrijden vrachtwagen – gemiddeld 15 km (6 liter) 19,38 

Totaal 96,9 kg CO2 per dag 

 
Uit de gegevens blijkt dat de CO2-emissies voor scope 3 voor ruim 52% wordt bepaald door de aanschaf van 
de vrachtwagen met unit. Tijdens het gebruik van de Blue-Green en Red-Green, is de inzet van de Red-
Green bepalend met 60% van de totale emissie per dag. 
 
Tabel 5.2.3 CO2-emissies bij traditionele bestrijding, per dag 

Activiteit CO2-uitstoot in kg CO2 

Scope 3 emissie: Aanschaf 1332,3 

Scope 1 emissie: Aanrijden 19,38 

Scope 1 emissie: Inzet tijdens onkruidbestrijding 58,14 

Scope 1 emissie: Terugrijden 19,38 

Totaal scope 1 emissie: 96,9 

Totaal scope 3 emissie: 1332,3 

Totale emissie: 1429,2 kg CO2 
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5.3 Transport Blue-Green methode 
In tabel 5.3.1 en tabel 5.3.2 zijn de resultaten opgenomen van de CO2-emissies zoals die vrijkomen bij de 
productie en werkwijze met de Blue-Green het verschil in transport van de containers. 
 
Tabel 5.3.1 CO2-emissies bij Blue-Green, scope 3 emissie aanschaf machine met standaard chassis 

Aanschaf, scope 3 emissie op basis van kostprijs  
(kapitaalgoed volgens scope 3 evaluator van het GHG-protocol) 

CO2-uitstoot in kg CO2 

'per jaar’ 

Vrachtwagen 316.410 

Enkel chassis 38.942 

Totaal voor de set: 355.352 p/j 

Totale Emissie per dag voor de aanschaf op basis van de gehele combinatie: 
(op basis van 365 dagen per jaar. Niet het aantal werkbare dagen maar op basis van afschrijving) 973,6 kg CO2 per dag 

Totale Emissie per dag voor de aanschaf van 4 combinaties: 
(op basis van 365 dagen per jaar. Niet het aantal werkbare dagen maar op basis van afschrijving) 3894,4 kg CO2 per dag 

 
Tabel 5.3.2 CO2-emissies bij Blue-Green, scope 3 emissie aanschaf machine met dubbel chassis 

Aanschaf, scope 3 emissie op basis van kostprijs  
(kapitaalgoed volgens scope 3 evaluator van het GHG-protocol) 

CO2-uitstoot in kg CO2 

'per jaar’ 

Vrachtwagen 316.410 

Dubbel chassis 182.544 

Totaal voor de set: 498.954 p/j 

Totale Emissie per dag voor de aanschaf op basis van de gehele combinatie: 
(op basis van 365 dagen per jaar. Niet het aantal werkbare dagen maar op basis van afschrijving) 1367,0 kg CO2 per dag 

Totale Emissie per dag voor de aanschaf van 2 combinaties: 
(op basis van 365 dagen per jaar. Niet het aantal werkbare dagen maar op basis van afschrijving) 2734,0 kg CO2 per dag 

 
Tabel 5.3.3 CO2-emissies bij Blue-Green, scope 1 emissie inzet combi met standaard chassis 

Activiteit CO2-uitstoot in kg CO2 

Aanrijden vrachtwagen ochtend – gemiddeld 15 km (6 liter) 19,38 

Terugrijden vrachtwagen ochtend – gemiddeld 15 km (6 liter) 19,38 

Aanrijden vrachtwagen middag – gemiddeld 15 km (6 liter) 19,38 

Terugrijden vrachtwagen middag – gemiddeld 15 km (6 liter) 19,38 

Totaal per container per dag 77,52 

Totaal voor 4 containers, per dag 310,08 kg CO2 per dag 

 
Tabel 5.3.4 CO2-emissies bij Blue-Green, scope 1 emissie inzet combi met dubbel chassis 

Activiteit CO2-uitstoot in kg CO2 

Aanrijden vrachtwagen ochtend – gemiddeld 15 km (6 liter) 19,38 

Terugrijden vrachtwagen ochtend – gemiddeld 15 km (6 liter) 19,38 

Terugrijden vrachtwagen middag – gemiddeld de helft minder, dus 7,5 km (3 
liter) 

9,69 

Aanrijden vrachtwagen middag – gemiddeld de helft minder, dus 7,5 km (3 
liter) 

9,69 

Totaal per container per dag 58,14 

Totaal voor 4 containers, per dag 116,28 kg CO2 per dag 
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Tabel 5.3.5 CO2-emissies bij Blue-Green, met standaard chassis 

Activiteit CO2-uitstoot in kg CO2 

Scope 1 emissie: Aanvoer in de ochtend t.b.v. 4 containers 155,04 

Scope 1 emissie: Retour in de middag t.b.v. 4 containers 155,04 

Scope 3 emissie: Aanschaf 4x combinatie t.b.v. 4 containers 3894,4 

Totaal scope 1 emissie: 310,08 

Totaal scope 3 emissie: 3894,4 

Totale emissie: 4202,5 kg CO2 

 
 
Tabel 5.3.6 CO2-emissies bij Blue-Green, met dubbel chassis 

Activiteit CO2-uitstoot in kg CO2 

Scope 1 emissie: Aanvoer in de ochtend t.b.v. 4 containers 155,04 

Scope 1 emissie: Retour in de middag t.b.v. 4 containers 77,52 

Scope 3 emissie: Aanschaf 2x combinatie t.b.v. 4 containers 2734,0 

Totaal scope 1 emissie: 232,56 

Totaal scope 3 emissie: 2734,0 

Totale emissie: 2966,6 kg CO2 
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5.4 Vergelijking beide reinigingsmethoden 
Uit voorgaande paragrafen blijkt dat de onkruidbestrijding op de wijze van Blue-Green zoals Groen-Punt 
Groep B.V. die toepast, leidt tot een reductie van 18,6% van de CO2-emissies ten opzichte van de 
traditionele werkwijze met een borstelmachine en veegmachine. Dit op basis van emissie omgerekend naar 
een emissie per dag. 
 
De CO2-reductie wordt bereikt door zowel een reductie in brandstofverbruik als vermindering van scope 3 
emissie als gevolg van minder inkoop kapitaalgoederen. 
De CO2-emissie van de Blue-Green als gevolg van het brandstofverbruik, is zelfs zo’n 75% lager dan bij de 
traditionele werkwijze. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat bij de werkwijze met de Blue-Greenmachine 
geen fossiele brandstoffen meer gebruikt worden en er geen veegmachine nodig is.  
 
De scope 3 emissies als gevolg van de aanschaf van de machines neemt af met bijna 2%. 
 
In onderstaande tabel is het verschil in CO2 emissies tussen Blue-Green en de traditionele werkwijze 
weergegeven. 
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5.5 Vergelijking transportmethodes 
Uit paragraaf 5.3 blijkt dat de aanpassingen in de keten van activiteiten (namelijk die van transport op de 
terugweg), leidt tot een reductie van 29,4% van de CO2-emissies ten opzichte van de traditionele werkwijze. 
Dit op basis van emissie omgerekend naar een emissie per dag. 
 
De CO2-reductie wordt bereikt door zowel een reductie in brandstofverbruik als vermindering van scope 3 
emissie als gevolg van minder inkoop kapitaalgoederen. 
 
De CO2-emissie van scope 1 als gevolg van het transport / brandstofverbruik, is zo’n 25% lager dan bij de 
traditionele werkwijze. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat er veel minder transportkilometer zijn. Per 
dag zo’n 150 kilometer minder. 
 
In reisuren scheelt het ongeveer 4 uur rijden met vrachtwagens per dag, dus 20 uur per week minder 
transport (voor 4 containers). 
 
De scope 3 emissies als gevolg van de aanschaf van de chassis neemt af met zo’n 30%, vooral omdat er 
minder chassis nodig zijn. 
 
In onderstaande tabel is het verschil in CO2 emissies tussen de transportmethodes voor het vervoeren van 
de containers met heet water weergegeven. 
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6 Conclusie 

In dit onderzoek zijn twee methoden van onkruidbestrijding beoordeeld op het verschil in CO2-emissies bij 
de aanvoer van de voertuigen, de werkzaamheden, het aan- en afvoeren van heet water en de afvoer van 
de voertuigen. Deze ene methode is de traditionele werkwijze van een (met fossiele brandstof 
aangedreven) borstelmachine en veegmachine en de andere methode betreft de inzet van de Blue-Green 
methode waarbij met elektrisch aangedreven voertuigen middels heet water onkruid wordt bestreden, in 
combinatie met de Red-Green zoals in gebruik bij Groen-Punt Groep B.V..  
Het toepassen van de Blue-Green methode heeft als voordeel; 

• Inzet van elektrische voertuigen in plaats van borstel- en veegmachines welke door een 
verbrandingsmotor wordt aangedreven, met als gevolg een lager brandstofverbruik en minder overlast 
voor de omgeving op de werklocatie. 

• Er is minder personeel nodig, dus ook minder transport van personeel. 
 
Op basis van de uitgangspunten genoemd in hoofdstuk 2 kan gesteld worden dat bij de werkwijze met de 
Blue-Green en Red-Green een CO2-reductie wordt bereikt van 18,6% ten opzichte van de traditionele 
werkwijze.  
Van deze totale CO2-reductie is 75% het gevolg van de vermindering van het brandstofverbruik door de 
inzet van de Blue-Green. Dit lagere brandstofverbruik wordt bereikt doordat de Blue-Green elektrisch 
aangedreven zijn en er geen grootverbruiker als de veegmachine meer nodig is.  
 
De scope 3 emissie neemt licht af doordat er bij de Blue-Green methode ook een vrachtwagen met een unit 
voor het heetwater benodigd is. De scope 3 emissie van alleen de blue-green en red-green machines is wel 
duidelijk later. 
 
 

  

2018: Aanvullend hieraan is een analyse gemaakt van de verschillende transportmethodes. De 
conclusie daaruit is dat een investering in een dubbelchassis niet alleen leidt tot een efficiëntere inzet 
van vrachtwagens en daarmee verlaging van het aantal uren aan reistijd, ook de CO2-emissie daalt 
daarmee voor zowel scope 1 (met 25%) als voor scope 3 (met 30%). 
 
Reden om hier mee verder te gaan en hier ook reductiedoelstellingen voor de komende jaren aan te 
koppelen.  
Deze doelstellingen betreffen; 
Scope 1: Aantal enkel geladen retourritten de komende 3 jaar met 66% af laten nemen, door meer en 
meer met dubbelchassis te gaan rijden. 
Scope 3: Voor eind 2019 nog 2 stuks dubbel chassis aanschaffen, in plaats van 4 enkele. Daarmee 
30% scope 3 bespaard, door niet meer aanschaffen van enkele chassis maar extra dubbele chassis. 
Daardoor 8 containers per dag retour met dubbel chassis. 
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7 Vervolgstappen Blue Green Mobile 

In 2019 zijn er dubbele chassis aangeschaft, hiermee is 30% scope 3 bespaar zie bovenstaande 
rekenformules.  
 
Om nog meer rendement te behalen in het terugdringen van de CO2 uitstoot is Punt B.V. verder gegaan 
met het ontwikkelen van een aangepaste methode, Blue Green Mobile. Waarbij op locatie de 
voorzieningen worden verwarmd, middels een zelfontwikkelde methode, net als op de hoofdvestiging zelf. 
 
Met onze partner HVC in Velzen-Zuid zijn wij een pilot gestart met de Blue Green Mobile methode.  
Het te verwarmen water wordt uit de sloot op het nabijgelegen terrein van HVC in de mobiel geïsoleerde 
container gepompt.  
 
De biomassa-installatie brengt het water (vaak ’s nachts) op temperatuur. Vervolgens wordt de container 
met bijna kokend water per vrachtauto vervoerd naar de wijk waarin het onkruid moet worden bestreden. 
De trailer biedt naast de container ook plaats aan twee elektrische voertuigen. De container wordt op een 
locatie neergezet. De wagentjes tappen er hun water uit en brengen dit op het onkruid.  
Door de Blue Green Mobile installatie op locatie te plaatsen worden er .. minder ritten per dag met de 
vrachtwagen gerealiseerd. Aangezien de vrachtwagen in het geheel hierin de enige CO2 uitstoot genereerd 
is dit een extra meerwaarde om lokaal voorzieningen te regelen en samenwerkingen te omarmen. 
 
De pilot met Blue Green Mobile is goed bevallen in bij HVC. Dit heeft geresulteerd in een vaste installatie op 
locatie waar ook de bedrijfswagens gestald kunnen worden. Dit zorgt voor aanzienlijk minder ritten van de 
hoofdvestiging naar de locatie bij HVC in Velzen. De inzet van lokale ‘medewerkers’ geeft hier een extra 
bijdrage in. 
 
7.2 Vervolgstappen Blue Green Mobile 
Voor de duurzame onkruidbestrijding wordt water verwarmd met biomassa. Dit gebeurt nu bij partner HVC 
lokaal. Doel van dit initiatief is het verder ontwikkelen van de mogelijkheden om dit lokaal te kunnen doen. 
Het pilot project is geslaagd bij HVC, gemeenten en opdrachtgever zijn tevreden. Van hieruit is het ons doel 
om derden te enthousiasmeren om CO2neutraal onkruidbestrijding te gaan verzorgen in samenwerking 
met HVC en de lokale inzet van biomassa verder te promootten en uit te werken; doelstellingen 2021-2023. 
 
Dit initiatief betreft diverse demonstraties en aansluiting bij bijeenkomsten en/of vergaderingen voor de 
inzet van duurzame onkruidbestrijding het gebruik van onze lokale biomassa.  
 
Duurzaam werken en CO2-reductie zijn voor veel opdrachtgevers actuele thema’s. Om hier goed op in te 
kunnen spelen is een samenwerking met HVC een goede kans om derden; potentiele opdrachtgevers, 
gemeenten te enthousiasmeren voor onze manier van werken. Bij HVC is hier pilot geweest wat wij verder 
uitwerken en samen breder willen opzetten. 
 
7.2.1 Prognose m.b.t. de energiebesparing 
In de huidige methode wordt voor de grote oppervlaktes het ‘branden’ ingezet voor de bestrijding. De 
heetwatermethode wordt ingezet daar waar je er moeilijk bij komt, rondom obstakels bijvoorbeeld. Nadeel 
van deze methode is het gebruik van fossiele brandstoffen. Daarom zetten we biomassa in in de vorm van 
houtpellets. Jaarlijks produceren we zelf zo’n 6000m3 snoeiafval. Dit wordt omgezet tot zo’n 1000m3 
houtpellets. Met die houtpellets wordt op onze eigen locatie water verwarmd voor de onkruidbestrijding. 
Dit wordt vervolgens dagelijks met een vrachtwagen naar de projectlocaties gebracht. Dit noemen we de 
Blue Green-methode.  
 
Betreft vooral de brandstofbesparing voor het transport. Nu moet de vrachtwagen aan het eind van iedere 
dag terug naar het eigen bedrijfsterrein aan de chroomstraat voor een nieuwe lading heet water. Dat kost 
brandstof en dus CO2-emissie. Als wij hier ook lokaal inzet kunnen plegen word ook hierin een besparing 
gerealiseerd. Een prognose van de besparing is lastig te geven. Dit hangt af van de reisafstand van de 
vrachtwagen tussen projectlocatie en chroomstraat. 
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7.2.2 Rol Groen-Punt Groep B.V. 
Blue-Green wordt al toegepast in Velzen, Ijmuiden, Beverwijk (onder de vlag van HVC), Alphen aan den Rijn 
en Rotterdam. Met HVC en met verschillende andere gemeenten, zijn we in gesprek over het toepassen 
van dit systeem en verder uitbreiden c.q. ontwikkelen. Samen met HVC zijn wij hierin een samenwerking 
aangegaan welke beide partijen willen uitbreiden naar meer gemeenten. De uitbreiding naar meer 
gemeenten werpt zijn vruchten af. Voor aankomende jaren staan er meer randgemeenten op te planning 
om aan te schuiven binnen het gehele werkproces, met name Blue-Green. 
 
Hierin wordt gekeken naar het gebruik van de netwerken van HVC waarbij wij gebruik willen gaan maken 
van de centrale voorziening bijvoorbeeld in Alkmaar. Dit scheelt transporten maar ook het verwarmen van 
houtpellets. Aankomend jaar, 2021-2022 gaan de betreffende partijen verder om de tafel om de 
mogelijkheden verder te bespreken met als uiteindelijk doel een gezamenlijke CO2 reductie doelstellingen 
op te stellen en uiteindelijk te realiseren met onze partner. 
 
In 2021 zijn wij samen met HVC actief bezig geweest om de werkzaamheden en doelstellingen onder de 
aandacht te brengen bij randgemeenten, dit heeft geresulteerd in een uitbreiding van onze samenwerking 
met Hollands Kroon, Purmerend, Wormerland en den Helder. Wij verwachten in 2022 dit verder te kunnen 
uitbreiden waarna wij een en ander kunnen gaan oppakken in het kader met onze doelstellingen Alkmaar. 
 
 

8 Berekeningen ketenanalyse 

 
Op onderstaande projecten hebben we blue green/ redgreen toegepast waardoor per project in de 
onkruidbestrijding 18,6% CO2 is reduceert, conformeren aan de eerder genoemde berekeningen 

• Gemeente Woerden 

• Gemeente HVC 

• Gemeente Rotterdam 


