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Bedrijfsgegevens 
Bedrijf:   Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. 
Bezoekadres:  Verbreepark 23 
Postcode en plaats: 2731 BR Benthuizen 
Postadres:  Postbus 3 
Postcode en plaats: 2730 AA Benthuizen 
Telefoon:  (079) 342 0601 
Fax:   (079) 342 4801 
Internet:  www.vdmbv.com 
E-mail:   joris@vdmbv.com 
Contactpersoon: dhr. J. van der Meer  
Aantal werknemers: 45 
 
 
 
 
Bedrijf:   Gebr. Griekspoor BV 
Bezoekadres:  Venneperweg 905 
Postcode en plaats: 2152 MD Nieuw Vennep 
Postadres:  Postbus 191 
Postcode en plaats: 2150 AD Nieuw Vennep 
Telefoon:  (0252) 67 26 14 
Fax:   (0252) 67 31 87 
Internet:  www.griekspoor.nl 
E-mail:   info@griekspoor.nl 
Contactpersoon: Mevr. D. van der Want 
Aantal werknemers: 92 
 
 
 
 
Bedrijf:   M. Van der Spek Groep 
Bezoekadres:  Hogeveenseweg 51 
Postcode en plaats: 2731 LB Benthuizen 
Postadres:  Hogeveenseweg 51 
Postcode en plaats: 2731 LB Benthuizen 
Telefoon:  (0172) 58 30 50 
Fax:   (0172) 58 30 59 
Internet:  www.mvdspekhoveniers.nl 
E-mail:   info@mvdspekhoveniers.nl 
Contactpersoon: dhr. R. van der Spek (directeur) 
Aantal werknemers: 60 
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1. ALGEMEEN 
 
1.1. Algemeen  
Afval is geld. Afval is een grondstof. Voor veel afvalstoffen wordt geld betaald zoals 
afgewerkte olie, plastic en houtachtig groenafval. Wanneer je afval traditioneel verwijderd 
levert dit geen CO2 reductie op. Wanneer je houtachtig groenafval omzet in Biomassa 
bijvoorbeeld wel. Ook wordt groenafval weer gecomposteerd en wordt hiermee een gemaald 
tot een grondstof.  
Doel is of we kunnen berekenen hoeveel CO2 uitstoot we reduceren door ons afval op een 
andere wijze te verwerken of het proces afval anders kunnen inrichten. Wanneer we dit per 
afvalsoort inzichtelijk kunnen maken kunnen wij per afvalsoort een reductiedoel 
bewerkstelligen. 
 
Visie  
Intelligentere verwerking van afval kan (ecologische en economische) efficiëntie verbeteren. 
Hierbij valt te denken aan wijze van transport en wijze van verwerking. 
 
Strategie  
Verbeter de scheiding en processen om de uitstoot van verwerking van afval te verminderen, 
en afval en milieu impact te beperken.(dit geldt ook voor logistiek)  
 
Feitelijke acties  
People, Planet, Profit vertaalt afval programma’s.  
Thema’s Producten, transport, verwerking, Milieu, Veiligheid, gebruik en einde 
levensproduct; grondstof 
 
Bij afval denken wij aan o.a.; 
 
- Groenafval  

- Snoeihout 
- Gras 
- Slootmaaisel 
- Blad 
- Stamhout 
- Boomstobben 
- Houtchips 

- Steen afval  

- Asfalt 

- Zand 

- Grond 

- Houtafval (A-B-C)  

- Plastic afval  

- Oliën en smeermiddelen  

- IJzer  

- Papier  

- Restafval cq. bouw- sloopafval 
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1.2. Opdrachtformulering en methodiek 
Het aantal deelnemers aan dit onderzoek zijn 3 bedrijven en de afvalverwerkers. In oktober 
2015 zullen de eerste uitkomsten inzichtelijk zijn. 
 
De methodiek bestaat uit vier stappen:  
 
1) Het op hoofdlijnen in kaart brengen van de waardeketen.  

2) Het bepalen van de relevante scope 3 emissiebronnen binnen het proces afval. 

3) Het identificeren van de partners binnen de keten. 

4) Het kwantificeren van de data vallende binnen de grenzen van scope 3 
 
 
 
1.3. Doelstelling van het onderzoek  
De belangrijkste doelstelling is om inzicht te krijgen in de procesketen afval van transport tot 
verwerking. Op die manier wordt nagegaan waar er binnen deze keten mogelijkheden voor 
CO2 reductie bestaan. Het verwerken van afval bij de verwerker wordt voor nu buiten 
beschouwing gelaten 
 
 
1.4. Uitgangspunten  
Voor het maken van deze ketenanalyse zijn de volgende bronnen toegepast:  

 Afval en transport gegevens Van der Meer BV 

 Afval en transport gegevens Gebr. Griekspoor BV  

 Afval en transport gegevens M. van der Spek Beheer BV 

 Overleg met KAM en administratie voornoemde bedrijven 

 Opgaven toeleveranciers  

 Crediteuren informatie 

 
 
1.5. Functionele eenheid  
Voor deze ketenanalyse zijn de volgende functionele eenheden gedefinieerd:  

A. Het ingezette transport door onze organisaties voor de periode van 1 kalenderjaar. 
Het gaat hierbij om het gemiddelde gereden aantal kilometers / verbruik aantal liter 
brandstof van de vrachtwagens om het afval vanaf de bedrijfslocatie te krijgen  
= ………. Ton uitstoot CO2 

 
B. Het inhuurde transport door onze organisaties voor de periode van 1 kalenderjaar. 

Het gaat hierbij om het gemiddelde gereden aantal kilometers / verbruik aantal liter 
brandstof van de transporteur om het afval vanaf de bedrijfslocatie te krijgen  
= ………. Ton uitstoot CO2 

 
C. Het inhuurde transport door onze organisaties voor de periode van 1 kalenderjaar. 

Het gaat hierbij om het gemiddelde gereden aantal kilometers / verbruik aantal liter 
brandstof van de transporteur om het afval vanaf de projectlocatie te krijgen  
= ………. Ton uitstoot CO2 
 
 

D. Het ingezette transport door onze organisaties voor de periode van 1 kalenderjaar. 
Het gaat hierbij om het gemiddelde gereden aantal kilometers / verbruik aantal liter 
brandstof van de vrachtwagens om het afval naar de bedrijfslocatie te krijgen  
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= ………. Ton uitstoot CO2 
 

E. Het ingezette transport door onze organisaties voor de periode van 1 kalenderjaar. 
Het gaat hierbij om het gemiddelde gereden aantal kilometers / verbruik aantal liter 
brandstof van de bedrijfswagens om het afval naar de bedrijfslocatie te krijgen  
= ………. Ton uitstoot CO2 

 
 
1.6. Projectafbakening  
De analyse en weergave van deze ketenanalyse is gebaseerd op de voorschriften uit de 
NEN 14040:2006 en de NEN 8006. Deze normen geven de richtlijnen weer waarop 
levenscyclus analyses dienen te worden opgesteld en hoe deze moeten worden 
weergegeven.  
 
 
1.7 Opbouw van het rapport  
Dit voorliggende rapport is als volgt ingedeeld:  
 

 Hoofdstuk 1 beschrijving en actieplanning; 

 Hoofdstuk 2 beschrijft de uitgangspunten voor de berekening;  

 Hoofdstuk 3 behandelt de resultaten van het onderzoek;  

 Hoofdstuk 4 behandelt de maatregelen, reductiedoelstellingen en plan van aanpak; 

 Tot slot geeft hoofdstuk 5 de conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek.  
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2. UITGANGSPUNTEN 
 
2.1. Inleiding  
De deelnemers zorgen er in opdracht van haar opdrachtgevers, voor afval welke vrijkomen 
op de projectlocaties worden afgevoerd en verwerkt. De deelnemers  zijn voornemens om na 
te gaan waar er CO2 reductie in deze keten mogelijk is en om afval  zo milieuvriendelijk 
mogelijk te laten verwerken.  
Dit onderzoek geeft een overzicht van de keten van de afvoer (transport) vanaf projectlocatie  
en bedrijfslocatie naar afvalverwerker voor een periode van één jaar.  
 
 
2.2. Procesfasen  
 
De keten bestaat uit de volgende processen en stappen; 
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OPDRACHTGEVER 

Kunnen eisen stellen. Wijze van 
transport, keuze verwerker en 
wijze verwerking 

Mogelijkheden bespreken voor 
aanpassen huidig proces 

Onderaannemers 

Wijze van afvoer en 
keuze afvalverwerker 

Vervoer  van 
werklocatie naar een 
gekozen afvalverwerker 

Transporteurs 

Type vrachtauto/ 
transportmiddel/ 
Rijgedrag 

Planning roete 

2.3 Ketenpartners 
 
Voor de uitvoering van dit project hebben we te maken met een aantal ketenpartners; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Resultaten            
 
De drie deelnemende bedrijven hebben de afvalgegevens verzameld over kalenderjaar 
2014. Uit deze gegevens zijn de volgende hoofdconclusies te trekken; 
 
Totaalafval       21925.65  ton 
        1800  liter 
 
Afval direct van project naar verwerker   10378.88 ton 
Afval ontstaan op bedrijf     1875  liter/ton 
Afval via bedrijfslocatie naar verwerker eigen vervoer 11471.77 ton 
Afval zelf vanaf bedrijf naar verwerker gebracht  7053.33 ton 
Afval laten ophalen door verwerker op bedrijfslocatie 4418.44 ton 
 
Top 3 afvalsoorten; 
 
Steenafval/ puin      8910.44 ton 
Groenafval       3296.10 ton 
Menggranulaat      3032.30 ton 
 
De volledige gegevens zijn weergegeven op het volgende blad; 
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3. 1 Onderzoeksvragen 
 
Om de verzamelde data te kwantificeren  zullen we van de hoofdonderdelen de CO2 uitstoot 
moeten bepalen. Op basis van deze uitkomsten kunnen we reductiedoelstellingen 
formuleren. 
 
Voor deze ketenanalyse zijn de volgende functionele eenheden gedefinieerd:  
 

A. Het ingezette transport door onze organisaties voor de periode van 1 kalenderjaar. 
Het gaat hierbij om het gemiddelde gereden aantal kilometers / verbruik aantal liter 
brandstof van de vrachtwagens om het afval vanaf de bedrijfslocatie te krijgen  
= ………. Ton uitstoot CO2 

 
B. Het inhuurde transport door onze organisaties voor de periode van 1 kalenderjaar. 

Het gaat hierbij om het gemiddelde gereden aantal kilometers / verbruik aantal liter 
brandstof van de transporteur om het afval vanaf de bedrijfslocatie te krijgen  
= ………. Ton uitstoot CO2 

 
C. Het inhuurde transport door onze organisaties voor de periode van 1 kalenderjaar. 

Het gaat hierbij om het gemiddelde gereden aantal kilometers / verbruik aantal liter 
brandstof van de transporteur om het afval vanaf de projectlocatie te krijgen  
= ………. Ton uitstoot CO2 
 

D. Het ingezette transport door onze organisaties voor de periode van 1 kalenderjaar. 
Het gaat hierbij om het gemiddelde gereden aantal kilometers / verbruik aantal liter 
brandstof van de vrachtwagens om het afval naar de bedrijfslocatie te krijgen  
= ………. Ton uitstoot CO2 
 

E. Het ingezette transport door onze organisaties voor de periode van 1 kalenderjaar. 
Het gaat hierbij om het gemiddelde gereden aantal kilometers / verbruik aantal liter 
brandstof van de bedrijfswagens om het afval naar de bedrijfslocatie te krijgen  
= ………. Ton uitstoot CO2 
 
 

Om voorstaande gegevens te verkrijgen worden van alle deelnemers de gegevens 
verzameld uit de Carbon Footprint berekeningen over 2014. 
 
 
3.2 Uitgangspunten 
 
- Project afstand is gemiddeld 25 km. 
- Afstand van bedrijfslocatie tot verwerker is gemiddeld 25 km 
 
- Per vrachtwagen wordt gemiddeld 18 ton materiaal vervoerd 
- Verbruik liter brandstof vrachtwagen is 1 liter per gemiddeld 1.73 km  
 
- Per bedrijfswagen wordt gemiddeld 1 ton materiaal vervoerd 
- Verbruik liter brandstof bedrijfswagen is 1 liter per gemiddeld 11.33 km per liter brandstof 
 
- Uitstoot diesel per liter is 3230 gram CO2 
- Uitstoot diesel per kilometer is 205 gram CO2 gemiddeld  
 
 
 
 



Pagina 11 van 17 

 

 

Voor de uitstoot is gebruik gemaakt van de nieuwe emissiecijfers 2015   

De genoemde uitstoot betreffen CO2-uitstoot die toegeschreven wordt aan het 
energiegebruik van een bedrijf. We hanteren de well-to-wheel benadering, waarbij de 
volgende onderdelen in de keten worden meegenomen: 

1. de broeikasgassen die vrijkomen bij het gebruik van het voertuig,  

tenzij ze van organische oorsprong zijn. Bij gebruik van biobrandstoffen wordt de CO2-

uitstoot via de uitlaat buiten beschouwing gelaten, ervan uitgaande dat deze CO2 deel 
uitmaakt van de korte koolstofcyclus. Voor de emissiefactor is daarom alleen de CO2 die 
vrijkomt bij de productie van de biobrandstof van belang (well-to-tank emissies). 

2. de broeikasgassen die vrijkomen bij de productie van brandstof; uit aardolie, 
aardgas of biomassa en/of de uitstoot van broeikasgassen bij de opwekking van stroom. 

 

3. de uitstoot van broeikasgassen bij de winning van fossiele energiebronnen 
en/of de uitstoot van broeikasgassen bij de productie van biomassa. 

Het vrijkomen van in bos en grasland opgeslagen CO2 door directe landgebruik 
veranderingen worden daarbij meegenomen, net als indirecte landgebruik veranderingen. De 
toekenning van de indirecte landgebruik veranderingen aan de productie van specifieke 
energiegewassen is nog onzeker. 

De uitstoot onder (a) wordt aangeduid als tank-to-wheel emissies en de uitstoot onder (b) + 
(c) als well-to-tank emissies. Het totaal ((a) + (b) + (c)) geeft de (well-to-wheel) emissies van 
de mobiliteit. 

Oftewel energieproductie + energieverbruik = totaal 
 
(Bij het wijzigen van deze getallen positief/negatief zal de ketenuitstoot stijgen/ dalen) 
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3.3 Berekeningen 
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3.4  Uitkomsten op onderzoeksvragen         
 
 

 
A. Het ingezette transport door onze organisaties voor de periode van 1 kalenderjaar. 

Het gaat hierbij om het gemiddelde gereden aantal kilometers / verbruik aantal liter 
brandstof van de vrachtwagens om het afval vanaf de bedrijfslocatie te krijgen  
= 25.21 ton uitstoot CO2 

 
B. Het inhuurde transport door onze organisaties voor de periode van 1 kalenderjaar. 

Het gaat hierbij om het gemiddelde gereden aantal kilometers / verbruik aantal liter 
brandstof van de transporteur om het afval vanaf de bedrijfslocatie te krijgen  
= 12.58 ton uitstoot CO2 

 
C. Het inhuurde transport door onze organisaties voor de periode van 1 kalenderjaar. 

Het gaat hierbij om het gemiddelde gereden aantal kilometers / verbruik aantal liter 
brandstof van de transporteur om het afval vanaf de projectlocatie te krijgen  
= 29.55 ton uitstoot CO2 
 

D. Het ingezette transport door onze organisaties voor de periode van 1 kalenderjaar. 
Het gaat hierbij om het gemiddelde gereden aantal kilometers / verbruik aantal liter 
brandstof van de vrachtwagens om het afval naar de bedrijfslocatie te krijgen  
= 22.76 ton uitstoot CO2 
 

E. Het ingezette transport door onze organisaties voor de periode van 1 kalenderjaar. 
Het gaat hierbij om het gemiddelde gereden aantal kilometers / verbruik aantal liter 
brandstof van de bedrijfswagens om het afval naar de bedrijfslocatie te krijgen  
= 88.86 ton uitstoot CO2 

 
 

3.5 Planning vervolg; 
       

- 1e kwartaal 2016 vaststellen reductiedoelen  
- 2e t/m 4e kwartaal 2016 meten gegevens en voortgang tussentijds bespreken  
- 1e kwartaal 2017 totalen verzamelen en conclusies trekken  
- 2e kwartaal 2017 uitkomsten bespreken  
- 3e kwartaal 2017 bijstellen doelen aan de hand van realiteit  
- 1e kwartaal 2018 hernieuwde uitkomsten bespreken  
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4.  Reductiedoelstellingen         
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 Uitkomsten 2016-6M 
 
 

A. Het ingezette transport door onze organisaties voor de periode van 1 kalenderjaar. 
Het gaat hierbij om het gemiddelde gereden aantal kilometers / verbruik aantal liter brandstof van de vrachtwagens om het afval vanaf 
de bedrijfslocatie te krijgen  
= 14,93 ton uitstoot CO2    was 25.21 ton uitstoot CO2 

 

 
B. Het inhuurde transport door onze organisaties voor de periode van 1 kalenderjaar. 

Het gaat hierbij om het gemiddelde gereden aantal kilometers / verbruik aantal liter brandstof van de transporteur om het afval vanaf 
de bedrijfslocatie te krijgen  
= 16,03 ton uitstoot CO2  was 12.58 ton uitstoot CO2 

 

 
C. Het inhuurde transport door onze organisaties voor de periode van 1 kalenderjaar. 

Het gaat hierbij om het gemiddelde gereden aantal kilometers / verbruik aantal liter brandstof van de transporteur om het afval vanaf 
de projectlocatie te krijgen  
= 12,06 ton uitstoot CO2  was  29.55 ton uitstoot CO2 
 
 

D. Het ingezette transport door onze organisaties voor de periode van 1 kalenderjaar. 
Het gaat hierbij om het gemiddelde gereden aantal kilometers / verbruik aantal liter brandstof van de vrachtwagens om het afval naar 
de bedrijfslocatie te krijgen  
= 10,80 ton uitstoot CO2  was 22.76 ton uitstoot CO2 
 
 

E. Het ingezette transport door onze organisaties voor de periode van 1 kalenderjaar. 
Het gaat hierbij om het gemiddelde gereden aantal kilometers / verbruik aantal liter brandstof van de bedrijfswagens om het afval naar 
de bedrijfslocatie te krijgen  
= 66,64 ton uitstoot CO2  was   88.86 ton uitstoot CO2 
 

 
   Totaal afval was;  33397 ton    2016-6M; 21502 ton 
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 Uitkomsten 2016 
 
 

A. Het ingezette transport door onze organisaties voor de periode van 1 kalenderjaar. 
Het gaat hierbij om het gemiddelde gereden aantal kilometers / verbruik aantal liter brandstof van de vrachtwagens om het afval vanaf 
de bedrijfslocatie te krijgen  
= 27,43 ton uitstoot CO2    was 25.21 ton uitstoot CO2 

 
B. Het inhuurde transport door onze organisaties voor de periode van 1 kalenderjaar. 

Het gaat hierbij om het gemiddelde gereden aantal kilometers / verbruik aantal liter brandstof van de transporteur om het afval vanaf 
de bedrijfslocatie te krijgen  
= 28,49 ton uitstoot CO2  was 12.58 ton uitstoot CO2 

 

C. Het inhuurde transport door onze organisaties voor de periode van 1 kalenderjaar. 
Het gaat hierbij om het gemiddelde gereden aantal kilometers / verbruik aantal liter brandstof van de transporteur om het afval vanaf 
de projectlocatie te krijgen  
= 40,87 ton uitstoot CO2  was  29.55 ton uitstoot CO2 
 

D. Het ingezette transport door onze organisaties voor de periode van 1 kalenderjaar. 
Het gaat hierbij om het gemiddelde gereden aantal kilometers / verbruik aantal liter brandstof van de vrachtwagens om het afval naar 
de bedrijfslocatie te krijgen  
=26,80 ton uitstoot CO2  was 22.76 ton uitstoot CO2 
 

E. Het ingezette transport door onze organisaties voor de periode van 1 kalenderjaar. 
Het gaat hierbij om het gemiddelde gereden aantal kilometers / verbruik aantal liter brandstof van de bedrijfswagens om het afval naar 
de bedrijfslocatie te krijgen  
= 135 ton uitstoot CO2  was   88.86 ton uitstoot CO2 
 

 
   Totaal afval was;  33397 ton ->   2016; 49532 ton  = Stijging 31% 
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Vergelijk CO2 uitstoot afval wijze transport afgelopen jaren  
 

 


