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1 Inleiding 
In het kader van het behalen van niveau 5 op de CO2-Prestatieladder voert SIGHT 
Landscaping een analyse uit van GHG (Green House Gas) genererende ketens. Dit document 
beschrijft de ketenanalyse van de daktuin in het project "Dijkzone Groene Weide" te Arnhem. 
Deze ketenanalyse is opgesteld door SIGHT Landscaping onder begeleiding van VMGC en 
gecontroleerd door CO2Seminar.nl. 
 
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 inkoop van de grondstof tot en met verwerking van afval (of recycling). 
 
Activiteiten SIGHT Landscaping 
SIGHT Landscaping is een landelijke groenvoorziener gespecialiseerd in advies, ontwerp, 
aanleg, onderhoud en beheer van buitenruimtes. 
 
Wij verzorgen de buitenruimtes voor: 
• Overheid; 
• Zorg; 
• Hotels en recreatie; 
• Bedrijven en instellingen. 
 
SIGHT Landscaping heeft naast de hoofdvestiging in Harderwijk, 2 nevenvestigingen, te weten 
Nieuwekerk aan den Ijssel en Eelde. Daarnaast  zijn er nog een aantal opstappunten. Zowel de 
hoofdvestiging als nevenvestigingen bestaan uit een kantoorruimte, 
onderhoudsruimte/werkplaats en loods voor opslag materieel. Opstappunten zijn meer 
verzamelpunten van waaruit ploegen vertrekken. 
 
Opbouw 
In dit rapport presenteert SIGHT Landscaping de ketenanalyse van een daktuin. De opbouw 
van het rapport is als volgt: 
 
Stap 1: Globale berekening van scope 3 emissies 
Stap 2: Keuze van ketenanalyse 
Stap 3: Identificeren van schakels in de keten 
Stap 4: CO2 uitstoot per schakel in de keten 
Stap 5: Reductiemaatregelen 
 
 
  



 
  

  
 

4.A.1_2 Ketenanalyse daktuin in project "Dijkzone Groene Weide" te Arnhem  4/16 
  

Stap 1: Globale berekening van scope 3 emissies 
 
Voordat wordt bepaald welke ketenanalyse uitgevoerd wordt, maakt een berekening 
overzichtelijk wat de meest significante scope 3 emissiebronnen zijn. Onderstaand overzicht 
geeft dat overzicht weer.  
 
 
 Relevant Omvang 

geschat in 
CO2/jr 

Beïnvloed
-baarheid 
 

Ranking 

Upstream Scope 3 Emissions      

1. Purchased Goods & Services Ja 4.971	  ton ja 1 
2. Capital Goods  Ja 677,6 ja 2 
3. Fuel- and Energy Ja 4,55	  ton nee 5 
4. Transportation & Distribution  zie	  cat.	  1 n.v.t. matig  

5. Waste Generated in Operations  Ja 89,24	  ton ja 3 

6. Business Travel  Nee n.v.t. ja  
7. Employee Commuting  Ja 11,31	  ton	   Ja 4 
8. Leased Assets  Nee n.v.t. ja  
Downstream Scope 3 Emissions      

9. Transportation & Distribution Sold 
Goods  

Ja,	  zie	  cat.	  1	   n.v.t.	   ja	   	  

10. Processing of Sold Products  Nee	   n.v.t.	   Nee	   	  
11. Use of Sold Products  ja	   De	  

groendaken	  
hebben	  een	  
positief	  effect.	  

Matig	   	  

12. End-of-Life Treatment of Sold 
Products  

ja	   1,31	  ton	   ja	   6	  

13. Leased Assets (Downstream)  Nee	   n.v.t.	   ja	   	  
14. Franchises  Nee n.v.t. n.v.t.  
15. Investments  Nee n.v.t. n.v.t.  
 
De achterliggende berekeningen zijn terug te vinden in de ' Dominantieanalyse scope 3 SIGHT 
Landscaping' met de daarbij behorende bijlagen 1 t/m 5. 
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Stap 2: Keuze van ketenanalyse 
	  
SIGHT Landscaping zal conform de voorschriften van de CO2-Prestatieladder 2.2 uit de top 2 
een emissiebron moeten kiezen om een ketenanalyse van te doen. De top 2 betreft: 
 

1. Purchased Goods & Services - Ingekochte goederen en diensten 
2. Capital	  Goods	  –	  (Materieel,	  machines,	  voertuigen,	  kantoorbenodigdheden,	  etc.)	  

 
Door SIGHT Landscaping wordt er voor gekozen om één ketenanalyse te maken 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 inkoop met 
betrekking tot daktuinen. Dit is een grote emissiebron binnen de totale inkoop. Daarnaast zal 
de keten van de daktuinen meer inzicht geven in de CO2-uitstoot per fase binnen het project. 
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Stap 3: Identificeren van schakels in de keten 
In dit hoofdstuk worden de schakels in de keten in kaart gebracht. Onderstaand schema 
presenteert de schakels in de keten van het daktuin. De rode pijlen geven aan dat het 
gegenereerde afval uit de werkzaamheden worden afgevoerd en de keten ‘verlaten’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Substraat	  

Filterdoek	  

Beschermdoeken	   Drainage	  buffer	  platen	  

Zaadmengsel	  

Aanbrengen	  op	  project	  

Gebruik	  &	  onderhoud	  

Verwijderen	  &	  afvoeren	  

Medewerkers	  &	  
Onderaannemers	  

Afval	  

Betontegels	  

Afval	  
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Per schakel zal in onderstaande tabel de partner worden gepresenteerd.  
 
 
Categorie Herkomst Partner(s) 
Producten:    
> Beschermdoeken Duitsland (fabricage) Optigroen Dak & Gevelbegroeiing 
> Filterdoek Duitsland (fabricage) Optigroen Dak & Gevelbegroeiing  
> Substraat Duitsland (fabricage) Optigroen Dak & Gevelbegroeiing 
> Drainageplaten Duitsland (fabricage) Optigroen Dak & Gevelbegroeiing 
> Zaadmengsel Kruidenmengsel (Nederland) 

 
Compost (Nederland) 

Optigroen Dak & Gevelbegroeiing, 
Ten Have 
Vinavil  

> Betontegels Nederland Buiter Beton 
Aanbrengen op project "Dijkzone Groene Weide" te 

Arnhem 
Rudde Dakbedekking 
(opdrachtgever) 

Medewerkers Harderwijk SIGHT Landscaping 
Onderaannemers:   
> Verticaal transport Barneveld BKV 
Gebruik & onderhoud Harderwijk SIGHT Landscaping 
Verwijderen Harderwijk SIGHT Landscaping 
Afvalverwerking Arnhem Lokale afvalverwerker 
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Stap 4: CO2 uitstoot per schakel in de keten 
 
In dit hoofdstuk wordt per schakel uit de keten de CO2 uitstoot berekend. Het gaat hierbij om 
de totale CO2 uitstoot over de gehele keten van de door SIGHT Landscaping 
toegepaste daktuin ten behoeve van het project "Dijkzone Groene Weide" te 
Arnhem. Alle schuin gedrukte getallen in deze berekening zijn schattingen. De uitgebreide 
berekening is te vinden in bijlage 1. 
 
Grondstoffen 
De eerste schakel van de keten is het inkopen van de grondstoffen. Ten behoeve van de daktuin 
worden de volgende grondstoffen toegepast: 

• Beschermdoeken; 
• Filterdoek; 
• Substraat; 
• Drainageplaten; 
• Zaadmengsel; 
• Betontegels. 

 
 
 
De opbouw is als volgt: 
 
 
 
 

 

 

 

  

L-profiel (120mm)
(kunststof type SKL)

Begroeiing (hydroseeding)
Substraat (120mm)
Filtervlies
Kratten (150)
Beschermdoek (RMS 300)
Dakbedekking

Tegel 500x500x50mm
15

0
12

0
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 In het project "Dijkzone Groene Weide" worden de volgende hoeveelheden per grondstof 
toegepast: 
 
Grondstof Hoeveelheid 
> Beschermdoeken 1.672 m2 
> Filterdoek 1.672 m2 
> Substraat 182,4 m3 
> Drainageplaten 1.672 m2 
> Zaadmengsel 1.520 m2 
> Betontegels 152 m2 
 
Voor de productie van de grondstoffen is er onderscheid gemaakt tussen de grondstoffen van 
beton en die van kunststof. Het substraat en het zaadmengsel zijn natuurproducten die niet 
geproduceerd worden maar wel getransporteerd dienen te worden naar de projectlocatie. 
 

Hoeveel ton CO2 t.b.v. de productie van de grondstoffen 
Doeken 500 kg 1,94 kg CO2/kg*4 0,97 ton CO2 
Drainageplaten 1254 kg 1,94 kg CO2/kg*4 2,43 ton CO2 
Beton 17863 kg 0,12 kg CO2/kg*4 0,00 ton CO2 

Totaal 3,40 ton CO2 
 
Transport: 
Substraat 
Het substraat wordt met een 'Blaaswagen' door de leverancier naar de projectlocatie gebracht. 
De 'Blaaswagen' heeft een inhoud van 14 m3.  In totaal wordt er 182,4 m3 substraat 
aangebracht en heeft het substraat een drooggewicht van 600 kg per m3. Het totaalgewicht is 
8,4 ton. Voor het transport vanuit Duitsland is een aanname gedaan van 200 kilometer. 
 
Drainageplaten 
Per m2 worden er 4 drainageplaten verwerkt in het project. Elke krat weegt 3 kg en in totaal 
wegen alle drainageplaten in het project 1,25 ton.  
 
Betontegels 
De betontegels zijn 50x50x5 cm en wegen 29,38 kg per stuk. In totaal weegt de lading 
betontegels 17,86 ton.  
 

Hoeveel ton CO2 grondstoffen t.b.v. het transport 
Beschermdoeken 1.672 m2 1 lev. 200 km 110 gCO2/ tonkm*1 0,02 ton CO2 
Filterdoek 1.672 m2 1 lev. 77 km 110 gCO2/ tonkm*1 0,01 ton CO2 
Substraat 182,4 m3 109,44 ton 200 km 110 gCO2/ tonkm*1 2,41 ton CO2 
Drainageplaten 1.672 m2 1,25 ton 94 km 110 gCO2/ tonkm*1 0,01 ton CO2 
Zaadmengsel 1.520 m2  150 km 205 gCO2/ km*1 0,03 ton CO2 
Betontegels 152,0 m2 17,86 ton 95 km 110 gCO2/ tonkm*1 0,19 ton CO2 

Totaal 2,67 ton CO2 
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Aanbrengen op het project 
Alle eindproducten komen samen op het project "Dijkzone Groene Weide" te Arnhem. Daar 
wordt de daktuin opgebouwd. De opbouw van de daktuin wordt verzorgd door de 
medewerkers van SIGHT Landscaping. Alleen voor het verticaal transport is er gebruik 
gemaakt van een 40 en 55 tons weg- en terreinkraan van BKV te Barneveld.  
 
Het aantal werkdagen is bepaald op basis van twee medewerkers op het werk. 
 

Hoeveelheid ton CO2 per fase in project 
Fase 
Schoonmaken en inspecteren 
dak 16 uur 1 w.d. 150 km  205 gCO2/ km*1 0,03 ton CO2 
Aanbrengen beschermdoek 14 uur 1 w.d. 150 km 205 gCO2/ km*1 0,03 ton CO2 
Aanbrengen drianageplaten 18 uur 2 w.d. 300 km 205 gCO2/ km*1 0,06 ton CO2 
Aanbrengen filterdoek 8 uur 0,5 w.d. 75 km  205 gCO2/ km*1 0,02 ton CO2 
Aanbrengen substraat 36 uur 2 w.d. 300 km 205 gCO2/ km*1 0,06 ton CO2 
Aanbrengen kratjes 71 uur 5 w.d. 750 km  205 gCO2/ km*1 0,15 ton CO2 
Aanbrengen hydroseeding 8 uur 0,5 w.d. 75 km  205 gCO2/ km*1 0,02 ton CO2 
Aanbrengen betontegels 37 uur 2 w.d. 300 km 205 gCO2/ km*1 0,06 ton CO2 
Inwateren dak 4 uur 0,5 w.d. 75 km 205 gCO2/ km*1 0,02 ton CO2 
Materieel 
55 tons weg- en terreinkraan  1,50 uur  53 kg CO2/ uur*2 0,08 ton CO2 
40 tons weg- en terreinkraan  1,75 uur  67 kg CO2/ uur*2 0,12 ton CO2 
hydroseeder 6 uur 4 liter 2.780 gCO2/ liter*1 0,01 ton CO2 

Totaal: 0,65 ton CO2 
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Gebruik & onderhoud 
Na het aanbrengen wordt de daktuin gemiddeld 30 jaar gebruikt. Tijdens de gebruiksfase 
wordt het regelmatig onderhouden door SIGHT Landscaping. Voor het onderhoud is een 
aparte planning opgesteld. In de planning is het onderhoud voor de eerste 10 jaar opgenomen. 
Voor deze ketenanalyse is de aanname gedaan dat het onderhoud voor de resterende 20 jaar 
hetzelfde zal zijn als de eerste tien jaar.  
 
Per jaar wordt er 4 keer onderhoud aan de daktuin verricht. Per dag worden er 
onderhoudswerkzaamheden aan meerdere projecten verricht waardoor de reiskilometers 
alleen voor de heenreis zijn opgenomen. De totale hoeveelheid afval per jaar van de 
onderhoudswerkzaamheden is 1 m3 per jaar en dus in totaal 30 m3.   
 
 

Hoeveel ton CO2 voor het gebruik en onderhoud van de daktuin 
Onderhoud daktuin 24 uur 4 w.d. 300 km 205 gCO2/ km*1 1,85 ton CO2 
Afvalverwerking na onderhoud 30 m3 1 lev. 7,5 ton 2,0 kgCO2/ ton*3 0,02 ton CO2 

Totaal 1,86 ton CO2 
 
 
Verwijderen & afvoeren 
Na 30 jaar zal de daktuin verwijderd moeten worden. Niet omdat de kwaliteit van de daktuin 
verslechterd, maar omdat de dakbedekking vervangen dient te worden.  
 
De vegetatie wordt met de hand verwijderd waarna een 'zuigwagen' het resterende substraat er 
af haalt. De vegetatie wordt met een lopende band naar de containers langs de weg gebracht. 
De tegels worden gestapeld en gehesen en uiteindelijk worden de kratjes ook verwijderd.  
 
Voor het substraat is een aanname gedaan van 1000 kg/m3 op basis van een vochtige 
substraat. Voor de afvoer van de vegetatie is een aanname  gedaan van 250 kg/m3. Na het 
leeghalen van de daktuin wordt al het afval getransporteerd naar de dichtstbijzijnde 
afvalverwerker. Hiervoor is een aanname gedaan van 25 kilometer. 
 

Hoeveelheid ton CO2 per fase bij het verwijderen en afvoeren 
Fase 
Verwijderen vegetatie 180 uur 8 w.d. 1200 km  205 gCO2/ km*1 0,25 ton CO2 
Verwijderen substraat 168 uur 7 w.d. 1050 km 205 gCO2/ km*1 0,22 ton CO2 
Verwijderen kratjes voor 
recycling 16 uur 2 w.d. 300 km 205 gCO2/ km*1 0,06 ton CO2 
Materieel 
40 tons weg- en 
terreinkraan  1,75 uur   67 kg CO2/ uur*2 0,12 ton CO2 
Zuigwagen 182 m3 182 ton 25 km 110 gCO2/tonkm*1 0,50 ton CO2 
Afvoer vegetatie 95 m3 24 ton 25 km 110 gCO2/tonkm*1 0,07 ton CO2 

Totaal: 1,21 ton CO2 
 
 
 



 
  

  
 

4.A.1_2 Ketenanalyse daktuin in project "Dijkzone Groene Weide" te Arnhem  12/16 
 

 
Afvalverwerking 
Bij de afvalverwerker wordt het afval gesorteerd en verwerkt voor eventueel hergebruik.  
 

Hoeveelheid ton CO2 bij de afvalverwerking 
Groenafval 8 ton  2,0 kgCO2/ ton*3 0,02 ton CO2 
Kunststof 2 ton 21,0 kgCO2/ ton*3 0,05 ton CO2 
Bouw/sloop 18 ton 2,0 kgCO2/ ton*3 0,04 ton CO2 

Totaal: 0,10 ton CO2 
 
 
Overzicht van de CO2 uitstoot in de keten 
 
Om een overzicht te geven van de totale CO2 uitstoot van de keten wordt onderstaand een tabel 
en een taartdiagram gepresenteerd.   
 
 
Fase Ton CO2 % 
Grondstoffen 6,72 64% 
Project 0,65 6% 
Gebruik en onderhoud 1,86 18% 
Verwijderen en afvoeren 1,21 11% 
Afvalverwerking 0,10 1% 

Totaal: 10,54 100% 
 

  

47%	  

9%	  

26%	  

17%	  

1%	  

Keten	  daktuin	  

Grondstoffen	  

Project	  

Gebruik	  en	  onderhoud	  

Verwijderen	  en	  afvoeren	  

Afvalverwerking	  
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11%	  
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Stap 5: Reductiemaatregelen 
 

SIGHT Landscaping ziet zichzelf als een middenmotor voor wat betreft de emissie in scope 3. 
Dit is in gegeven door het feit dat SIGHT Landscaping nog slagen kan maken om haar CO2-
uitstoot in de keten te verlagen maar in het verleden ook al veel slagen heeft gemaakt. De 
invloed van SIGHT Landscaping in de keten van de daktuinen is groot en SIGHT Landscaping 
heeft de CO2-uitstoot van de keten hierdoor voor een groot gedeelte zelf in de hand. 
 
Bij het benoemen van reductiedoelstellingen en maatregelen is het niet alleen van belang 
hoeveel CO2 hiermee bespaard kan worden, maar ook hoeveel invloed SIGHT Landscaping 
heeft op het deel van de keten. Aangezien bijna de gehele keten beïnvloed kan worden door 
SIGHT Landscaping zijn er veel mogelijkheden om te reduceren. 
De reductiemogelijkheden voor het gebruikte materieel vallen onder scope 1 & 2 dus worden 
niet opgenomen in deze ketenanalyse. 
 
Wat op dit moment nog niet gebeurd is het inzamelen van het groenafval om her te gebruiken 
bij nieuwe daktuinen. Het groenafval is namelijk een goed alternatief voor het ingekochte 
zaadmengsel. Dit bespaard in het productieproces, het transport en in de afvalverwerking. 
 
Het afval wat ontstaat na het verwijderen van de daktuin na 30 jaar wordt op dit moment nog 
niet hergebruik. Op dit moment wordt het nog naar de afvalverwerker gebracht. Het 
hergebruiken van de grondstoffen zou ook schelen in de CO2-uitstoot van de keten en 
daarnaast ook financieel gewin opleveren.  
 
Het water wat op de daktuin terecht komt wordt nu nog niet opgevangen op de daktuin. Het 
wordt wel bewaard in de drainageplaten maar niet verder gebruikt. SIGHT Landscaping wil 
onderzoeken met haar ketenpartners of het mogelijk is om het water op te slaan en als het 
nodig is her te gebruiken door middel van bijvoorbeeld een beregeningsinstallatie. 
 
De grondstoffen worden nu met name uit Duitsland ingekocht en dus ook vervoerd. SIGHT 
Landscaping gaat zich inzetten om meer producten bij leveranciers in te kopen die dichter bij 
gelegen zijn. Dit scheelt transportkosten. Daarnaast gaat SIGHT Landscaping bekijken of het 
mogelijk is om de ingekochte goederen in grotere hoeveelheden via het water aan te laten 
voeren. Dit heeft een veel lagere emissie dan via wegtransport.  
 
Met bovenstaande reductiemaatregelen wil SIGHT Landscaping een reductie behalen van 5% 
in 2019 ten opzichte van 2014. Daarbij wordt uitgegaan van een gemiddelde reductie van 1% 
per jaar.   
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Doorrekening maatregelen 
 
Als alle doelstellingen worden doorgevoerd kan er een reductie worden behaald van ca. 12%. 
De reductie komt met name voort uit de afvalverwerking en een vermindering van het aantal 
kilometers vervoer en het type vervoer van de grondstoffen. De grootste vermindering komt 
voort door het substraat via het water te vervoeren. 
 
Een simulatie van de maatregelen: 
 

 
Werkelijk 

Simulatie 
Maatregelen 

 Fase Ton CO2 Ton CO2 
 Grondstoffen 6,72 5,57 
 Project 0,65 0,65 
 Gebruik en onderhoud 1,86 1,86 
 Verwijderen en afvoeren 1,21 1,21 
 Afvalverwerking 0,10 0,00 
 Totaal: 10,54 9,29 -‐11,84%	  
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Bronvermelding 
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*2  Bron: Conversiefactoren BAM Infra BV 
*3 Bron: UK Government conversion factors for Company Reporting 
*4 Bron: Eco-invent 2.0 
 
 
 
De opbouw van dit document is gebaseerd op de Corporate Value Chain (Scope 3) Standaard. 
Daarnaast is, waar nodig, de methodiek van de Product Accounting & Reporting Standard 
aangehouden (zie de onderstaande tabel). 
 

Corporate Value Chain 
(Scope 3) Standard 

Product Accounting & 
Reporting Standard 

Ketenanalyse: 

H3. Business goals & Inventory 
design H3. Business Goals Hoofdstuk 1 

H4. Overview of Scope 3 
emissions - Zie document 4.A.1_1 

H5. Setting the Boundary H7. Boundary Setting Hoofdstuk 3 

H6. Collecting Data H9. Collecting Data & Assessing 
Data Quality 

Hoofdstuk 4 

H7. Allocating Emissions H8. Allocation Hoofdstuk 3 

H8. Accounting for Supplier 
Emissions - 

Onderdeel van 
implementatie van CO2-
Prestatieladder niveau 5 

H9. Setting a reduction target - Hoofdstuk 5 
 


