April 2015

Bilan Carbone®-verslag
van een IXINAstandaardkeuken
Studie uitgevoerd door:

Frédéric Mathot
Gecertificeerd toepasser van de Bilan

1, Place du 7ème Tirailleurs Marocains
1450 Cortil-Noirmont
0492/95 27 97
frederic.mathot@co2strategy.be
www.co2strategy.be

Powered by MGMC SPRL –
TVA : 0891.276.382
Member of :
APCC (Association des Professionnels
en Conseil Carbone - vereniging van
ABC (Association Bilan Carbone)
GreenWin
ValBiom (Valorisation de la biomasse nuttige toepassing van de biomassa)

Bilan Carbone® – IXINA – 2015

Inhoud
Inhoud
INLEIDING ...................................................................................................................................................... 4
Wat zijn de energie‐ en klimaatuitdagingen? .............................................................................................. 4
Heeft dit op ons betrekking? ........................................................................................................................ 8
Wat moeten we doen? ............................................................................................................................... 9
Waarom moeten we onze ecologische voetafdruk compenseren? .............................................................. 9
Inleiding ....................................................................................................................................................... 11
Doel van de studie .................................................................................................................................... 11
Methodologie .............................................................................................................................................. 12
Basisprincipe van de studie ....................................................................................................................... 12
De stromen in kaart gebracht.................................................................................................................... 14
2 parallelle studies .................................................................................................................................... 15
Buiten de studieperimeter ......................................................................................................................... 16
Verzamelen van de gegevens ..................................................................................................................... 17
Berekeningshypothese.............................................................................................................................. 18
Uitstootfactor ............................................................................................................................................ 18
Onzekerheid ............................................................................................................................................ 19
Ingezamelde gegevens................................................................................................................................... 20
Verkooppunt ............................................................................................................................................ 20
Standaardkeuken...................................................................................................................................... 21
Berekening van de uitstoot ........................................................................................................................... 22
Uitstoot van het verkooppunt ................................................................................................................... 22
Uitstoot van de standaardkeuken ............................................................................................................. 23
Uitstoot van de standaardkeuken (Gebruik niet meegerekend)................................................................. 24
Gebruik van de resultaten ......................................................................................................................... 25
Validatie van de resultaten ........................................................................................................................... 26

Bilan Carbone® – IXINA – 2015

26

Code de champ modifié

Verkooppunt

26

Code de champ modifié

Standaardkeuken

27

Code de champ modifié

28

Code de champ modifié

CO2-neutrale keuken

28

Code de champ modifié

Gebruik "Zero CO2"

30

Code de champ modifié

Actie voor de franchisenemers

31

Code de champ modifié

Bijlage 1: Standaardkeuken

32

Code de champ modifié

Bijlage 2: Graine de vie/Kiem des Levens

34

Code de champ modifié

Bijlage 3: Herhaling van de methode

39

Code de champ modifié

Validatie van de resultaten

Conclusies

Eindverslag

-3-

CO2Strategy®

Bilan Carbone® – IXINA – 2015

INLEIDING
Wat zijn de energie- en klimaatuitdagingen?
Bewezen
klimaatverander
ing

Lange tijd werd klimaatverandering gezien als een randverschijnsel waar we pas
vooral in een verre toekomst mee af te rekenen zouden hebben. Vandaag zijn
wetenschappers van over de hele wereld het eens over het feit dat de menselijke
activiteiten de hoofdschuldigen zijn in de klimaatverandering.
Deze evolutie is er niet zomaar gekomen. Wetenschappers weten al vele
jaren dat klimaatverandering een belangrijke uitdaging is voor onze
maatschappijen. Klimaatverandering wordt nu gezien als een bedreiging
voor ons ontwikkelingsmodel.
In een tekst van de Verenigde Naties staat te lezen dat "de globale
opwarming een modern, complex probleem is dat een impact heeft op de
hele wereld en bovendien is gekoppeld aan andere probleempunten zoals
armoede, economische ontwikkeling en bevolkingsaangroei. Die
opwarming aanpakken zal niet gemakkelijk zijn. Ze negeren is
evenwel nog stukken erger."

Een
temperatuurstij
ging tussen
1,1°C en 6,4°C

De recente prognoses inzake temperatuurstijgingen van het IPCC
(Intergovernmental Panel on Climate Change) laten geen enkele twijfel
bestaan over de klimaatveranderingen die voor de deur staan. De
toename van de temperatuur wordt tegen het einde van de eeuw,
naargelang van de scenario's, geschat tussen 1,9° en 6,4°.

Evolutie van de temperatuur - bron: IPCC-rapport 2007

Een temperatuurstijging van 5 °C zou een verandering van klimaattijdperk
inhouden.
De huidige gemiddelde temperatuur bedraagt 15,8 °C. 10.000 jaar
geleden, op het einde van de würm-ijstijd, bedroeg de gemiddelde
temperatuur 11,8 °C, dat is dus maar 4°C minder dan nu… In minder
dan één eeuw tijd maken we dus dezelfde opwarming mee als de
opwarming waar de aarde een paar duizend jaar over heeft gedaan!

Eindverslag
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Aanzienlijke
gevolgen Wanneer we ons gedrag niet dringend en diepgaand bijsturen, zouden
de klimaatveranderingen wel eens zeer ernstige gevolgen kunnen
hebben voor:




het milieu (met name in de vorm van een nooit eerder gezien
biodiversiteitsverlies van 20 tot 30%),
de economie (een studie van economist Nicholas Stern schat de
gevolgen van de klimaatopwarming op zowat 5.500 miljard euro
wanneer we niks doen, de VN heeft het zelfs over 7.000 miljard),
en de maatschappij (menselijke gezondheid, werkgelegenheid,…,
250 miljoen potentiële klimaatvluchtelingen) Bron: Human Impact
Report : Climate Change – The Anatomy of a Silent Crisis Eerste
exhaustieve rapport met betrekking tot de menselijk impact van de
klimaatverandering mei 2009

Mogelijke impacts van de klimaatverandering

Dringende
actie

Optimistische ramingen (temperatuurstijging blijft beperkt tot 2 °C)
vergen toch nog de dringende toepassing van een beleid waarmee de
impact en de gevolgen beperkt kunnen worden.
Ondernemingen moeten zich organiseren om de productie van
broeikasgassen die is gekoppeld aan hun activiteiten, te beperken. Ze
moeten zich ook voorbereiden om zich te kunnen aanpassen aan de aan
de gang zijnde en de toekomstige klimaatveranderingen.

Eindverslag
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Broeikasgassen

De aardatmosfeer kan best worden vergeleken met een serre of broeikas.
Sommige gassen in de
atmosfeer, die men
broeikasgassen noemt,
absorberen infraroodstralen
die in de ruimte worden
weerkaatst en die het
aardoppervlak opwarmen
binnen de
temperatuurgrenzen die
eigen zijn aan het
menselijke leven.
Zonder dit natuurverschijnsel
zou de gemiddelde temperatuur
-18° C bedragen!
Broeikaseffect

Broeikasgassen die we in hun natuurlijke staat terugvinden, waaronder
waterdamp, koolstofdioxide, ozon, methaan en distikstofoxide (of
lachgas) zorgen samen voor een natuurlijk en evenwichtig
broeikaseffect.
Wanneer
het evenwicht
verstoord raakt

De afgelopen eeuwen zorgde de industrialisering van onze
maatschappijen er evenwel voor dat we steeds meer gebruik zijn gaan
maken van fossiele brandstoffen en zijn we ook beboste gebieden
massaal gaan omvormen tot landbouw- of woongebieden.
Een en ander had tot gevolg dat heel wat extra hoeveelheden
broeikasgassen (vooral CO2) in onze atmosfeer zijn terechtgekomen.
Na hun uitstoot blijven deze gassen lange tijd in onze atmosfeer hangen
(voor CO2 is dat een honderdtal jaar), wat het natuurlijke broeikaseffect
versterkt en zou leiden tot de opwarming van de planeet.

En het is nog
niet
gedaan!

Geïndustrialiseerde landen proberen voortdurend om hun levensniveau
te verbeteren en ontwikkelingslanden willen zo snel mogelijk
industrialiseren.
Maar omdat er geen ingrijpende veranderingen te verwachten vallen wat
de menselijke activiteiten betreft, ziet het er naar uit dat deze
antropogene uitstoot alleen nog maar zal toenemen.
En dat zal vóór het einde van de eeuw leiden tot een verdubbeling van
de broeikasgasconcentraties in de atmosfeer in vergelijking met preindustriële niveaus.

Eindverslag

-6-

CO2Strategy®

Bilan Carbone® – IXINA – 2015

Natuurlijke
hulpbronnen
worden
steeds
zeldzamer

Deze veranderingen, die nu reeds zichtbaar zijn, worden in verband
gebracht met een al even onrustwekkend probleem: het schaarser
worden van de natuurlijke hulpbronnen en in het bijzonder de fossiele
energiebronnen. 85% van de uitstoot van broeikasgassen van menselijke
oorsprong is afkomstig van de verbranding van fossiele brandstoffen die we
nodig hebben om onze levensstijl in stand te houden.
Wanneer we onze afhankelijkheid van deze fossiele hulpbronnen kunnen
beperken, kunnen we de globale impact op het klimaat terugdringen.
Wanneer we kunnen afgeraken van die afhankelijkheid, kunnen we
komen tot een betere economische wereld. Want een zeldzamer
wordende hulpbron waar veel vraag naar is, kan alleen maar leiden tot
een explosie van de prijs van deze hulpbron.

Ecologische
voetafdruk

De
beschikbare
biologisch
productieve
oppervlakte van onze planeet wordt geschat
op ongeveer een kwart van de totale
aardoppervlakte.
Dat maakt 13, 6 miljard hectare voor meer dan 7
miljard aardbewoners.
De duurzame voetafdruk van een gemiddelde
aardbewoner is dus 2 hectare per persoon, dat
wil zeggen dat iedereen gemiddeld
over 2 hectare beschikt om elk jaar te voldoen aan zijn behoeften
inzake voeding, consumptiegoederen, energie en de vernietiging van
afval.

Wanneer
het evenwicht
verstoord raakt

Er zijn evenwel enorme verschillen tussen de mensen: een Amerikaan heeft
gemiddeld 10 hectare nodig, een Europeaan 6 hectare en een Belg 7
hectare.
Volgens een rapport van het WWF zou België de op 5 na zwaarste
ecologische voetafdruk hebben van heel de wereld.
Indien iedereen zou leven als een Europeaan, dan is het
rekensommetje makkelijk gemaakt: dan hebben we 3 planeten
Aarde nodig!

Eindverslag
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Heeft dit op ons betrekking?
98% zegt ja!

Tijdens het festival van Ronquières in 2014 konden we meer dan 1000
mensen aan de tand voelen over wat zij dachten van een ecologisch
verantwoord festival.

Het festival van Ronquières is het eerste festival met
een Bilan Carbone® en slaagde er ook als eerste in
om zijn volledige CO2-uitstoot te compenseren en op
die manier het eerste koolstofneutrale festival te
worden.

De vragen waren direct en eenvoudig:

De antwoorden spreken boekdelen:

Met een gemiddelde leeftijd van bijna 27 jaar antwoordde 98% van de
ondervraagden positief, en meer dan 50% vond deze benadering zelfs echt
nodig.

Eindverslag
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Wat moeten we doen?
Actie
ondernemen!

Hoe?

Actie ondernemen voor de planeet is heel eenvoudig. We hoeven alleen
maar:


Onze werkwijze bij te sturen door vooral te
mikken op soberheid en doeltreffendheid.



De uitstoot van broeikasgassen aan
banden te leggen.



Onze ecologische voetafdruk te verkleinen.



Het uitstootoverschot te compenseren.

De eerste stap is dat we al moeten weten wat onze uitstoot precies is.
En daarom moeten we die kunnen meten.
De uitstoot van broeikasgassen meten, komt eigenlijk neer op het
uitwerken van onze koolstofbalans volgens een erkende methode.
Maar de meetresultaten moeten ons vooral in staat stellen om bepaalde
becijferbare acties te ondernemen en om de doelstellingen beter te kunnen
afbakenen.

Waarom moeten we onze ecologische voetafdruk
compenseren?
Om nog verder
te kunnen gaan

Ondanks
onze
inspanningen
om
de
ecologische voetafdruk te beperken,
zal het toch moeilijk worden om tot die éne
planeet te komen die we hebben (zie hiervoor
de definitie van onze ecologische voetafdruk).
We moeten dus nog een stap verder gaan!
En iets positiefs doen voor de planeet.
Positief in de zin van geven of
teruggeven.
Want
als
we
de
uitstoot
kunnen
terugschroeven,
dan "pakken we iets minder af" van de
planeet.

Hoe?

Eindverslag
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Wat is dat precies, In de natuurlijke koolstofcyclus zijn er uiteraard natuurlijke en
een antropogene (door de mens veroorzaakte) emissies, maar bestaan er
koolstofput? ook absorptiesystemen. Deze natuurlijke systemen, ook wel
"koolstofputten" genoemd, zorgen voor evenwicht in de concentratie
broeikasgassen in de atmosfeer en dus voor een stabiele gemiddelde
temperatuur op onze planeet.

Uit het bovenstaande schema kunnen we opmaken dat er een dubbel
onevenwicht is.
Enerzijds zorgen de menselijke activiteiten (zowel van de industrie als
van de gezinnen) voor abnormaal hoge emissies, maar anderzijds
genereert de ontbossing bijkomende emissies en krijgen we ook een
vermindering van de koolstofopslagcapaciteit van de vegetatie (of een
vermindering van de doeltreffendheid van de boskoolstofput).
De jaarbalans, zoals blijkt uit de koolstofcyclus, is dus positief, wat betekent
dat er elk jaar steeds meer broeikasgassen in de atmosfeer bijkomen,
vandaar ook een globale opwarming van de gemiddelde temperatuur van
de planeet.
Het is dus zeer belangrijk dat we geen bossen (=koolstofputten!!) meer
vernietigen, omdat zij een belangrijke rol spelen in de opslag van
koolstof en de stabilisering van het klimaat.
De ontbossing zorgt voor bijna 20% van de wereldwijde
antropogene uitstoot van CO2 en prijkt op de derde plaats wat de
emissiebronnen betreft, vlak na steenkool en aardolie.
"Het behoud van onze bossen vormt dus meer dan ooit een
essentieel onderdeel van de globale strategie die erop gericht is om
de uitstoot van broeikasgassen drastisch terug te dringen." (Bron
WWF in zijn verslag "Living planet 2012")

Eindverslag
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Inleiding
Doel van de studie
IXINA is zeer begaan met de klimaatproblematiek en wil op een
concrete manier iets positiefs doen voor onze planeet. Daarom is IXINA
al sinds 2010 Eco Partner van de ngo Kiem des Levens). Deze ngo wil
onze medeburgers sensibiliseren over de noodzaak om hun ecologische
voetafdruk te compenseren. Dat doet deze ngo door bomen te planten
op Madagaskar (zie als bijlage bij dit verslag een volledige beschrijving
van de ngo Kiem des levens).

Voor elke IXINA-keuken die wordt verkocht in België, laat de
keukenspecialist tien bomen aanplanten door Kiem des levens.
(http://www.ixina.fr/pourquoi-ixina/developpement-durable/)

Zo zijn er tot op heden al meer dan 600.000 bomen door IXINA
aangeplant in Madagaskar!
En waarom
zouden we
niet verder
gaan?

IXINA wil evenwel nog een stuk verder gaan en wil ook weten of de 10
bomen die aanvankelijk werden voorzien in zijn samenwerkingsakkoord met
Kiem des Levens ook volstaan om de uitstoot van één keuken te
neutraliseren.
Maar wat is nu precies de uitstoot van
broeikasgassen van één keuken?
Kunnen we deze uitstoot ook wel echt meten?
Hoeveel bomen moeten we planten opdat
een keuken koolstofneutraal zou zijn?
(Koolstofneutraal betekent dat alle uitstoot van
broeikasgassen die wordt geproduceerd door deze
keuken, wordt gecompenseerd door het aanplanten
van bomen)

Eindverslag
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Methodologie
Basisprincipe van de studie
Om deze studie te kunnen realiseren hebben we 4 belangrijke stappen
gevolgd:





Bepaling van een standaardkeuken,
Bepaling van de perimeter van de studie,
Berekening van de CO2-uitstoot volgens een erkende methode,
Berekening van het bedrag van de compensatie.

Standaardkeuken
Een standaardkeuken werd door de teams van IXINA gedefinieerd op basis
van het gemiddelde "winkelmandje", met andere woorden, op basis van de
gemiddelde prijs van de in België meest verkochte keukens. (Zie bijlage
voor de volledige beschrijving van deze standaardkeuken)

Perimeter van de Om een lijst te kunnen opmaken van de broeikasgasemissies, moeten we
studie eerst een studieperimeter afbakenen. We moeten immers een grens kunnen
vastleggen voor de emissies die we in aanmerking zullen nemen.
We moeten die perimeter echter zo ruim mogelijk nemen om zowel de
rechtstreekse emissies (wat wordt uitgestoten door IXINA) als de
onrechtstreekse emissies (wat elders wordt uitgestoten, maar ook wel
noodzakelijk is in de verkoopcyclus van een keuken) te kunnen opnemen.

Eindverslag
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Erkende
methode

De methode die wordt gehanteerd in
deze studie is de Bilan Carbone® methode die werd ontwikkeld in
Frankrijk door het ADEME (Agence
de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Énergie) en wordt beheerd door
de ABC, de "Association Bilan
Carbone".
(website
ABC
:
http://associationbilancarbone.fr/)
Als bijlage vindt u een gedetailleerde uitleg terug van de Bilan Carbone®methode.
Voor deze studie zullen we gebruik maken van de versie 7. 2 van de Bilan
Carbone®
Via de Bilan Carbone® kunnen we alle broeikasgasemissies meten van de
elementen die zijn opgenomen in de studieperimeter.

Berekening
van de
Eens de uitstoot werd berekend, kunnen we het aantal bomen gaan bepalen
compensatie
nodig om deze uitstoot te compenseren.
Zo hebben we volgens verschillende bronnen
bepaald dat een boom tijdens zijn hele leven
zowat 100 kg CO2 vasthoudt.
(Bron: studie uit 2012 uitgevoerd door CO2 Strategy voor
rekening van de NGO Kiem des Levens)

Als we dan de totale uitstoot van CO2 van een
keuken kennen, kunnen we het aantal bomen
gaan bepalen dat nodig is om de berekende
emissie te neutraliseren en om dus te kunnen
komen tot de koolstofneutraliteit van de keuken.

Eindverslag
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De stromen in kaart gebracht

Definitie

Wanneer we de stromen in kaart willen brengen, dan moeten we alle
elementen van die stromen (grondstoffen, verplaatsingen enzovoort) in
aanmerking nemen die beschouwd zullen worden in de perimeter van de
studie.
Zo zullen we rond een bepaald verkooppunt van IXINA (de
site van Drogenbos), volgende elementen analyseren:










Eindverslag

alle grondstoffen (binnenkomende materialen),
het vervoer van de keuken van de fabriek naar het verkooppunt
(stroomopwaarts vrachtverkeer),
de energie, aankopen, diensten, kantoor- en showroomoppervlaktes
enzovoort die nodig zijn opdat het verkooppunt zou kunnen functioneren,
de levering van de keuken aan de klant,
de installatie van de keuken,
de verplaatsingen van de werknemers van het verkooppunt maar ook
van de klanten die de showroom hebben bezocht tijdens het
referentiejaar,
alle afval,
en zelfs het gebruik van de keukentoestellen tijdens de hele levensduur
van de keuken.
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2 parallelle studies
Om de totale uitstoot van een standaard keuken te kunnen bepalen,
moeten we 2 parallelle berekeningen maken.
We doen eerst de volledige Bilan Carbone® van de site in Drogenbos
Eerste die dan ons referentieverkooppunt wordt.
berekening

Aan de hand van de Bilan Carbone®-methode zullen we
dus eerst alle uitstoot bestuderen van het verkooppunt
(op basis van de cartografie van de stromen, zie
hierboven)
Als we dan het precieze aantal keukens kennen dat door dit verkooppunt
wordt verkocht tijdens het referentiejaar, kunnen we ook de totale
emissie bepalen van het verkooppunt voor een bepaalde keuken.
Tweede In de emissies van onze standaardkeuken zitten eveneens de emissies die
nodig zijn voor de verkoop, de showroom, de marketing enzovoort voor deze
keuken.

berekening

Vervolgens berekenen we alle emissies die rechtstreeks in verband staan
met de standaardkeuken: alle grondstoffen, huishoudtoestellen, de
levering van de keuken, het verpakkingsafval, de plaatsing enzovoort.

Eindverslag
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Buiten de studieperimeter
De definiëring van een studieperimeter impliceert automatisch dat
bepaalde elementen tijdens de studie niet gemeten kunnen worden.
Meestal worden uit de studieperimeter de emissieposten gehaald
waarover het bedrijf in kwestie niet zelf kan beslissen om die te doen
afnemen.
De volgende elementen zullen dan ook niet worden gemeten:
1.

De Bilan Carbone® van de fabriek die de keukens produceert. We
zullen geen rekening houden met de emissies die in verband
gebracht kunnen worden met de transformatie van grondstoffen om
er dan keukens van te maken. Opgelet: uiteraard zullen alle
grondstoffen zelf worden geanalyseerd.

2.

De keukens in de showroom van het verkooppunt. Omdat alle
keukens van een showroom achteraf uiteindelijk worden
verkocht, nemen we in onze analyse van het verkooppunt de
keukens in onze showroom
niet op in de post "immobilisatie".

3.

Het eindeleven van de oude keuken. Bij de vervanging van een
keuken neemt de klant steeds de verwijdering ervan voor zijn
rekening. Installateurs van IXINA hebben dus geen enkele impact op
de toekomst van deze oude keuken (wordt doorverkocht,
gerecycleerd, naar de stortplaats gebracht,…). Deze post zal dus niet
worden berekend.

Belangrijke opmerking:
Ook al beschikken we niet over de gegevens die afkomstig zijn van de
fabriek die de IXINA-keukens maakt, proberen we in dit rapport toch de
Bilan Carbone® te ramen van het gedeelte "transformatie" om de impact te verifiëren van deze post in onze studie.

Eindverslag
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Verzamelen van de gegevens
De gegevens werden verzameld door Antony Uccelatore, stagiair bij
IXINA.
De volgende bestanden bevatten de gegevens die werden
ingezameld en maken een volwaardig deel uit van deze studie.
Berekeningen Drogenbos (finaleversie).xls: Dit bestand bevat de
berekening van het gewicht van de grondstoffen van de
standaardkeuken, de verplaatsingen fabriek/verkooppunt, het gewicht
van de verpakkingen, de berekening van het elektriciteitsverbruik van de
toestellen over de hele levensduur van de keuken.
BD5112-1 (CARAT standaardkeuken).pdf : Samenstelling van de
standaardkeuken.
Factuur Drogenbos – Listing aankopen.pdf : Verschillende
aankoopfacturen van de referentieverkoop.
Matrix G2 – Shop Drogenbos – 2015 FEB.xls : boekhoudkundig
bestand 2014 van het verkooppunt Drogenbos met alle kosten
Ixina Meubiliair Verkoopoppervlakte.pdf: Dit bestand omvat de
oppervlakken van het verkooppunt, alsook het gebruikte meubilair
(showroom niet meegerekend).
Huishoudtoestellen Whirlpool: dossier met de technische fiches van alle
elektrische huishoudtoestellen.
Bilan_Carbone_V7.2 - vers 4.xls : spreadsheet Bilan Carbone® met de
hele studie. In deze spreadsheet bevat het "routeblad" alle verzamelde
gegevens samen met alle hypothesen die tijdens de studie werden
gemaakt.
Versie van de Bilan
We hebben gebruik gemaakt van de versie 7. 2 van de Bilan Carbone®Carbone®spreadsheet spreadsheet
Referentiejaar
Het gekozen referentiejaar is 2014

Eindverslag
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Berekeningshypothese
Sommige gegevens kunnen moeilijk worden verzameld of nemen heel wat
tijd in beslag.

Daarom moeten we voor een aantal bestudeerde posten hypotheses
maken.
Alle hypotheses worden samengebracht in een Bilan Carbone®spreadsheet onder het tabblad "routeblad"
Bij de eindberekening van de uitstoot, is het de bedoeling dat we deze
hypotheses laten variëren om het belang te kunnen meten van deze
gegevens op het eindresultaat.
Indien nodig, moeten de geschatte gegevens met meer precisie worden
opgemeten.

Uitstootfactor
De ingezamelde gegevens, die overeenstemmen met de verschillende
stromen in de perimeter van de studie, worden in een Bilan Carbone®spreadsheet geconverteerd aan de hand van bepaalde uitstootfactoren.
Definitie

Een uitstootfactor is een vermenigvuldigingscoëfficiënt waarmee de
hoeveelheid polluenten, die worden uitgestoten als gevolg van een
menselijke activiteit, kunnen worden berekend (of op zijn minst toch
kunnen worden geraamd, met een zekere foutenmarge, die dan
"onzekerheid" wordt genoemd. In dit geval zijn de polluenten de
broeikasgassen,
en
zijn
de
uitstootfactoren
vermenigvuldigingscoëfficiënten waarmee we van het meten van de
menselijke activiteit kunnen overgaan tot het meten van het
broeikaseffect dat deze activiteit teweegbrengt.
Om een en ander beter te
begrijpen, wordt in werkelijkheid een
analyse gemaakt van de levenscyclus
van een product, een activiteit,
gebaseerd op een enkel criterium,
de uitstoot van broeikasgassen,
teruggebracht tot één enkele
eenheid, de CO2, ook wel
genoemd "CO2-equivalent".
CO2-equivalent betekent dus het
globale opwarmingsvermogen van
een broeikasgas, berekend via
equivalentie
met
een
CO2hoeveelheid met hetzelfde globale
opwarmingsvermogen

Eindverslag
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Onzekerheid
Resultaat
in orde
van
grootte

Het resultaat van de Bilan Carbone® maakt het mogelijk om een
bepaalde orde van grootte te hebben voor de berekende uitstoot.
De resultaten die werden verkregen, worden bepaald met een
bepaalde foutmarge die men "onzekerheid" noemt.
Deze foutmarge staat in verband met:


de gegevens waarmee rekening wordt gehouden,



de berekeningshypothesen,



maar vooral met de foutmarge op de emissiefactoren die
worden gebruikt in de Bilan Carbone®-tool.

Deze foutmarge kan worden verklaard door de problemen die
Waarom deze wetenschappers ondervinden om het globale opwarmingsvermogen
foutmarge? (GWP) vast te stellen van broeikasgassen, maar vooral door problemen
met de statistieken die worden gebruikt om de emissiefactoren vast te
stellen bij de berekeningen voor de levenscyclusanalyse.
Doorgaans worden de Bilan Carbone® geassocieerd met een
onzekerheid van 30 tot 35%
Is dit een
probleem?

Helemaal niet. Aan de basis maakt de Bilan Carbone® het mogelijk om
een hiërarchie op te stellen van de uitstootposten om dan duurzame
acties te kunnen ondernemen met betrekking tot de belangrijkste posten.
Men hoeft zich dan niet te concentreren op posten die minder belangrijk
zijn.
In het kader van onze studie zullen we de compensatie van de
standaardkeuken berekenen door bij het eindresultaat de
onzekerheidswaarde te tellen. Zo zal de compensatie worden
berekend op de hoogste waarde van de gemeten emissies.

Eindverslag
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Ingezamelde gegevens
Verkooppunt
Toewijzing

Beschrijving

Eenheid

Gegevens

Gegevens in
aanmerking genomen
voor de BC

ENERGIE

Elektriciteit - Electrabel

kwh

33.612

29.394

ENERGIE

Elektriciteit - Eneco

kwh

89.316

78.108

PRODUCTIEMIDDELEN Aankoop bureaumaterieel

euro

1.220,00

610

PRODUCTIEMIDDELEN Aankoop dranken/varia

euro

12.500,00

6.250

ton

10,27

10,27
5.105,00

PRODUCTIEMIDDELEN Catalogus/promo
PRODUCTIEMIDDELEN 622700 Aktekosten en geschillen

euro

5.105,00

PRODUCTIEMIDDELEN 611050 Onderhoud, schoonmaak, SHOPveiligheid

euro

4.533,00

4.533,00

PRODUCTIEMIDDELEN 615210 Schoonmaak van de lokalen

euro

28.926,00

28.926,00

PRODUCTIEMIDDELEN 615220 Onderhoud & herstelling

euro

4.195,00

4.195,00

PRODUCTIEMIDDELEN 615610 Computermaintenance

euro

3.254,00

3.254,00

PRODUCTIEMIDDELEN A&P ADVERTISING & PROMOTION

euro

115.499,00

115.499,00

Catalogus/promo

ton

10,27

10,27

Papier offerte bestelling

ton

0,44

0,44

1.874

1.874,00

gebouwen

TOEKOMSTIGE
VERPAKKINGEN
TOEKOMSTIGE
VERPAKKINGEN
VRACHT

Leverancier (keuken niet meegerekend)

km

VRACHT

Vracht recupereren verpakking

km

1.200

1.200,00

VERPLAATSINGEN

Woon-/werkverplaatsing

km

50.400

50.400,00

VERPLAATSINGEN

Klantenbezoek

km

27.000

27.000,00

2,88

1,44

RECHTSTREEKS AFVAL Huishoudelijk afval

Eindverslag

ton

IMMOBILISATIE

Oppervlakte gebouw verkooppunt

m2

892,00

892,00

IMMOBILISATIE

Aantal gebruikte pc's

stk

7,00

7,00

IMMOBILISATIE

Aantal gebruikte schermen

stk

14,00

14,00

IMMOBILISATIE

Aantal servers

stk

2,00

2,00

IMMOBILISATIE

Aantal showroom-schermen (1 per keuken)

stk

21,00

21,00

IMMOBILISATIE

3D-projector

stk

1,00

1,00

IMMOBILISATIE

Meubilair

1,00

1,00

ton
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Standaardkeuken
Gegevens in

Toewijzing

Beschrijving

Eenheid

Gegevens aanmerking genomen
voor de BC

Verkooppunt

Drogenbos

stk

375

PRODUCTIEMIDDELEN Spaanplaat

kg

327,220

PRODUCTIEMIDDELEN HPL

kg

0,730

PRODUCTIEMIDDELEN MDF

kg

1,960

PRODUCTIEMIDDELEN Graniet

kg

134,380

PRODUCTIEMIDDELEN Sanitair (inox)

kg

21,497

PRODUCTIEMIDDELEN handvatten (inox)

kg

3,780

PRODUCTIEMIDDELEN Bouwbeslag (staal)

kg

2,000

PRODUCTIEMIDDELEN Staal Elektro

kg

114,312

PRODUCTIEMIDDELEN Inox Elektro

kg

22,310

PRODUCTIEMIDDELEN Glas Elektro

kg

4,300

PRODUCTIEMIDDELEN Plastic Elektro

kg

9,900

PRODUCTIEMIDDELEN Gedrukte schakeling - Elektro

kg

3,078

VRACHT

Fabriek - Verkooppunt

km

162,00

VRACHT

Verkooppunt - klant

km

80,00

Verplaatsing montage/klant

km

80,00

RECHTSTREEKS AFVAL Plastic

ton

0,004

RECHTSTREEKS AFVAL Karton

ton

0,022

RECHTSTREEKS AFVAL Frigoliet

ton

0,003

RECHTSTREEKS AFVAL Vezel

ton

0,000

RECHTSTREEKS AFVAL Werkblad vezel

ton

0,017

RECHTSTREEKS AFVAL Werkblad laminaat

ton

0,000

RECHTSTREEKS AFVAL Werkblad graniet

ton

0,067

VERPLAATSINGEN

GEBRUIK
Eindverslag
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Berekening van de uitstoot
Uitstoot van het verkooppunt

In cijfers:

De totale uitstoot van broeikasgassen van het verkooppunt bedraagt
105,3 tCO2e, volgens onderstaand detail:

Posten
PRODUCTIEMIDDEL
IMMOBILISATIE
VERPLAATSINGEN
TOEKOMSTIGE
ENERGIE
VRACHT
RECHTSTREEKS
TOTAAL

kg CO2e
35.449
23.679
20.436
16.644
8.033
1.074
69
105.383

Onzekerheid kg CO2e
10.986
11.840
4.087
3.329
803
105
34
31.183

Eerste
De post met de grootste uitstoot is de post Productiemiddelen waarin
vaststelling alle aankopen en diensten vervat zitten die nodig zijn voor de werking van
het verkooppunt.

De energie speelt een relatief beperkte rol in vergelijking met andere
posten omdat de gemeten site vooral werkt met groene elektriciteit.

Eindverslag
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Uitstoot van de standaardkeuken

In cijfers:

De totale emissies van broeikasgassen van de standaardkeuken
bedragen net geen 5 tCO2e, volgens onderstaand detail:

Posten
GEBRUIK
PRODUCTIEMIDDEL
Verkooppunt
VRACHT
VERPLAATSINGEN
RECHTSTREEKS
TOTAAL
Eerste
vaststelling

kg CO2e

Onzekerheid kg
3.831
614
281
240
19
7
4.993

383
246
83
22
2
3
739

De post met de grootste uitstoot (76%) is de post Gebruik waarin
alle energie vervat zit nodig voor het gebruik van de elektrische
huishoudtoestellen tijdens de hele levensduur van de keuken! (15 jaar)
Met andere woorden, de uitstoot die in verband gebracht kan worden
met de grondstoffen, de verplaatsingen, het verkooppunt, het vervoer,
het afval enzovoort telt maar voor een kwart van alle uitstoot!
Dit resultaat leert ons hoe belangrijk het is om elektrische
huishoudtoestellen voor te stellen die zo energiezuinig mogelijk zijn.

Eindverslag
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Uitstoot van de standaardkeuken (Gebruik niet
meegerekend)
De onderstaande resultaten omvatten alle emissies die in verband gebracht
kunnen worden met de standaardkeuken waarbij evenwel geen rekening
wordt gehouden met het gebruik van de elektrische huishoudtoestellen:

In cijfers:

Eerste
vaststelling

De totale emissies van broeikasgassen van de standaardkeuken (GEBRUIK
NIET MEEGEREKEND) bedraagt net geen 1 tCO2e, volgens het onderstaande
detail:

De post met de grootste uitstoot (52,88% is de post Productiemiddelen
die alle grondstoffen omvat van de keuken.

De emissies die te wijten zijn aan het verkooppunt, zijn goed voor 35%
van het algemene resultaat. De laatste belangrijke post is de Vracht, met
andere woorden, het vervoer van de keuken vanuit de fabriek naar het
verkooppunt en van het verkooppunt naar de klant.

Eindverslag

- 24 -

CO2Strategy®

Bilan Carbone® – IXINA – 2015

Gebruik van de resultaten
Een ton CO2,
wat is dat
precies?

Tijdens de top van Kopenhagen werd een enorme kubus met een zijde
van 8,2 m (het equivalent van een gebouw van 3 verdiepingen)
geïnstalleerd op een meer in de Deense hoofdstad. Die kubus
vertegenwoordigde het volume dat wordt ingenomen door één ton CO2,
bij normale atmosferische druk.

En verder?

Onze studie toont aan dat de uitstoot (gebruik niet meegerekend) van
onze standaardkeuken iets meer bedraagt dan één ton CO2.
Een ton CO2 komt overeen met:

Eindverslag



8400 km rijden met een auto



500 m³ gas gebruiken (waarmee een gemiddeld geïsoleerd
appartement van 50 m² kan worden verwarmd) of 380 l
huisbrandolie



4 keer over en weer Parijs-Lissabon met het vliegtuig (2994 km)



40 kg rundvlees
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Validatie van de resultaten
Verkooppunt
Variatie in
de
hypotheses

Om de resultaten te valideren, hebben we de vertrekhypotheses voor het
verkooppunt laten variëren, met andere woorden:








Geen groene stroom: Uitgaande van het feit dat het gemeten verkooppunt
groene stroom gebruikt, en zonder te weten of dit verkooppunt
representatief is voor de meerderheid van de verkooppunten in België,
hebben we voor hetzelfde elektriciteitsverbruik, de uitstoot van CO2e
berekend, maar rekening houdend met de nationale uitstoot voor de
elektriciteit.
100% aankoop van drankjes voor het verkooppunt: De referentiesite
(Drogenbos) is eveneens een opleidingscentrum voor franchisenemers. Voor
een reeks uitgaven (aankoop van drankjes,…) hebben we beslist om een
evenredige verhouding te nemen tussen het verkooppunt en het
opleidingscentrum dat uiteraard buiten de scope van de studie ligt. In deze
bijgestuurde hypothese, gaan we ervan uit dat alle aankopen gebeuren voor
het verkooppunt. Dit is uiteraard niet juist, maar dit stelt ons in staat om onze
hypothese te positioneren binnen de maximale limiet ervan.
Afstand woon/werk verdubbeld: we zijn ervan uit gegaan dat de
werknemers van het verkooppunt op een gemiddelde afstand, heen en
terug, van 30 km afstand wonen. In de nieuwe berekening zijn we ervan uit
gegaan dat ze op 60 km afstand wonen.
100% van het huishoudelijk afval voor het verkooppunten: volgens
hetzelfde principe als voor de aankopen van dranken en andere, gaan we
er hier van uit dat alle huishoudelijk afval kan worden toegeschreven aan
het verkooppunt;

(Zie referentiebestand: Bilan_Carbone_V7.2 - vers 4 - test veranderingen hypotheses)

De resultaten die werden verkregen voor de Bilan Carbone® van het
verkooppunt zijn:
Posten
PRODUCTIEMIDDELEN
ENERGIE
IMMOBILISATIE
VERPLAATSINGEN
TOEKOMSTI
GE
VRACHT
RECHTSTREEKS AFVAL
TOTAAL

kg CO2e
35.449
27.950
23.679
20.436
16.644
1.074
69
125.301

Zeer weinig Terwijl we heel ver zijn gegaan in de verandering van hypotheses, stellen
impact!
we toch een evolutie vast van minder dan 20 tCO2e, wat heel wat lager
is dan de onzekerheid uit de eerste berekening (meer dan 33 tCO2e).
We kunnen sindsdien de starthypotheses valideren voor het verkooppunt
Eindverslag
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Standaardkeuken
Invloed van
de fabriek

Zoals we hiervoor reeds hebben uitgelegd, hebben we geen rekening
gehouden met de volledige Bilan Carbone® van de fabriek die de
keukens maakt voor rekening van IXINA. Deze post bleef dus buiten de
scope van de studie.
Maar, op de site van de fabrikant vinden we volgende informatie terug:
(http://www.nobilia.de/greenway/nl/seiten)






500.000 keukens die per jaar worden geproduceerd
Een elektriciteitsverbruik van 40.000.000 kWh
De verwarming van de fabriek gebeurt enkel en alleen met houtsnippers (geen
impact)
2.200 werknemers

Toev Op basis van deze gegevens kunnen we de volgende informatie
toevoegen aan de berekeningen van de standaardkeuken:
oeging van
informatie







Hypotheseverandering
voor
het
verkooppunt:
voor
de
standaardkeuken hebben we alle veranderingen van het verkooppunt
overgenomen die werden uiteengezet in het vorige punt;
Energie: we hebben het elektriciteitsverbruik van de fabriek van 80 kWh
voor één keuken toegevoegd;
Vracht: we hebben geraamd dat de vracht (inkomend transport van
grondstoffen) goed is voor 15% van de uitstoot van alle grondstoffen die
reeds was opgenomen in de aanvankelijke berekening;
Verplaatsing van de werknemers van de fabriek: wanneer we
uitgaan van de hypothese dat de werknemers op een gemiddelde
afstand van 50 km wonen, zouden we voor deze post 200 m kunnen
nemen voor één keuken. Dit cijfer is verwaarloosbaar (we hadden in
onze berekeningen reeds rekening gehouden met meer dan 320 km)

(Zie referentiebestand: Bilan_Carbone_V7.2 - vers 4 - test verandering
hypotheses - V2)

Geen
verandering!

Rekening houdend met al deze elementen, komen tot een variatie van
224 kilogram CO2e voor een initiële waarde van 4.993 kg CO2e, wat
neerkomt op een variatie van 4,4%, wat dan weer overeenstemt met
minder dan de helft van de onzekerheid van onze initiële berekening.
We kunnen daaruit afleiden dat een gedeelte van de variatie van de
hypothese van het verkooppunt geen invloed heeft, maar dat anderzijds
het feit dat we geen rekening hebben gehouden met de emissies van de
fabriek (buiten de scope) onze initiële resultaten niet fundamenteel
wijzigt.

Eindverslag
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Conclusies
CO2-neutrale keuken
Gebruik niet
meegerekend

Zoals blijkt uit de resultaten, zijn de emissies die het gevolg zijn van het
gebruik van elektrische huishoudtoestellen zeer aanzienlijk (76% van de
uitstoot berekend voor de standaardkeuken)
We stellen voor om de ecologische compensatie van de CO2-emissies
op twee verschillende manieren te berekenen:



Compensatie zonder rekening te houden met het gebruik
Compensatie van het gebruik van de elektrische huishoudtoestellen

Ter herinnering: bij de berekening van de compensatie houden we
rekening met de emissies die werden berekend met de onzekerheid. Op
Berekening van die manier compenseren we de maximale waarden die werden
het aantal opgemeten.
bomen
Volgens dit principe levert de standaardkeuken een uitstoot op van
1.518 kg CO2e.
Wanneer we weten dat een boom gedurende zijn hele leven 100 kg CO2
compenseert, kunnen we daaruit afleiden dat we 15 bomen moeten
planten om ervoor te zorgen dat de keuken koolstofneutraal is!

Conclusie

Eindverslag

In deze omstandigheden kunnen we
stellen
dat
de
IXINA-keuken
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Kunnen we
veralgemen
en?

De emissies werden berekend op basis van een typekeuken.
In dit geval kunnen we de verkregen resultaten, en dus de koolstofneutraliteit,
veralgemenen voor alle types keukens.
In werkelijkheid kunnen we volgende punten vaststellen:







Ongeacht het soort keuken dat wordt verkocht, blijft de emissie die kan
worden toegeschreven aan het verkooppunt steeds dezelfde (24,18%);
Ongeacht het soort keuken dat wordt verkocht, blijft ook het
aantal kilometers voor de levering en de verplaatsingen hetzelfde
(22%);
Ongeacht het soort elektrische huishoudtoestellen dat wordt
gekozen, variëren de hoeveelheden grondstoffen voor deze
uitrustingen maar heel weinig (28% van de emissies van de
productiemiddelen). Enkel het verbruik van deze toestellen kan
variëren. Bij de berekening van de compensatie van de
standaardkeuken hebben we daarom geen rekening gehouden met
het gedeelte gebruik.
Wanneer we de grondstoffen voor de meubels verdubbelen (we
verdubbelen dus de grootte van de keuken), komen we tot een
toename van de resultaten in de orde van 10%, wat een stuk lager is
dan de onzekerheid die wordt berekend voor de standaardkeuken
(30%) en die, ter herinnering, is opgenomen in de berekening van de
compensatie.

We kunnen dus bijgevolg concluderen dat we ons gerust kunnen
baseren op een gemiddeld aantal van 15 bomen per verkochte
keuken om de koolstofneutraliteit te garanderen van alle types
keukens.

Eindverslag
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Gebruik "Zero CO2"
Enkel het
gebruik

Wat wij "gebruik" noemen, is dus wel degelijk het elektriciteitsverbruik
van alle huishoudtoestellen die voorzien zijn in de standaardkeuken, en
dit tijdens de hele levensduur van de keuken.

Uiteraard hangt de berekende uitstoot in aanzienlijke mate af van het
vermogen van deze toestellen. We kunnen dus, in tegenstelling tot de
uitstoot van de standaardkeuken, een compensatie voor dit gedeelte
moeilijk gaan veralgemenen.
Maar toch is het heel goed mogelijk om deze voor te stellen aan de klant
die reeds gesensibiliseerd werd door de vorige actie van IXINA, met
name over het feit dat de productie en installatie van zijn keuken
koolstofneutraal zijn!
Op die manier kunnen uw klanten iets doen voor de planeet! Hoe gaat
Compensatie- dit?
configurator
U hoeft enkel maar te zorgen voor een configurator waarmee op basis van
het vermogen van de gekozen elektrotoestellen, rechtstreeks het aantal
bomen kan worden berekend dat nodig is om het gebruik van de keuken
volledig koolstofneutraal te maken.

Bij wijze van voorbeeld, bedraagt de uitstoot die werd berekend in deze
studie voor het gedeelte gebruik zowat 4.215 kg CO2e (onzekerheid
inbegrepen).
40 bomen aanplanten is dus voldoende
Conclusie om het gebruik van de keuken, tijdens
de hele levensduur ervan, helemaal
koolstofneutraal te maken!

Op basis van de prijs van de
standaardkeuken en van de kostprijs voor
het aanplanten van een boom (€ 0,25)
kunnen we stellen dat:
 Voor 0,17% van de prijs van de
keuken, is het gebruik ervan tijdens de
hele
levensduur
KOOLSTOFNEUTRAAL!
Door gewoon een vakje aan te vinken op de bestelbon, kunnen uw
klanten op die manier effectief iets doen voor de planeet!

Eindverslag
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Actie voor de franchisenemers
Kortingsactie!

In de vorige punten hebben we een specifieke actie beschreven voor
IXINA (koolstofneutrale keuken) en een actie voor de klanten (Gebruik
zero-CO2).
De studie van een verkooppunt maakt het ons mogelijk om ook aan de
franchisenemers te denken!

Op basis van de Bilan Carbone® van het typeverkooppunt kunnen we de
franchisenemers voorstellen om:



Hun eigen Bilan Carbone® op te stellen
Kortingspistes voor te stellen:
o Groene stroom
o Beheer van de Productiemiddelen (Aankopen)
o Optimalisering van de verplaatsingen
o …

Dat zou een goede manier zijn om hen te betrekken bij vorige acties en
op die manier, allemaal samen, de ecologische voetafdruk van de
activiteiten van IXINA te beperken en te compenseren.

Eindverslag
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Bijlage 1: Standaardkeuken
Samenstelling
van de
standaardkeuke
n
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Vooraanzicht 2

Foto
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Bijlage 2 : Graine de vie/Kiem des
levens
3
actiekrachtlijnen

De acties van Kiem des Levens zijn toegespitst op 3 krachtlijnen:
1)

2)

3)
Sensibilisering
van onze
medeburgers

Sensibiliserening van onze medeburgers met betrekking tot de
klimaatuitdagingen en om hen ertoe aan te zetten om onze veel
te grote ecologische voetafdruk te compenseren,
Sensibilisering van de bevolking van Madagaskar over hoe
belangrijk het is om hun woonmilieu in stand te houden en de
ontboste gebieden te herbebossen,
Organiseren van herbebossingsprojecten.

De vrijwilligers van Kiem des Levens organiseren regelmatig
conferenties voor bedrijven, verenigingen en gemeenten, met de
bedoeling onze medeburgers duidelijkheid te verschaffen over de
klimaatuitdagingen die ons bezighouden en anderzijds om te
onderstrepen hoe belangrijk het is om toch meer te doen dan alleen
maar te streven naar een vermindering. En dus om een deel van of onze
volledige ecologische voetafdruk te compenseren en daarbij tegelijkertijd
bevolkingsgroepen in nood te steunen.

Voor particulieren hebben we een specifiek programma "een bos voor
mijn leven" waardoor die beetje bij beetje een bos kunnen aanleggen
dat
de
activiteit
van
heel
hun
leven
kan
compenseren.http://www.grainedevie.org/fr/page/5/une-foret- pour-ma-vie

Code de champ modifié
Code de champ modifié
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Sensibilisering
en engagement
van de
bevolkingsgroep
en van
Madagaskar☺

We starten nooit met een nieuwe aanplanting zonder eerst de plaatselijke
bevolking te sensibiliseren over het belang van de bescherming van hun
woonomgeving en van de heraanleg van de vernietigde bossen. Via de
plaatselijke autoriteiten en scholen werken wij een programma uit waarmee we
de plaatselijke bevolking willen sensibiliseren voor de bescherming van hun
milieu.
Voor we van start gaan met een project in een gemeente, vragen we eerst
een engagement van alle betrokkenen (burgemeester van het dorp, hoofd
van het district, verantwoordelijke voor waters en bossen en directeur van
de nationale parken van Madagaskar) door een 'dina' te ondertekenen
(gemeentewet) waarin de voorwaarden van ons akkoord vervat zitten.
De terreinen die ons ter beschikking worden gesteld voor de herbebossing
behoren toe aan de landbouwgemeenschappen (dorpen) en zijn opgenomen in
het kadaster als herbebossingsgebied. De autoriteiten verbinden zich ertoe om
samen met ons, en aan de hand van een contract, de aanplantingen te
beschermen en de strijd aan te binden met het afbranden van bossen.
We werken ook nauw samen met de verantwoordelijken van de nationale
parken om rond de parken te gaan bebossen en op die manier de biodiversiteit
in stand te houden van de laatste primaire bossen op Madagaskar.
Het is ook in dit kader dat wij een samenwerkingsakkoord hebben
ondertekend met de Duke University (een van de grootste privé-universiteiten
van de Verenigde Staten) om de herbebossing te garanderen rond de nationale
parken en op die manier de habitat in stand te houden van de lemuren die ernstig
worden bedreigd door het steeds kleiner worden van hun leefomgeving.
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Realisatie van Om de opvolging en de ontwikkeling van de herbebossing te garanderen,
creëren wij een
herbebossingsprojecten.
kwekerij op elke aanplantingsite en leiden wij lokale boomkwekers op om in
te staan voor het beheer ervan.

Alle boomkwekers en arbeiders die belast zijn met het aanplanten van de bomen
worden vergoed, en daardoor kunnen we ook bijdragen tot de verbetering van
de leefsituatie van de bevolkingsgroepen die wonen in de
herbebossingsgebieden. Momenteel geven we werk aan meer dan 185 mensen,
en al onze boomkwekerijen worden uitsluitend beheerd door vrouwen.

Bovendien zijn zowat 1.500 leerlingen van de dorpsscholen waar wij bezig zijn
met herbebossing, bezig met het onderhoud van de jonge boompjes
(gedurende 3 jaar na hun aanplanting, moet de omgeving van de bomen
worden gewied om te vermijden dat ze worden overwoekerd door andere
planten).
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Totale betrokkenheid
van de plaatselijke
bevolking

Enkel Malagassiërs werken aan de herbebossing
van hun bos, onder beheer en de leiding van
boomkwekers van Kiem des Levens (dat zijn er
momenteel 28; 12 extra mensen volgen een
opleiding).
De leden van Kiem des Levens veranderen 3
tot 4 keer per jaar van locatie en controleren
enkel het uitgegeven budget, het aantal
aangeplante bomen en de sensibilisering van
nieuwe sites (gemeenten) voor herbebossing.
We planten ook alleen maar inheemse bomen
aan omdat ons project erin bestaat om het
primaire bos te herstellen dat nu is vernietigd
door de mens.
We voegen daar bomen aan toe die nuttig zijn voor de
bevolking (teelt van opbrengstgewassen: cacao, kruidnagelbomen,

Project op
langere
termijn

Wij zien het project van Kiem des Levens vooral op de langere termijn.
De uitdagingen waarvoor wij staan, kunnen niet worden opgelost door
één specifieke gerichte actie, door een plots opstekend enthousiasme
van onze medeburgers, maar door een collectieve bewustwording die
leidt tot een fundamentele gedragsverandering. We willen nieuwe
fundamenten leggen voor een ander en beter leven.
Daarom moeten onze sensibiliseringsacties kunnen blijven duren.
In Madagaskar zijn de milieu-uitdagingen van die aard dat we precies op
deze manier tewerk moeten kunnen gaan.
Door te sensibiliseren willen we ook een diepgaande verandering
teweegbrengen in het gedrag en in de relatie die de mens heeft met de
natuur.
Daarom, en in de veronderstelling dat de overeenkomsten met de
landbouwgemeenschappen worden gerespecteerd, verbinden wij ons er elk
jaar toe om de aanplanting mogelijk te maken van 15.000 tot 50.000 bomen
per dorp.
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Grootschalig
project

Om een massale herbebossing te kunnen garanderen, hebben we ook
drie grote boomkwekerijen uit de grond gestampt die instaan voor de
productie van een zeer groot aantal bomen.
Zo hebben we bijvoorbeeld, in de buurt van het nationale park van
Massoloa, in het noordoosten van het eiland, de grootste boomkwekerij
van Madagaskar ingericht waar meer dan
500.000 planten per jaar van meer dan 85 verschillende variëteiten
geproduceerd kunnen worden.
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Bijlage 3: Herhaling van de methode
Bilan Carbone®

De Bilan Carbone®-methode, die
werd ontwikkeld door ADEME,
maakt het mogelijk om de uitstoot
van broeikasgassen te verrekenen
op
basis
van
makkelijk
beschikbare gegevens, om te
komen tot een goede evaluatie van
de rechtstreekse emissies of van
de emissies die ontstaan door een
activiteit of een grondgebied.
Deze methode kan worden toegepast op elke activiteit: industriële of tertiaire
ondernemingen, administraties, collectiviteiten en gebieden die worden
beheerd door collectiviteiten. Deze evaluatie is de eerste noodzakelijke stap
om een systeem voor de beheersing van de uitstoot van broeikasgassen te
organiseren. Door de emissieposten te rangschikken op grond van hun
omvang, wordt het veel makkelijker om prioriteit te geven aan de
doeltreffendste acties ter vermindering van de uitstoot.

Doelstellingen op
korte termijn

De resultaten van een Bilan Carbone® moeten het op korte termijn mogelijk
maken:








En op lange termijn:





Eindverslag

om een actieplan te lanceren voor de vermindering van de uitstoot
van broeikasgassen. Omdat broeikasgassen vooral worden
veroorzaakt door het gebruik van fossiele brandstoffen, heeft elke
vermindering van die broeikasgassen een positieve impact op de
belasting veroorzaakt door verwarming, transport, geproduceerde
goederen…
om een verminderingsdoelstelling op te nemen in een globaler systeem
voor milieubeheer
om het bedrag van de emissies te publiceren, ofwel vrijwillig
(milieurapport) of in het kader van verplichtingen of engagementen
die betrekking hebben op de activiteit
om te communiceren over de prestatie van de maatregelen die werden
getroffen om de impact te verminderen van de exploitatie op de uitstoot
b ik
om de strategie te wijzigen van de bedrijfsactiviteit om die geleidelijk
aan minder broeikasgassen te laten produceren
om aan de leveranciers te vragen om hun Bilan Carbone® op te
stellen, waardoor ze geselecteerd kunnen worden op grond van hun
prestaties ter zake
om zich voor te bereiden op een waarschijnlijke toename van de
wettelijke verplichtingen op dit vlak.
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Berekenings- Door de veelheid aan bronnen voor de uitstoot van broeikasgassen
principe in de perimeter van de studie (rechtstreekse of onrechtstreekse emissie), is
(Uitstootfactor) het meten van de emissies niet mogelijk. De methode is gebaseerd op de
brutogegevens (aantal ton aangekocht papier, aantal ton karton dat naar de
stortplaats wordt afgevoerd). De ramingen van de emissies worden daarbij
gerealiseerd aan de hand van emissiefactoren die het mogelijk maken om de
waarneembare stromen om te zetten in hoeveelheden broeikasgassen.
Voor deze studie worden emissiefactoren gebruikt afkomstig van de Bilan
Carbone®-methode versie 7. 5 uit 2012.
Eenheid De zes gassen of groepen van gassen die worden opgenomen in de
studie, komen uit het protocol van Kyoto (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC,
SF6). Ze hebben meetbare gevolgen voor het broeikaseffect.

Maar het effect van 1 kg broeikasgas die wordt losgelaten in de
atmosfeer, is niet hetzelfde voor alle gassen. Elk broeikasgas heeft een
"globaal opwarmingsvermogen" of GWP, dat zijn "impact op het klimaat
na verloop van een bepaalde tijd" kwantificeert.
Onderhavige methode is gebaseerd op de GWP100, ook wel "GWP over
100 jaar" genoemd, die vermeld staat in het verslag 2001 van het IPCC
(Climate Change 2001, The Scientific Basis). De meest courante
benaming voor de GWP over 100 jaar is "CO2-equivalent", omdat deze
eenheid, voor één kilogram broeikasgas, verwijst naar het aantal kilogram
CO2 dat dezelfde klimaatverstoring zou produceren na één eeuw. Dankzij
deze gelijkstelling van "globaal opwarmingsvermogen", is het mogelijk om
een balans op te stellen van de uitstoot van broeikasgassen, waarbij
wordt gewerkt met een enkele eenheid: de ton CO2-equivalent
(tCO2e).
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