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In dit onderzoek focussen wij ons op SDG 6 SDG 12: verantwoorde consumptie en
productie; en SDG 13: klimaatactie.

INLEIDING

Verantwoord consumeren en produceren (SDG 12) relateert zich aan de
circulaire economie. De circulaire economie richt zich op het
verminderen van de hoeveelheid grondstoffen die worden gebruikt en
het voorkomen van afval. Een goed hulpmiddel hiervoor is de R-ladder. Er zijn
negen strategieën1 om verantwoorder te consumeren, kort samengevat komt het
neer op Reduce, Re-use en Recycle.

Chasing the Hihat wil meer inzicht in de duurzaamheid van haar evenementen.
Duurzaamheid is een breed begrip, om dit begrip handen en voeten te geven
leggen we kort uit hoe wij naar duurzaamheid bij evenementen kijken.
Als het over duurzaamheid gaat denk je al snel aan klimaatverandering, de opwek
van duurzame energie of de circulaire economie. Toch is het belangrijk om
duurzaamheid inclusiever te zien. De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn
daarvoor een goede richtlijn. De SDG’s zijn door de Verenigde Naties in het leven
geroepen als globale richtlijn voor duurzame ontwikkeling. Er zijn 17 SDG’s, met
allemaal hun eigen thema. Voor een evenement zijn acht SDG’s relevant.

Klimaatactie (SDG 13) richt zich op het verminderen van de uitstoot van
broeikasgassen. Reductie van CO2 emissies is mogelijk door van te voren
goed na te denken welke bedrijfsprocessen kunnen worden aangepast
zodat ze zo min mogelijk CO2 uitstoten.
Om aanpassingen te kunnen doen aan de evenementen die zorgen voor meer
verantwoord consumeren en klimaatactie is het van belang inzicht te hebben in de
huidige situatie. Om dit inzichtelijk te maken heeft Chasing the Hihat ons gevraagd
de impact van één van hun evenementen, Oranjebloesem, te onderzoeken. Dit
leidt tot de volgende twee onderzoeksvragen:
1. Bereken de CO2-footprint en material flow voor het evenement
Oranjebloesem?
2. Wat zijn de mogelijkheden om de CO2-footprint te verlagen en de
circulariteit te verhogen?

1 De uitgebreide R-ladder vind

je op bureau7tien.nl/de-r-ladder.
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Material flow analysis

METHODEN

De material flow analysis is een instrument om de mate van circulariteit te bepalen.
Een evenement is een bijzonder geval. Er worden allerlei materialen naar het
evenement gebracht die na afloop weer worden hergebruikt. Denk aan toiletten,
geluidsboxen en machinerie (figuur 1). Van veel van deze producten is niet te
achterhalen uit welke materialen ze bestaan. Om een goed overzicht te krijgen van
de stromen van deze producten hebben we met behulp van schattingen van het
gewicht per product een analyse gemaakt.

CO2-footprint
Om de CO2 emissies van Oranjebloesem te kunnen kwantificeren is de CO2footprint berekend. De CO2-footprint toont per categorie de uitstoot van het
bedrijf of bedrijfsproces is. Om de onderlinge vergelijkbaarheid en de
vergelijkbaarheid over jaren te kunnen waarborgen wordt bij de analyse gebruik
gemaakt van een aantal richtlijnen uit het GHG-protocol.2 Voor de analyse is een
aantal uitgangspunten genomen. Deze uitgangspunten zijn in de onderstaande
paragraaf toegelicht.

In meer detail hebben we gekeken naar de materialen die niet worden
hergebruikt, bijvoorbeeld decorstukken of posters. Dit zijn de reststromen. Deze
materialen zijn vervolgens ingedeeld op materiaaltype en op de mate van
recycling. Dit heet in technische termen “end-of-life”. Met behulp van dit overzicht
is te achterhalen waar de verbetermogelijkheden op het gebied van de circulaire
economie liggen.

Uitgangspunten en operationele grenzen
Een van de bedrijfsactiviteiten van Chasing the Hihat is het organiseren van een
aantal evenementen. Oranjebloesem is een van deze evenementen. De analyse is
uitgevoerd om de emissies die vrijkomen bij het organiseren van Oranjebloesem
te kwantificeren. Andere bedrijfsprocessen worden buiten beschouwing gelaten.

Wil je meer weten over de berekeningen die gebruikt zijn voor het opstellen van
deze analyse? Neem dan contact op via de gegevens in de colofon van dit
document.

De analyse bevat alle processen die plaatsvinden vanaf de eerste dag van de
opbouw tot en met de laatste dag van de afbouw. Emissies die worden
gegenereerd bij de fabricage van materialen of transportmiddelen laten we buiten
beschouwing. Waar mogelijk hebben we de CO2 emissie factoren voor de
Nederlandse situatie gebruikt. 3 In deze analyse worden alle emissies gelijk
behandeld, emissies van bezoekers en emissies voor de opwek van energie wegen
even zwaar als de emissies van bedrijfsprocessen. Het opwekken van energie en
het vervoer van bezoekers en artiesten worden gezien als kernprocessen binnen
de organisatie van het evenement.

Figuur 1. Schematische weergave van materiaalstromen in Oranjebloesem.
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Het Greenhouse Gas Protocol is een bedrijfsstandaard voor het meten en managen van emissies.
Meer informatie is beschikbaar op de website ghgprotocol.org.

CO2emissiefactoren.nl is een initiatief van Milieu Centraal, Stimular, SKAO, Connekt en de
Rijksoverheid. Ieder jaar wordt deze lijst met emissiefactoren geactualiseerd door een breed panel van
experts op basis van de meest recente inzichten.
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CO2-FOOTPRINT
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Conclusies

Kansen

Het evenement Oranjebloesem stoot vanaf de opbouw tot de afbouw 54,4 ton CO2
uit.

Aan de hand van de footprint hebben we een aantal kansen geïdentificeerd.
• Geef vervolg aan de campagne om leveranciers emissievrij te laten
leveren. Met behulp van de footprint wordt het mogelijk om leveranciers
van te voren te wijzen op de mogelijke CO2 emissies. Maak het eventueel
mogelijk om HVO op locatie te tanken.

Het grootste deel wordt uitgestoten door transport van materialen (60%, 32,3t).
Hierbij vallen met name de infrastructuur (10,9t) en de sanitaire voorzieningen
(10,3t) op. Reizen van zowel bezoekers als artiesten zijn goed voor 26% van de
uitstoot (14,4t). Daarbij stoten vooral touringcars (7,7t) en auto’s (5.,1t) relatief
veel uit, terwijl deze mobiliteitsvorm door slechts een klein deel van de bezoekers
wordt gebruikt (respectievelijk 10% en 6%). De opwek van energie (4,0t) ten
behoeve van het evenement betreft 7% van de emissies. Dat is relatief laag in
vergelijking met andere evenementen. De emissies voor het gebruik van de
zendmast (1,6t) zijn relatief hoog in vergelijking tot de uitstoot voor opwek van
energie. Tot slot levert het gebruiken van de machinerie 3,7t (7%) CO2 emissies op.

• Start een campagne gericht op emissievrij vervoer voor bezoekers en
artiesten. Leg de focus op het gebruik van OV of de fiets. Indien
touringcars worden ingezet is het aan te bevelen om het mogelijk te
maken om op HVO te rijden.
• In samenwerking met Greener en het Olympisch Stadion werken naar een
emissievrije energievoorziening. Op het gebied van emissievrije energie
zijn al grote stappen gezet. Het is nu natuurlijk een uitdaging om
Oranjebloesem de komende editie volledig op duurzame energie te laten
draaien.

Hoeveel is dat nu eigenlijk, 54,4 ton CO2? In de onderstaande figuur maken we het
tastbaar. 54,4 ton CO2 is gelijk aan 54 luchtballonnen. Je stoot 54,4 ton CO2 uit als
je 382 keer naar Parijs vliegt. Om 54,4 ton CO2 weer op te nemen uit de atmosfeer
moeten 2.720 bomen een jaar lang groeien.

• Elektrificeer het machinepark waar mogelijk. In het geval van essentiële
machinerie die nog niet elektrisch beschikbaar is kan men gebruik maken
van HVO brandstof.

Figuur 2. Hoe verhoud 54,4 ton CO2 zich eigenlijk?
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Conclusies

Kansen

In totaal stroomt 1.018t aan materialen door Oranjebloesem heen. In de
onderstaande paragraaf wordt uitgelegd hoe de stromen binnen deze gigaton zich
tot elkaar verhouden.

Aan de hand van de totale material flow analysis hebben we een aantal kansen
geïdentificeerd.
• Er wordt een grote hoeveelheid ballast getransporteerd. Dit is nodig om
de veiligheid van de podia en tenten veilig te garanderen. Het heeft echter
ook een grote impact op de emissies uit transport. Zou het mogelijk zijn
om samen met Amsterdamse evenementen een hub op te starten voor
leveranciers van evenementenmaterialen dicht bij de rand van de stad?

Van het totale gewicht aan materialen wordt 92,4% (942t) hergebruikt. Dit zijn
vrijwel altijd gehuurde materialen die benodigd zijn om het evenement te kunnen
organiseren: tenten, podia, infrastructuur en elektronica. Binnen deze stromen
valt het op dat ruim 100t ballast betreft (blokken beton) die van A naar B en weer
terug wordt vervoert.

• De hoeveelheid afvalwater die wordt gegenereerd kan waarschijnlijk niet
verkleind worden. Het transporteren van afvalwater heeft echter wel een
impact op de emissies van transport. Wellicht is het mogelijk om het
afvalwater in samenwerking met Waternet te lozen op een rioolbuis
dichter in de buurt van het terrein.

De resterende materiaalstromen ondergaan tijdens het evenement een
transformatie. Zij gaan in een andere vorm het evenementen terrein af dan de
vorm waarin zij aankomen. Het makkelijkste voorbeeld zijn de dranken en het
voedsel. Deze worden getransformeerd tot feces, urine en afval in de vorm van
etensresten en verpakkingen. De transformatie geldt echter niet alleen voor wat
in het menselijk lichaam gebeurd. Verpakkingsmateriaal, dopjes, tie-raps allemaal
transformeren zij van materiaal naar grondstof. In dit geval PMD afval, of eigenlijk:
LDPE, PET en nylon.
In het geval van decor wordt het simpeler. In sommige gevallen wordt dit al
hergebruikt. Vaak bestaat het decor uit hout en flanel (textiel). Wanneer deze
schoon, zonder nietjes en schroeven kunnen worden aangeleverd aan een
verwerkingspartij kunnen beide materialen hoogwaardig worden gerecycled.
Oftewel, op een zo hoog mogelijk niveau van de R-ladder.
7,6% (77t) van de materiaalstromen zijn reststromen. Op deze reststromen dienen
in meer detail geanalyseerd te worden om kansen te kunnen identificeren. Op de
volgende pagina hebben we de detailanalyse van deze reststomen opgenomen.
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UITSPLITSING RESTSTROMEN
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Conclusies

Kansen

Van de 1,5% die niet wordt hergebruikt gaat 0,5t als kleding mee naar huis met de
bezoeker. De kleding is van organisch katoen en gerecycled plastic gemaakt.

Uit de materiaalstroom analyse blijkt dat een aantal materialen niet met de hoogst
mogelijke potentie wordt gerecycled. We hebbe een aantal maatregelen
geïdentificeerd om de fractie laagwaardige recycling en verbranding tegen te gaan.

De overgebleven 15.5t is uitgesplitst in figuur 3. Dit is 1,4% van totale hoeveelheid
materiaal die door Oranjebloesem stroomt. Deze krijgen de volgende bestemming:

• Voordat materialen op het evenemententerrein komen kan men
nadenken over welke materialen goed in te zamelen of te recyclen zijn.
Uiteraard moet er ook worden nagedacht welke materialen er niet nodig
zijn voor het functioneren van het evenement. Deze circulaire
gedachtegang kan in de organisatie worden geïmplementeerd met behulp
van inkoopbeleid. Hierin worden uitgangspunten met betrekking tot de
inkoop van materialen met elkaar afgesproken. Een herkenbaar voorbeeld
hiervan is het gebruik van biobased of composteerbare
voedselverpakkingen. Deze kunnen samen met voedselresten middels een
GFT bak worden ingezameld. Deze zouden zelfs op locatie kunnen worden
gecomposteerd. Zo wordt de grondstoffencyclus gesloten.

• 7.8% (1,2t) wordt hergebruikt. Dit zijn bekers die worden teruggewonnen.
• 26,5% (4,0t) wordt laagwaardig gerecycled en komt terug als een
materiaal van mindere waarde dan dat het was.
• 8.5% (1.3t) wordt hoogwaardig gerecycled en komt terug als een materiaal
van gelijke of hogere waarde.
• 57.3% (8.8t) van het afval verbrand. In Nederland wordt er dan nog wel
energie van gemaakt.

• Soms kunnen bepaalde materialen niet op voorhand voorkomen worden.
Denk hierbij aan PET flessen of PP Bekers. Ze zijn nodig voor het
functioneren van het evenement. Deze materialen moeten zo specifiek en
schoon mogelijk worden ingezameld. Hiervoor is het belangrijk om met de
afvalinzamelaar afspraken te maken welke afvalstromen gescheiden zullen
worden en wat daarvoor de aandachtspunten zijn.
• Wanneer het helder is welke afvalstromen uit het evenement komen, kan
op voorhand gezocht worden naar geschikte verwerkers van de
afvalstromen. Op deze manier wordt ook voor deze grondstofstromen de
cyclus gesloten.
Op deze manier kan de factie restafval tot een minimum worden beperkt of
misschien zelfs wel worden vermeden.

Figuur 3. Uitsplitsing van de end-of-life van de reststromen uit Oranjebloesem.
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Material flow analysis

AANBEVELINGEN DATA

• De data met voor food en catering is nu aan de hand gebaseerd op
schattingen. Komende editie bevelen we het aan om een formulier te
gebruiken om de informatie met betrekking tot de kilogrammen
ingekochte producten op de halen per type (vegetarisch / vegan / vlees).

Dit onderzoek is uitgevoerd met data die achteraf verkregen is bij leveranciers of
medewerkers. Om de volgende editie efficiënter te werk te kunnen gaan hebben
we een aantal aanbevelingen met betrekking tot de inzameling van data.

De material flow analysis is gemaakt op productniveau (bijvoorbeeld
podia) omdat het moeilijk te achterhalen is uit welke materialen de
reststromen bestaan. Voor een volgende editie bevelen we aan om de
stromen op materiaalniveau in beeld te brengen (bijvoorbeeld staal, hout,
et cetera).

CO2-footprint
• Stel een formulier op voor het brandstofverbruik of de gereden kilometers
in combinatie met het gemiddelde brandstofverbruik. In dit formulier is
het belangrijk dat het duidelijk is hoe de leveranciers de data moeten
aanleveren.
o In het geval van het brandstofverbruik is alleen het brandstoftype en
het aantal liters van belang.
o In het geval van het aantal gereden kilometers en het gemiddelde
brandstofverbruik is het belangrijk de leverancier kan aangeven of het
om een enkele- of retour reis gaat.

• De data van het water en het afvalwater zijn nu gebaseerd op een
inschatting. De volgende keer bevelen we aan de data hiervoor bij te
(laten) houden.
• Voor de volgende editie is het van belang om vooraf aan de inzamelaar of
verwerker door te geven welke data benodigd is. Denk hierbij aan het
aantal kilogrammen van de gescheiden reststromen (PMD, GFT, rest, et
cetera). Met deze data kan vervolgens een nog diepere analyse worden
gemaakt.

• De data met betrekking tot reizen van bezoekers kan vooraf of achteraf
worden ingezameld.
o Vooraf met behulp van het kaartverkoop platform. Hier is de
hoeveelheid respondenten groot, maar de accuraatheid iets minder.
o Achteraf met behulp van een bezoekersenquête. De hoeveelheid
respondenten zal dan lager zijn maar de data is wel accurater.
• De vervoersbewegingen van de crew zijn deze editie niet meegenomen.
Het is mogelijk om deze data te verzamelen middels het formulier van de
leveranciers.
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