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RICHTLIJN 10 - OVERSLAG

Overslag
In een vervoersketen worden goederen vaak meerdere keren overgeslagen en opgeslagen. Wat is het
verschil tussen overslaan en opslaan?

Bij overslag is het doel om de goederen van het ene naar het andere vervoersmiddel te verplaatsen. Over het algemeen
blijven de goederen verpakt in de ladingsdrager waarin ze aangeleverd worden1.
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Bij een cross-dock gaan de goederen meteen over naar een ander vervoersmiddel. Bij overslag is de verblijftijd van de
goederen relatief kort. Daarom wordt er geen onderscheid gemaakt tussen gewone en gekoelde vracht, noch wordt er
rekening gehouden met de lekkage van koelmiddelen.
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Vaak worden de goederen uit hun ladingsdrager gehaald, om ze op te delen in andere eenheden (break-bulk, distributie
centra). Bij geconditioneerde opslag worden speciale warehouses gebruikt. In dat geval is het stroomverbruik aanzienlijk
en is de lekkage van koudemiddelen iets om mee te nemen in de effectieve bijdrage aan de uitstoot broeikasgassen.

Het kan zijn dat ze even tijdelijk neergezet worden, zoals bij zeecontainers in een haven, voordat ze op het andere vervoersmiddel gezet worden. Een terminal die maritieme containers behandelt, verplaatst ze vaak meerdere keren in de stap van
containerschip naar het achterlandvervoer. Als dat het geval is, wordt de uitstoot per TEU per zogenaamde 'move' geteld.
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1 Bij bulkgoederen zonder ladingsdrager gaat dat anders: storten, in silo’s of tanks pompen. Daar is de grens tussen overslaan
en opslaan vager.
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Bij opslag is het doel om een voorraad van goederen aan te houden, om vervolgens uit die voorraad uit te gaan leveren als
er orders komen.

Totaal
CO uitstoot

Warehouse
Een speciale variant is de overslag van post en pakketten: bij de overslag hoort vaak een sorteerslag. De aangevoerde post
en pakketten worden gesorteerd naar postcode, voordat ze verder (gesorteerd) vervoerd worden.
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De CO2e-uitstoot van een overslagpunt bestaat uit de energie en brandstof die gebruikt wordt voor de overslag. Dat betreft
alles wat daar direct voor nodig is, zoals energie (gas, electra) voor gebouwen, de verlichting in de buitenlucht, en de
brandstof of elektriciteit voor (mobiele) werktuigen zoals heftrucks, reach-trucks, kranen, terminal trekkers, sorteermachines
en dergelijke.

Maand overzicht
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De toerekening aan de lading gaat op basis van de uitgaande hoeveelheid aan lading, in dezelfde periode als de energie en
brandstof gemeten worden. Het resultaat is: CO2e per eenheid lading.

4

April

Mei

Brandstof

Juni

Juli

RICHTLIJN 10 - OVERSLAG

Totaal
Totaal
CO
CO2e-uitstoot
uitstoot

Jan

Feb

Gas

Maart

April

Elektra

Mei

Juni

Juli

Aug

Sep

Brandstof

Al die energie en brandstof worden in gemeten en omgezet in CO2e-uitstoot. De meeste bedrijven kunnen dit per jaar
vaststellen aan de hand van de afrekeningen van energiebedrijven en brandstofleveranciers. Steeds vaker wordt dat
verbruik ook per maand of week gemeten, en per onderdeel: dat geeft meer inzicht.

Hoe werkt dat bij een binnenvaart terminal?

170.000 ton overgeslagen

450.000 kWh

Maand overzicht

200.000 liter diesel

Gas

Elektra

Brandstof

Neem als voorbeeld:
De terminal slaat in een jaar 170.000 ton aan lading over.
In dat jaar is in totaal 450.000 kWh aan elektriciteit (grijze stroom, gemiddelde Nederland) verbruikt, en 200.000 liter diesel.
Dat levert aan totaal uitstoot op:
(emissiefactoren uit co2emissiefactoren.nl)
450.000 x 475 gram = 213.750 kg CO2e (WTW)
200.000 x 3.230 gram = 664.000 kg CO2e (WTW)
Totaal: 877.750 kg/170.000 ton = 5,16 kg CO2e (WTW) per ton.
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Hoe werkt dat bij een sorteercentrum van pakketten?

1.000.000 pakketten per maand

5.000 kWh

Een pakket sorteercentrum verwerkt 1.000.000 pakketten per maand.
In de maand maart is 5.000 kWh aan elektriciteit verbruikt, en 3200 m3 meter aardgas.
5.000 kWh x 475 gram = 2.375 kg CO2e
3200 m3 x 1.890 gram = 1.890 kg CO2e
Samen 4.265 kg CO2e = 4,26 gram per pakket.
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3200 m3 aardgas
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