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IMPACT Koffiedik dec 2021 

Koffiedik 

Duurzame opwerking 
De koffiedik (apart ingeleverd) zal gebruikt gaan worden om lokaal 
oesterzwammen op te kweken. Op dit moment wordt het lokaal 
gecomposteerd. 
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IMPACT CO2 besparing

CO2 Besparing Logistiek
De CO2 besparing nemen we op in algehele besparing per stroom. Hierbij 
wordt uitgegaan van het gebruik van deels e-cargobikes en deels elektrische 
wagens (Goupils) op groene stroom ten opzichte van de uitstoot van 
vrachtwagens. 

CO2 Besparing Duurzaam opwerken. 
In de maand november is er een CO2 besparing geweest van 738kg C02e. 
Daarmee komen we op een totaal 5896kg in 2021. 

Als referentie is voor logistiek het vervoer naar een Nederlandse AEB met 
vrachtwagens genomen en de productie van tuinverbeteraar wat een 
substituut is voor turf. Dit is alleen berekend op de drie biostromen, de totale 
impact is dus nog groter, aangezien we zorgen voor meer stromen. 

*waar C02 staat,, gaat het om het geheel aan C02 equivalenten, dus het ook het aardopwarmend effect van bv. methaan en stikstof wordt daarin meegenomen



Bijzonderheden dec 2021 
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Algemeen
We zien deze maanden mooie vooruitgang op de kwaliteit van de koffiedik.  

Feedback JDE
We hebben geen op of aanmerkingen, ga zo door!

Verbeterkans
Fijn dat het bakkensysteem positief ontvangen wordt. Laten we 
zsm de bakken komen brengen.



Update De Clique 

De Bosche Clique

In een tijd waarin er veel stilstaat worden in Den Bosch de eerste 
explorerende stappen gezet om een nieuwe HUB locatie te openen. 
Samen met een aantal dolenthousiaste duurzame Den Bosch’ers 
beginnen de eerste plannen langzaam vorm aan te nemen. 
Een bijzonder traject en mooi om te zien dat ook in Den Bosch veel 
partijen met motivatie willen aansluiten aan het ecosysteem.

Vooruitblik De Clique  jan/feb 2022 




