
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Ketenanalyse Beton 
 

Schagen Groep Beheer BV 

  

Kenmerk: 4010190DR02 
Datum: 06 mei 2021 



  

 

4010190DR02  - 30 april 2021 2 - 16 

 
 

Ketenanalyse Beton 

Schagen Groep Beheer BV  

Kenmerk 4010190DR02   

Datum 6 mei 2021 

Relatienummer 2442.00 

 
  
Opdrachtgever  
Schagen Groep Beheer BV 
de heer G. Molenaar 
Hanzeweg 21 
8061 RC Hasselt 

Adviseur(s) Bewerkt  MAH/km 
Gecontroleerd 20-01-2021 
Initialen MB 
Paraaf  

Marlene Huijer MSc. 
Marcel van den Bovenkamp MSc. 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

KWA Bedrijfsadviseurs B.V. 
Regentesselaan 2 

Postbus 1526 
3800 BM Amersfoort 

 
t    033 422 13 00 
e   desk@kwa.nl 

www.kwa.nl 
 

Rabobank Amersfoort 
NL86RABO0372977669 

KvK Gooi en Eemland 320 69286 



  

 

4010190DR02  - 30 april 2021 3 - 16 

Inhoudsopgave 

1 Inleiding ........................................................................................................................................ 4 

2 Beschrijving van de waardeketen ................................................................................................ 7 
2.1 Inleiding ......................................................................................................................................... 7 
2.2 Ketenbeschrijving .......................................................................................................................... 7 

3 Ketenpartners per fase ................................................................................................................. 8 

4 Kwantificatie van de scope 3-emissies ...................................................................................... 10 
4.1 Grondstoffase .............................................................................................................................. 10 
4.2 Productiefase .............................................................................................................................. 11 
4.3 Gebruiksfase ................................................................................................................................ 12 
4.4 Recycling fase .............................................................................................................................. 12 
4.5 Distributiefase ............................................................................................................................. 12 

5 Totale CO2-emissie keten beton ................................................................................................. 14 

6 Conclusie en aanbevelingen ....................................................................................................... 15 
6.1 Discussie ...................................................................................................................................... 15 
 
 
 
 
 
  



  

 

4010190DR02  - 30 april 2021 4 - 16 

1 Inleiding 

Schagen Groep Beheer BV (hierna Schagen) wil in het kader van de CO2-prestatieladder inzicht hebben in de 
CO2-emissies bij haar bedrijfsactiviteiten. De methodiek van het vaststellen van de CO2-emissies in de  
CO2-prestatieladder is gebaseerd op het internationaal erkende Green House Gas Protocol (GHG-protocol).  
In het Green House Gas Protocol (GHG-protocol) zijn drie scopes gedefinieerd voor het vaststellen van een  
CO2-footprint. In onderstaand figuur is grafisch weergegeven welke emissies in welke scope van het  
GHG-protocol worden geplaatst. 
 
 

 

Figuur 1: het Scopediagram van het GHG-protocol 3 Standard 

 
Het scopediagram van de CO2-prestatieladder is gebaseerd op het scopediagram van de GHG-Protocol Corporate 
Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard. De onderstaande scopedefinities komen uit 
hoofdstuk 4 ‘Setting Organizational Boundaries’ van het GHG-protocol.  

• Scope 1 of directe emissies zijn emissies van de eigen organisatie, zoals emissies door eigen gasgebruik 
(bijvoorbeeld gasboilers, warmtekrachtinstallaties en ovens) en emissies door het eigen wagenpark. 

• Scope 2 of indirecte emissies, zijn emissies die ontstaan door de opwekking van elektriciteit, warmte en 
koeling en stoom in installaties die niet tot de eigen onderneming behoren, doch die door de organisatie 
worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld de emissies die vrijkomen bij het opwekken van elektriciteit in centrales.  

• Scope 3 of overige indirecte emissies zijn emissies die ontstaan als gevolg van de activiteiten van de organisatie, 
maar die voortkomen uit bronnen die geen eigendom van de organisatie zijn noch beheerd worden door de 
organisatie.  
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Voorbeelden zijn emissies die voortkomen uit de productie van ingekochte materialen (upstream) en het 
gebruik van het door de organisatie aangeboden/verkochte werk, project, dienst of levering (downstream). 
Let op: hoewel ‘business travel’ conform het GHG-protocol een scope 3 emissiecategorie is, moeten deze 
emissies voor de CO2-Prestatieladder worden meegenomen in de emissie-inventaris voor 3.A.1. 

 
Vanaf niveau 4 en 5 van de CO2-prestatieladder moet een bedrijf inzicht hebben in de scope 3-emissies 
gekoppeld aan de activiteiten van het bedrijf. Deze rapportage geeft invulling aan eis A.4.1. en A.4.3. uit 
handboek CO2-prestatieladder 3.1. 
 
4.A.1: “Het bedrijf heeft aantoonbaar inzicht in de meest materiële emissies uit scope 3, en kan vanuit deze scope 
3 emissies tenminste 2 analyses van GHG-genererende (ketens van) activiteiten voorleggen.” 
 

De materiële scope 3-emissies zijn door Schagen geïdentificeerd en de relatieve omvang bepaald aan de hand 
van de voorgeschreven methode uit het handboek CO2-prestatieladder 3.1. De beschrijving van deze analyse is 
weergegeven in de het document ‘Analyse rangorde scope 3 emissies’. Doel hiervan was om te komen tot een 
rangorde van de meest materiële/relevante scope 3-emissiebronnen die samen de grootste bijdrage leveren 
aan de totale scope 3-emissies van het bedrijf en tegelijkertijd beïnvloedbaar zijn door het bedrijf. Jaarlijks wordt 
er gecontroleerd welke scope 3-emissiebronnen van toepassing zijn.  
 

Uit deze rangorde selecteert de organisatie de onderwerpen voor twee ketenanalyses* en stelt deze op. Bij het 
opstellen van de ketenanalyses dienen de scope 3-emissies wel gekwantificeerd te worden. De volgende nadere 
(rand)voorwaarden worden gesteld aan de ketenanalyses:  
1. De ketenanalyses dienen betrekking te hebben op de projectenportefeuille.  
2. Als een ketenanalyse niet (meer) uit de top 6 voortkomt, krijgt de organisatie één jaar respijt om dit te 

corrigeren.  
3. De organisatie dient eigen analyses uit te (laten) voeren. Het meeliften bij de uitvoering van een betaalde 

opdracht van een klant is niet toegestaan.  
4. Er dient één ketenanalyse te worden gemaakt voor één van de twee meest materiële emissies en één andere 

ketenanalyse voor één van de zes meest materiële emissies uit de rangorde.  
*kleine organisaties dienen slechts één ketenanalyse voor één van de twee meest materiële emissies uit de rangorde 
te maken.  

5. A Corporate Accounting and Reporting Standard (Hoofdstuk 4 Setting Operational Boundaries) geeft de 
herkenbare structuur van elke ketenanalyse:  
a) Beschrijf de betreffende keten.  
b) Bepaal welke scope 3-categorieën relevant zijn.  
c) Identificeer de partners in de keten.  
d) Kwantificeer de scope 3-emissies.  

6. Het resultaat van de analyse dient een aanvulling te zijn op de bestaande (gepubliceerde) kennis en inzichten 
en dient bij te dragen aan het voortschrijdend maatschappelijk inzicht.  

 
Gekozen ketenanalyses  
Op basis van de bepaling van de rangorde en de gestelde randvoorwaarde zijn de onderstaande twee 
onderwerpen voor ketenanalyses geselecteerd.  

• Beton  

• Asfalt  
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KWA Bedrijfsadviseurs B.V. (hierna KWA) is als kennisinstituut gevraagd om Schagen professioneel te 
ondersteunen bij het opzetten van de twee ketenanalyses. Dit borgt ook direct eis 4.A.3 van de auditchecklijst: 
4.A.3 Tenminste 1 van de analyses uit 4.A.1 (scope 3) is professioneel ondersteund of becommentarieerd door 
een ter zake als bekwaam erkend en onafhankelijk kennisinstituut 
 

Deze rapportage beschrijft de ketenanalyse van beton. Deze rapportage bouwt voort op de opgedane kennis uit 
de vorige ketenanalyse over beton. 

 

Leeswijzer 

De opbouw van deze ketenanalyse is gebaseerd op de herkenbare structuur van de vier algemene stappen uit 
de A Corporate Accounting and Reporting Standard (Hoofdstuk 4 Setting Operational Boundaries), namelijk: 
1. Beschrijf de betreffende keten.  

2. Bepaal welke scope 3-categorieën relevant zijn.  

3. Identificeer de partners in de keten.  

4. Kwantificeer de scope 3-emissies.  

 

Het rapport wordt afgesloten met een conclusies en aanbevelingen hoofdstuk. 
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2 Beschrijving van de waardeketen 

2.1 Inleiding 
Bij de inventarisatie van de scope 3-emissies is een analyse van de waardeketen van Schagen gemaakt.  
De bedrijfsactiviteiten van Schagen zijn hierin in kaart gebracht om te identificeren waar sprake is van scope  
3-emissies. Beton wordt in de bouwactiviteiten van Schagen veelvuldig toegepast. Voor een groot deel komt dit 
uit de eigen betoncentrale. Van het hoofdingrediënt van beton, cement, is bekend dat dit een hoge  
CO2-emissiefactor heeft.  
 
In de totale betonketen zijn zeer veel partners betrokken. Vanaf onttrekking van grondstoffen tot en met de 
eindfase van het materiaal. Beton rijkt verder dan de eigen bedrijfsactiviteiten van Schagen en vormt een 
aaneenschakeling van de activiteiten van verschillende bedrijven.  
 
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de waardeketen van beton met daarbij de relevante 
partijen in de keten. 

2.2 Ketenbeschrijving 
Beton wordt samengesteld uit cement, toeslagmaterialen, zoals zand en grind, water en eventuele hulpstoffen. 
Elk deel heeft een specifieke functie. Cement is het hoofdbestanddeel van beton, het bindende element.  
Voor wapeningen wordt staal gebruikt, maar dat is als apart ingekocht materiaal gedefinieerd en laten wij hier 
buiten beschouwing. De samenstelling van de verschillende bestandsdelen bepaald de sterke van het beton. 
Onderstaande figuur geeft de betonketen globaal schematisch weer. 
 

 

Figuur 1: schematisch overzicht van ketenfases voor beton (bron CE delft) 

De keten van beton is te onderscheiden in vijf ketenfases, de grondstoffase, productiefase (in beheer van 
Schagen) gebruiksfase, recyclingfase en distributiefase.  
Hoofdstuk 3 beschrijft de specifieke keten van Schagen met daarin de verschillende ketenfases.  
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3 Ketenpartners per fase 

De keten van Schagen bestaat uit een aantal fases. Om inzicht in de keten te krijgen is het belangrijk om te 
bepalen wie de ketenpartners in een betreffende keten zijn. Dit zijn de partijen bij wie informatie opgevraagd 
kan worden om emissies eerder (upstream) of verderop (downstream) in de keten te achterhalen. Daarnaast 
zijn dit partijen met wie in overleg getreden kan worden om (gezamenlijke) maatregelen voor reductie van  
CO2-emissies mee te bespreken. De keten van Schagen, inclusief haar ketenpartners is weergegeven is  
figuur 2.  
 

 

Figuur 2: overzicht van de betonketen van Schagen inclusief de ketenpartners  

Om alle ketenpartners overzichtelijk in kaart te brengen hebben wij de fases uit figuur 2 vertaald in tabel 1. 
Daarin zijn de partners onder elkaar gezet en bij iedere fase is aangegeven wie Schagens ketenpartners zijn. 
Voor de productie van cement worden door de cementproducenten geen exacte cijfers bekendgemaakt voor 
de cementproductie. Voor de CO2-emissiedata van cementproductie zijn LCA-gegevens van Spenner Zement 
gebruikt. In deze LCA’s is de keten van vóór de productie meegenomen (het met grijze stippellijn omlijnde deel 
van figuur 2).  
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Tabel 1: ketenpartners per ketenfase 

Fase  Omschrijving  Ketenpartners 

Grondstoffase Mergel, hoogovenslakken, 
gips en vliegassen 

Winning en aanvoer mergel, 
hoogovenslakken, gips en 
vliegassen 

- Mergelwinning 
- Energieproducenten 
- Staal- en ijzerproductie 
- Gipsproductie 
- Transportondernemingen 

Cement Cementproductie  - Spenner Zement  

Zand & grind Winning zand en grind - Zandmaatschappij 
Twenthe B.V. 

- Hermann Uhl e.K. 
- Kieswerk Diersheim 

GmbH 
- Zeldenrust and 

exploitatie Zwolle 
- Ventraco Chemie B.V. 

Water Winning water Waterwinning door Vitens en eigen 
waterwinning 

Puin Puingranulering - Kok Lexmond 

Productiefase Productie betonmortel Productie betonmortel - Schagen Groep B.V. 

Productie betonmortel 
(niet in eigen beheer)  

 Wisselende partijen wanneer 
transportafstand te groot is.  

Gebruiksfase Toepassing in 
bouwwerkzaamheden  

Storten beton - Schagen Groep B.V. en 
derden 

Gebruik en onderhoud  Gebruik door klant Vooral overheden en bedrijven  

Recyclingfase Slopen en breken   Na levensduur wordt mogelijk 
de objecten weer verwijdering 
(>50 jaar) 

Diverse nog onbekende 
sloopbedrijven en aannemers. 

Transport  Aanvoer zand Per as - J. Vos Wegtransport 
Transportbedrijf 
Zwartsluis BV 

- F. Eiland B.V. 

Aanvoer cement  - Transportbedrijf Kruisdijk 
B.V. 

Aanvoer grind Per schip Wisselende bedrijven 

Aanvoer puingranulaat Per as - Stoter Transport 
- Kelder 

Transportonderneming 
B.V. 

- Bakker Transportbedrijf 
- Middelveld Machines 
- Dé-Gé Transport B.V. 
- Jan Bakker Transport B.V. 
- J. Vos Wegtransport 

Transportbedrijf 
Zwartsluis B.V. 

- F. Eiland B.V. 

Transport betonmortel 
naar bouwplaats  

Aanvoer van betonmortel  
(per as) 

- J. Vos Wegtransport 
Transportbedrijf 
Zwartsluis B.V. 

- F. Eiland B.V. 
- Jan Bakker Transport B.V. 
- Middelveld Machines  

Transport puingranulaat 
na sloop 

Aanvoer van puingranulaat 
(per as) 

Met eigen of in de regio van een 
sloopwerk aanwezige brekers. 
Wisselende partners 
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4 Kwantificatie van de scope 3-emissies 

In dit hoofdstuk beschrijven wij de CO2-emissies die vrijkomen door het gebruik van beton. De emissiefactoren 
van de CO2-emissies is afkomstig van VOBN (Vereniging van Ondernemers van Betonmortelfabrikanten).  
De betonsamenstelling (type cement, hoeveelheid grind, etc.) en transportafstanden zijn aangeleverd door 
Schagen. De ketenanalyse wordt beperkt tot de eigen productie van beton(mortel) door Schagen. Aangezien 
daar de meeste invloed op is. 

4.1 Grondstoffase  
Beton bestaat uit cement, water, zand en granulaten en enkele hulpstoffen. Beton kent per bouwproject een 
wisselende samenstelling. De samenstelling is afhankelijk van de eisen waaraan het beton moet voldoen vanuit 
het bestek. Om die reden wordt gerekend met een gemiddelde CO2-emissie van het door Schagen 
geproduceerde beton. De input voor de betonproductie voor Schagens Betoncentrale Hasselt 2019 is 
weergegeven in tabel 2.  
 
Bij het productieproces ontstaat zo goed als geen afval, waardoor ervan uitgegaan wordt dat deze hoeveelheid 
ook als betonmortel wordt toegepast door Schagen of andere bouwondernemingen. 

Tabel 2: de hoeveelheid grondstoffen Betoncentrale van Schagen te Hasselt (2019) 

Grondstof  Hoeveelheid (ton) 

CEM I 3.133 

CEM II 2.719 

CEM III/B 6.079 

Zand  30.494 

Grind 36.871 

Betongranulaat 4.385 

Hoogovenslak 22 

Steenslag 12 

Water 5.995 

 
Tabel 3 geeft naast de hoeveelheid grondstoffen de CO2-emissiewaarden weer voor de productie van de 
verschillende grondstoffen. Daarmee worden de totale CO2-emissies van de grondstoffen voor de betoncentrale 
van Schagen Groep Beheer bv in Hasselt berekend. Voor de toeslagmiddelen is gebruikgemaakt van de 
conversiefactoren van VOBN. Voor de conversiefactoren van de verschillende cementtypes is gebruikgemaakt 
van de MRPI-bladen van de leverancier. 
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Tabel 3: CO2-emissie grondstoffen benodigd voor betonproductie Schagen te Hasselt 

Grondstof  Grondstoftype  Hoeveelheid Eenheid  
Conversiefactor ton 

CO2/ton 
CO2-emissie (ton) Percentage  

Cement  CEM I 3.133 ton 0,818 2.562 43% 

  CEM II 2.719 ton 0,6 1.631 28% 

  CEM III/B 6.079 ton 0,255 1.550 26% 

Cement totaal   11.931 ton 0,298 5.744 97% 

Zand  Industriezand  30.494 ton 0,0024 73,19 1% 

Grind   36.871 ton 0,0019 70,05 1% 

Betongranulaat    4.385 ton 0,0011 4,82 0% 

Hoogovenslak   22 ton 0,037 0,81 0% 

Steenslag   12 ton 0,0072 0,09 0% 

Water  Leidingwater  5.955 ton 0,00000026 0,00 0% 

Grondstoffen totaal   89.670 ton   5.893 100% 

 
De totale CO2-emissie van de grondstoffen van beton is ca. 5.893 ton. Wat opvalt is dat cementproductie veruit 
de grootste bron van CO2-emissie van beton is. Daarnaast is het aandeel zand en grind, ondanks hun grote 
massa, slechts enkele procenten van de CO2-emissie van de grondstoffen die benodigd zijn voor de productie 
van beton.  

4.2 Productiefase  

4.2.1 Productie beton 
Om beton te produceren worden de verschillende grondstoffen in de juiste verhouding gemengd waardoor met 
toevoeging van cement en water een kleverige substantie ontstaat. Dit proces vindt plaats in een betoncentrale. 
In 2019 besloeg de totale betonproductie van Schagen 37.220 m3. De betonmolen van Schagen valt onder een 
eigen vennootschap, de Betoncentrale Hasselt bv.  
 
Voor de productie van de betonmortel verbruikt deze centrale elektriciteit waarvan de inkoop bestaat uit groene 
stroom (wind). Verder wordt er op de locatie diesel gebruikt voor de verwarming van aanmaakwater het gebruik 
van de laadschop en de walkraan. 

4.2.2 Storten in bouwwerk 
In 2019 werd door Schagen 54.489 m3 aan beton gestort. Een deel hiervan is door externe leveranciers 
ingekocht. Voor het storten van 54.489 m3 beton werd 29.181 liter diesel verbruikt. Dus voor het zelf gestorte 
37.220 m3 uit de eigen centrale zal circa 19.933 liter diesel zijn gebruikt. 
 
In tabel 4 zijn de berekeningen weergeven van de CO2-emissie van de productie van beton.  

Tabel 4: berekening CO2-emissie van de productie van beton 

Proces  Energie-
drager 

Hoeveel-
heid 

Eenheid Conversie-
factor 

Eenheid  CO2-emissie Een-
heid 

Percen-
tage  

Betoncentrale 
Hasselt 

Groene 
Stroom 
(wind) 

93.123 kWh 0,000 kg/CO2/kWh 0,00 ton 0% 
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Verwarming 
aanmaakwater 

Diesel (NL) 1.178 Liter 0,003 ton/CO2/liter 3,77 ton 3% 

Gebruik laadschop Diesel (NL) 7.364 Liter 0,003 ton/CO2/liter 23,56 ton 22% 

Gebruik walkraan Diesel (NL) 5.583 Liter 0,003 ton/CO2/liter 17,87 ton 16% 

Gebruik 
betonmachines 

Diesel (NL) 19.933 Liter 0,003 ton/CO2/liter 63,78 ton 59% 

Totaal           109 ton 100% 

In totaal komt de CO2-emissie van de productie van betonmortel in Hasselt en het storten van het beton voor 
2019 uit op ca. 109 ton CO2. 

4.3 Gebruiksfase  
De gebruiksfase van bouwwerken omvat het energieverbruik en de emissies door bijvoorbeeld verkeer. Hoewel 
het gebruik van beton de gebruiksfase van bouwwerken beïnvloedt, zijn de emissies door gebruik van een 
gebouw of GWW-bouwwerk niet of niet volledig toe te rekenen aan het bouwmateriaal. Bijvoorbeeld, betonnen 
wegconstructies hebben geen invloed op de hoeveelheid verkeer die ervan gebruikmaakt of op de zuinigheid 
van de vervoersmiddelen.  

4.4 Recycling fase  
Na gebruik worden betonnen bouwwerken gesloopt. Dit gebeurt met machines die doorgaans diesel gebruiken. 
Machines als shovels, puinbrekers, etc. De hoeveelheid energie die het kost om te slopen is afhankelijk van het 
type bouwwerk. Op basis van de totale hoeveelheid geproduceerd beton van Schagen is voor deze ketenfase de 
CO2-emissie berekend. Daarbij is een vaste gemiddelde waarde gehanteerd van 12 kg CO2 per m3 beton (op basis 
van literatuur1). In tabel 5 is de betonuitstoot berekend op ca. 447 ton CO2.  

Tabel 5: berekening CO2-emissie van slopen en breken van beton 

Proces Energiedrager Massa  Eenheid  Conversiefactor ton CO2/ton 
CO2-
emissie 

Eenheid  

Slopen en breken 
Hoeveelheid bewerkt 
beton 

37.220 m3 0,012 447 
Ton  

 
Na het sloopproces blijven betongranulaat en oud betonstaal over. Beide stromen kunnen worden gerecycled. 
Schoon betonpuin kan hoogwaardig worden toegepast als grindvervanger in nieuwe betonmortel.  
Vervuild betonpuin wordt bewerkt tot puingranulaat of menggranulaat. Staal kan worden gerecycled tot nieuw 
staal. De impact van recycling van deze materialen is reeds meegenomen in emissiefactoren van de 
grondstoffen. Een impactberekening van recyclingfase is daarom niet relevant voor deze ketenstudie.   

4.5 Distributiefase  

Er zitten meerdere transportmomenten in de keten van beton (zie figuur 2). Tabel 6 laat de transportafstanden 
en transportmiddelen van grondstof van beton zien. Voor het bepalen van de conversiefactoren is 
gebruikgemaakt van de website CO2emissiefactoren.nl. De grondstoffen zijn afkomstig van verschillende 
locaties. Soms wordt een soort grondstof, zoals zand, vanaf meerdere locaties aangevoerd. De totale  
CO2-emissie van aanvoer staan per grondstof weergegeven in tabel 6.  

                                                           
 
1 CE Delft, Milieu-impact van betongebruik in de Nederlandse bouw   
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CO2-emissie aan- en afvoer bouwlocatie 
De meeste projecten met beton geproduceerd in Hasselt vinden plaats in de provincies Flevoland, Gelderland, 
Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland. Incidenteel wordt ook in de rest van Nederland gewerkt met beton 
afkomstig van plaatselijke betoncentrales. Een deel van het beton van de eigen productie wordt verkocht aan 
andere aannemers. In verband met transportkosten en kleine verschillen in productkwaliteit en productiekosten 
zal het aannemelijk zijn dat het vooral aannemers in de regio betreft. Er is over 2019 niet bepaald hoeveel 
materiaal met welk transporttype naar welke locatie gaat.  Vrijwel alle bouwprojecten van Schagen bevinden 
zich binnen een straal die vanaf Hasselt tot Amersfoort, Hengelo en Assen loopt. De afstand daarheen bedraagt 
circa 70 kilometer, om die reden hanteren wij een geschatte gemiddelde transportafstand van 35 km. Transport 
vindt plaats per as door diverse transporteurs. De afvoer van sloopafval is meegenomen in de berekening. Dit 
betreft de totale afvoer van sloopafval van locatie terug naar Schagen. In tabel 6 is de CO2-emissie van de 
betoncentrale Hasselt naar de bouwlocaties berekend.  
 
Tabel 6: CO2-emissie tijdens de distributiefase. Hierbij is gerekend met één enkele transportafstand. 

Grondstof  Transport
middel   

Massa  Eenheid  Transport-
afstand 
(km)  

Eenheid  Conversiefactor 
ton CO2/ton 

CO2-
uitstoot 

Percen-
tage   

CEM I Per as 3.133 ton  247 km  0,000088 68,10 4% 

CEM II Per as 2.719 ton  247 km  0,000088 59,10 4% 

CEM III/B Per as 6.079 ton  179 km  0,000088 95,76 6% 

Zand  Per as 30.494 ton  1 km  0,000088 2,68 0% 

Grind  Per 
binnen-
vaartschip 

36.871 ton  574 km  0,000032 677,25 43% 

Betongranulaat  Per as 4.385 ton  1 km  0,000088 0,39 0% 

Hoogovenslak Per as 22 ton  240 km  0,000088 0,46 0% 

Steenslag  Per 
binnen-
vaartschip 

12 ton  574 km  0,000032 0,22 0% 

Betonmortel Per as 89.328 ton  35 km  0,00011 343,91 22% 

Sloopafval Per as  89.328 ton  35 km  0,00011 343,91 22% 

Totaal             1.592 100% 

 
In totaal komt de CO2-emissie van de transportfase neer op ca. 1.592 ton CO2 waarbij circa 43% van de emissies 
binnen deze categorie worden veroorzaakt door de aanvoer van grind per schip vanaf een wingebied aan de Rijn 
in Duitsland.  
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5 Totale CO2-emissie keten beton 

Op basis van de hierboven beschreven CO2-inventarisatie per ketenstap, komen wij tot het totaaloverzicht 
weergegeven in tabel 7. 

Tabel 7: berekening CO2-emissie van de vijf ketenstappen van beton 

Ketenfase CO2 uitstoot (ton) Percentage  

Grondstoffase  5.862 73% 

Productiefase 109 1% 

Gebruikfase 0 0% 

Recyclingfase 447 6% 

Transportfase  1.592 20% 

Totaal  8.009 100% 

 

 

Figuur 3 verdeling CO2-emissie per ketenfase 

 
De totale CO2-emissie van de betonketen van Schagen in 2019 is berekend op ca. 8.009 ton CO2.  
Dit houdt in dat er gemiddeld per m3 beton dat door Schagen is geproduceerd in de totale keten circa 215 kg 
CO2-uitstoot wordt veroorzaakt. 
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6 Conclusie en aanbevelingen 

In voorgaande ketenanalyse is de keten van het gebruik van beton voor Schagen in kaart gebracht. Deze bedroeg 
in totaal 8.009 ton CO2 (215 kg CO2/m3). Op basis van deze studie is de meeste CO2-reductie te behalen door 
samen met ketenpartners te focussen op de volgende aspecten:  
• Vervanging van cement met een hoge emissiefactor (CEM I) door een cementtype met een lage 

emissiefactor (CEM II en CEM III) waar dit technisch mogelijk is. Deze wijziging in samenstelling kan tot grote 
besparingen leiden. Dit moet in samenspraak met de opdrachtgever. Mogelijk kunnen er langere 
verhardingstijden worden gehanteerd. 

• Hoogwaardig recyclen van sloopbeton op locatie.  

• Het transport van het betonmengsel van de leverancier tot aan het project (kijk bijvoorbeeld naar 
alternatieve transportmogelijkheden, zoals elektrische betonmixers). 

6.1 Discussie 
Deze ketenstudie is tot stand gekomen op basis van een aantal aannames. Daardoor kan de daadwerkelijke  
CO2-emissie in de keten van Schagens betonproducten afwijken van de berekening. De aannames met de grootst 
mogelijke impact op de uitkomsten van de ketenanalyse zetten wij hier op een rij: 
1. De verschillende soorten cement (CEM I, CEM II en CEM III) vormen de belangrijkste bron voor CO2-emissies 

van Schagen. Voor de CO2-emissiefactor voor de productie van cement (CEM I, CEM II en CEM III) is 
gebruikgemaakt van een EDP van de leverancier Spenner Zement. CEM II is berekend met de volgende 
verhoudingen: 68% CEM I, 32% Poederkoolvliegas, aanname 16% EFA-Fuller S-B/F, aanname 16% EFA-Fuller 
D4. Van poederkoolvliegas, EFA-Fuller S-B/F en D4 is ook een EDP aangeleverd door Spenner Zement.  

2. De aanvoer van grondstoffen is de een-na-grootste bijdrage aan de CO2-emissies in de keten van beton. 
Daarin vormt voor de betonproductie door Schagen vooral de aanvoer van grind en betonmortel en de 
afvoer van sloopafval een belangrijke factor. Aannames in de berekeningen hebben daardoor mogelijk een 
grotere invloed. De emissiefactor is de grootste bron van onzekerheid. Stel dat deze hoger of lager zou liggen 
dan beïnvloedt dit de CO2-emissie. De totale CO2-emissie van Schagens betonketen kan dan lager of hoger 
uitkomen. 
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