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1. Inleiding 

In 2011 heeft Beelen de CO2-Prestatieladder op niveau 3 geïmplementeerd. Als onderdeel van deze 
implementatie heeft Beelen reductiedoelstellingen en maatregelen geformuleerd om haar CO2-
uitstoot te reduceren. Dit CO2-reductiebeleid maakt tevens integraal deel uit van het MVO beleid van 
Beelen.  

Beelen is in 2012 via niveau 4 naar niveau 5 van de CO2-Prestatieladder geklommen. Een belangrijk 
onderdeel van het behalen van niveau 4 van de CO2-prestatieladder is het verkrijgen van inzicht in de 
Scope 3 emissies van de organisatie. In het document ‘Memo Meest materiële emissies’ zijn de meest 
materiële Scope 3 emissiecategorieën reeds in kaart gebracht, volgens de stappen zoals beschreven in 
de Corporate Value Chain (Scope 3) standaard van het GHG-protocol, en zijn twee onderwerpen 
bepaald om een ketenanalyse op uit te voeren. 

Beelen heeft er nadrukkelijk voor gekozen om die onderwerpen te analyseren die helpen om te 
innoveren in de waardeketen waarin Beelen opereert, maar ook om concrete innovatie in haar eigen 
bedrijfsproces te versnellen. Beelen hoopt met deze ketenanalyse extra inspiratie te geven door de 
nieuwe informatie en inzichten die zij bevatten.  

De mogelijkheid om als sloop- en recyclingbedrijf een bijdrage te leveren aan het sluiten van de keten 
en zo CO2-uitstoot verder terugdringen speelt hierbij, naast de andere positieve milieueffecten, een 
belangrijke rol. Eén van de doelstellingen binnen het MVO beleid van Beelen is dan ook: nuttig 
hergebruik van alle (100%) binnenkomende (afval-)stromen in 2020. Voor Beelen betekent dit het 
creëren van een oneindige levenscyclus.  

1.1 Vaststellen onderwerpen ketenanalyses 

Uit de analyse van de Scope 3 emissiecategorieën zijn de volgende zes categorieën als grootste naar 
voren gekomen: 
1. Extractie en productie van ingekochte materialen, brandstoffen en diensten 
2. Verwerking van verkochte halffabricaten tot eindproduct 
3. Ingekochte kapitaalgoederen 
4./5. Uitbesteed transport en distributie activiteiten (upstream/downstream) 
6. Woon-werkverkeer van medewerkers 

 
Er is geen aanleiding om op basis van de andere criteria dan omvang (namelijk invloed, risico, kritisch 
voor stakeholders, outsourcing en overige) wijzigingen aan te brengen in deze rangorde. Uit deze zes 
categorieën zijn de categorieën 1 en 2 geselecteerd voor een ketenanalyse. De officiële definitie van 
de categorieën gaat uit van het bedrijfsproces van een gemiddeld (productie)bedrijf dat midden in een 
waardeketen staat. Gezien de plaats die Beelen inneemt in de keten, namelijk aan het einde van de 
levensduur van producten, krijgen deze categorieën een enigszins andere betekenis. ‘Extractie en 
productie van ingekochte materialen’ wordt ‘Inkomende materialen’, aangezien Beelen geen 
grondstoffen inkoopt ten behoeve van productie maar juist inkomende afvalstromen verwerkt. 
‘Verwerking van verkochte halffabricaten’ wordt ‘Verwerking van downstream producten’, omdat het 
materiaal dat Beelen verlaat gerecycled materiaal is en niet een geproduceerd halffabricaat.  
Voor een uitgebreide toelichting op de analyse van Scope 3 emissiecategorieën, zie ‘Memo Meest 
materiële emissies’.   
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Er is gekozen voor het uitvoeren van de volgende ketenanalyses: 
 CO2 Ketenanalyse Upstream: Het bouw- en sloopproces 
 CO2 Ketenanalyse Downstream: Verwerking van gerecyclede grondstoffen 
 
Dit document beschrijft de ketenanalyse van het bouw- en sloopproces. Voor de tweede ketenanalyse 
zie het document ‘Ketenanalyse Downstream: Verwerking van gerecyclede grondstoffen’.  

1.2 Samenhang met MVO  

Het proces zoals boven beschreven is conform de vereisten van de CO2-Prestatieladder. Naast het 
voldoen aan de eisen van de Ladder, heeft Beelen de ambitie om het inzicht dat verkregen wordt door 
de ketenanalyses breder te benutten en te betrekken op andere MVO onderwerpen in het kader van 
haar MVO beleid.  

Daarom heeft Beelen ervoor gekozen om gelijktijdig met de CO2-ketenanalyses een MVO analyse uit te 
voeren, die verschillende sociale en milieu-indicatoren bevat op grond waarvan de impact van de 
keten van Beelen op mens en milieu wordt bepaald. Een belangrijke milieu-indicator is uiteraard CO2. 
Beelen streeft ernaar de twee CO2-ketenanalyses als integraal onderdeel op te nemen in deze bredere 
MVO analyse. Hierdoor wordt het effect van de ketenanalyses maximaal benut en worden 
reductiemogelijkheden en vervolgstappen ook opgenomen in het MVO beleid.  

1.3 Leeswijzer 

Dit document maakt samen 
met de Ketenanalyse 
Downstream: Verwerking van 
gerecyclede grondstoffen en 
de Memo Meest materiële 
emissies deel uit van de 
implementatie van de CO2-
Prestatieladder.  

Daarnaast is er in het kader 
van het MVO beleid van 
Beelen ook een nauwe 
samenhang met de MVO 
analyse. 

 

Hoofdstuk Inhoud 

2 Doelstellingen Beschrijving van het doel van de ketenanalyse 

3 Scope Onderwerp van de ketenanalyse 

4 Systeemgrenzen Reikwijdte van de ketenanalyse 

5 Allocatie 
Toekennen van emissies aan delen van de 
keten 

6 Datacollectie 
Methode van dataverzameling en bronnen van 
informatie 

7 
Kwantificeren van CO2-emissies 
en resultaten 

Berekening en analyse van de CO2-uitstoot in 
de keten 

8 Discussie 
Onzekerheden en verbeter-mogelijkheden 
voor de analyse 

9 Reductiemogelijkheden 
Kansen om CO2 te reduceren die voortkomen 
uit de ketenanalyse en reductiedoelstellingen 
die vastgesteld zijn 

10 Bronvermelding Gebruikte bronnen  

Tabel 1: Leeswijzer 
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2. Doelstelling van het opstellen van de ketenanalyse 

De belangrijkste doelstelling voor het uitvoeren van deze ketenanalyse is het identificeren van CO2-
reductiekansen, het definiëren van reductiedoelstellingen en het monitoren van de voortgang met 
betrekking tot CO2-reductie. Door het kwantificeren van de CO2-uitstoot in de waardeketen zal meer 
inzicht verkregen worden in deze aspecten.  

In deze upstream ketenanalyse zijn in het bijzonder de volgende vragen belangrijk:  

• Hoe kan CO2-uitstoot tijdens de sloop gereduceerd worden? 
• Hoe kan CO2-uitstoot tijdens de levensduur van het gebouw gereduceerd worden?  

Op basis van het inzicht in de Scope 3 emissies en de twee ketenanalyses wordt een 
reductiedoelstelling geformuleerd. Binnen het energiemanagementsysteem dat is ingevoerd wordt 
actief gestuurd op het reduceren van de Scope 3 emissies. Meer informatie over 
reductiedoelstellingen als gevolg van deze ketenanalyse is te vinden in Hoofdstuk 9. 

Het verstrekken van informatie aan partners binnen de eigen keten en sectorgenoten die onderdeel 
zijn van een vergelijkbare keten van activiteiten is hier nadrukkelijk onderdeel van. Beelen zal op basis 
van deze ketenanalyse stappen ondernemen om partners binnen de eigen keten te betrekken bij het 
behalen van de reductiedoelstellingen. 
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3. Vaststellen van de Scope van de ketenanalyse 

Zoals eerder beschreven zal deze ketenanalyse betrekking hebben op ‘Inkomende 
materialen’. Een groot deel van het door Beelen verwerkte afval is afkomstig van 
sloopprojecten. Het ligt daarom voor de hand om de levenscyclus van de objecten die 
gesloopt worden te kiezen als onderwerp voor deze ketenanalyse.  
 
Als sloop- en recyclingbedrijf staat Beelen aan het einde van de levensduur van een 
gebouw. De kwaliteit van het sloopafval hangt onder andere af van hoe makkelijk het 
gebouw te slopen is en hoe het gebouwd is. Daarnaast is de wijze van bouwen ook 
van toepassing op de inspanning die vereist is tijdens de sloop. Hoe moeilijker een 
gebouw uit elkaar te halen is, hoe meer energie en CO2 er vereist is.  
 
Één van de meest voorkomende gesloopte objecten zijn kleine flats. Daarom is ervoor 
gekozen om deze ketenanalyse toe te spitsen op het bouw- en sloopproces van dit 
type object.  
 
De analyse eenheid in de deze ketenanalyse is: 
 
“Een flatgebouw met 5 woonlagen en 9 woningen per woonlaag, met een levensduur 
van 70 jaar” 
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4. Vaststellen systeemgrenzen en identificeren van ketenpartners 

Om de ketenanalyse over het bouw- en sloopproces uit te kunnen voeren, moet bepaald worden wat 
de grenzen van de analyse zijn en welke ketenstappen onderdeel uitmaken van de analyse. Hieronder 
wordt beschreven welk deel van de keten onderwerp is van de analyse.  

Bij de uitvoering van de analyse zijn ook ketenpartners betrokken. Hieronder wordt beschreven welke 
ketenpartner betrokken is bij welk deel van de keten.  

4.1 Systeemgrenzen 

Onderstaand diagram geeft de waardeketen van een kleine flat weer. Als begin van de analyse wordt 
de begin van de levensduur van het gebouw, namelijk de bouw van de flat, genomen. Vóór de bouw 
begint wordt er een ontwerp gemaakt. Hoewel deze ontwerpfase voor de vorm van het gebouw 
bepalend is, is het effect van deze fase in CO2-termen nihil. Daarom wordt het ontwerp buiten de 
kwantitatieve analyse gelaten. De ketenstappen die deel uitmaken van de ketenanalyse zijn de bouw 
van de flat (inclusief de benodigde materialen), het onderhoud, het gebruik en de sloop van de flat.  

 

 
Bouwfase 
De bouwfase omvat het hele bouwproces van de flat. Tot het bouwproces wordt gerekend de winning 
en productie van de bouwmaterialen zoals beton en hout, het transport van de bouwmaterialen, de 
machines en het bouwplaatspersoneel, en de brandstof en andere energie nodig om de flat te 
bouwen. De uitstoot tijdens het bouwproces valt binnen Scope 3.  
 
Onderhoudsfase 
Onderhoud vindt plaats tijdens de gehele gebruiksduur van een flat, maar niet continu. Tijdens het 
onderhoud wordt voor allerhande activiteiten energie verbruikt, zowel brandstof voor ingezet 
materieel als elektriciteit. De uitstoot tijdens het onderhoud valt binnen Scope 3.  
 
 
Gebruiksfase 

Ontwerp

Bouw

Onderhoud

Sloop

Recycling

Gebruik

Energie
Materiaal

Energie
Materiaal

Energie

systeemgrens

systeemgrens

Scope 3

Scope 3

Scope 1/2
Materiaal

Figuur 1: Ketenstappen flatgebouw 
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De gebruiksfase van de flat is de periode dat de flat gebruikt wordt, dat wil zeggen bewoond is. Tijdens 
het gebruik wordt er door de bewoners gas en elektriciteit verbruikt. De gebruiksfase duurt in 
vergelijking met de andere fases vele malen langer. Het overgrote deel van de levensduur van de flat 
bestaat uit de bewoning. De uitstoot tijdens het gebruik valt binnen Scope 3.  
 
Sloopfase 
Nadat de levensduur van de flat beëindigd is, wordt de flat gesloopt. Voor deze sloop is materieel 
nodig (sloopkranen) en brandstof om dit materieel te laten draaien. Ook moet het materieel vervoerd 
worden naar de slooplocatie. Als de sloop afgerond is, blijven deels gescheiden afvalstromen over. De 
uitstoot tijdens het sloopproces valt binnen Scope 1 en 2 als Beelen de sloper is, of binnen Scope 3 als 
een andere partij het gebouw sloopt en het afval vervolgens naar Beelen afvoert.  
Uitsluitingen 
De analyse is een analyse die loopt van de winning van grondstoffen tot en met het sloopproces. De 
hierop volgende recyclingstap wordt uitgesloten, omdat dit gezien kan worden als het begin van een 
nieuw proces en een nieuwe levenscyclus. Bovendien ligt de focus in deze analyse op de activiteiten 
die upstream van de eigen activiteiten van Beelen plaatsvinden. Recycling vindt binnen Scope 1 en 2 
plaats. De renovatie- en sloopstappen vinden ook plaats binnen het bedrijf zelf, maar deze wordt wel 
meegenomen aangezien deze integraal onderdeel zijn van de upstream keten. Daarnaast verwerkt 
Beelen ook sloopafval van andere slopers. Dit laatste betekent dat de renovatie en sloop in de praktijk 
ook door een andere partij dan Beelen wordt uitgevoerd. In zulke gevallen valt de uitstoot veroorzaakt 
door renovatie- en sloopactiviteiten binnen Scope 3. Aangezien Beelen zelf ook sloopactiviteiten 
uitvoert, is het bovendien mogelijk om primaire data te gebruiken voor het kwantificeren van deze 
ketenstap.  
 
4.2 Ketenpartners 

De informatie in de analyse is afkomstig van de volgende ketenpartners:  
 

Bouw 

VolkerWessels 

Onderhoud 

Wegkamp Vastgoed Beheer 

Sloop  

Beelen Sloopwerken 

Tabel 2: Ketenpartners per ketenstap 
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5. Allocatie 

Allocatie is het toewijzen van CO2-emissies aan een deel van de waardeketen. Als allocatie 
noodzakelijk is dan wordt de methode gebruikt uit hoofdstuk 9 van de Product Accounting & Reporting 
standard. 
 
De bouw- en sloopfasen zijn in kaart gebracht aan de hand van referentieprojecten. Omdat deze 
referentieprojecten niet precies overeenkomen met de hierboven gestelde referentiestroom, namelijk 
een flat van 5 lagen met 9 woningen per laag, is allocatie toegepast om een deel van de uitstoot uit de 
referentieprojecten gelijk te stellen aan de benodigde uitstoot voor het bouwen en slopen van een flat 
zoals beschreven in de referentiestroom. 
 
De gebruikte bouwmaterialen zijn berekend op basis van de materiaalstromen uit sloop-
referentieprojecten. Deze materialen zijn toegekend aan de bouwfase op basis van het aantal 
woningen in het referentieproject en het aantal woningen in de referentiestroom (45 woningen). 
 
De rest van de bouwfase is berekend op basis van een bouw-referentieproject van 60 rijtjeshuizen. De 
toekenning aan de bouwfase van de kleine flat is wederom gebaseerd op het aantal woningen in het 
referentieproject en de referentiestroom (45 woningen).  
 
De sloopfase is zoals hierboven beschreven berekend op basis van referentieprojecten. Dit is berekend 
op basis van het aantal woningen van de referentieprojecten en het aantal woningen in de 
referentiestroom (45).  
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6. Datacollectie en datakwaliteit 

De sterke voorkeur bij de datacollectie ligt bij het gebruik van primaire data. Secundaire (proxy) data 
wordt alleen gebruikt als er geen andere gegevens aanwezig zijn. De volgorde waarin de datacollectie 
is uitgevoerd staat in de volgende lijst weergegeven: 
1. Primaire data op basis van gemeten CO2-uitstoot gegevens. 
2. Primaire data op basis van gebruikte brandstoffen/energieverbruik. CO2-uitstoot wordt berekend 

met een CO2-conversiefactor. 
3. Secundaire data op basis van gemeten CO2-uitstoot gegevens. 
4. Secundaire data op basis van brandstof/energieverbruik. CO2-uitstoot wordt berekend met een 

CO2-conversiefactor. 
5. Secundaire data over CO2-uitstoot uit algemene (sector)databases. 
 
Een uitgangspunt bij elke ketenanalyse is dat de CO2-uitstoot, binnen de ketenstappen die uitgevoerd 
zijn door het bedrijf dat de ketenanalyse maakt, gebaseerd moet zijn op primaire data. Aangezien alle 
ketenstappen niet uitgevoerd zijn door [bedrijf] zelf was het binnen deze analyse lastig om primaire 
data te verzamelen. Om deze reden is vaak gebruik gemaakt van secundaire data in de vorm van 
brandstof/energieverbruik van vergelijkbaar materieel en/of (sector)databases. 

Binnen deze ketenanalyse is gebruik gemaakt van de EcoInvent 2.0 database. Deze database bevat 
veel CO2-uitstoot gegevens, voornamelijk over de winning van grondstoffen, productie en transport 
naar de gebruikslocatie van vele materiaalsoorten. Om een beeld te krijgen van de onzekerheid door 
het gebruik van deze database is deze getoetst op de criteria zoals genoemd in het GHG-protocol 
Product Accounting and Reporting Standard: 
1. Technologisch representatief; De EcoInvent database bevat gegevens over veel verschillende 

productiemethodes, waardoor meestal gegevens te vinden zijn die technologisch representatief 
zijn. 

2. Temporaal representatief; De EcoInvent database maakt gebruik van gegevens van meestal 
minder dan 10 jaar oud. 

3. Geografisch representatief; Waar mogelijk is gekozen voor productiemethodes representatief voor 
west-europa. 

4. Compleetheid; De CO2-uitstoot gegevens in de database zijn zeer compleet in het aantal 
processen dat is meegenomen.  

5. Precisie; De CO2-uitstoot gegevens in de database zijn gebaseerd op literatuur met veelal een 
onzekerheid van <5%. 

 
Een tweede database waar gebruik van gemaakt wordt is de BAM Project Carbon Calculator. Ook deze 
wordt hier getoetst op de criteria van datakwaliteit uit het GHG-protocol Product Accounting and 
Reporting Standard: 
1. Technologisch representatief; De BAM CO2-tool bevat gegevens specifiek voor de bouwsector. 

Vaak zit hier vergelijkbaar materieel tussen als waar gegevens over nodig zijn. 
2. Temporaal representatief; De gegevens in de BAM CO2-tool zijn gebaseerd op 28 projecten die 

minder dan 3 jaar geleden zijn uitgevoerd. 
3. Geografisch representatief; De gegevens zijn afkomstig van materieel dat in Nederland is gebruikt 

en is daarmee geografisch representatief. 
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4. Compleetheid; De berekeningsmethodes achter de gegevens zijn niet overal beschikbaar, 
waardoor een goede uitspraak over de compleetheid lastig te geven is. 

5. Precisie; De gegevens zijn gebaseerd op gemeten brandstofverbruiken en bezitten daardoor een 
goede precisie. 

 
Daarnaast is er binnen deze ketenanalyse gebruik gemaakt van de volgende bronnen: 

- Ketenanalyse PlusWonen BVGO (2012) 
- CE Delft: Milieu Afval Scan (2009) 
- Agentschap-NL: Energiecijfers Energie & Gebouwde Omgeving (2000-2010) 

http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/energiecijfers-energie-gebouwde-
omgeving 

Voor een ketenanalyse is het van belang dat de gegevens van processen onder eigen beheer primaire 
data is. Dat betekent dat de gegevens rechtstreeks gemeten moet worden bij de eigen locatie. In deze 
ketenanalyse wordt onder andere het sloopproces beschreven. Om de uitstootgegevens te berekenen 
is een aantal afgeronde referentieprojecten gebruikt van Beelen Sloopwerken. Op deze manier zijn 
precieze energieverbruiken en afvaltonnages beschikbaar.  

Een alternatief is om de gegevens bij een ketenpartner die dezelfde of vergelijkbare werkzaamheden 
verricht uit te vragen. Om er echter zeker van te zijn dat de analyse gebaseerd is op primaire data is 
ervoor gekozen om de gegevens van Beelen te gebruiken voor de sloopfase. In de praktijk voeren ook 
andere sloopbedrijven de sloop uit, waarna het sloopafval aangeleverd wordt bij Beelen. 

http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/energiecijfers-energie-gebouwde-omgeving
http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/energiecijfers-energie-gebouwde-omgeving
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7. Kwantificering van CO2-emissies en resultaten 

Om de CO2-uitstoot die in de gekozen keten vrijkomt te bepalen, is een berekening gemaakt op basis 
van de verzamelde data (zie Hoofdstuk 6). Voor deze berekening is uitgegaan van 45 woningen, zoals 
beschreven in Hoofdstuk 3. 
 
De CO2-emissies worden gekwantificeerd per ketenstap: 
1. Bouw 
2. Onderhoud 
3. Gebruik 
4. Sloop  
 
De tweede en derde ketenstap vinden gedurende de gehele levensduur van de flat plaats (ook na 
renovatie), maar worden in één keer berekend voor de gehele levensduur.  
 
7.1 Bouwfase 

De CO2-uitstoot die vrijkomt tijdens de bouwfase is op te delen in drie categorieën:  

1. CO2 veroorzaakt door de winning van de bouwmaterialen 
2. CO2 als gevolg van het transport van materiaal, materieel en personeel naar de bouwplaats 
3. CO2 veroorzaakt door het energiegebruik (brandstof, gas, elektriciteit) op de bouwplaats 

Elk van deze categorieën wordt hieronder afzonderlijk besproken. 

7.1.1 Winning van bouwmateriaal 

Om te bepalen welke bouwmaterialen in welke hoeveelheden 
gebruikt worden tijdens de bouw is gebruik gemaakt van 
informatie uit sloop-refentieprojecten. De bouwmaterialen die 
tijdens de sloop vrijkomen zijn immers dezelfde als die gebruikt 
zijn op het gebouw te bouwen. Op basis van de grootte van  
geregistreerde afvalstromen op dat project is berekend hoeveel 
CO2 vrijkomt bij de winning van deze materialen. De gemeten 
afvalstromen in het referentieproject zijn hout, puin, 
teerhoudend dakafval, en bouw- en sloopafval. De gemengde 
afvalstroom bouw- en sloopafval (BSA) is uitgesplitst naar 
individuele materiaalstromen op basis van de gemiddelde 
samenstelling van bouw- en sloopafval (CE Delft: Milieu Afval 
Scan). 

Op basis van de materialen uit het referentieproject is berekend 
hoeveel CO2 er uitgestoten wordt tijdens de winning/productie 
van deze materialen. Hiervoor is gebruik gemaakt van de 
EcoInvent database.  

Materiaalstroom 
Ton CO2 per 45 

woningen 

Hout 31 

Teerhoudend 
dakmateriaal 

9 

Beton  278 

Gips 1 

PVC 2 

Folie 2 

Metalen 11 

Totaal 334 

Tabel 3: CO2-uitstoot per bouwmateriaal 
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7.1.2 Transport naar de bouwplaats 

Voor het transport naar de bouwplaats is gebruik gemaakt van een woningbouw-referentieproject. 
Het transport valt uiteen in transport van materiaal, transport van materieel, en transport van 
personen.  

Het bouwmateriaal wordt per vrachtwagen aangeleverd. Op basis van de reisafstanden van de 
transporten en, indien bekend, het gewicht van de vracht is de CO2-uitstoot berekend. Het vervoerde 
materieel bestaand voornamelijk uit een aantal grote kranen en de bouwsteigers. Ook hier is op basis 
van de reisafstanden van de transporten en het gewicht van de vracht  de CO2-uitstoot berekend. Het 
personeel dat niet met het materiaal of materiaal meereist komt met een personenauto naar de 
bouwplaats. Omdat het precieze brandstofverbruik per auto niet bekend is, is uitgegaan van de 
reiskilometers. Het personeel in het referentieproject heeft een zeer diverse reisafstand en herkomst.  
Indien een transportafstand onbekend was, is uitgegaan van een afstand van 25 kilometer voor een 
enkele vervoersbeweging. 

Type 
Totale reisafstand in 
kilometer gedurende 
het project 

Vervoersmiddel 
Ton CO2 voor 
45 woningen 

Vervoer materiaal  34863 Vrachtwagen 34 

Vervoer materieel 2769 Vrachtwagen en busje 7 

Vervoer personeel  144386 Personenauto 23 

Totaal  64 

Tabel 4: CO2-uitstoot transport tijdens de bouw 
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7.1.3 Energiegebruik op de bouwplaats 

Het energiegebruik op de bouwplaats wordt veroorzaakt door het stationair en draaiend materieel 
(kranen, shovels e.d.) en de accommodatie (via gas- en elektra-aansluitingen). De CO2-uitstoot van het 
materieel is bepaald op basis van draaiuren. Met behulp van de PCC-tool is per type materieel de CO2-
uitstoot vastgesteld. Op basis van de meterstanden op de gas- en elektriciteitsaansluitingen op de 
bouwplaats is het gas- en elektriciteitsverbruik tijdens het project bepaald. Er is geen informatie 
beschikbaar over het gas- en elektraverbruik van individuele verbruikers (bijvoorbeeld een keet). 

Type  Verbruik 
Ton CO2 voor 
45 woningen 

Brandstof Rupskraan 180 draaiuren 5 

Shovel 18 draaiuren 0 

Kraan 80 ton  222 draaiuren 21 

Mobiele kraan  48 draaiuren 3 

Vlindermachine 33 draaiuren 0 

Gas 10952 m3 20 

Elektriciteit 68336 kWh 31 

Totaal 80 

Tabel 5: CO2-uitstoot tijdens het bouwen van de flat 
 
7.1.4 Totaal bouwfase 

De bouwfase leidt tot een uitstoot van 478 ton CO2. Dit is 4% van de totale uitstoot van de 
onderzochte keten.  

Onderdeel 
Ton CO2  

voor 45 woningen 
Percentage  

van bouwfase 

Bouwmateriaal 334 70% 

Bouwtransport 
  

64 13% 

Energiegebruik bouwproces 80 17% 

Totaal 478 100% 

Tabel 6: CO2-uitstoot tijdens gehele bouwfase 
 
Het bouwmateriaal heeft duidelijk de grootste impact op de CO2-uitstoot. De grootste bijdrage leveren 
beton en in mindere mate hout en metaal. Binnen de overige uitstoot zit er relatief veel CO2 in het gas- 
en elektriciteitsverbruik op de bouwplaats, het brandstofverbruik van de grote kraan, en het vervoer 
van personeel en materieel.  
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7.2 Onderhoudsfase 

Onderhoud kan worden onderverdeeld in drie soorten: planmatig onderhoud, klachtenonderhoud en 
mutatie onderhoud. Planmatig onderhoud wordt vastgelegd in een meerjaren onderhoudsplan, deze 
wordt opgesteld aan de hand van de te verwachten onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw. 
Klachtenonderhoud wordt uitgevoerd naar aanleiding van directe meldingen van bewoners en/of 
beheerder van het gebouw. Mutatie onderhoud wordt toegepast op het moment dat een woning 
gebruiksklaar gemaakt dient te worden voor een volgende bewoner.  
 
Activiteiten bestaan voornamelijk uit vervanging van kapotte materialen zoals dakbedekking, glas, 
kozijnen, binnenwerk, stucwerk en onderhoudswerkzaamheden zoals schilderwerk.  
 
De onderhoudsfase leidt tot een uitstoot van 278 ton CO2. Dit is 2% van de totale uitstoot van de 
onderzochte keten. 

7.3 Gebruiksfase 

Het energieverbruik in de gebruiksfase is bepaald aan de hand van gegevens van Agentschap NL over 
het gemiddelde energiegebruik van een flatwoning, waarbij is uitgegaan van een levensduur van 70 
jaar voor 45 woningen/huishoudens. 

 
Energiestroom Hoeveelheid Ton CO2  

Elektriciteitsverbruik 45.720 kWh 5.841 

Gasverbruik 132.765 m3 5.497 

Totaal 10.738 

Tabel 7: Energiegebruik over gehele levensduur voor 45 woningen 
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De gebruiksfase leidt tot een uitstoot van 10.738 ton CO2. Dit is 93% van de totale uitstoot van de 
onderzochte keten. 

De uitstoot veroorzaakt door het gebruik van de flat is vele male groter dan de overige ketenstappen 
in de levensduur van de flat. Dit is onder andere te verklaren door de zeer lange duur van deze fase (de 
levensduur van de flat is 70 jaar), terwijl de andere fasen een veel kortere duur hebben (bouw, 
renovatie, sloop) en/of veel minder intensief zijn (onderhoud).  

7.4 Sloopfase 

De uitstoot veroorzaakt door sloop van de flats is berekend aan de hand van referentieprojecten 
Oranje Panden in Amsterdam, Aakstraat in Amsterdam Noord en Nierkerkestraat in Amsterdam.  

Referentieproject 1: Oranje Panden 

Project ‘Oranje Panden’ betrof de sloop van 13 binnenstedelijke panden met 4 woonlagen plus een 
zolder. Omdat gegevens over het aantal woningen ontbreken, is aangenomen dat elke woonlaag in 
een pand gemiddeld 1 woning bevat, wat op een totaal van 52 woningen komt. De gegevens van het 
referentieproject zijn gebruikt om de benodigde energie te bepalen om 45 flatwoningen zoals 
beschreven in de referentiestroom te slopen.   

Om de ‘Oranje Panden’ te slopen is een Caterpillar kraan van 50 ton gebruikt met een gasolieverbruik 
van 30-35 liter per uur. De kraan is op een dieplader vervoerd van Beelen Sloopwerken in Harderwijk 
naar de projectlocatie in Amsterdam. De uitstoot die dit transport veroorzaakt is meegenomen. Het 
transport van het slooppersoneel is, voor zover dit apart van de kraan gebeurt, verwaarloosbaar en is 
buiten beschouwing gelaten.  

Onderdeel Hoeveelheid Ton CO2  

Transport kraan 140 km 1 

Verbruik kraan tijdens sloop 252 draaiuren 26 

8190 liter gasolie 

Totaal  46 

Totaal per referentiestroom van 45 woningen 23 

Tabel 8: Uitstoot tijdens de sloopfase, referentieproject Oranjepanden 
 
Referentieproject 2: Aakstraat  

Bij project ‘Aakstraat’ in Amsterdam Noord zijn 6 flats met 4 woonlagen en 1 laag bergingen. In totaal 
zijn dit 269 woningen. De sloophoeveelheden worden teruggerekend naar de referentiestroom van 45 
woningen.  

Tijdens de sloop zijn 50 tons-rupskranen gebruikt. Daarnaast is het vrijgekomen puin gebroken op 
locatie met een mobiele puinbreker, kraan en shovel. Aangenomen wordt dat 150 ton puin per uur 
wordt verwerkt. De rupskraan voor de sloop wordt door Beelen zelf vervoerd naar de slooplocatie, dus 
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dit transport wordt meegenomen. Het materieel voor het breken van puin wordt gehuurd bij een 
derde partij, dus dit transport wordt niet meegenomen in de berekening.  

Onderdeel Hoeveelheid Ton CO2  

Transport kraan 140 km 1 

Verbruik kraan tijdens sloop 923 draaiuren 72 

22500 liter gasolie 

Puin breken op locatie 

Puinbreker 150 ton/uur 10 

Kraan 150 ton/uur 10 

Shovel 150 ton/uur 6 

Totaal  99 

Totaal per referentiestroom van 45 woningen 17 

Tabel 9: Uitstoot tijdens de sloopfase, referentieproject Aakstraat 
 

Referentieproject 3: Nierkerkestraat  

Bij project ‘Nierkerkestraat’ in Amsterdam zijn 3 flats met 4 woonlagen en 1 laag bergingen. In totaal 
zijn dit 138 woningen. De sloophoeveelheden worden teruggerekend naar de referentiestroom van 45 
woningen.  

Tijdens de sloop zijn 50 tons-rupskranen gebruikt. Daarnaast is het vrijgekomen puin gebroken op 
locatie met een mobiele puinbreker, kraan en shovel. Aangenomen wordt dat 150 ton puin per uur 
wordt verwerkt. De rupskraan voor de sloop wordt door Beelen zelf vervoerd naar de slooplocatie, dus 
dit transport wordt meegenomen. Het materieel voor het breken van puin wordt gehuurd bij een 
derde partij, dus dit transport wordt niet meegenomen in de berekening.  

Onderdeel Hoeveelheid Ton CO2  

Transport kraan 140 km 1 

Verbruik kraan tijdens sloop 503 draaiuren 40 

12500 liter gasolie 

Puin breken op locatie 

Puinbreker 150 ton/uur 7 

Kraan 150 ton/uur 7 

Shovel 150 ton/uur 4 

Totaal  59 

Totaal per referentiestroom van 45 woningen 20 

Tabel 10: Uitstoot tijdens de sloopfase, referentieproject Aakstraat 
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Het gemiddelde van de drie referentieprojecten wordt gebruikt als CO2-uitstoot tijdens de sloopfase. 
Dit is 20 ton CO2 per referentiestroom van 45 woningen. Dit is 0,2% van de totale uitstoot van de 
onderzochte keten. 

In vergelijking met de andere ketenstappen neemt de sloopfase een bescheiden plaats in. Er wordt 
ook minder energie gebruikt dan bij het bouwen van de flat. Het grootste deel van de CO2-uitstoot 
wordt veroorzaakt door het gasolie-gebruik van de sloopkraan.  

7.5 Totaal van de keten 

 De totale uitstoot van de keten komt uit op 11.614 ton 
CO2 voor 45 woningen. De gebruiksfase heeft duidelijk 
het grootste aandeel in deze uitstoot. Daarna is de 
bouwfase het grootst, met name vanwege de uitstoot 
veroorzaakt door de bouwmaterialen. Het bouwproces, 
onderhoud, renovatie en sloop-proces zijn in 
verhouding tot de gebruiksfase en de bouwfase slechts 
zeer klein.  

Als we het gebruik van de woning en de 
bouwmaterialen buiten beschouwing laten, en enkel 
kijken naar de overige processen in de keten, zijn het 
bouwtransport, de bouwaansluitingen en het 
sloopproces de grootste categorieën.  

 

 

 

 

Ketenstap 
Ton CO2 
voor 45 

woningen 
Percentage 

Bouwfase 478 4% 

Onderhoudsfase 
  

278 2% 

Gebruiksfase 10.738 93% 

Sloopfase 20 0,2% 

Totaal 11.515 100% 

Tabel 11: Totaal CO2-uitstoot in de keten voor 45 woningen 
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8. Onzekerheden in de kwantificering 

Per behandelde ketenstap wordt hieronder beschreven wat de belangrijkste onzekerheden zijn in de 
kwantificering van CO2-uitstoot.  
 
Ketenstap 1: Bouw 
 
Bouwmateriaal  
Het gebruikte bouwmateriaal is gebaseerd op de vrijkomende materiaalstromen tijdens de sloop (het 
sloopafval). Het gebouw in de bouwfase is dus gelijk gesteld aan het gebouw in de sloopfase. Op deze 
manier wordt geborgd dat de berekeningen in de bouwfase over het gebouwde object vergelijkbaar 
zijn met de berekeningen in de sloopfase van het gesloopte object, door de inkomende en uitgaande 
materiaalstromen dezelfde grootte te geven. De vrijkomende materiaalstromen zijn daadwerkelijk 
gemeten bij een aantal referentieprojecten.  
 
Daarnaast is informatie gebruikt over de samenstelling van ongescheiden BSA. Deze samenstelling is 
een gemiddelde van al het BSA, niet een daadwerkelijk gemeten verhouding van de samenstelling. De 
EcoInvent database is gebruikt om de winning van de grondstoffen te kwantificeren. Deze database 
bevat een gemiddelde van Europa.  
 
Er zijn diverse materialen die in kleine hoeveelheden in het gebouw gebruikt worden die niet als 
aparte afvalstroom geregistreerd worden of niet een significant onderdeel uitmaken van de BSA 
afvalstroom. Dit betekent dat deze materialen, zoals bijvoorbeeld tegels, sanitair, PUR-schuim en 
dergelijke dus niet apart in deze analyse zijn meegenomen. Dit is naar schatting slechts een zeer klein 
deel van de CO2-uitstoot van de totale hoeveelheid bouwmateriaal. 
 
Bouwtransport 
Het bouwtransport, zowel van de materialen als van het materieel en personeel, zijn berekent met 
behulp van een referentieproject. Voor een aantal transportbewegingen was de daadwerkelijk 
afgelegde afstand niet bekend en is gerekend met een afstand van 25 kilometer per enkele 
transportbeweging.  
 
Bouwproces 
Ook het bouwproces is gebaseerd op een referentieproject. Het benodigde materieel en personeel kan 
per bouwproject verschillen.  
 
Ketenstap 2: Onderhoud 
De onderhoudsactiviteiten zijn gebaseerd op een standaard meerjaren onderhoudsplan. Het 
onderhoud kan per locatie sterk afhangen van het bijhouden van onderhoud gedurende de levensduur 
van het object. Wanneer onderhoud niet goed wordt bijgehouden, betekent dat er meer 
onderhoudsactiviteiten moeten worden uitgevoerd tijdens latere jaren.  
Ook het gebruik door de bewoners heeft hier veel invloed op. Wanneer de bewoners niet netjes 
omgaan met de woning, zal er veel onderhoud moeten plaatsvinden.  
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Ketenstap 3: Gebruik 
De gebruiksfase is berekend met behulp van gegevens van Agentschap NL over het gemiddelde 
gebruik van een huishouden, uitgesplitst naar type woning. Het daadwerkelijke gebruik kan hoger of 
lager uitvallen dan dit landelijk gemiddelde. Dit hangt onder andere af van het verbruiksgedrag van de 
daadwerkelijke bewoner.  
 
 
Ketenstap 4: Sloop 
Elk sloopproject is anders en wordt beïnvloed door factoren zoals locatie, materiaalgebruik in het 
object, gebruikt materieel, en de vorm van het object.  
 
Door het gebruik van een gemiddelde waarde op basis van meerdere referentieprojecten is de 
nauwkeurigheid van de berekening groter dan wanneer er slechts één referentieproject gebruikt zou 
zijn. Daarnaast is gekozen voor één type sloopobject, namelijk kleine flats. Hierdoor zijn de 
referentieprojecten goed vergelijkbaar.  
 
De berekeningen zijn gebaseerd op daadwerkelijk gemeten gegevens wat betreft type materieel, 
draaiuren en verbruik. De capaciteit van de ingehuurde puinbrekers is een schatting op basis van de 
gemiddelde grootte van een puinbreker bij een dergelijk project. Ook de gegevens over de 
vrijgekomen afvalstromen zijn gebaseerd op daadwerkelijk gemeten gegevens. Dit betekent dat de 
berekeningen een veel hogere nauwkeurigheid hebben dan wanneer er een schatting van een 
gangbaar, doorsnee sloopproject was gemaakt. 
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9. Reductiemogelijkheden 

Nu de verschillende ketenstappen gekwantificeerd zijn, kunnen er reductiemogelijkheden benoemd 
worden. Bij het inventariseren van reductiemogelijkheden is niet alleen de absolute hoeveelheid CO2 
relevant; het is ook van belang in welke mate Beelen invloed kan hebben op deze aspecten van het 
bouw- en sloopproces. Bij een grotere invloed is er meer kans dat Beelen maatregelen kan nemen die 
ook daadwerkelijk tot reductie leiden.  

9.1 Reductiemogelijkheden 

Uit de analyse komt duidelijk naar voren dat verreweg de meeste CO2 wordt veroorzaakt door de 
gebruiksfase. Dit is onder andere te verklaren door het feit dat deze fase vele malen langer duurt dan 
de andere fases. Beelen heeft echter zeer weinig invloed op deze fase. Het is dus onwaarschijnlijk dat 
Beelen effectief maatregelen kan nemen die de uitstoot in deze fase verminderen. 

De op één na grootste fase is de bouwfase. Het grootste deel van de veroorzaakte uitstoot in de 
bouwfase komt uit de winning van bouwmaterialen. Om de CO2-uitstoot uit bouwmaterialen te 
verlagen valt te denken aan de volgende mogelijkheden: 
 Gerecycled materiaal gebruiken in plaats van gewonnen bouwmateriaal 
 De winning en productie van beton minder CO2-intensief maken  
 Dit toepassen in de door Beelen geplande nieuwe locatie in Zeeland 
 Dit toepassen in alle door Beelen geplande locaties 
 De verworven kennis delen zodat het toegepast kan worden in andere nieuwbouw met andere 

opdrachtgevers 
Op de gebouwen die in opdracht van Beelen gebouwd worden heeft Beelen veel meer invloed dan de 
gebouwen die Beelen enkel sloopt maar waar Beelen niet bij de bouwfase betrokken is. Het is dus 
efficiënt om met extra aandacht naar reductie in deze gebouwen van Beelen zelf te kijken.  
 
Als we alleen kijken naar de ketenstappen die geheel bestaan uit processen (dat wil zeggen niet de 
bouwmaterialen of het gebruik), valt op dat het bouwtransport en de bouwaansluitingen relatief veel 
CO2-uitstoot veroorzaken in verhouding tot het bouwproces en het sloopproces. Om deze CO2-uitstoot 
te verlagen zijn er de volgende opties: 
 Bouwtransport via het water in plaats van over de weg 
 Blue road toepassen in bouwprojecten in opdracht van Beelen  
 Slimme planning van het transport  
 Lokale leveranciers en lokaal bouwpersoneel inhuren  
 Vergroenen van de elektriciteitsvoorziening bij sloopprojecten 
 
De sloopfase is de fase waarop Beelen het meeste invloed heeft, omdat deze deels binnen Scope 1 en 
2 van Beelen zelf valt. Uit de analyse blijkt echter dat deze fase maar een zeer klein aandeel heeft in de 
volledige keten. Ook geeft de bovenstaande analyse, die zich concentreert op de processtappen 
tijdens de sloop, niet direct handvatten in hoe de sloop energie- en CO2-zuiniger zou kunnen. Dit soort 
reductiemogelijkheden komen waarschijnlijk eerder voort uit technische kennis en analyse, zoals 
bijvoorbeeld de keuze voor een geavanceerd type materieel, de kennis van de kraanmachinist over het 
energiegebruik van zijn materieel, of de constructieve eigenschappen van het gebouw die slopen meer 
of minder energie-intensief maken. Dit neemt niet weg dat het belangrijk is om op deze aspecten 
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verder onderzoek te doen naar CO2-reductiemogelijkheden, vooral gezien het feit dat het hier ook om 
reductie in Scope 1 en 2 kan gaan.  
 
9.2 Reductiedoelstellingen 

Naar aanleiding van de bovenstaande reductiemogelijkheden wordt hieronder de reductiedoelstelling 
voor Scope 3 weergegeven:   
 
 Gebruik van 100% gerecycled granulaat in het beton bij de eigen nieuwbouw van Beelen in 2020  
 Terugdringen van de Scope 3 uitstoot uit transport in de bouwfase met 25% door:  

– Zoveel mogelijk vervoer van bouwmateriaal per schip in plaats van per vrachtwagen 
– Lokale leveranciers en lokaal personeel te gebruiken tijdens de bouw. 
– Slimme planning te gebruiken  

Deze doelstellingen sluiten aan bij het keteninitiatief van Beelen (zie het document ‘Visie Beelen op de 
kringloop’).  
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10. Bronvermelding 

Bron Vindplaats 

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen, Handboek CO2-
prestatieladder 2.0, 23 juni 2011,  

www.skao.nl 

GHG-protocol: Corporate Accounting & Reporting standard 

 
www.ghgprotocol.org 
 

GHG-protocol: Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting 
Standard 

GHG-protocol: Product Accounting & Reporting Standard 

NEN-EN-ISO 14044: Nederlandse norm Environmental management – Life Cycle 
assessment – Requirements and guidelines 

www.nen.nl  

Ecoinvent 2.0 www.ecoinvent.org 

BAM PPC-tool www.bamco2desk.nl 

Agentschap-NL: Energiecijfers gebouwde omgeving (2000-2010) www.agentschapnl.nl 

CE Delft: Achtergrondgegevens Milieu Afval Scan (2009) www.ce.nl 

 
De opbouw van dit document is gebaseerd op de Corporate Value Chain (Scope 3) Standaard. 
Daarnaast is, waar nodig, de methodiek van de Product Accounting & Reporting Standard 
aangehouden. Zie de onderstaande koppelingstabel. 

Corporate Value Chain (Scope 3) Standard Product Accounting & Reporting Standard Ketenanalyse: 

H3. Business goals & Inventory design H3. Business Goals Hoofdstuk 2 

H4. Overview of Scope 3 emissions - Zie: ‘Memo Meest Materiële Emissies’ 

H5. Setting the Boundary H7. Boundary Setting Hoofdstuk 3 & Hoofdstuk 4 

H6. Collecting Data H9. Collecting Data & Assessing Data Quality Hoofdstuk 6 

H7. Allocating Emissions H8. Allocation Hoofdstuk 5 

H8. Accounting for Supplier Emissions - Nvt. Geldt voor CO2-ladder niveau 5. 

H9. Setting a reduction target […] - Hoofdstuk 11 
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