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1 INLEIDING 
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (en daarbinnen Rijkswaterstaat) streeft naar een duurzaam en 
leefbaar Nederland. Het ministerie wil actief meewerken aan een land waar economie, ecologie, kwaliteit van 
leven en sociale verhoudingen in balans zijn. Daarom zijn er ambitieuze doelstellingen op het gebied van 
energie & klimaat geformuleerd en wil het ministerie toe naar een circulair gebruik van materialen1.  
Als onderdeel van het corporate duurzaamheidsbeleid wil zij sturing geven aan het verminderen van de CO2-uitstoot dat gekoppeld is aan het werk dat aannemers en hun leveranciers uitvoeren voor het ministerie. 
Uitgangspunt is om de komende jaren een aanzienlijke reductie te realiseren en bij te dragen aan het 
toekomstbeeld van een klimaatneutrale en maximaal circulaire Grond-, Weg- en Waterbouw. 
Aanleg- en onderhoudsprojecten hebben een bijzondere positie in het klimaatbeleid van het ministerie van IenM. Aannemers en leveranciers zorgen via de projecten voor een aanzienlijk deel van de indirecte CO2-emissies van Rijkswaterstaat bij aanleg en onderhoud van infrastructuur. Daarom wordt beoogd de komende 
jaren te komen tot een overkoepelende langetermijnstrategie ten aanzien van vergaande CO2-reductie in 
scope 3 upstream. Een hulpmiddel daarbij is de certificering op de CO2-Prestatieladder.  
Rijkswaterstaat streeft naar een certificering op niveau 3 in 2016 en niveau 5 tussen 2018 en 2020.  
 
In het kader hiervan heeft Arcadis Nederland BV (Arcadis), met BAM Infraconsult als 
onderaannemeropdracht gekregen van Rijkswaterstaat voor het uitvoeren van een verkenning richting trede 
5 van de CO2-prestatieladder. Eén van de onderdelen van deze opdracht is het uitvoeren van ketenanalyses 
conform eis 4.A.1 van het Handboek CO2-Prestatielader versie 3.0.  
 1.1 Doelstellingen ketenanalyses 
De projectdoelstelling is om de benodigde beslisinformatie te organiseren en te genereren om vervolgens 
een strategie te formuleren voor de CO2-reductie in de vier productieketens (materiaalstromen) van asfalt, grondverzet in droge projecten, grondverzet in natte projecten en betonconstructies.  
De CO2-prestatieladder stelt dat de onderwerpen van de ketenanalyses gekozen moeten worden op basis 
van een rankschikking van de meest materiele Scope 3 emissies van een bedrijf. Met “meest materieel’ 
worden de meest relevante emissies bedoeld, waarvoor criteria zijn gegeven in de GHG Protocol Scope 3 Standard. Deze criteria gaan over de omvang van de emissies, invloed van het bedrijf op de emissies, 
risico’s voor het bedrijf, emissies van kritisch belang voor stakeholders, emissies die ge-outsourced zijn, 
emissies die door de sector zijn geïdentificeerd als significant/relevant en overige. (Handboek CO2-
prestatieladder 3.0, 10 juni 2015) 
Voor het bepalen van haar meest relevante Scope 3 emissies heeft Rijkswaterstaat allereerst een 
materialiteitsanalyse laten uitvoeren van haar scope 3 upstream CO2-emissies. Hieruit blijkt dat asfalt, nat 
grondverzet, droog grondverzet en beton de belangrijkste materiaalstromen van Rijkswaterstaat zijn, omdat 
deze zorgen voor het grootste aandeel in de scope 3 CO2 emissies (zie document Spoor 4.3 PMC-analyse).  
De materialiteitsanalyse is als input gebruikt voor een Product Markt Combinatie analyse (PMC-analyse) conform de CO2-prestatieladder (versie 3.0, 10 juni 2015). PMC’s zijn de combinaties van producten (of 
diensten) en markten die relevant zijn voor de omzet van Rijkswaterstaat. Deze zijn gekoppeld aan 
activiteiten waarbij CO2 vrijkomt. Vervolgens zijn deze activiteiten gerangschikt op basis van onder andere 
de omvang van de CO2-emissies en de mate waarin het mogelijk is deze CO2-uitstoot te beïnvloeden.  
Rijkswaterstaat heeft op basis van de gemaakte rangschikking de volgende onderwerpen voor de 
ketenanalyses geselecteerd: wegverbreding, kustsuppletie en de bouw van een viaduct. Onderhavig rapport 
beschrijft de ketenanalyse van het onderwerp wegverbreding.. 
  

                                                      
1 Ministerie van Infrastructuur en Milieu (14 september 2017) Kamerbrief over Rijksbreed programma Circulaire Economie  
Online: https://www.rijksoverheid.nl/ 
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Aangrijpingspunt voor het formuleren van energiebesparingsmogelijkheden 
De ketenanalyses dragen bij aan de beschreven projectdoelstelling door enerzijds de CO2-emissies van de vier productieketens per ketenstap inzichtelijk te maken, zodat duidelijk wordt in welke stappen van de keten 
de grootste CO2-uitstoot plaatsvindt. Anderzijds wordt de invloed beschreven die Rijkswaterstaat mogelijk 
kan hebben op de CO2 emissies in de keten. Gecombineerd leiden kennis over de positie van 
Rijkswaterstaat en kennis over CO2-uitstoot van de verschillende ketenstappen tot een referentieproduct. Dit 
referentieproduct dient als basis waarop de CO2 reductiemaatregelen -die in spoor 3 (contractstrategie en 
technische maatregelen) worden beschreven- kunnen worden gemonitord. Hiertoe is de ketenanalyse op een zo transparant mogelijke manier uitgevoerd. 
 
1.2 Doel en opzet van de rapportage 
Voorliggende rapportage beschrijft de aanpak en resultaten van de uitgevoerde ketenanalyse voor een 
wegverbredingsproject.  
In deze rapportage worden achtereenvolgens toegelicht: 
• Hoofstuk 2: het project dat als onderwerp voor de ketenanalyse is gekozen, de scope, de bijbehorende 

ketenstappen en de veroorzakers van CO2-uitstoot per ketenstap;  
• Hoofdstuk 3: de ketenpartners binnen een wegverbreding project van Rijkswaterstaat in het algemeen en 

het geanalyseerde project in het bijzonder. Ook de rol van Rijkswaterstaat wordt toegelicht;  
• Hoofdstuk 4: de ketenanalyse: welke data is gebruikt, hoe zijn de CO2-emissies gecalculeerd en wat zijn 

de uitkomsten;  
• Hoofdstuk 5 geeft de conclusie weer: het bevat een samenvatting en een analyse van de uitkomsten; 
• Hoofdstuk 6: een kritische reflectie op de uitgevoerde analyse en aanbevelingen voor de toekomst  
 Informatie over de eisen die de CO2-prestatieladder stelt aan ketenanalyses, de gebruikte methodiek en de 
betrokkenen bij het opstellen van de analyse is te vinden in bijlage 1. Bijlage 2 geeft detailinformatie over de 
berekening van de CO2-emissies. Bijlage 3 geeft de gebruikte bronnen weer.  
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2 UITLEG KETEN 
Dit hoofdstuk beschrijft de keten voor een weg met specifieke aandacht voor de verbreding van het traject 
A4 Burgerveen – Leiden.  
 2.1 Keuze van het onderwerp van analyse 
Gekozen is om in te zoomen op een specifiek project voor de ketenanalyse van een weg. Er is gekozen voor 
een ketenanalyse op projectniveau en niet op portfolioniveau, omdat er reeds een inschatting is gemaakt voor de Scope 3 CO2-emissies voor asfalt van Rijkswaterstaat2. Door Rijkswaterstaat en Arcadis is 
vastgesteld dat het verder verfijnen van deze analyse erg lastig is; volumes zijn met veel moeite nog wel 
nauwkeuriger te schatten, maar hoe kom je bijvoorbeeld tot representatieve transportafstanden?  
Op projectniveau is nauwkeuriger data te verkrijgen, omdat de schaal behapbaar is en informatie al door 
Rijkswaterstaat en door de aannemer op projectniveau is geaggregeerd. De uitkomsten zijn mogelijk later op te schalen naar het gehele portfolio.  
Voor het kiezen van een wegenproject zijn er verschillende mogelijkheden. Er zijn namelijk vele soorten 
werkzaamheden. Zo kan een weg worden aangelegd, maar ook worden gerepareerd, onderhouden en 
verbreed. Op basis van gesprekken met GPO (Afdeling ‘Grote Projecten en Onderhoud’ bij RWS) en de 
verantwoordelijken van de projecten asfalt en droog grondverzet, is de keuze gemaakt voor een 
wegverbredingsproject. Nu en in de toekomst worden er meer wegen verbreed dan compleet nieuw 
aangelegd. Zo is deze ketenanalyse gefocust op de toekomstig veel voorkomende werkzaamheden. Het 
onderhoud van de verbrede weg wordt gezien als een onderdeel van de keten van wegverbreding.  
 
Na het kiezen van het onderwerp wegverbreding, is een te analyseren project gekozen: het project A4 
Burgerveen – Leiden.  
Deze keuze is gebaseerd op de volgende vier argumenten: 
1. Manier van aanbesteding. Het gekozen project is niet aanbesteed met een Design, Build, Finance and 

Maintain-contract (DBFM). Bij een DBFM-contract is de opdrachtnemer zowel verantwoordelijk voor het 
ontwerp en de bouw van het project, als voor de financiering en het totale onderhoud voor een periode 
van X (bijvoorbeeld 20) jaar. DBFM projecten zijn niet representatief voor de projectenportefeuille van 
Rijkswaterstaat in relatie tot CO2-ketenanalyses. Zo maken DBFM-contracten slechts 20% van de totale 
begroting. Daarnaast is het uitbesteden van een opdracht op basis van een DBFM-contract al een (CO2-uitstoot reducerende) maatregel op zichzelf, omdat de aannemer bij dit type contract zelf 
verantwoordelijk is voor het ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden van het project. Doordat 
de onderhoudsperiode ook voor rekening is van de aannemer wordt de aannemer geprikkeld ook 
maatregelen door te voeren die een langere terugverdientijd hebben.  

2. Samenwerking met de hoofdaannemer combinatie A4 Burgerveen - Leiden.  BAM iseigenaar van het 
grootste deel van de data over de uitvoering en de betrokken ketenpartners. Na de gegevensuitvraag 
van Arcadis gaf BAM aan samen te willen werken voor het opstellen van een zo representatief mogelijke 
CO2-ketenanalyse. Zo is er zoveel als mogelijk gewerkt met primaire data. Datum en afronding. Het 
gekozen project is recent uitgevoerd, en daarom relevanter dan een project uit een verder verleden. 
Hiernaast is de wegverbreding in afgeronde staat. Hierdoor kon de analyse gebaseerd worden op as 
built gegevens (werkelijke gegevens), en niet op referentieberekeningen uit de tenderfase.  

3. Type asfaltverharding. Bij het gekozen project is o.a. enkellaags ZOAB toegepast, dit is een 
representatief mengsel voor een wegverbreding van een autosnelweg.  

Het project A4 Burgerveen – Leiden beslaat alle stappen uit de keten, van de winning van de grondstoffen 
tot het onderhoud van het de weg. Omdat het project in 2014 is afgerond, is er nog geen onderhoud 
gepleegd op de wegverbreding. De CO2 emissies van het onderhoud zijn daarom geschat op basis van het 
Object Beheers Regime (OBR) van wegen. 
 
2.2 Wegverbreding A4 Burgerveen-Leiden 
De Combinatie A4 Burgerveen – Leiden, een samenwerking tussen BAM Civiel, BAM Wegen, BAM 
Infratechniek Mobiliteit en Van Oord, heeft de verbreding en verdiepte ligging van de A4 tussen Burgerveen 
                                                      
2 Deze is te vinden in het document “Second opinion materialiteitsanalyse RWS” van Arcadis uit 2016. 
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en Leiden gerealiseerd. Hierbij was BAM Civiel in formele zin opdrachtnemer. Het project is aanbesteed in 
2007 en afgerond in 2014.  
De ligging van de weg is in onderstaande figuur weergeven. 

 
Figuur 1: ligging van A4 Burgerveen-Leiden in Nederland 
 
De weg is verbreed van 2x2 naar 2x3 rijstroken om de doorstroming, de bereikbaarheid en de leefbaarheid 
in het gebied te verbeteren. In de oude situatie zorgden de twee ‘flessenhalzen’ bij Roelofarendsveen en 
Leiden iedere dag voor lange files en opstoppingen.  
De A4 loopt bij Leiden en Leiderdorp dicht langs de bebouwing en is over een traject van 1.400 meter 
verdiept aangelegd. Door deze maatregel is de geluidsoverlast sterk afgenomen. De fysieke scheiding 
tussen de woonkernen is weg waardoor een prettig ruimtelijker gebied tussen de woonkernen Leiderdorp, 
Leiden en Zoeterwoude-Rijndijk is ontstaan. Hieronder is een deel van het tracé weergegeven.  

 Figuur 2: A4 Leiden-Burgerveen (Beeldbank RWS)  
Het tracé bestaat uit twee delen, een noordelijk en een zuidelijk deel. Het middenstuk was al verbreed, 
gelijktijdig met de aanleg van de HSL. Deze ketenanalyse beschouwt enkel het noordelijke- en zuidelijke 
deel.  
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De opbouw van de weg is niet overal hetzelfde. Om deze reden is in overleg met de BAM een 
gestandaardiseerd wegontwerp opgesteld, wat representatief is voor het gehele project. De opbouw van de 
weg ziet er als volgt uit: 

 
Figuur 3: Opbouw van de weg (tekening projectgegevens A4 Burgerveen-Leiden, BAM).  
 
Voor de wegopbouw wordt eerst 50 cm grond weggegraven. Daarna wordt 100 centimeter zand aangelegd + 
50 centimeter zettingscompensatie. Als basis voor de wegopbouw ligt een fundering, bestaande uit 25 cm 
menggranulaat. Daarna volgen de drie onderlagen van STAB-asfalt. De lagen zijn trapsgewijs opgebouwd, 
waarbij tussen elke laag een kleeflaag wordt aangebracht. De ZOAB-deklaag wordt als laatste aangebracht. 
Wanneer het asfalt is afgekoeld en de markeringsstrepen zijn aangebracht, is de weg klaar voor gebruik. 
 
2.3 Scope Wegverbreding A4 Burgerveen-Leiden 
Twee typen afbakening zijn gehanteerd: 
1. Afbakening op basis van de ketenfases. 
2. Projectgebonden afbakening. 
Afbakening ketenfases 
Een keten bestaat uit een opeenvolging van verschillende fases: productie; bouw; gebruik; sloop en 
verwerking (zie bijlage 1). Voor deze ketenanalyse zijn de volgende uitsluitingen bepaald: 
• Het gebruik van de weg door verkeer. Rijkswaterstaat heeft aangegeven de grootste invloed te hebben 

op de bouw en het onderhoud van de weg. Daarom richt deze analyse zich daarop. Mogelijk zal 
Rijkswaterstaat de CO2-uitstoot van het gebruik van de weg op een later moment beschouwen.  

• Deze analyse behandelt enkel het Groot Onderhoud van de wegverbreding. Rijkswaterstaat maakt 
onderscheid tussen drie typen onderhoud (ObjectBeheerRegime Verhardingen 2015): 
o Groot Onderhoud (GO). Bij GO wordt de deklaag rijbaanbreed vervangen en de onderliggende 

asfaltlagen waar nodig gerepareerd. Tevens wordt hierbij een tussenlaag aangebracht met het oog 
op herprofilering of versterking van de verhardingsconstructie. GO gebeurt volgens een vast 
stramien.  o Vast onderhoud. O.a. kleinschalig onderhoud zoals het schoonmaken van de weg, en het herstellen 
van schades aan verhardingen ten gevolge van ongevallen en calamiteiten. Verwacht wordt dat de 
CO2-emissies van vast onderhoud relatief laag zijn in vergelijking tot die van het GO. Daarom 
beschrijft deze analyse het vast onderhoud niet. 
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o LevensduurVerlengend Onderhoud (LVO). LVO bestaat uit maatregelen die ‘tussentijds’ worden 
uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de beoogde levensduur van de deklaag kan worden bereikt. Voorbeelden hiervan zijn het aanpakken van scheurvorming en spoorvorming. LVO is verbonden 
aan de status van het wegdek en gebeurt dus niet volgens een vast stramien. Daarom beschrijft 
deze analyse het LVO niet. Bovendien zijn de verwachte emissies uit LVO veel lager dan uit GO. 

• Sloop. Het komt slechts af en toe voor dat een weg volledig wordt verwijderd. Fundering en onderlagen 
blijven in bijna alle gevallen liggen en worden niet verwijderd. In deze ketenanalyse is het frezen van de 
dek- en tussenlagen onderdeel van groot onderhoud. Er is geen sloop van de totale wegconstructie. 

• Het aandeel vervoer met personenwagens en klein hulpmateriaal wordt verwaarloosbaar verwacht. Om 
deze reden zijn deze processen niet meegenomen in de CO2-berekeningen.  

 
Projectgebonden afbakening 
Uitgangspunt bij het maken van een afbakening binnen het project A4 Burgerveen-Leiden was het definiëren 
van een zo representatief mogelijk wegverbredingsproject.  
Op basis hiervan zijn de volgende uitsluitingen bepaald: 
• Kunstwerken. Het project A4 Burgerveen-Leiden omvatte naast de wegverbreding het aanleggen van 

kunstwerken. De werkzaamheden horende bij de aanleg van deze kunstwerken zijn niet in deze 
ketenanalyse meegenomen.  

• Verdiepte ligging. De wegverbreding van de A4 Burgerveen-Leiden is er een groot deel verdiept 
aangelegd. De werkzaamheden horende bij deze verdiepte ligging zijn in deze ketenanalyse niet 
meegenomen omdat een verdiepte ligging op dit moment niet representatief is voor andere 
wegverbredingsprojecten.  

• Vluchtstrook. De vluchtstrook is uitgesloten om de uitkomsten extrapoleerbaar te maken naar wegen met 
een ander aantal rijstroken.  

 
2.4 Ketenmodel 
Het ketenmodel van de wegverbreding van de A4 Burgerveen-Leiden bestaat uit twee delen: 
1. Aanleg.  
2. Onderhoud van de weg.  
De aanleg van de rijstrook horende bij de wegverbreding gebeurt eenmaal. Het onderhoud van de rijstrook 
wordt meerdere malen uitgevoerd. 
Onderstaande paragrafen lichten beide delen van de keten afzonderlijk toe.  
 
2.4.1 Ketenmodel deel 1: Aanleg rijstrook wegverbreding 
Het figuur op de volgende pagina beschrijft de aanleg van de wegverbreding.  
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Figuur 4: ketenanalyse aanleg wegverbreding A4  
1. Winning grondstoffen 
De belangrijkste grondstoffen die gewonnen worden voor de aanleg van een extra rijstrook zijn als volgt:  
• Zand. Zand wordt gebruikt voor de ophoging van de grond onder de aan te leggen weg. Het zand kan op 

verschillende manieren worden verkregen, uit het project zelf, uit een ander project of uit primaire 
winning. Voor het project A4 Burgerveen-Leiden heeft de BAM-gebruik gemaakt van zand uit het werk en 
van primaire winning uit twee bronnen: de Munnikenpolder in Leiderdorp en uit zee bij Ijmuiden.Er is 
gekozen om primair gewonnen zand als uitgangspunt te nemen. De machines welke worden ingezet bij 
de winning van het zand zorgen door het verbruik van brandstof voor CO2emissies. 

• Asfalt. Asfalt bestaat uit een mengsel van verschillende materialen: steenslag, zand, bitumen, vulstof en 
asfaltgranulaat. In deze ketenanalyse zijn 2 asfaltmengsels uit het VBW-rapport: gebruikt.  
De samenstelling voor 1 ton asfalt van deze beide mengels, is in de tabel weergegeven (VBW-rapport):  
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- Thermoplastische wegmarkering  
- Kleef: bitumen emulsie voor het aan elkaar kleven van de asfaltlagen 

 2. Transport van de grondstoffen naar de productielocatie 
De gewonnen grondstoffen worden getransporteerd naar de productielocatie. Het zand wordt vanuit de 
winning naar een zandhandel gevaren en daar overgeslagen naar de wal. Het transport van zand vanaf de 
winningslocatie tot aan de productielocatie is geïntegreerd in de CO2 emissiefactoren van landzand (per as) 
en zeezand-ophoogzand en worden om deze reden niet verder beschreven. Het menggranulaat is afkomstig 
van diverse locaties van leverancier van Vliet (onder andere Wateringen).  
Voor het grondstoffentransport voor asfalt zijn de uitgangspunten van het VBW-rapport overgenomen.  
Hierbij zijn de volgende transportmodaliteiten en transportafstanden aangehouden: 
 

Materiaal Herkomst Afstand 
truck (in km) 

Afstand 
binnenvaart-
schip (in km) 

Afstand 
oceaan 
schip 

(in km) 
Asfaltgranulaat Variërend, forfaitaire waarde 50     
Bitumen 70/100 Moezelweg, Rotterdam 89     
Brekerzand Bestone Bremanger steengroeve, Noorwegen   53 933 
Eigen stof Asfaltproces 0     
Natuurlijk zand Maaststraat, Kessel   150   
Steenslag Bestone Bremanger steengroeve, Noorwegen   53 933 
Steenslag Kalksteen Engis steengroeve, België   250   
Steenslag Morene Kehl, Zuid-Duitsland   660   
Vulstof middelsoort Wigro 
60K 

Steengroeveweg, Winterswijk 136     
Zwakke vulstof Wigro 50K Steengroeveweg, Winterswijk 136     

 
  

Materiaal Eenheid AC bin/base 50% PR ZOAB regulier 

Asfaltgranulaat kg 501    

Bitumen 70/100 kg 20  45  

Brekerzand Bestone kg   43  

Eigen stof kg 8    

Natuurlijk zand kg 192    

Steenslag Bestone kg 75  860  

Steenslag Kalksteen kg 70    

Steenslag Morene kg 124    

Vulstof middelsoort Wigro 60K kg   52  

Zwakke vulstof Wigro 50K kg 10    

Totaal in kg   1.000  1.000  
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Bij het transporteren van de grondstoffen komen CO2 emissies vrij door het brandstofverbruik van de 
transportmiddelen. De transportmodaliteit en de vervoersafstand beïnvloeden deze emissies.   
Deze analyse beschrijft het transport vanaf de winning van thermoplastische wegmarkering en kleefmiddelen 
niet, aangezien deze hoeveelheden in tonnen (en daarmee vervoersbewegingen) verwaarloosbaar zijn. 
 
3. Productie grondstoffen 
Asfalt 
De asfaltcentrales van BAM: HAC in Den Haag en ACB in Amsterdam, zijn ingezet voor de productie van het 
asfalt voor de wegverbreding van de A4 Burgerveen-Leiden. Bij de productie van asfalt wordt aardgas, 
elektriciteit en diesel verbruikt. Voor het bepalen van de CO2 emissies is ook hier gebruik gemaakt van het 
VBW-rapport, voor branchegemiddelde cijfers van de asfaltproductie. In dit rapport is uitgegaan van het MJA 
asfalt rapport uit 2014, het rekenmodel Asfaltindustrie Energibalans Analyse (EBA) en de cijfers zijn 
gerelateerd aan de productie van 200.000 ton asfalt. 
 

 
Menggranulaat  
De fundering van de weg bestaat uit menggranulaat. Menggranulaat bestaat uit betonpuin (minimaal 50%) 
en uit metselwerkpuin. Deze materialen (reststromen) komen vrij bij de sloop van oude constructies.   
4. Transport van productielocatie naar projectlocatie 
Het transport vanaf de productielocaties naar de projectlocatie bestaat uit: 
• transport per vrachtwagen van het geproduceerde asfalt vanaf de HAC en ACB naar de projectlocatie;  
• transport van het zand vanaf de overslaglocaties naar de projectlocatie. Het primair gewonnen zand nabij 

IJmuiden direct naar de overslaglocatie nabij Leiden gevaren en daar overgeslagen naar een 
vrachtwagen. Het transport vanaf de overslaglocatie naar het project heeft via de vrachtwagen 
plaatsgevonden. Het zand uit Leiderdorp is per vrachtwagen vervoerd. De af te voeren grond is vanaf de 
projectlocatie naar de Munnikenpolder (Leiderdorp vervoerd); 

• transport van menggranulaat vanaf breek en sorteerlocatie naar de projectlocatie, over een gemiddelde 
afstand van 30 kilometer; 

• Voor al deze bulktransport is eenzelfde type vrachtwagen worden ingezet. 
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Vrachtwagen lost asfalt in een asfaltspreidmachine 
 
5. Bouwfase Grondverzet 
Niet constructieve grond wordt afgegraven en vervangen door zand. Er wordt extra zand aangebracht ter 
compensatie van zetting. Tijdens deze fase worden mobiele werktuigen in de vorm van hydraulische 
graafmachines gebruikt voor het ontgraven van grond en wiellaadschoppen en walsen voor het aanbrengen 
en verdichten van het zand. 
 

 
Caterpillar 320E voor ontgraven grond (Desert Engineering) 
  
Aanbrengen menggranulaat 
Het aanbrengen van het menggranulaat gebeurt met een wiellaadschop en een wals (verdichten).  
 

 
Wiellader L70H (Mascus)  
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Aanbrengen asfalt  
De eerste stap in het aanbrengen van asfalt is het aanbrengen van de eerste laag STAB-asfalt.  Het aanbrengen van asfalt gebeurt met een asfaltspreidmachine met een verwerkingstemperatuur van 
ongeveer 170 graden Celsius. Vervolgens zorgen walsen ervoor dat het asfalt optimaal verdicht wordt.  
Na het aanbrengen van de eerste laag STAB-asfalt wordt met een sproeimachine wordt kleef aangebracht. 
Vervolgens wordt de tweede STAB laag aangebracht, waarna weer een kleeflaag wordt aangebracht.  
Dit herhaalt zich met de ZOAB-deklaag als afsluitende asfaltdeklaag.  
 

 
Kleefwagen 
 

 
Walsen en asfaltspreidmachines 
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Trekken van strepen 
Het trekken van de strepen gebeurt met een strepentrekmachine.  

 
Strepentrekmachine http://vvr.nl/  
 2.4.2 Ketenmodel deel 2: Onderhoud van de wegverbreding 
Het onderhoud van de weg gebeurt volgens het OBR Verhardingen (zie paragraaf 2.1). Bij het onderhoud 
wordt enkel gewerkt met de materiaalstroom asfalt. De scope van deze analyse voor het onderhoud is het 
GO (zie paragraaf 2.3).  
Conform het OBR gebeurt het onderhoud volgens een vast stramien waarbij het eerste onderhoud de 
rechterrijstrook betreft. Dit is meestal LVO, maar soms GO (vervanging van de rijstrook). De keuze voor GO 
of LVO is afhankelijk van de toestand van het wegdek. Hiervoor wordt op gezette tijden toestandsonderzoek 
uitgevoerd. Het volgende onderhoudsmoment is baanbreed onderhoud, inclusief de vluchtstrook. Bij rijbanen 
met meerdere rijstroken worden de 2 meest rechtse rijstroken vervangen bij het eerste onderhoudsmoment. 
(OBR Verhardingen versie 27 augustus 2016) 
Deze ketenanalyse gaat uit van een standaardscenario voor GO. Het wegverbredingsproject A4 
Burgerveen-Leiden betreft de aanleg van een rechterrijstrook met enkellaags ZOAB.  
Dit betekent voor het onderhoud: 
• een vervanging van enkel de ZOAB laag om de tien jaar; 
• een vervanging van zowel de ZOAB laag als de bovenste STAB laag om de twintig jaar.  
 
Het model op de volgende pagina beschrijft het onderhoud van de wegverbreding.  
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1. Frezen top- en/of tussenlaag Het asfalt wordt met behulp van een asfaltfreesmachine gefreesd en verwijderd. Een veeg-zuigwagen 
verwijderd na het frezen de laatste restjes asfalt.  
Het vrijgekomen asfalt vervalt (in veel gevallen) aan de aannemer en wordt hergebruikt voor de productie 
van nieuw asfalt.  In principe wordt al het vrijkomende asfalt hergebruikt.  
 

 
Freesmij type W2100  



 

 

 
KETENANALYSE A4 

18 

 
Veeg en zuigwagen 
2.  Transport oud asfalt Het vrijgekomen asfalt wordt terug vervoerd naar de asfaltcentrales HAC in Den Haag en ACB in Amsterdam 
met een vrachtwagen. Hier wordt het hergebruikt als asfaltgranulaat in nieuwe onder- en tussenlagen, zoals voor de eerder beschreven STAB laag. 
 
3. Winning grondstoffen, 4. Transport van de grondstoffen naar de productielocatie, 5. Productie 

grondstoffen en 6. Aanleggen nieuwe top- en/of tussenlaag 
Deze activiteiten vinden op dezelfde manier plaats als bij de aanleg van de wegverbreding (paragraaf 2.4.1).  
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3 KETENPARTNERS 
Het identificeren van de ketenpartners is een onderdeel van de ketenanalyse. Zo wordt duidelijk wat de rol is 
van de ketenpartners en bij wie welke informatie opgevraagd moet worden ten behoeve van het bepalen van 
de CO2 emissies in de keten.  
 
Hiernaast is inzicht in de invloed van de diverse ketenpartners van belang. Om antwoord te kunnen geven 
op de vraag: ‘met wie kan Rijkswaterstaat het beste samenwerken om CO2 reductie te bereiken?’ moeten de 
volgende twee vragen beantwoord worden: 
1. Waar binnen de keten zitten de grootste emissies? 
2. Waar binnen de keten heeft RWS de meeste invloed op de emissies? 
De grootste emissies worden behandeld in hoofdstuk 4. Om te bepalen waar RWS de meeste invloed op de 
emissies heeft, is het van belang om te definiëren welke ketenpartners op welke manier betrokken waren bij 
het project. Dit wordt beschreven in dit hoofdstuk.  
 
 3.1 Definitie ketenpartners 
Ketenpartners zijn partijen zowel upstream als downstream in de keten(s) van het bedrijf waar het bedrijf 
mee samenwerkt. Dit kunnen bijvoorbeeld klanten, distributeurs, leveranciers of opdrachtgevers zijn. Bij het 
identificeren van ketenpartners moet een distinctie worden gemaakt tussen directe ketenpartners en 
indirecte ketenpartners. Directe ketenpartners zijn partijen in de keten waar Rijkswaterstaat een contractuele relatie mee heeft zoals toeleveranciers, afnemers en opdrachtgevers. Indirecte ketenpartners zijn partijen in 
de keten waar Rijkswaterstaat geen directe (contractuele) relatie mee heeft, zoals onderaannemers of 
leveranciers naar de aannemer toe van de aannemer. Informatie over de CO2 gegevens van indirecte 
ketenpartners is zijn voor RWS lastiger te over het algemeen moeilijker om te verkrijgen vanwege de 
indirecte relatie. 
 
Volgens eis 5.A.3. in de CO2 prestatieladder, dient de te certificeren partij (Rijkswaterstaat)van de directe (en 
potentiële) ketenpartners die relevant zijn voor de uitvoering van de scope 3 strategie, over specifieke 
emissiegegevens te beschikken die afkomstig zijn van directe ketenpartners en waar mogelijk van indirecte 
ketenpartners.  
 3.2 Ketenpartners A4 Burgerveen-Leiden 
Bij grote projecten als de wegverbreding A4 Burgerveen-Leiden zijn diverse ketenpartners betrokken. Zo zijn onder andere de partijen, zoals weergegeven in de figuur op de volgende pagina, betrokken geweest bij dit 
project.  
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Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Het ministerie zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een soepele doorstroming in een goed 
ingerichte, schone en veilige omgeving.  
 
Rijkswaterstaat  
Rijkswaterstaat heeft de taak de beschikbaarheid van de infrastructuur te garanderen. Dit doet ze onder 
andere door het aanleggen en onderhouden van wegen. 
 
Onderstaande tabel beschrijft de activiteiten van Rijkswaterstaat binnen een wegverbredingsproject. 
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Activiteiten Rijkswaterstaat Inhoud 

Wegontwerp Rijkswaterstaat bepaalt het ontwerp van de wegverbreding. 

Keuze aannemer Uit de inschrijvingen op de aanbesteding wordt een hoofdaannemer gekozen. 

Contractvorming Dit project is op basis van een DC contract afgesloten. Dit betekent dat de 
aannemers ontwerpvrijheid hebben.  

Totale financiering project Rijkswaterstaat voorziet in de totale financiering van het project. 
 
In directe zin zijn er geen CO2 emissies verbonden aan de beschreven activiteiten. Echter, via de eerste drie activiteiten oefent Rijkswaterstaat invloed uit op de CO2 emissies van de aanleg van de weg en het onderhoud. 
 
Wegontwerp 
• Bij asfaltmengsels met een hoog % hergebruik zijn de bijbehorende CO2 emissies laag. Het stimuleren 

van meer hergebruik (binnen de kwaliteitsgrenzen van het product) in deklagen zorgt voor lagere CO2 emissies. Rijkswaterstaat schrijft voor aan welke eisen het asfalt moet voldoen. Zo kan Rijkswaterstaat 
het vereiste percentage gerecycled materiaal in het asfaltmengsel bepalen of welk type asfalt moet 
worden gebruikt bij de aanleg. Dit moet echter geen uitsluiting van een groot deel van de marktpartijen 
veroorzaken. Rijkswaterstaat mag bijvoorbeeld niet één bepaald soort asfalt eisen dat enkel door één 
marktpartij gemaakt wordt.  

• Rijkswaterstaat schrijft voor aan welke eisen het onderhoud van de wegverbreding moet voldoen.  
De frequentie van het onderhoud en de vorm van het onderhoud heeft invloed op de totaal uitgestoten 
CO2 emissies bij de aanleg van een weg wanneer de totale levensduur van de weg wordt aangehouden. 
Immers, hoe vaker de tussenlagen en de deklaag vervangen moeten worden, hoe meer CO2 uitstoot.  

 
Contractvorming 
• Bij de uitvraag van de aanbesteding tot het aanleggen van een wegverbreding, vraagt Rijkswaterstaat om 

MKI-scores gebaseerd op initiële berekeningen in DuboCalc. De aannemer behoort hierbij de 
milieueffecten te berekenen (waar mogelijk) van zijn uit te voeren activiteiten. Hoe lager de opgegeven 
MKI scores, hoe beter hun score wordt op de gunningscriteria. Door aan te besteden met DuboCalc 
wordt het materiaal- en energieverbruik, gerelateerd aan de keten van asfalt, in zijn totaliteit meegewogen 
in de uiteindelijke gunningsbeslissing. Doordat het gehele proces van winning grondstoffen t/m sloop 
onderdeel is van de DuboCalc berekening hebben aanbieders de vrijheid om zelf te bepalen waar zij de 
maatregelen in de logistieke keten van asfalt op focussen. Door de markt mee te laten denken over CO2 (of milieubelasting) reductie én hen hiervoor te belonen in de vorm van gunningsvoordeel kan 
Rijkswaterstaat CO2 reductie in haar projecten stimuleren. 

• Rijkswaterstaat maakt voor een gedeelte van haar aanbestedingen gebruik van DBFM-contracten. 
Hiermee prikkelt ze haar aannemers kostenreducende, en hiermee vaak ook CO2 reducerende, 
maatregelen uit te voeren. De aannemer plukt immers zelf de vruchten van alle maatregelen die deze 
doorvoert. Om niet teveel controle over haar areaal te verliezen gebruikt Rijkswaterstaat DBFM-
contracten voor een klein deel van haar projecten. 

• Rijkswaterstaat neemt het streven naar een gesloten grondbalans standaard in haar inkoopcontracten op. 
Dat betekent dat de vrijgekomen gronden (zand, grond, klei, veen etc.) tijdens de projecten ook weer op 
het project wordt ingezet. Dit kan echter niet altijd. De vrijgekomen gronden hebben niet altijd de kwaliteit 
die nodig is voor het project (civieltechnisch of qua verontreiniging). De gronden kunnen verontreinigd 
zijn. Er kunnen te weinig gronden vrijkomen of de gronden komt niet op het juiste moment vrij. Op die 
momenten moet er zand, klei, veen aangevoerd worden, vanuit primaire winning of vanuit andere 
projecten (hergebruik). Voor de wegverbreding A4 Burgerveen Leiden is naast hergebruik binnen het 
project gebruik gemaakt van primaire zandwinning. 
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BAM 
BAM Civiel is als hoofdaannemer (samen met de partners BAM-wegen, Van Oord en VTN verkeerstechniek) 
verantwoordelijk voor het uitvoeren van de werkzaamheden rondom de A4 Burgerveen Leiden. Het deel van de wegverbreding dat behandeld wordt in deze ketenanalyse is uitgevoerd door de twee vestigingen van 
BAM Wegen. BAM Wegen heeft zelf onderaannemers en leveranciers geselecteerd. Onder de leveranciers 
bevinden zich twee andere BAM-bedrijven: de asfaltcentrales ACB uit Amsterdam en HAC uit Den Haag. 
Beide leveren 50% van het asfalt voor het project. 
 
BAM bezit dus een groot deel van de projectinformatie.  BAM oefent ook grote invloed uit op de CO2-emissies van het project. Zo bepaalt ze met haar 
leverancierskeuze de aan te voeren materialen, materieel inclusief bijbehorende transportafstanden.  
 
Overige aannemers  
De belangrijkste onderaannemer binnen het totale project A4 Burgerveen Leiden was Van Oord. BAM heeft tijdens de uitvoering van het project samengewerkt met Van Oord ten behoeve van het grondverzet voor het 
klaarmaken van de grond voor de aanleg van de weg.  
 
Overige leveranciers 
De leveranciers bestaan uit de asfaltcentrales (ACB en HAC) die de asfaltproducten leveren voor de aanleg 
van de wegverbreding.  
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4 KETENANALYSE 
Dit hoofdstuk beschrijft: 
• de dataverzameling; 
• de functionele eenheid van de analyse; 
• de invloedsfactoren op de CO2 emissies per functionele eenheid; 
• de berekende CO2 emissies; 
 
4.1 Dataverzameling 
Eisen datakwaliteit CO2 prestatieladder 
In een ketenanalyse wordt onderscheid gemaakt tussen primaire data (data van de werkelijke leveranciers 
(up) en gebruikers (down)), en secundaire data (algemene cijfers en eigen schattingen). Primaire data is 
altijd beter dan secundaire data, echter het GHG protocol stelt dat het voor een ketenanalyse niet nodig is 
direct uitgebreid gegevens op te vragen bij allerlei leveranciers. Voor een eerste versie is het voldoende om enkel cruciale data op te vragen. Wanneer hiervoor primaire data niet beschikbaar blijkt, door onvoldoende 
medewerking vanuit ketenpartners, mag secundaire data worden gebruikt. Voor alle relevante secundaire 
data dient de ketenanalyse in passende follow up te worden voorzien om later alsnog primaire data te 
krijgen.  
Dataverzameling voor de ketenanalyse wegverbreding 
Samen met BAM is gezocht naar de gegevens die nodig zijn voor het berekenen van de CO2 emissies. 
Doordat BAM nauw betrokken was bij het maken van de ketenanalyse, kon zij op korte termijn gegevens 
aanleveren.  
De BAM heeft gegevens aangeleverd over:  
• de opbouw van de wegconstructie, inclusief gebruikte hoeveelheden; 
• de transportafstand tussen de productielocaties en de projectlocatie; 
• het ingezette materieel in de vorm van mobiele werktuigen en vrachtwagens. 
Daarnaast heeft BAM aannames gemaakt ten behoeve van de werkuren, de gebruikte mobiele werktuigen 
en het verbruik van de werktuigen tijdens in relatie tot de functionele eenheid van deze ketenanalyse.  
De aannames voor de onderhoudswerkzaamheden zijn op een andere weg gebaseerd, aangezien de 
wegverbreding van de A4 nog jong is en daar dus nog geen onderhoud op is gepleegd. 
Er is gebruik gemaakt van de Levenscyclusanalyse (LCA) studie van 17 branche representatieve asfaltmengsels die in 2016 door Ecochain is opgesteld in opdracht van de Vakgroep Bitumineuze Werken 
van Bouwend Nederland. De focus in het rapport ligt op de fases winning van grondstoffen tot en met 
productie van asfalt en is gebaseerd op informatie uit 18 (van de +/- 393) asfaltcentrales in Nederland.  
Deze gegevens zijn in deze ketenanalyse verder aangevuld met primaire gegevens over het transport naar 
het project, de aanleg van het asfalt en het onderhoud. 
Voor het berekenen van de CO2 emissies van transport en de machines is gebruikt gemaakt van CO2 emissiefactoren.nl. Schattingen voor de CO2 emissies uit overig materiaalverbruik zijn gebaseerd op 
DuboCalc versie 4.01.2 met bibliotheekversie 4. 03.04062015. 
Bijlage 1 beschrijft per ketenstap welke bronnen zijn gebruikt voor het berekenen van de CO2 emissies.  
Een reflectie hierop volgt in Hoofdstuk 6 Reflectie.  
 
4.2 Functionele eenheid 
Omdat er binnen het project wegverbreding A4 Leiden Burgerveen naar meerdere materiaalstromen wordt 
gekeken is alles toegerekend naar een functionele eenheid van 1 km wegverbreding met een 
rijstrookbreedte van 3,5 meter (breedte asfalt deklaag).  
De levensduur van het wegdek verschilt per asfaltlaag en per rijstrook (zie paragraaf 2.4.2).  
De rechterrijstrook wordt na tien jaar voor het eerst vervangen, de andere rijstroken na vijftien jaar.  
                                                      
3 www.asfaltblij.nl/media/2422/asfaltcentrales-2015.xlsx  
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De deklaag zal om de tien jaar vervangen moeten worden, de tussenlaag om de vijftien jaar. Voor de 
berekeningen van het onderhoud wordt uitgegaan van gemiddeld onderhoud; met andere woorden er is 
geen verschil tussen berekeningen voor een rechterrijbaan en een andere rijstrook  
De ketenanalyse zal rekenen met een levensduur van twintig jaar: één keer de levenscyclus van aanleg tot 
en met groot onderhoud. Dit kan geëxtrapoleerd worden naar meerdere jaren en/of meerdere rijstroken, 
zodat deze ketenanalyse voor meerdere doeleinden gebruikt kan worden.  
 
4.3 Invloeden op de CO2 emissie per functionele eenheid 
De CO2 emissie per functionele eenheid wordt, los van de uitvoer van energiebesparingsmaatregelen, 
beïnvloed door een aantal projectspecifieke factoren. Deze factoren worden hieronder toegelicht.  
Asfalt en menggranulaat 
• Eisen wegdek. Welk wegdek is vereist? Dit is van invloed op de CO2 emissies per km. Dubbellaags 

ZOAB kan bijvoorbeeld in verband met mogelijke geluidshinder vereist zijn, wat weer effect kan hebben 
op de uitgestoten CO2 emissies.  

• Afstand van het project tot de asfaltcentrales. Hoe groter de afstand tot de asfaltleverancier, hoe meer 
brandstofverbruik door transport van en naar de asfaltcentrale, hoe meer CO2 uitstoot per km weg. 

• Gebruiksprognoses. Hoe hoger de prognoses, hoe sterker de weg moet zijn, dus hoe dikker de fundering 
en het asfaltpakketnodig is.  

Grondverzet en zandwinning 
• Ligging van de weg. Voorbeeld: een verdiepte ligging zorgt voor meer grondverzet, dus meer CO2 uitstoot 

per km weg. 
• Locatie van de weg. In het westen van Nederland, waar de meeste snelwegen liggen, is vanwege de 

slappe grondlagen meer grondverzet nodig voor het compenseren van zetting. Meer grondverzet 
betekent meer CO2 uitstoot per km weg. 

• Mogelijkheden voor secundaire zandwinning. Vrijkomend zand uit andere projecten heeft een lagere CO2 uitstoot dan primaire zandwinning, omdat gebruik wordt gemaakt van vrijkomend materiaal uit een ander 
project. Hierdoor wordt primaire zandwinning (met haar CO2 emissies) vermeden.  

• Zout/zoet: Zoute zandwinning gebeurt vooral in het Westen van de Nederland, dicht bij de zee.  
De afstand tot de zee is korter en er zijn minder winputten. Zoute zandwinning veroorzaakt meer CO2 emissies dan zoete zandwinning. Reden hiervoor is een energie-intensiever proces voor de winning.  

Algemeen 
• Logistiek en schaalvoordelen. Hoe beter de logistiek verloopt, hoe beter er doorgewerkt kan worden, hoe 

lager het brandstofverbruik van het materieel. Bij grote projecten kan doorgaans sneller worden gewerkt, 
dus dit levert ook een voordeel op voor de CO2 uitstoot.  

• Beladingsgraad vrachtwagens. Hoe hoger de beladingsgraad, hoe lager de CO2 uitstoot van het 
transport.  

• Gebruik van bepaald type mobiel werktuig. De onderaannemers hebben in dit project bepaald met welke 
mobiele werktuigen is gewerkt. BAM Wegen vraagt wel om een bepaald type kraan (bijvoorbeeld 20-25 
tons hydraulische graafmachine). De onderaannemer bepaalt echter welke machines voldoen aan deze 
eis en kiest daarmee welke machine wordt ingezet. Een leverancier kan immers meerdere merken 
bezitten. Het gebruik van een bepaald type mobiel werktuig kan effect hebben op de CO2 emissies. 
Energiezuinige werktuigen verbruiken bijvoorbeeld minder energie en stoten daarmee minder CO2 uit.  
De onderaannemers oefenen op deze manier dus invloed uit op de CO2 emissies.  

 
4.4 Berekende CO2 emissies 
Deze paragraaf geeft de resultaten van de CO2-berekening weer. Bijlage 2 geeft een gedetailleerde 
beschrijving van de berekening van de CO2-emissies. Deze is ook te vinden in het Exceldocument 
‘Rekenblad wegverbreding A4 Burgerveen-Leiden. Een gedetailleerde analyse van de resultaten vindt plaats 
in Hoofstuk 5 conclusie.  
Totaaloverzicht: CO2-emissies per ketenstap 
Onderstaande tabel beschrijft de CO2-emissies voor de gehele keten per ketenstap.  
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CO2 emissies per ketenstap      

Ketenstap 
CO2-uitstoot 
(kg) per 1 km wegverbreding Aandeel (%) 

Aanleg   
1) Ontgraven en afvoeren grond  3.578   1  
2) Aanvoer en aanbrengen zand  44.525   13 
3) Aanvoer en aanbrengen menggranulaat  18.970   6  
4 5 en 6) Aanvoer en aanbrengen asfalt onder en tussenlagen 1, 2 en 3  113.305   34  
7) Aanvoer en aanbrengen ZOAB  33.911   10  
Onderhoud   
8) Sloop en afvoeren ZOAB tijdens onderhoud (tweemaal)  6.605   2  
9) Aanvoer en aanbrengen ZOAB tijdens onderhoud (tweemaal)  67.821   20  
10) Sloop en afvoeren STAB laag 3 tijdens onderhoud  4.857   2  
11) Aanvoer en aanbrengen asfalt STAB laag 3 tijdens onderhoud  37,265   11  
Totaal aanleg 180.684 65 
Totaal onderhoud 116.548 35 
Totaal  297.232   100  

 
De tabel laat zien dat de stap ‘aanvoeren en aanbrengen van de drie STAB onderlagen’ verantwoordelijk is 
voor de meeste CO2 uitstoot (34%). Na deze fase heeft het onderhoud (vervanging) van de ZOAB-deklaag 
het grootste aandeel in de CO2 footprint van de aanleg van de wegverbreding (23%). Een belangrijke reden 
hiervoor is het feit dat het onderhoud van de deklaag tweemaal plaatsvindt in de tijdspanne van 20 jaar.  
De minste CO2 emissies worden veroorzaakt door het ontgraven en het afvoeren van de grond (1%).  
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Verdeling aanleg / onderhoud 
Onderstaand taartdiagram beschrijft de verdeling van de emissies over de aanleg en het onderhoud van de 
wegverbreding.  

 
Dit taartdiagram laat zien dat de aanleg van de weg het grootste aandeel heeft in de totale CO2 footprint van 
de wegverbreding over een tijdspanne van 20 jaar. Een verklaring hiervoor is dat het aanbrengen en 
aanvoeren van het zand naast aanvoer en aanbreng van de onderlagen een significant aandeel heeft in de 
CO2 emissies.  
Verdeling emissies per categorie 
Grofweg kunnen de CO2-emissies in drie categorieën worden opgedeeld: 
• Materiaal. 
• Materieel. 
• Transport. 
Onderstaand figuur geeft de verdeling per categorie voor het totale project. 
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Onderstaand figuur geeft voor elke ketenstap de verdeling over deze categorieën weer.  

 
Onderstaand figuur geeft een totaaloverzicht voor het project. 
Het materiaalverbruik (t.b.v. STAB en ZOAB) is duidelijk verantwoordelijk voor de grootste CO2-emissies 
(62%). Hierna volgt het transport (33%) en dan het materieel (5%).  
 
CO2 emissies asfalt 
Omdat de grootste CO2 emissies voornamelijk te vinden zijn in het materiaal van STAB en ZOAB-asfalt, is 
een onderverdeling gemaakt naar de winning van de grondstoffen, transport van de grondstoffen naar de 
asfaltcentrale en de productie van asfalt.  
Hieronder is de verdeling in kg CO2 emissies te vinden 

Ketenstap 
ZOAB-deklaag (kg CO2) 

3 STAB lagen (kg CO2) 

Onderhoud ZOAB-deklaag (kg CO2) 
Onderhoud Stab laag 1 (kg CO2) Totaal (kg CO2) 

Winning asfalt +bitumen (kleef) 18246  22.233  36.492 7246 84.217 
Transport winning locatie naar 
productielocatie  4.691   23.811  9.382  7.760 45.644 
Productie asfalt  8.667   55.768  17.334  18.169 99.938 
Transport productielocatie naar 
projectlocatie  405   11.386  810  3.709 16.310 
Mobiele werktuigen projectlocatie  1.902   952  3.804  381 7.039 

 
Hierin is te zien dat productie van asfalt de grootste impact heeft op de CO2 emissies in de asfaltketen.  
De winning van de grondstoffen voor ZOAB-asfalt bij onderhoud en de productie van het STAB-asfalt bij 
aanleg het hoogste aandeel heeft in de keten.  
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9) Aanvoer en aanbrengen ZOAB tijdens onderhoud
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De volgende grafiek geeft dit schematisch weer. 

 
 
CO2 emissie per ketenpartner 
Voor de CO2 emissies in alle stappen zijn verschillende (onder)aannemers verantwoordelijk. In de tabel op 
de volgende pagina’s wordt de verdeling van de CO2 emissies per ketenstap en ketenpartner weergegeven.
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Ketenstap Betrokken ketenpartner(s) Activiteit 
CO2 emissie 

(kg) per 
ketenpartner 

Percentage van 
totale CO2 emissies 

Hoofdaannemer BAM Leiden van project -  
Aanleg     
1) Ontgraven en afvoeren grond Van Oord  Grondwerk (mobiele werktuigen) 798 0,24% 

Westdijk/Millenaar & van Schaik Transport bulk over de weg 2.780 0,84% 
2) Aanvoer en aanbrengen zand Van Oord  Grondwerk (mobiele werktuigen 12.463 3,76% 

Westdijk/Millenaar & van Schaik Transport bulk over de weg 3.509 1,06% 
Grondstoffenbank Aanleveren materiaal (zand) 28.553 8,60% 

3) Aanvoer en aanbrengen 
menggranulaat 

Van Vliet  Aanleveren menggranulaat 11.235 3,39% 
Westdijk/Millenaar & van Schaik Transport bulk over de weg 6.383 1,92% 
BAM infra asfalt Aanbrengen menggranulaat 1.353 0,41% 

4 5 en 6) Aanvoer en aanbrengen 
asfalt onder en tussenlagen 1, 2 en 
3 

Asfaltcentrale ACB & HAC  Winning, transport en productie asfalt 22.233 7% 
Asfaltcentrale ACB & HAC Transport grondstoffen 23.811 7% 
Asfaltcentrale ACB & HAC Productie asfalt 55.768 17% 
BAM infra asfalt Aanleg asfalt 952 0,29% 
Westdijk/Millenaar & van Schaik Transport bulk over de weg 11.386 3,43% 

7) Aanvoer en aanbrengen ZOAB Asfaltcentrale ACB & HAC  Winning grondstoffen 18.246 6% 
Asfaltcentrale ACB & HAC Transport rondstoffen 4.691 1% 
Asfaltcentrale ACB & HAC Productie asfalt 8.667 2% 
Westdijk/Millenaar & van Schaik Transport bulk over de weg 1.902 0,57% 
BAM infra asfalt Aanleg asfalt 325 0,10% 
Van Velsen Aanbrengen reflectielijnen en strepentrekmachine 80 0,02% 
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Ketenstap Betrokken ketenpartner(s) Activiteit 
CO2 emissie (kg) 
per ketenpartner 

Percentage van 
totale CO2 emissies 

Onderhoud     
8) Sloop en afvoeren ZOAB tijdens 
onderhoud (tweemaal) 

Freesmij Asfalt wegfrezen met freesmachine 2.060 0,62% 
Wolfswinkel Onderhoud met Veegzuigwagen 742 0,22% 
Westdijk/Millenaar & van Schaik Transport bulk over de weg 3.804 1,15% 

9) Aanvoer en aanbrengen ZOAB 
tijdens onderhoud (tweemaal) 

Asfaltcentrale ACB & HAC  Winning grondstoffen 36.492 11% 
Asfaltcentrale ACB & HAC  Transport grondstoffen 9.382 3% 
Asfaltcentrale ACB & HAC  Productie asfalt 17.334 5% 
Westdijk/Millenaar & van Schaik Transport bulk over de weg 3.804 1,15% 
BAM infra asfalt Aanleg asfalt 810 0,24% 
Van Velsen Aanbrengen reflectielijnen en strepentrekmachine  0,00% 

10) Sloop en afvoeren STAB laag 3 
tijdens onderhoud 

Freesmij Asfalt wegfrezen met freesmachine 843 0,25% 
Wolfswinkel Onderhoud met Veegzuigwagen 304 0,09% 
Westdijk/Millenaar & van Schaik Transport bulk over de weg 3.709 1,12% 

11) Aanvoer en aanbrengen asfalt 
STAB laag 3 tijdens onderhoud 

Asfaltcentrale ACB & HAC  Winning grondstoffen 7.246 2,2% 
Asfaltcentrale ACB & HAC  Transport grondstoffen 7.760 2,3% 
Asfaltcentrale ACB & HAC  Productie asfalt 18.169 5,5% 
Westdijk/Millenaar & van Schaik Transport bulk over de weg 3.702 1,12% 
BAM infra asfalt Aanleg asfalt 381 0,11% 

Bovenstaande tabel laat zien dat de meeste CO2 emissies die vrijkomen bij het aanleggen van een wegverbreding toegekend worden aan de asfaltcentrales. 
Wanneer Rijkswaterstaat haar CO2 emissies in de keten wilt reduceren is het dus het meest interessant om met de asfaltcentrales in gesprek te gaan. Het is dan 
echter de vraag in hoeverre Rijkswaterstaat eisen mag stellen aan de asfaltcentrale. Wat is reëel en wat gaat te ver? Daarin een verschil tussen first tier supplier 
en second tier supplier. RWS mag de hoofdaannemer van het project (first tier supplier) niet passeren bij het in gesprek gaan met de asfaltcentrale. Intensief 
overleg met de hoofdaannemer over de mogelijke opties kan een uitkomst bieden. Daarna kan zij in gesprek gaan met de partijen om reële eisen te formuleren.  
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5 CONCLUSIE 
Met onderhavige ketenanalyse is geanalyseerd waar in de keten van wegverbreding de grootste CO2 emissies liggen. 
Gekozen is voor het analyseren van het project ‘Wegverbreding A4 Burgerveen-Leiden’. 
Het ketenmodel is onderverdeeld in twee delen. Deel 1 behandelt de aanleg van de wegverbreding.  
Deel twee behandelt het onderhoud van de wegverbreding. Omdat tijdens het onderhoud het ketenmodel 
meerdere malen doorlopen moet worden over de gestelde tijdspanne van twintig jaar zijn de CO2 emissies in 
twee delen berekend.  
 
5.1 CO2 emissies totaal en per ketenstap 
In deze ketenanalyse komt er bij 1 kilometer wegverbreding in totaal zo’n 331.833 kilogram CO2 vrij.  
Onderstaand taartdiagram beschrijft de berekende CO2 emissies per ketenstap. 

 
 
Het diagram laat zien dat de CO2 emissies die vrijkomen tijdens het aanvoeren en aanbrengen van STAB-
asfalt, het grootste aandeel uitmaken in de totale CO2 footprint (34%). Daarna maakt het aanvoeren en 
aanbrengen van ZOAB tijdens onderhoud het grootste deel uit van de footprint (10%). Dit komt doordat in 
twintig jaar twee keer onderhoud wordt gepleegd aan de ZOAB-deklaag.  
 
5.2 CO2 emissies per materiaal  
Met de materialen en processen horende bij asfalt STAB en ZOAB en zand is zo’n 89% van de totale CO2 uitstoot gemoeid. Onderstaande tabel laat dit zien.  
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Waarden Hoeveelheid in ton 
CO2 emissies materialen + 
processen 

% van totale 
hoeveelheid tonnen 
materiaal 

% van totale CO2 emissies in materialen 

Asfalt STAB 2.917 103.416 14% 41%
Asfalt ZOAB 1.103 95.389 5% 38%
Grond 3.453 0 16% 0%
Kleeflaag 1.213 1.213 6% 0%
Menggranulaat 1.850 11.235 9% 4%
Thermo markering 5 12.821 0% 5%
Zand 10.838 28.553 51% 11%
Eindtotaal 21.379 252.627 100% 100% 

 
Meer dan 62% van de totale CO2 emissies worden veroorzaakt door het materiaalverbruik. Het transport 
naar het werk van productielocaties tot aan het project veroorzaakt zo’n 33% van de totale CO2 emissies. 
Het materieel op het werk is verantwoordelijk voor zo’n 5% van de totale emissies.  
 

 
 
De categorie “materiaal” bestaat uit de emissies horende bij de winning van de grondstoffen, het transport 
van de grondstoffen richting productielocatie (bijvoorbeeld asfaltcentrale) en de emissies horende bij de 
productie van het materiaal/product. Binnen de categorie materialen wordt het merendeel van de emissies 
veroorzaakt door de asfaltsoorten en het zand.   
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De hoge emissies bij het asfalt worden veroorzaakt door een hoge specifieke CO2 emissie per eenheid 
product, terwijl de CO2 emissies bij zand veroorzaakt worden door een lage specifieke CO2 emissie per 
eenheid product in combinatie met een hoog gewichtvolume (gewicht). Dit is weergegeven. In onderstaande 
grafiek staat de onderverdeling in massa, waarin is te zien dat het zand zo’n 48% van de totale hoeveelheid 
aan tonnen beslaat. 
 

 
 
Uitgaande van deze ketenanalyse kunnen de maatregelen het beste gefocust worden op de materialen 
asfalt en zand én het bijbehorende transport.  
 
5.3 Asfalt 
Onderstaand figuur is afkomstig uit het Achtergrondrapport Nederlandse Asfalt Industrie van de Vakgroep 
Bitumineuze Werken van Bouwend Nederland en Ecochain LCA uit 2016. Het laat voor de onderzochte 
asfaltmengsels de gemiddelde verdeling van de CO2 emissies zien tussen de energie-inhoud van de 
gebruikte materialen, het transport van de materialen naar de asfaltcentrale en de productie van het asfalt. 
De rode pijl wijst naar het de kolom van het asfaltmengsel dat is gebruikt voor de wegverbreding A4 
Burgerveen-Leiden: enkellaags ZOAB.  
Dit zijn de resultaten voor een branchgemiddelde centrale (cijfers 2014), en dus niet specifiek voor de 
centrales die zijn gebruikt voor het behandelde project.  
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Hieruit blijkt dat het merendeel van de CO2 emissies van: 
• ZOAB regulier zijn gekoppeld aan de winning van de grondstoffen; 
• STAB zijn gekoppeld aan de productie van het asfalt in de asfaltcentrale. 
Ook het transport van de materialen heeft een groot aandeel in de CO2 emissies, aangezien de primaire 
materialen van ZOAB vanuit Noorwegen worden aangevoerd. 
Daarnaast geeft onderstaande grafiek weer dat de materialen bitumen, steenslag Morene en vulstof zorgen 
voor de grootste emissies binnen het grondstofverbruik voor de productie van asfalt. Ook dit figuur is 
afkomstig ook het genoemde Achtergrondrapport Nederlandse Asfalt Industrie. 
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5.4 Invloed ketenpartners 
In deze ketenanalyse zijn ook de CO2 emissies gerelateerd aan de ketenpartner. Hierin is te zien dat de 
asfaltcentrales duidelijk het grootste aandeel in de totale CO2 emissies van de aanleg van de wegverbreding 
verzorgen. Om invloed uit te oefenen op reductie van deze CO2 emissies, zal RWS in gesprek moeten gaan 
met de aannemer en de aan hen gerelateerde asfaltcentrales. Concrete maatregelen die RWS kan nemen al 
dan niet in samenwerking met de aannemer en zijn asfaltcentrales, wordt verder toegelicht in de 
contractstrategie (spoor 3).  
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6 REFLECTIE 
6.1 Representativiteit van wegverbreding A4 Burgerveen – Leiden 
De wegverbreding A4 Burgerveen – Leiden is in veel aspecten representatief de wegverbredingsprojecten 
van Rijkswaterstaat.  
De volgende aspecten zijn van belang: 
• Het project is niet aanbesteed als DBFM-contract. 
• Er is enkellaags ZOAB toegepast.  
• Het verbrede traject ligt in het Westen van hand land, waar de meeste snelwegen liggen. In het Westen is 

er gemiddeld genomen meer zand nodig per kilometer weg dan in de rest van het land. Het extra zand is 
nodig voor het compenseren van de zetting door de slappe ondergrond.  

 
Op de volgende punten is het project niet representatief: 
• Zandwinning. Primaire zandwinning (exclusief transport) is in het geanalyseerde project verantwoordelijk 

voor 9% van de totale CO2 emissies. 42% van deze emissies wordt veroorzaakt door de winning van 
zand uit de zee, de rest door de winning van zoet zand. Echter, voor een representatief project in het 
Westen van het land, waar de meeste snelwegen zijn, wordt meestal gebruik gemaakt van zout zand of 
van hergebruik van zand. Het geanalyseerde project is dus niet representatief. Bij het gebruik van zout 
zand zijn de emissies hoger, door het energie-intensievere proces van winning. Bij hergebruik is de CO2 emissie van het materiaal zand gelijk aan nul.  

• Transportafstanden zand 
De transportafstand van zand is in dit project erg laag (7 kilometer) in vergelijking tot andere projecten. 
Dit heeft een significante, reducerende, invloed op de CO2 emissies horende bij het transport van zand 
richting het project. Wanneer de ketenanalyse van de wegverbreding A4 als representatieve 
ketenanalyse wordt gebruikt voor alle wegverbredingen, moet rekening worden gehouden met de korte 
transportafstand van zand. Rijkswaterstaat kan de transportafstand gemakkelijk aanpassen in het Excel 
document met de berekeningen.  

6.2 Onzekerheid in data 
De analyse is voor een belangrijk deel gebaseerd op primaire data die aangeleverd is door BAM.  
De gegevens zijn gebaseerd op bijgehouden projectgegevens en aannames. De verzamelde gegevens zijn 
omgerekend van het totale project naar de functionele eenheid van 1 kilometer wegverbreding. Op deze 
manier is geprobeerd een representatief beeld van het project weer te geven. De verwachting is dat deze 
data betrouwbaar is, aangezien diverse directe projectmedewerkers hebben mee geholpen aan het 
verzamelen van de gegevens. Gebruikte aannames zijn afgestemd met calculatoren van BAM, maar er is 
nauw contact geweest met BAM waardoor verwacht wordt dat de data goed zijn.  
Mobiele werktuigen 
Daarnaast heeft BAM aannames gemaakt ten behoeve van het berekenen van het energieverbruik van het 
materieel (3% van de totale berekende CO2 uitstoot). Ze heeft aannames gemaakt over de werkuren, de 
gebruikte mobiele werktuigen en het verbruik van de werktuigen door deze te koppelen aan de gehanteerde 
brandstofverbruiksformules in DuboCalc. De aannames voor onderhoud zijn gebaseerd op 
onderhoudswerkzaamheden voor een andere weg, aangezien de wegverbreding van de A4 nog jong is en 
daar dus nog geen onderhoud op is gepleegd. De potentiele afwijking van de werkelijke gegevens ten 
opzichte van de geschatte data is onbekend. 
Gebruik van VBW-rapport 
Verder is de analyse voor een belangrijk deel gebaseerd op de Levenscyclusanalyse (LCA) van 17 branche 
representatieve asfaltmengsels die in 2016 door Ecochain LCA en door de Vakgroep Bitumineuze Werken 
van Bouwend Nederland is opgesteld. Dit rapport is gebaseerd op informatie uit 18 asfaltcentrales in 
Nederland.  
De volgende CO2 uitstoot hoeveelheden zijn hierop gebaseerd: 
• CO2 uitstoot van de grondstoffen voor asfalt 
• CO2 uitstoot het transport van deze grondstoffen naar de asfaltcentrales 
• CO2 uitstoot van het energieverbruik van de centrales tijdens het productieproces.  
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Samen bedragen deze hoeveelheden 41% van de totale hoeveelheid berekend CO2 emissie van het 
geanalyseerde project.  
Verder is voor de aannames gewerkt met Duboalc. DuboCalc maakt gebruikt van generieke gegevens en 
forfaitaire waardes. Dit is dus niet gebaseerd op de werkelijke gegevens van Rijkswaterstaat.  
 
6.3 Aanbevelingen voor verbetering van de ketenanalyse 
Opvragen gegevens over asfalt 
De winning van grondstoffen tot en met de productie van asfalt zorgt voor het grootste deel van de CO2 uitstoot van deze ketenanalyse. Bij een vervolgonderzoek wordt geadviseerd primaire gegevens op te 
vragen bij de gebruikte asfaltcentrales.  
Opvragen detailinformatie bij EcoChain en VBW 
Opvragen van detailinformatie bij EcoChain LCA en de Vakgroep Bitumineuze Werken van Bouwend 
Nederland. De CO2 gegevens voor het grondstofverbruik van de grondstoffen, het transport naar de 
asfaltcentrales en het verbruik van de asfaltproductie zijn in het gehanteerde rapport niet uitgesplist. 
Gegevens over deze uitsplitsing zorgen voor een volledigere ketenanalyse.  
Beschikbaarheid data mobiele werktuigen: Green Deal Het Nieuwe Draaien 
Tijdens het uitvoeren van de ketenanalyse op de wegverbreding is gestuit op de slechte beschikbaarheid 
van gegevens over het brandstofverbruik van de mobiele werktuigen. Om een goede analyse te maken 
waarin de CO2 emissies uit de verschillende stappen worden vergeleken, is het van belang om alle 
gegevens uit zoveel mogelijk primaire bronnen te verkrijgen. Op 26 mei 2016 is echter Green Deal het 
Nieuwe draaien door 28 organisaties uit de GWW en Infra getekend. In deze Green Deal hebben de parttijen 
afgesproken om de komende vier jaar te werken aan reductie van gemiddelde uitstoot van CO2, NOx en 
fijnstof door brandstofbesparende werken met mobiele werktuigen te stimuleren. Om deze reductie te 
monitoren zal het verbruik van de mobiele werktuigen structureel worden bijgehouden. Geadviseerd wordt 
om in een volgende analyse zoveel mogelijk gebruik te maken van deze werkelijke gegevens.  
Materiaalgegevens 
Voor de CO2 emissies van de materialen zoet- en zout zand, menggranulaat, bitumen emulsie en 
thermoplastische markering is uitgegaan van DuboCalc in plaats van primaire bronnen. Ook andere 
bronnen, zoals andere CO2 ketenanalyses of branchegegevens kunnen de ketenanalyse verder verbeteren.  
Uitbreiding van de analyse met LVO  
De scope van deze analyse sluit Levensduur Verlengend Onderhoud uit. Reden hiervoor is dat de emissies 
van LVO lager zijn dan van GO. Hiernaast gebeurt LVO niet volgens een vast stramien. Geadviseerd wordt 
te kijken of het nuttig en mogelijk is om LVO mee te nemen in een volgende analyse. Wanneer een 
uitbreiding op de ketenanalyse wordt gemaakt, moet namelijk bepaalde informatie voorhanden zijn. Hierbij 
valt te denken aan: Worden de LVO geregistreerd? Wat wordt er precies gedaan? Welke hoeveelheden 
worden gebruikt? Welke mobiele werktuigen worden ingezet? Het verkrijgen van deze data kost veel tijd en 
moeite, wat moet worden opgewogen tegen de relevantie van een dergelijke analyse. 
Transport van mobiele werktuigen 
Met betrekking tot de mobiele werktuigen is ook het transport van de werktuigen tot de projectlocatie niet 
meegenomen. Voor een groot project zoals de wegverbreding van de A4, waar het materieel langere tijd is, 
is het aandeel transport van de mobiele werktuigen verwaarloosbaar.  
Daarnaast wordt dit transport op verschillende wijze uitgevoerd: 
• Het mobiele werktuig rijdt zelf naar de locatie (kipper). 
• Het mobiele werktuig wordt vervoerd via een grote vrachtwagen (kraan). 
• Het mobiele werktuig rijdt zelf naar de locatie en neemt een tweede werktuig mee op een aanhanger 

(kipper met strepentrekmachine). 
Omdat het transport op zoveel verschillende wijze gebeurt en daarnaast ook niet structureel op dezelfde 
manier plaatsvindt, zouden aannames onbetrouwbaar worden. Om de ketenanalyse in de toekomst 
gedetailleerder te maken, is het meenemen van het transport van de mobiele werktuigen tot de projectlocatie 
een optie. Het is dan wel van belang om de wijze van transport goed in kaart te hebben, zodat duidelijke 
aannames kunnen worden gemaakt. 
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6.4 Maatschappelijk voortschrijdend inzicht 
Maatschappelijk voortschrijdend inzicht is een eis die de CO2-prestatieladder stelt aan ketenanalyses. 
Binnen deze term draait het om het belang van de ketenanalyse voor zowel Rijkswaterstaat als het belang 
van de ketenanalyse voor de markt/maatschappij.  
Aangrijpingspunten voor CO2 reductie 
Deze analyse geeft inzicht in de emissies per ketenstap, van de winning van grondstoffen tot en met het 
onderhoud van de weg. Dit levert aangrijpingspunten voor CO2 reductie, zie de vorige paragraaf. Deze zijn 
zeer relevant omdat er in de toekomst veel wegverbredingen plaats gaan vinden (zie Memo Programmering, 
december 2016).  
Combinatie van materiaalstromen 
Volgens de website van de Stichting van Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) zijn er al 
meerdere ketenanalyses uitgevoerd op het produceren van asfalt in asfaltcentrales en de materiaalstroom 
asfalt. Er is echter nog maar één ketenanalyse uitgevoerd op de aanleg van een weg (Arcadis). Voor deze 
ketenanalyse is geen primaire informatie verzameld over de aanleg van de weg. En er is nog geen enkele 
ketenanalyse is uitgevoerd op een wegverbreding.  
Toegevoegde waarde van deze analyse op de genoemde analyses is het bekijken van meerdere 
materiaalstromen in 1 project. Dit is interessant omdat er in een ontwerp altijd samenhang is tussen de 
materiaalstromen.  
Stimulans voor de markt 
Rijkswaterstaat is een grote opdrachtgever op het gebied van de aanleg van wegen, wegverbreding en het 
onderhoud van wegen. Met het publiceren van een ketenanalyse voor wegverbreding stimuleert 
Rijkswaterstaat de markt om zelf goed in kaart te brengen hoeveel CO2 emissies uitgestoten worden. Ook 
stimuleert ze de markt om na te denken over de gewenste CO2 reductieprogramma’s. 
 
6.5 Aanbevelingen de voor monitoring van CO2 emissies 
Rekening houden met onevenredige verdeling CO2 emissies over de jaren 
In deze ketenanalyse is uitgegaan van een tijdspanne van twintig jaar. De gemiddelde verwachte CO2 emissie per jaar is 16.591 kg CO2. Echter, binnen de geanalyseerde twintig jaar worden de CO2 emissies 
niet elk jaar uitgestoten. De grootste uitstoot zit in het jaar van de aanleg van de wegverbreding. In de jaren erna bepaalt het onderhoudsprogramma de tijdstippen van CO2 uitstoot. Onderstaande figuur illustreert dit. 
Bij het analyseren van monitoringsgegevens moet hier rekening mee worden gehouden.  
 
Vergelijking 1: CO2 emissies verdeeld over twintig jaar (relatief en absoluut) 
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De functionele eenheid van deze analyse is 1 km weg. De emissies zijn berekend voor een rechterrijbaan. 
Deze uitgangspunten zijn belangrijk voor het maken van vergelijkingen met andere projecten. Advies is om altijd scherp te zijn op de uitgangspunten bij het vergelijken van CO2 emissies.  
Standaard format voor aanlevering van gegevens 
Voor de monitoring zal Rijkswaterstaat keuzes moeten maken over de wijze van aanlevering van gegevens 
(welke indicatoren, eenheden en uitgangspunten). Een standaard Excel met daarin enkele invulvelden kan 
hier bijvoorbeeld een voorzet voor zijn. Op die manier weten aannemers welke gegevens Rijkswaterstaat 
aangeleverd wil krijgen en in welke vorm zij deze aangeleverd wil krijgen. 
Aanlevering van gegevens opnemen in contract met aannemer 
Dankzij een nauwe samenwerking met BAM is deze ketenanalyse voor een belangrijk deel gebaseerd op 
primaire data. Om niet afhankelijk hiervan te zijn is het beter de aanlevering van gegevens op te nemen in 
het contract met de aannemer. Dit heeft als bijkomende belangrijk voordeel dat de gegevensverzameling 
reeds bij de start van het project opgestart wordt. Dit zorgt volledige en accurate dataverzameling. In de rapportage Implementatie van Inkoopmaatregelen wordt verder ingegaan op het beter gaan monitoren van 
CO2-emissiegegevens. 
Verdiepte ligging 
Bij de wegverbreding van de A4 Burgerveen-Leiden is er een groot deel verdiept aangelegd.  
De werkzaamheden horende bij deze verdiepte ligging zijn in deze ketenanalyse niet meegenomen. Immers, in het verleden zijn verdiepte liggingen niet of nauwelijks aangelegd. Echter in de toekomst zal 
Rijkswaterstaat mogelijk meer met verdiepte aanlegtrajecten gaan werken, met aandacht voor de 
leefomgeving. Recent is bijvoorbeeld ook de Koning WA-tunnel bij Maastricht geopend en ook deze is 
ondergronds/verdiept aangelegd. Een verdiepte ligging kan per definitie leiden tot een aanzienlijk 
grondoverschot in het project. Wanneer meer verdiepte liggingen voor gaan komen bij het aanleggen van 
wegen, is het van belang om een aparte ketenanalyse te maken op de verdiepte ligging van een weg.  
Op deze manier blijft de representativiteit van de ketenanalyses geborgd en wordt monitoring van CO2 emissies betrouwbaar uitgevoerd. 
Weg frezen van meerdere STAB lagen 
In deze ketenanalyse is nu uitgegaan van het enkel weghalen van de bovenste STAB laag, omdat dit is 
vastgelegd in het OBR. Op sommige momenten worden echter alle lagen weggehaald wanneer iets 
bijzonders is gebeurd op de weg. RWS kan dezelfde berekening uit deze ketenanalyse gebruiken voor het berekenen van de CO2 emissies die vrijkomen bij het wegfrezen van alle STAB lagen, echter moeten dan 
wel enkele aanpassingen worden gemaakt:  
• De lagen zijn trapsgewijs opgebouwd. Een onderste laag is dus breder dan de bovenste STAB laag. 
• De freesmachine kan meerdere lagen weghalen, de snelheid van het frezen neemt alleen af.  

Aanpassingen in het verbruik van de freesmachine zijn dus niet nodig.  
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BIJLAGE 1: EISEN, METHODIEK EN BETROKKENEN 
Eisen vanuit CO2 prestatieladder 
De ketenanalyse is opgesteld conform de eisen van de CO2-prestatieladder (Handboek CO2  prestatieladder 3.0, 10 juni 2015).  
De CO2-prestatieladder stelt de volgende (rand)voorwaarden: 
a. De ketenanalyses dienen betrekking te hebben op de projectenportefeuille. Dit is gewaarborgd door het 

uitvoeren van de PMC-analyse.  
b. Het bedrijf dient eigen analyses uit te (laten) voeren. Het meeliften bij de uitvoering van een betaalde 

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

andere ketenanalyse voor een van de zes meest materiële emissies uit de rangorde. Dit is gewaarborgd 
door het uitvoeren van de PMC-analyse.  

d. 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. 
e. 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. 
 
Verder zijn de ketenanalyses, conform de CO2-prestatieladder, opgesteld volgens de richtlijnen uit de GHG 
Protocol Scope 3 Standard. 
 

 
Methodiek ketenanalyse 
Elk van de ketenanalyses is opgedeeld volgens de hoofdmodules van de Europese bepalingsmethoden  EN 15804 en de EN 159784 met inpassing van voor Nederland toepasselijke scenario's (2014).  
Toepassing van deze methoden is gebruikelijk voor bouwprojecten. Onderstaand figuur beschrijft de 
verschillende ketenfases die de methodiek onderscheidt. 
 
  
                                                      
4 Zie voor meer informatie over de bepalingsmethodes: 
https://www.milieudatabase.nl/imgcms/20141125_SBK_Bepalingsmethode_versie_2_0_definitief.pdf  
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Figuur 1: Weergave van verschillende fases in de ketenanalyse van bouwprojecten Stichting Bouwkwaliteit (2014) Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken p.10  
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRODUCTIEFASE (A1-3) 
De productiefase is verdeeld in drie stadia:  
1. Grondstofwinning (stadium A1). 
2. Transport van grondstofwinning naar de productielocatie van de grondstoffen (stadium A2). 
3. Productie van materialen op basis van de gewonnen grondstoffen (stadium A3).  
Voor wegverbreding bestaat deze fase uit het leegvaren naar de zandwinlocatie en de winning van zand 
voor wegverbreding (beide stadium A1). Stadium A2 en A3 zijn niet van toepassing omdat de gewonnen 
grond niet bewerkt wordt.  
 
BOUWFASE(A4-A5) 
De bouwfase is verdeeld in twee stadia: 
1. Transport naar bouwlocatie (stadium A4). Voor de wegverbredingketen bestaat dit stadium uit het varen 

van de zandwinlocatie naar de suppletielocatie (volvaren). 
2. Bouw en installatieproces, aanleg (stadium A5). Voor de wegverbredingketen bestaat dit stadium uit het 

suppleren vanaf de sleephopperzuiger op het strand en uit het aanbrengen van het juiste profiel op het 
land door bulldozers. 

 
Enkel de productiefase en de bouwfase zijn van toepassing in de ketenanalyse van wegverbreding.  Waarom de andere fases niet van toepassing zijn wordt hieronder toegelicht.  
 
GEBRUIKSFASE (B1-B7) 
De gebruiksfase is grofweg opgedeeld in twee delen: het gebruik en het onderhoud. Het gebruik beslaat het 
gebruik van het product dat in de productiefase is gemaakt. Het onderhoud wordt ook wel de instandhouding 
genoemd en is gericht op het onderhouden van het product, zodat het zijn functie behoudt. Het gebruik en 
het onderhoud zijn beide niet relevant voor de ketenanalyse van wegverbreding. De wegverbreding wordt 
niet ‘gebruikt’. Ook wordt de wegverbreding niet onderhouden: na een aantal jaren kan er wel nieuwe 
wegverbreding op de plek worden aangebracht, maar dit wordt weer gezien als een nieuw productieproces. 
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 SLOOP- EN VERWERKINGSFASE (C1-4) 
Deze fase richt zich vooral op de deconstructie (deconstruction, demolition), het transport van de materialen 
na deconstructie naar de afvalverwerker, het afvalverwerkingsproces (waste processing) en de uiteindelijke 
verwijdering van de materialen (disposal). Deze fase is niet relevant voor de ketenanalyse voor wegverbreding, omdat de wegverbreding niet wordt verwijderd. 
 
Op basis van de beschreven ketenfases beschrijft Hoofdstuk 2 de ketenstappen van een wegverbreding.  
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Toepassing van SBK-bepalingsmethode in deze ketenanalyse 
Alle stappen van de cyclus uit Hoofstuk 2 worden in de productiefase (A 1t/m3), de bouwfase (A4-5) en de sloop/onderhoudsfase geschaard. De CO2 emissies 
van een wegverbreding worden toegekend aan deze fases, met daarin de vijf ketenstappen van het winnen van de grondstof tot en met het aanbrengen van het 
juiste profiel. 
Hieronder is te zien welke bronnen binnen de stappen gebruikt zijn.  

 
 
 

A1 A2 A3 A4 A5 Onderhoud/sloop
Emissiefactoren: Transport bulk over de weg > 20 ton
Naar de Munnikenpolder

Emissiefactoren: dieselverbruik 
hydraulische graafmachine

Emissiefactoren: Transport bulk over de weg > 20 ton
Vanaf de Munnikenpolder

Emissiefactoren: dieselverbruik 
wiellaadschop en wals

Emissiefactoren: Transport bulk over de weg > 20 ton
Vanaf Leiden

Emissiefactoren: dieselverbruik 
wiellaadschop en wals

DuboCalc
Menggranulaat 250mm

Emissiefactoren: Transport bulk over de weg > 20 ton
Vanaf diverse locaties gemiddeld 30 kilometer

Emissiefactoren: dieselverbruik 
wiellaadschop en wals

VBW rapport:AC bin/base 50% PR VBW rapport:AC bin/base 50% PR VBW rapport:AC bin/base 50% PR
Emissiefactoren: Transport bulk over de weg > 20 ton
Vanaf de HAC en ACB (beide 50 kilometer

Emissiefactoren: dieselverbruik 
asfaltspreidmachine, wals en 
DuboCalc sproeiwagen

Emissiefactoren 
dieselverbruik
asfaltfreesmachine 
en DuboCalc veeg-
zuigwagen

VBW rapport:ZOAB Regulier VBW rapport:ZOAB Regulier VBW rapport:ZOAB Regulier
Emissiefactoren: Transport bulk over de weg > 20 ton
Vanaf de HAC en ACB (beide 50 kilometer

Emissiefactoren: dieselverbruik 
asfaltspreidmachine, wals en 
DuboCalc: strepentrekmachine

Emissiefactoren 
dieselverbruik
asfaltfreesmachine 
en DuboCalc veeg-
zuigwagen

Factor winning t/m productie
Factor winning
Factor transport van grondstoffen naar productielocatie
Factor productielocatie
Factor transport naar het project
Factor aanleg/bouw

DuboCalc: Landzand (per as)
In de Munnikenpolder

Fase

DuboCalc: Grond (per as) = 0 want vrijkomend op het werk

DuboCalc: Zeezand - Ophoogzand
Vanaf Ijmuiden
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BIJLAGE 2: ONDERBOUWING BEREKENINGEN 
Zie EXCELSHEET “REKENBLAD A4 BURGERVEEN-LEIDEN 20170222” 
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BIJLAGE 3: BRONNEN 
 
Rapport naam Eigenaar Te vinden Uitleg 
OBR Verhardingen, 
Versie 27 augustus 2016 

Rijkswaterstaat In bezit 
Rijkswaterstaat 

Het Referentiekader Beheer en 
Onderhoud geeft aan welk pakket aan maatregelen op het gebied van beheer 
en onderhoud noodzakelijk is om de 
infrastructuur die Rijkswaterstaat beheert op langere termijn in stand te 
houden en naar behoren te laten 
functioneren. De specificatie van de maatregelen 
voor het beheer en onderhoud vindt 
plaats in de zogenaamde 
objectbeheerregimes (OBR’s). 
Het OBR Verhardingen geeft het 
referentiekader voor het beheer en 
onderhoud van de verhardingen op de 
Rijkswegen. 

Achtergrondrapport 
Nederlandse Asfalt 
Industrie 

Vakgroep 
Bitumineuze 
Werken van Bouwend 
Nederland en 
Ecochain LCA 

Bouwendnederland.nl Levenscyclusanalyse (LCA) uit 2016 
voor het opstellen van 17 branche 
representatieve asfaltmengsels. 

DuboCalc versie 
4.01.2 bibliotheek 
4.03.04062015 

 www.dubocalc.nl  Met de softwaretool DuboCalc zijn alle 
milieueffecten van een materiaal vanaf 
de winning tot en met de sloop (dus de 
gehele levenscyclus) en het 
energiegebruik van een Grond- Weg- 
en Waterbouwwerk te berekenen. 
Vervolgens rekent DuboCalc deze 
effecten – én de effecten van alle 
andere materialen die ook in dat GWW-werk toegepast worden – om via de 
zogenaamde ‘schaduwprijsmethode’ tot 
één getal. De Milieu Kosten Indicator-waarde (MKI-waarde). De MKI-waarde 
geeft de milieubelasting van een 
civieltechnisch werk aan. Hoe lager de 
waarde, hoe minder milieubelasting. 

CO2emissiefactoren
.nl 

 www.co2emissiefacto
ren.nl  

Met de lijst CO2 -emissiefactoren kan de 
CO2-uitstoot van een organisatie of van 
een activiteit bepaald worden.  

Projectblad verbreding A4 
Burgerveen Leiden 

BAM Bamciviel.nl Projectblad met algemene informatie over het project wegverbreding A4 
Burgerveen Leiden.  

Handboek CO2 
prestatieladder 
versie 3.0 

SKAO www.skao.nl  De CO2-Prestatieladder is een 
duurzaamheidsinstrument met als doel 
de CO2-reductie in bedrijven substantieel te verhogen. Het gaat 
daarbij om reductie binnen de 
bedrijfsvoering én in de keten.  
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Rapport naam Eigenaar Te vinden Uitleg 
Dit kunnen bedrijven bereiken door 
nieuwe vormen van samenwerking en 
innovatie in de gehele keten. 
Het Handboek CO₂-Prestatieladder is het formele document dat het kader 
vormt voor de CO₂-Prestatieladder.  
In deze norm staan alle eisen voor het behalen, implementeren, behouden en 
verbeteren van een CO2-managementsysteem waaraan een 
gecertificeerd bedrijf conform de CO2-Prestatieladder moet voldoen. 
Daarnaast bevat het Handboek 
principes en eisen voor de competentie, 
consistentie en onpartijdigheid van de 
audit en certificering van de CO2-Prestatieladder en voor alle partijen die 
bij deze beoordeling betrokken zijn. 
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