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Inleiding 

Op 06 september 2015 is de ketenanalyse voor wegen geschreven o.b.v. een gebiedsontsluitingsweg van 10 

kilometer lang en 10 meter breed. De punten die potentieel veel impact hebben in co2-reductie zijn opgenomen in 

het plan van aanpak wat op 30-05-2016 is opgesteld. In dit plan van aanpak zijn de doelstellingen geformuleerd 

die in de periode 2016-2017 onderzocht zullen gaan worden.  

Voor u ligt het document dat de voortgang weergeeft op het plan van aanpak ketenanalyse wegen met d.d. 30-

05-2016. 

 

In deze memo wordt is per onderdeel de doelstelling beschreven, de manier hoe de doelstelling behaald zal  

worden en de status hiervan. 

 

Hoofddoelstelling: 

Doel is om de CO2-tool in de periode 2016-2018 verder te ontwikkelen zodat ook de aanlegfase en 

exploitatiefase hierin meegenomen kunnen worden. 

 

Hierin is het hoofddoel onderverdeeld in een aantal onderdelen die gezamenlijk het hoofddoel dienen 

• Inertie in het ontwerp 

• Assetmanagement 

• Rolweerstand 

 

Doel 1: Inertie in het ontwerp 

Aanpak Voortgang 

Onderzoeksrapport naar effect 

weginrichting op CO2 uitstoot 

In een eerste analyse is gebleken dat de weginrichting effect heeft op 

de co2-uitstoot, maar dat andere factoren bepalend zijn voor het 

wegontwerp. Maatgevende ontwerpcriteria die het wegontwerp bepalen 

zijn: 

• Milieunormen 

• Beperkingen in het landschap 

• Eisen aan verkeersveiligheid 

De algemene conclusie is dat verder onderzoek naar de weginrichting 

op dit moment geen meerwaarde heeft. Dit onderzoek is daarom 

opgeschort. 

Onderzoeksrapport naar effect 

dynamisch verkeersmanagement op 

CO2-uitstoot. 

Bij een nader onderzoek blijkt dat de focus van de adviesgroep wegen 

niet op dynamisch verkeersmanagement (DVM) ligt. Het aantal 

projecten waarop dit wordt geïmplementeerd is te laag om hier in de 

nabije toekomst co2-voordeel mee te kunnen bepalen. Wanneer in de 
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toekomst dit soort projecten weer een rol gaan spelen kan worden 

besloten dit onderzoek weer op te pakken. 

Vertaling naar de CO2-tool 

Het onderdeel inertie in het ontwerp is om bovenstaande redenen niet 

meegenomen in de CO2-tool. Implementatie blijkt geen meerwaarde te 

hebben. Daarnaast heeft de verbeterde software ertoe geleid dat 

berekeningen in DuboCalc worden uitgevoerd. 

 

Doel 2: Assetmanagement 

Aanpak Voortgang 

Onderzoeksrapport CO2-uitstoot 

tijdens onderhoud 

Aannemers worden intensief begeleid in de programmering van de 

werkzaamheden. Een belangrijk onderdeel van het wegonderhoud is 

het maaien van de bermen. Op dit moment wordt een intern onderzoek  

afgerond (Op de goede weg, d.d. 16-04-2017), waarbij wordt gekeken 

of hierbij CO2 reductie mogelijk is en hoe dit gestalte te geven. In de 

voorlopige conclusie kan gezegd worden dat dit mogelijk is door:  

1. Aanpassingen in het proces van maaien;  

2. Grasvergisting; 

3. Aangepast maaibeheer. 

 

Na het afronden van dit onderzoek zal worden bepaald op welke wijze 

de conclusies geïmplementeerd worden binnen Arcadis. Dit onderzoek 

is op aanvraag beschikbaar bij de adviesgroep Wegen. 

Maatregelendatabase beheer en 

onderhoud 

Zie bovenstaande. Afhankelijk van de definitieve resultaten wordt 

bekeken of de conclusies kunnen worden geïmplementeerd in een 

maatregelendatabase beheer en onderhoud. 

Vertaling naar CO2-tool Gepland in H2 2017. 

 

Doel 3: Rolweerstand 

Aanpak Voortgang 

Analyse functionele eisen CO2-

reductie 

In de LCA zijn vier fases te onderscheiden, ontwerp, realisatie, 

exploitatie en sloop. Het doel van deze analyse was om te bekijken op 

welke wijze de exploitatie beïnvloed kan worden door het ontwerp, 

aangezien in de exploitatie circa 95% van de CO2-uitstoot plaats vindt. 

De conclusie van deze analyse is dat EMVI-criteria zich voornamelijk 

richten op de realisatiefase en niet op de exploitatiefase. Hierbij is 

Arcadis afhankelijk van fabrikanten die zich, naast de realisatiefase, ook 

in de toekomst op de exploitatiefase gaat richten. 

Analyse best practices EMVI-criteria 

CO2-reductie 

Op basis van bovenstaande conclusie wordt in H2 2017 onderzocht op 

welke wijze Arcadis in de EMVI-criteria leveranciers kan sturen om ook 

co2-reductie te realiseren voor de exploitatiefase. Hiermee kan impact 

worden gemaakt op de 95% CO2-uitstoot. 

Opstellen uniforme bibliotheek 

functionele eisen CO2-reductie 
Afhankelijk van de resultaten wordt dit in H2 2017 geïmplementeerd. 
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Conclusie 

In de ketenanalyse Wegen van 05-09-2015 is de conclusie geweest dat de meeste impact in de exploitatiefase 

valt te behalen. Hierop is een plan van aanpak opgesteld (d.d. 30-05-2016) dat invulling geeft op de vraag om 

impact te hebben in de co2-keten. Hierop is ingezet om vanuit het ontwerp invloed uit te oefenen op de 

exploitatie. Door de verschillende onderzoeken te combineren is de conclusie dat het bereiken van co2-reductie 

vanuit het ontwerp lastig is te realiseren voor de exploitatie om te hieronder te noemen redenen. 

 

1. Inertie in het ontwerp: Andere ontwerpfactoren blijken maatgevend in het ontwerp te zijn: 

• Milieunormen 

• Beperking van het landschap 

• Eisen aan veiligheid 

Daarnaast blijkt DVM niet tot de kerntaak te behoren binnen de adviesgroep. Op basis van de huidige feiten wordt 

voorlopig geen vervolgtraject opgestart. 

 

2. Assetmanagement: Het is mogelijk om het beheer en onderhoudsproces anders in te richten, waardoor co2-

reductie kan worden bereikt. De effecten zijn echter marginaal. Afhankelijk van de definitieve resultaten wordt 

dit verwerkt in een maatregelendatabase. 

 

3. Rolweerstand: In de huidige situatie wordt er enkel eisen gesteld aan de realisatiefase. Daarbij zijn nog geen 

ontwikkelingen zichtbaar om ook de exploitatiefase te betrekken. Hierbij zal in H2 2017 worden onderzocht op 

welke wijze Arcadis invloed kan uitoefenen in de EMVI-criteria. 

 

Bij positief resultaat worden bovenstaande onderdelen geïmplementeerd in de co2-tool Wegen. Door de 

toegenomen focus en kennis op het gebied van duurzaamheid binnen Wegen is de co2-tool door de tijd 

ingehaald door het softwarepakket DuboCalc. Door de aanwezige kennis en uitgebreide mogelijkheden is dit 

pakket de standaard geworden binnen de adviesgroep. Aanbevelingen vanuit de onderzoek worden 

meegenomen en geborgd in het assetmanagement proces en adviesproces EMVI-criteria. 


