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Voorwoord 

V.d. Bosch Beton als producent van betonnen bestratingsmateriaal en NTP INFRA als 

opdrachtnemer van civieltechnische projecten zijn beide essentiële partijen in de keten van 

betonnen bestratingsmateriaal. Beide bedrijven hebben steeds meer aandacht voor het 

duurzaamheidsvraagstuk. Voor deze ketenanalyse hebben beide partijen hun krachten 

gebundeld en het resultaat ligt voor u. 

Deze ketenanalyse geeft inzicht in de CO2-emissie van de totale keten van het geproduceerde 

product. Dus niet alleen de emissie die vrijkomt bij de productie van het product in de fabriek van 

v.d. Bosch Beton, maar ook in die van haar leveranciers, het transport van de grondstoffen, het 

transport van de eindproducten, de verwerking in het werk en de recycling of het hergebruik na 

de normale levensduur. 

 

  

fig. 1: Tegelverharding 
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1. Inleiding 

Binnen het duurzaamheidsvraagstuk wordt niet alleen aandacht geschonken aan de 

inventarisatie en reductie van scope 1 en 2 emissies, maar is ook aandacht voor de emissies van 

derden waarvan NTP INFRA producten dan wel diensten afneemt. Deze zogenoemde 

ketenanalyse wordt voor een tweetal aspecten uitgevoerd, waarvan de ketenanalyse van 

betonnen bestratingsmateriaal er één is. In dit hoofdstuk worden eerst de eisen van de Stichting 

Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) betreffende een ketenanalyse 

opgesomd en daarna aangegeven hoe deze voor de ketenanalyse van betonnen 

bestratingsmateriaal wordt gehanteerd. 

1.1 Eisen SKAO 

Conform eis 4.A.1. dienen uit scope 3 tenminste twee analyses van GHG-genererende ketens 

van activiteiten gemaakt te worden. Deze analyses dienen conform de vier stappen op pagina 30 

en 31 van het GHG-Protocol, deel ‘’A Corporate Accounting and Reporting Standard’’ te worden 

vormgegeven. Deze stappen bestaan uit: 

Stap 1: Het beschrijven van de waardeketen (scope 3) 

Stap 2: Het identificeren van de relevante categorieën 

Stap 3: Ontleden van de processtappen in de keten  

Stap 4: Emissie inventarisatie 

 

Scope 3 wordt op pagina 29 van hetzelfde protocol onderverdeeld in verschillende categorieën. 

Als aannemer dient t.b.v. de analyse tenminste één ketenanalyse gemaakt te worden uit de 

categorie: ‘’Extraction and production of purchased materials and fuels’’. De andere analyse dient 

betrekking te hebben op één van de volgende categorieën: 

 Transport-related activities 

 Electricity-related activities not included in scope 2 

 Leased assets, franchises and outsourced activities 

 Use of sold products and services 

 Waste disposal 

1.2 Inleiding 

 Zoals hiervoor benoemd, dient tenminste één ketenanalyse gemaakt te worden uit de categorie: 

‘’Extraction and production of purchased materials and fuels’’. In dit document wordt een 

ketenanalyse gemaakt van een dergelijk product. Voor deze ketenanalyse zijn de hoofdstukken 2 

tot en met 5 conform het stappenplan van hierboven ingedeeld. Tot slot wordt in hoofdstuk 6 een 

stap 5 toegevoegd, waarin wordt ingegaan op de analyse van de resultaten en 

verbetervoorstellen. 
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2 Stap 1: Waardeketen NTP INFRA 

NTP INFRA is een opdrachtnemer in de civiele sector, welke verschillende soorten 

infrastructurele projecten uitvoert. In stap 1 wordt aandacht besteed aan de organisatie NTP om 

te kunnen identificeren welke producten NTP INFRA afneemt van leveranciers (zie onderstaand 

plaatje). Aangezien NTP naast aandacht voor de eigen emissies ook aandacht heeft voor de 

emissie van derden waarvan NTP producten dan wel diensten afneemt, wordt vervolgens 

gekeken welke (grote) leveranties t.b.v. de projecten worden gedaan. Dit alles met als doel om 

via samenwerking in de keten (met een relevante leverancier) te komen tot een verdere reductie 

van de CO2-emissie. 
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3 Stap 2: Rangorde leveranties 

Om ervoor te zorgen dat deze ketenanalyse relevant is voor de scope 3 emissie van NTP INFRA 

wordt in deze stap een top-10 samengesteld van de hoeveelheid ingekochte materialen. 

Daarnaast wordt op basis van de inkoopgegevens bekeken welke leverancier hierin het grootste 

aandeel heeft. 

3.1 Belangrijkste leveranties 

Om tot de belangrijkste leveranties van NTP INFRA te komen zijn aan de hand van de 

inkoopcijfers van NTP INFRA de belangrijkste leveranciers in een top-10 gerangschikt.  

Deze top-10 is gebaseerd op basis van de inkoopprijzen in de genoemde jaren. 

 

  Leveranties 2017 Leveranties 2012 Leveranties 2011 Leveranties 2010 

1 Asfalt Asfalt Asfalt Asfalt 

2 Betonnen bestrating Betonnen bestrating Straatstenen Betonnen bestrating 

3 Straatstenen Menggranulaat Betonnen bestrating Menggranulaat 

4 Menggranulaat Straatstenen Beton riool Straatstenen 

5 Zand Beton riool Kunststof riool Beton riool 

6 Beton riool Kunststof riool Menggranulaat Wegmarkering 

7 Kunststof riool Zand Wegmarkering Kunststof riool 

8 Betonmortel Putranden en kolken Zand Putranden en kolken 

9 Putranden en kolken Betonmortel Keermuren Betonnen mortel 

10 Damwanden Keermuren Damwanden Keermuren 

 

Ondanks dat in 2011 de leverantie van betonnen bestratingsmateriaal minder was, blijkt uit de 

analyse van de afgelopen jaren dat de betonnen bestratingsmaterialen na asfalt het belangrijkste 

aandeel vormen van de ingekochte producten voor het proces. Als namelijk naar de ingekochte 

hoeveelheden van de afgelopen drie jaar wordt gekeken, is te zien dat meer betonnen 

bestratingsmateriaal is ingekocht dan menggranulaat. Ook uit de cijfers van 2017 blijkt dat 

betonnen bestratingsmateriaal nog in de top 3 staat. 

Er dient een ketenanalyse gemaakt te worden voor één van de twee meest materiële emissies en 

een andere voor één van de zes meest materiële emissies. Aangezien asfalt als ketenanalyse 

binnen Nederland al heel erg vaak voor komt hebben wij gekozen om de betonnen 

bestratingsmaterialen aan een ketenanalyse te onderwerpen (beschreven in deze rapportage). 

De 2e ketenanalyse die uitgevoerd is, is de ketenanalyse “Betonnen rioleringsbuizen en PVC-

rioleringsbuizen” (uitgewerkt in een separate rapportage). 
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3.2 Leveranciers 

Om deze ketenanalyse van betonnen bestratingsmaterialen vorm te kunnen geven dient hierin 

samenwerking te worden gezocht met een leverancier. Uit de analyse van de inkoopgegevens 

(2010 – 2012 en 2017 ) blijkt dat v.d. Bosch Beton ons ruim 45% van de betonnen 

bestratingsmaterialen levert en daarmee onze grootste leverancier is van deze materialen. 

Daarom is besloten om deze ketenanalyse samen met v.d. Bosch Beton vorm te geven.  
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4 Stap 3: Processtappen betonnen bestratingsmateriaal 

In de twee vorige stappen is aangetoond dat betonnen bestratingsmaterialen een belangrijke 

keten vormen in de projecten die NTP INFRA realiseert. Voordat de CO2-emissie van deze keten 

kan worden gekwantificeerd is het noodzakelijk eerst de keten te ontleden. Daarom wordt in dit 

hoofdstuk eerst het assortiment van v.d. Bosch Beton, de keten en haar grondstoffen 

beschreven. Als deze de juiste aandacht hebben gehad is het mogelijk om ook het 

productieproces, de levering naar de klant, de verwerking en eventueel hergebruik te beschrijven. 

4.1 Assortiment v.d. Bosch Beton 

V.d. Bosch Beton is een organisatie met fabrieken in Almelo en Vriezenveen. Het hoofdkantoor is 

gevestigd in Almelo, met de verkoopafdelingen van betonproducten. V.d. Bosch Beton  is 

gespecialiseerd in de fabricage en levering van hoogwaardige betonbestratingsproducten. 

Het bedrijf levert een grote verscheidenheid aan betonnen bestratingsproducten, die onder te 

verdelen zijn in een vijftal hoofdgroepen.  

Deze betreffen (in afnemende grootte van productieomvang): 

 Betonstraatstenen 

 Opsluit- en trottoirbanden 

 Betontegels 

 Grasbetontegels 

 Overig  

 

 

4.2 

fig. 2:Betonstraatstenen 
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4.2       Ketenbeschrijving 

De keten van betonnen bestratingsmaterialen omvat niet alleen de productie van de elementen in 

de fabriek van v.d. Bosch Beton. Voordat deze productie kan plaatsvinden, dienen de 

grondstoffen namelijk te worden geproduceerd en naar v.d. Bosch Beton in Almelo dan wel 

Vriezenveen te worden vervoerd. Daarnaast behoort ook het transport van de fabriek naar zijn 

uiteindelijke bestemming, de verwerking van de materialen en het eventuele hergebruik tot deze 

keten. Bij al deze fasen komt CO2 vrij. Om de CO2-emissie van de keten van betonnen 

bestratingsmaterialen te bepalen dienen deze 6 hoofdfasen als uitgangspunt (zie onderstaand 

figuur).  Verderop in dit hoofdstuk worden de verschillende fasen nader toegelicht. 

 

 

 

4.3 Grondstoffen en bijbehorende leveranciers 

De betonnen bestratingsmaterialen kennen een viertal basisgrondstoffen: zand, grind, cement en 

water. Binnen deze basisgrondstoffen zijn allerlei verschillende soorten en deze worden in 

verschillende mengverhoudingen toegepast. Daarnaast worden verschillende hulp- en 

toeslagstoffen gebruikt om de specifieke eigenschappen aan het product te verkrijgen. Op basis 

van de inkoopgegevens van v.d. Bosch Beton uit 2012 worden in deze paragraaf de ingekochte 

grondstoffen geïnventariseerd.  

4.3.1 Zand 

Goed beton is een mengsel waarin de korrelgroottes van de verschillende soorten zand en grind, 

in de juiste hoeveelheden, elkaar zodanig aanvullen dat het mengsel uithardt tot een steenachtig 

en duurzaam materiaal.  

Voor deze ketenanalyse worden deze  

verschillende soorten niet nader  

gespecificeerd. De verschillende  

korrelsamenstellingen hebben namelijk  

nauwelijks invloed op de CO2-emissie.  

 

De verschillende soorten zand worden bij  

drie leveranciers ingekocht en worden zowel  

per boot als vrachtwagen naar de vestigingen  

in Almelo en Vriezenveen getransporteerd.  

Voor het bepalen van de CO2-emissie van het 

transport worden deze transportbewegingen  

naar rato meegenomen.  
  

Productie
grondstof

Transport 
grondstof

Productie 
beton

Transport 
product

Verwerking 
product

Hergebruik 
na 

levensduur

fig.3: v.d. Bosch Beton, vestiging Amelo 
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4.3.2 Grind 

Ook voor het grind geldt dat deze uit verschillende korrelsamenstellingen bestaat. Deze worden 

ook door verschillende leveranciers vanuit verschillende steengroeven geleverd. Net als bij het 

zand wordt het grind door middel van verschillende wijzen van vervoer (vrachtwagen en boot) 

naar v.d. Bosch Beton getransporteerd. Voor het bepalen van de CO2-emissie wordt dit op basis 

van de inkoopgegevens van 2012 naar rato meegenomen. 

4.3.3 Cement 

Cement, dat voornamelijk uit calcium 

waterstofsilicaat bestaat, is een 

fijngemalen materiaal dat na mengen 

met water een plastische massa 

vormt. Cement is één van de 

belangrijke grondstoffen van de 

betonnen bestratingsmaterialen.  

Er zijn verschillende cementtypes: 

CEM I tot V. Afhankelijk van het type 

bevat het cement een minimum- en 

maximumgehalte aan portlandklinker 

en hoogovenslak. De verhoudingen 

welke door v.d. Bosch Beton worden 

gebruikt, staan in de figuur hiernaast 

weergegeven.  

De verschillende cementsoorten 

worden door vrachtwagens vanuit verschillende fabrieken aangevoerd. Zo worden zowel CEM II, 

III als V geleverd door Encl; CEM II en V vanuit Maastricht en CEM III vanuit de fabriek in 

IJmuiden. CEM I wordt geleverd vanuit Aalborg in Denemarken. 

Het grootste deel van de CO2-uitstoot van cement geschiedt bij de productie. De CO2-uitstoot 

verschilt echter per type cement. Dit komt voornamelijk door de verschillende samenstelling van 

het cement. Deze samenstelling is voor deze ketenanalyse voor CEM I, II en III gebaseerd op 

Taylor e.a. (2006) en de samenstelling van composietcement kent zijn grond in Encl (2010). 

 

  

 

Product 

CEM I [%] 

Wit cement 

CEM II [%] 

Portland 

CEM III [%] 

Hoogoven 

CEM V [%] 

Composiet 

Klinker 95 75 30 50 

Vliegas 0 25 0 25 

Hoogovenslak 0 0 65 25 

Gips 5 0 5 0 

2%

69%

27%

2%

Ingekocht cement 2012

CEM I  (739 ton) = 2%

CEM II  (28.005 ton) = 69%

CEM III  (10.952 ton) = 27%

CEM V  (623 ton) = 2%
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4.3.4 Water 

Het toevoegen van water zorgt ervoor dat het cement hard wordt. Water kan niet onbeperkt 

worden toegevoegd. De verharding van cement is een chemische reactie die een beperkte 

hoeveelheid water vraagt. Een teveel aan water levert zwakker beton (‘’water is vergif voor 

beton’’). Een tekort aan water zorgt er echter weer voor dat niet alle cement reageert. Het gevolg 

is dat een juiste verhouding tussen water en cement (de zogeheten water / cementfactor) 

noodzakelijk is om een goede kwaliteit beton te verkrijgen. Voor deze ketenanalyse wordt 

uitgegaan van een water / cementfactor van 0,35. 

4.3.5 Hulpstoffen 

Hulpstoffen worden gebruikt om aan de producten specifieke eigenschappen toe te kennen. 

Voorbeelden van hulpstoffen zijn versnellers of plastificeerders. Daarnaast worden verschillende 

soorten verf toegepast om het product een bepaalde kleur te geven. De diversiteit aan 

hulpstoffen is erg groot, maar het aandeel erg klein (2 procent). Door deze grote diversiteit aan 

hulpstoffen en de kleine hoeveelheden die worden toegepast, is ervoor gekozen deze niet mee te 

nemen in het bepalen van de CO2-emissie die bij de productie en het transport van deze 

grondstoffen vrijkomen. 

4.4 Transport grondstoffen 

In de keten van de betonnen bestratingsmaterialen vindt op verschillende momenten transport 

plaats. Eén van de belangrijkste transporten is die van de grondstoffen naar de fabriek van v.d 

Bosch Beton in Almelo dan wel Vriezenveen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van verschillende 

middelen van vervoer. In de volgende paragrafen wordt per grondstof aangegeven waar deze 

vandaan komt en hoe deze wordt getransporteerd. 

4.5 Productieproces 

Tijdens de productie in de fabrieken in Almelo en Vriezenveen worden deze grondstoffen 

omgezet in het uiteindelijke product. Deze grondstoffen worden vanuit silo’s in de juiste 

mengverhoudingen tot een juist mengsel verwerkt voor het te produceren product. Hierbij komt 

CO2 vrij. Via de betreffende mallen, de juiste verdichting en een stempel voor het juiste profiel is 

het product gereed om minimaal 1 dag uit te harden. Daarna kunnen de producten verpakt 

worden en getransporteerd worden naar de klant. 

4.6 Transport bouwplaats 

V.d. Bosch Beton produceert niet alleen het beton, maar levert de producten ook af. De 

bestemmingslocatie betreft veelal de bouwplaats waar de betreffende producten in het project 

worden toegepast. Voor het transport naar de klant wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 
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eigen vrachtwagens. De vraag naar de producten overstijgt de vervoerscapaciteit nog wel eens, 

waardoor ook gebruik gemaakt wordt van vrachtwagens van derden.  

4.7 Verwerking product 

Als v.d. Bosch Beton de betonnen bestratingsmaterialen heeft geleverd kunnen aannemers als 

NTP INFRA de materialen verwerken in het project. Bij de verwerking van de betonnen 

bestratingsmaterialen worden materieelstukken als shovels, kranen, trilplaten en betonzagen 

ingezet. 

4.8 Hergebruik product na theoretische levensduur 

Aan het einde van de levensduur kan de aannemer de vrijkomende betonproducten hergebruiken 

of de producten kunnen dienen als grondstof voor nieuwe producten. Bij beide bewerkingen komt 

CO2 vrij.  

Afhankelijk van het toepassingsgebied van de betonnen bestratingsmaterialen is de levensduur 

langer of korter dan de theoretische levensduur. Een en ander is afhankelijk van de 

omstandigheden ter plaatse en het gebruik ervan (aslasten, zuurgraden, voertuigbewegingen, 

e.d.). Het is aan de eigenaar/beheerder van de verharding te besluiten of de bestrating wel of niet 

vervangen dient te worden. 

In paragraaf 5.6 wordt e.e.a. nader toegelicht. 
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5 Stap 4: Emissie inventarisatie 

Bij het ontleden van de keten is geconstateerd dat de CO2-emissie gedurende een zestal stappen 

in de keten wordt veroorzaakt, namelijk: de productie van de grondstoffen, het transport van de 

grondstoffen, de productie van de bestratingsmaterialen, het transport van de producten naar de 

klant, de verwerking en het hergebruik na de theoretische levensduur. De CO2-emissie van deze 

zes stappen worden hier achtereenvolgens uitgewerkt. Om deze verschillende emissies te 

kunnen vergelijken en bij elkaar op te tellen worden al deze emissies teruggerekend naar de 

eenheid kg CO2 / ton bestratingsmateriaal. Deze resultaten worden vervolgens samengevat in 

een conclusie. 

5.1 Grondstoffen 

Voordat de emissies van CO2 in bestratingsmateriaal kunnen worden bepaald worden eerst de 

CO2-emissies van de grondstoffen zelf bepaald. Eerst wordt de CO2-emissie van de verschillende 

cementsoorten berekend en daarna die van de overige grondstoffen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

fig. 4: Project NTP: Woonrijp maken 

5.1.1 Cement 

In de voorgaande stap (paragraaf 4.3) is geconstateerd dat de CO2 per cementsoort varieert en is 

de samenstelling van deze verschillende soorten besproken. Het betreffen hier echter 

volumepercentages en voor het bepalen van de CO2-emissie maken we gebruik van 

massapercentages. Om deze volumepercentages om te rekenen naar massapercentages, wordt 

gebruik gemaakt van onderstaande dichtheden: 

Klinker   1,4 ton / m3 http://www.simetric.co.uk/si_materials.htm 

Vliegas  2,2 ton / m3  http://www.chemischefeitelijkheden.nl/Uploads/Magazines/h028.pdf 

Hoogovenslak: 1,89 ton / m3 http://www.pelt-hooykaas.nl/weg-en-waterbouw/downloads/42 

Gips:  1,12 ton / m3 http://www.simetric.co.uk/si_materials.htm 

Op basis van deze dichtheden en de conversiefactoren conform Ecofys (2009) en Flower and 

Sanjayan (2007) zijn de CO2-emissie voor de verschillende cementsoorten bepaald: 

http://www.simetric.co.uk/si_materials.htm
http://www.chemischefeitelijkheden.nl/Uploads/Magazines/h028.pdf
http://www.pelt-hooykaas.nl/weg-en-waterbouw/downloads/42
http://www.simetric.co.uk/si_materials.htm
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Als naar de uitkomsten van CO2-emissie van de verschillende cementsoorten wordt gekeken, valt 

op dat veruit het grootste deel van de emissies wordt veroorzaakt door de productie van klinker. 

Dit heeft tot gevolg dat de cementsoorten met een hoger klinkergehalte een hogere CO2-emissie 

hebben. 
 

5.1.2 Overige grondstoffen 

Voor de overige conversiefactoren is gebruik gemaakt van de waarden uit Greeve en Seventer 

(2008) en zijn in de onderstaande tabel weergegeven. Uit deze tabel blijkt dat water geen 

significante bijdrage levert aan de CO2-emissie en wordt dan ook verder buiten beschouwing 

gelaten.  

 

 

 

5.1.3 Grondstoffen in bestratingsmateriaal 

 

Hiervoor is de emissie van de verschillende  

grondstoffen bepaald dan wel berekend.  

Om de bijdrage aan de CO2-emissie van  

de bestratingsmaterialen te bepalen dient  

gekeken te worden naar de verhouding  

in het eindproduct. Om de mengverhouding  

van de verschillende stoffen te bepalen,  

wordt gebruik gemaakt van de  

inkoophoeveelheden van 2012 en een  

 

Product 

Conver-

siefactor 

CEM 

I 

CEM 

II 

CEM 

III 

CEM 

V 

 

Klinker 820 779 615 246 410 kg CO2 / ton stof 

Vliegas 27 0 7 0 7 kg CO2 / ton stof 

Hoogovenslak 143 0 0 93 36 kg CO2 / ton stof 

Gips 10 1 0 0 0 kg CO2 / ton stof 

Totaal  780 622 339 453 kg CO2 / ton stof 

Eenheid Zand Grind Water 

Kg CO2 / ton stof 5,6 9,3 0,28 

14%

36%

0,1%

45%

5%

Massapercentages van de grondstoffen  
van  v.d. Bosch Beton 2012

Cement

Grind

Hulpstoffen

Zand

Water
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water / cementfactor van 0,35. Dit is een  

vaste verhouding resulterend in een  

optimale  kwaliteit van het beton. 

 

 

   2012 
Bij ieder soort product wordt één soort cement toegepast.  

Om de bijdrage van cement te bepalen, wordt de verhouding 

van de ingekochte hoeveelheden aangehouden.  

Hiernaast zijn de resultaten opgesomd. 

 

 
CEM I: 0,14 x 0,02 x 780 = 2,2 

CEM II: 0,14 x 0,69 x 622 = 60,1 

CEM III: 0,14 x 0,27 x 339 = 12,8 

CEM V: 0,14 x 0,02 x 453 = 1,3 

Zand: 0,45 x 5,6 = 2,5 

Grind: 0,36 x 9,3 = 3,3 

Water: 0,05 x 0,28 = 0,01 

 

 

 

5.2 Transport grondstoffen 

Zoals in stap 3 is ontleed worden de grondstoffen middels verschillende wijzen van vervoer 

getransporteerd en kennen ze een verschillende herkomst. Voor het transport per boot wordt een 

conversiefactor van 0,6 kg CO2 / km gehanteerd en voor het transport per vrachtwagen een 

waarde van 0,91 kg CO2 / km (op basis van de aangeleverde gegevens van v.d. Bosch Beton).  

 

In de nevenstaande tabel is een 

samenvatting gegeven van de CO2-emissie 

van het transport van de verschillende 

grondstoffen. 

 

Het witte cement (CEM I) is een  

cement dat wordt verkregen door het 

malen van de hoofdcomponent witte 

portlandcementklinker.  

Deze wordt verkregen in Denemarken, 

maar wordt uitsluitend geleverd als er  

ook een retourvracht is gepland.  

Daarom wordt in tegenstelling tot de 

Product Aandeel 

eindproduct 

Emissie 

[kg CO2 / ton] 

Zand 44,8% 4,0 

Grind 35,8% 10,7 

CEM I 0,3% 0,2 

CEM II 9,9% 5,4 

CEM III 3,9% 1,3 

CEM V 0,2% 0,3 

Water 5,0% - 

Hulpstoffen 0,1% - 

Product CO2-emissie 

[kg CO2 / ton 

product] 

CEM I 2,2 

CEM II 60,1 

CEM III 12,8 

CEM V 1,3 

Zand 2,5 

Grind 3,3 

Water 0,01 

Totaal 82,1 
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andere grondstoffen hier gerekend  

met de afstand van een enkele reis. 

 

 
 

 

Totaal 100,0% 21,9 

5.3 Productieproces 

Om de CO2-emissie van het produceren van de betonnen bestratingsmaterialen te bepalen, 

wordt gebruik gemaakt van de CO2-emissie van v.d. Bosch Beton voor scope 1 en 2 over het jaar 

2012. Hierbij wordt echter het brandstofverbruik voor vrachtwagens achterwege gelaten, deze 

emissies worden meegenomen bij de levering naar de klant. 

 

Energiebron Hoeveelheid 2012 Conversiefactor* CO2-emissie [ton] 

Grijze elektriciteit 2.461.319 kWh  455 1.119 

Aardgas 22.398 Nm3 1825 409 

Brandstof materieel 60.606 liter 3135 190 

Brandstof auto’s 19.776 liter 3135 62 

Totaal   1.780 

*Conversiefactoren conform Handboek CO2-prestatieladder 2.1 

Voor 2012 is de productie 283 duizend ton bestratingsmateriaal (totale inkoop over 2012 plus 

water). Hierbij wordt 1.780 ton CO2 uitgestoten. Per ton bestratingsmateriaal betreft dit  

6,28 kg CO2. 

 

Jaar Bestratingsmateriaal 

[ton] 

CO2-emissie 

[ton] 

Uitstoot per ton 

bestratingsmateriaal 

2012 283.000  1.780 6,28 kg CO2 

 

5.4 Levering klant 

De levering naar de klant geschiedt zoveel mogelijk met vrachtwagens van v.d. Bosch Beton. 

Indien nodig wordt ook extern transport ingezet. Hieronder worden de emissies voor het transport 

van de producten naar de klant uitgewerkt. 

5.4.1 Eigen transport 

Uit de administratie blijkt dat voor het transport van de producten naar de klant 401.792 liter 

diesel is gebruikt. Met een conversiefactor van 3.135 gr. CO2 / liter diesel [ProRail 2010] betekent 
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dit een CO2-emissie van 1.260 ton CO2. Per ton bestratingsmateriaal komt dit neer op een 

emissie van 4,45 kg CO2. 

5.4.2 Transport door derden 

Op jaarbasis wordt ongeveer 35 procent van het transport uitbesteed aan derden. Dit betekent 

voor het transport van de betonnen bestratingsmaterialen 0,35 x (4,45/0,65) = 2,40 kg CO2 door 

vrachtwagens van derden wordt uitgestoten per ton bestratingsmateriaal. 

5.4.3 Transport totaal 

Voor het transport van een ton bestratingsmaterialen wordt dus 6,85 kg CO2 uitgestoten. 

5.5 Verwerking product 

Als v.d. Bosch Beton de bestratingsmaterialen geleverd heeft, kunnen aannemers als NTP de 

producten verwerken in het project. Voor het verwerken van bestratingsmaterialen worden 

diverse materieelstukken gebruikt, zoals shovels, kranen, mechanisch legmaterieel, trilplaten en 

betonzagen. In deze ketenanalyse wordt hier niet verder op ingegaan, omdat deze analyse al 

meegenomen wordt in scope 1 en 2 van NTP. 

5.6 Hergebruik product na theoretische levensduur 

Wanneer de betonnen bestratingsproducten aan het einde van hun theoretische levensduur zijn, 

kunnen eigenaren (bijv. gemeenten) besluiten de producten te laten verwijderen en te laten 

vervangen door nieuwe producten. In de bestekomschrijvingen wordt in dit geval meestal vermeld 

dat de vrijkomende betonproducten voor de opdrachtgever geen waarde hebben en vervallen 

aan de aannemer. 

De aannemer heeft vervolgens 2 keuzes m.b.t. deze vrijgekomen materialen:  

a. Vervoeren en herleggen op een andere locatie waar de stenen vanwege een andere 

toepassing nog jaren mee kunnen, of:  

b. Vervoeren naar een breekinstallatie en het gebroken materiaal hergebruiken als 

betongranulaat in een fundering of als grondstof voor een nieuw betonproduct. 

Voor het berekenen van de CO2-uitstoot voor de afvoer van stenen wordt een aanname gedaan. 

Aanname is dat een gemiddelde vracht 100 km retour is en dat bij 1 vracht 20 ton stenen worden 

vervoerd. Voor deze vracht geldt een uitstoot van 91 kg CO2 (bron: “Project Carbon Calculator”-

tool van de BAM). De hoeveelheid CO2 die uitgestoten wordt op het moment dat 1 ton 

bestratingsmateriaal afgevoerd wordt is daarmee 4,55 kg CO2/ton.  

De aanvoer van gebroken beton als toeslagmateriaal is al meegenomen in de aanvoer van 

grondstoffen (zie paragraaf 5.2). Hiermee wordt het delven van nieuwe grondstoffen voorkomen. 
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De aanvoer van gebroken puingranulaat als funderingsmateriaal is al meegenomen in de 

footprint van aannemers (o.a. NTP). 

De CO2-uitstoot  t.b.v. het herleggen van stenen komt voor rekening van die aannemer die ze 

hergebruikt en deze berekening wordt derhalve meegenomen in de footprint van de 

desbetreffende aannemer (scope 1 en 2). Met het toekennen van een “2e levensduur” wordt 

voorkomen dat dezelfde hoeveelheid nieuwe materialen wordt geproduceerd. 

5.7 Conclusie 

In de voorgaande paragrafen zijn de CO2-emissies berekend van de stappen die in de keten zijn 

onderscheiden. In de onderstaande tabel zijn deze opgesomd: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de ketenanalyse van betonnen bestratingsmateriaal kan geconcludeerd worden dat verreweg 

het grootste deel van de CO2-emissie wordt veroorzaakt door de grondstoffen en het transport 

van die grondstoffen. De CO2-emissies van de productie en het transport van het 

bestratingsmateriaal, behorend tot scope 1 en 2 emissies van v.d. Bosch Beton, dragen niet 

significant bij aan de CO2-emissie in de keten van betonnen bestratingmateriaal. Deze footprint 

van betonnen bestratingsmateriaal is in het onderstaander cirkeldiagram weergegeven. 

 

Onderdelen kg CO2-emissie per ton bestratingsmateriaal 

Grondstoffen 82,1 

Transport grondstoffen 21,9 

Productie 6,3 

Transport bestratingmateriaal 6,9 

Totaal 117,2 
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6 Stap 5: Analyse en verbetervoorstellen 

Voordat op basis van de resultaten van de ketenanalyse wordt gekeken naar mogelijkheden voor 

de reductie van de CO2-uitstoot, dient eerst kennis genomen te worden van de marktsituatie. 

Vervolgens kunnen hieruit vervolgstappen worden gedefinieerd. 

6.1 Markt 

NTP INFRA en v.d. Bosch Beton zijn zich steeds meer aan het toeleggen op Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen en de duurzame totstandkoming van projecten. Beide partijen zijn 

echter commerciële organisaties en opereren in de markt waarbij de klanten de economisch 

meest voordelige inschrijving vragen bij aanbesteding. Duurzaamheid van het product wordt vaak 

niet meegenomen in de beoordeling van de inschrijvers, de laagste prijs is nog vaak maatgevend. 

Dit leidt ertoe dat v.d. Bosch Beton en NTP INFRA louter voor duurzame oplossingen kunnen 

kiezen als deze ook economisch voordelig zijn. Tevens mag dit niet ten koste gaan van de 

kwaliteit van het eindproduct. 

6.2 Vervolgstappen i.o.m. v.d. Bosch Beton 

De uitkomsten van de ketenanalyse zijn dusdanig duidelijk dat de reductiedoelstelling gezocht 

dient te worden in het transport en de productie van de grondstoffen. 

Om deze reductiedoelstellingen op te kunnen stellen, moet het inkoopproces worden 

geanalyseerd. Bij de keuze van leveranciers dient naast de criteria prijs en kwaliteit ook aandacht 

te zijn voor: 

 Productie grondstoffen: wordt de grondstof bij de betreffende leverancier op een 

duurzame wijze geproduceerd in vergelijking tot de alternatieve leveranciers? 

 Transport grondstoffen: worden de grondstoffen verkregen van de dichtstbijzijnde 

vestiging, kunnen transporten worden gecombineerd en kan meer transport over water 

plaatsvinden? 

 Het gebruik van energie bij v.d. Bosch Beton: het omzetten van grijze stroom naar groene 

stroom kan een aanzienlijke besparing opleveren in het productieproces (CO2/ton 

bestratingsmateriaal). 

 Het hergebruik van gebroken materiaal. NTP gaat met v.d. Bosch Beton in gesprek om 

de ontwikkeling van de productielijn waarbij hergebruik van gebroken beton plaatsvindt, 

te stimuleren. 

6.3 Vervolgstappen bij NTP INFRA 

In aansluiting op de vervolgstappen bij v.d. Bosch Beton wil NTP INFRA zich nadrukkelijker 

richten op hergebruik van te verwijderen betonproducten. Doordat voor het afvoeren van de 

vrijkomende materialen een goede opname plaatsvindt, kunnen de producten mogelijk (deels) 



 

 

 

Documentnr. 101124_SC3BS Datum: 11 nov 2013 

Versie : 10.0 Pagina:          21 van 22 
 

 

 

hergebruikt worden. Door hergebruik wordt productie van dezelfde hoeveelheid nieuwe 

materialen voorkomen. Daardoor ontstaat een behoorlijk reductie op de huidige CO2-uitstoot. 

Ruim 98,5% van alle vrijkomende betonproducten op de projecten van NTP INFRA werden in 

2012 afgevoerd naar een breekinstallatie. Daarmee komt er een einde aan de levensduur van het 

betonproduct. 

NTP wil zich de komende jaren meer focussen op het zoeken naar een “2e levensduur” voor de 

vrijkomende betonproducten. Daarbij wordt gestreefd naar een toename van hergebruik van 

1,5% per jaar. 
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