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1 Inleiding 
Dit document beschrijft de analyse die door GMB is uitgevoerd om scope 3 emissies in kaart te 

brengen.  Het betreft een analyse in de categorie “Extraction and production of purchased materials 

and fuels”. Met de inkoopmanager van GMB is een analyse gemaakt welke producten door GMB het 

meeste zijn ingekocht. Uit deze analyse kwam naar voren dat de inkoop van leidingen qua omvang 

een groot aandeel had in de totale inkoop van 2009. Er is daarom gekozen om een ketenanalyse op 

te stellen voor leidingen met een extra verdieping op het productieproces van Glasvezel Versterk 

Kunststof (GVK). Deze ketenanalyse zoomt in op het productieproces van GVK omdat dat nog niet 

door andere partijen is onderzocht.  Daarnaast wordt voor het project “Persleiding Deurne-Bakel” 

een analyse gemaakt van de energiestromen tijdens installatiefase. 

 

GMB past in haar projecten verschillende leidingtypen toe. Afhankelijk van de contractvorm van het 

project heeft GMB invloed op de materiaalkeuze. De volgende leidingtypen worden toegepast: 

 PVC;  

 HDPE;  

 GVK; 

 Beton; 

 Gietijzer;  

 Staal. 

 

Om de ketenanalyse af te bakenen, wordt alleen gekeken naar leidingtype GVK (productie en 

aanleg). Omdat in deze analyse gekeken wordt naar de energiestromen tijdens aanleg en er bij het 

project “Persleiding Deurne-Bakel” ook PVC leidingen zijn toegepast is in de bijlage ter  vergelijking 

een overzicht opgenomen van de energiestromen tijdens aanleg van PVC.  

GMB houdt in de ontwerp en realisatie fase rekening met het energieverbruik van het 

leidingsysteem. De opdrachtgevers van GMB die de aanbiedingen van dit soort projecten 

beoordelen, nemen steeds vaker het energieverbruik mee in de boordeling van de aanbieders. De 

aanbiedingen worden veelal gewogen op basis van TCO (Total Costs Of Ownership). In de TCO 

methodiek wordt een aanbieding niet alleen beoordeeld op de hoogte van de stichtingskosten, maar 

ook op het energieverbruik gedurende de gebruikersfase. Daarnaast komt het voor dat 

opdrachtgevers extra waardering geven voor het criteria duurzaamheid, waarin energie een 

onderdeel van is.  

 

De ketenanalyse wordt uitgevoerd conform de 4 stappen zoals die zijn beschreven in het GHG 

protocol: 

 Stap 1: Bepaal de waardeketen  (hoofdstuk 2); 

 Stap 2: Bepaal welke scope 3 categorieën relevant zijn (hoofdstuk 3) 

 Stap 3: Identificeer partners in de keten (hoofdstuk 4) 

 Stap 4: Kwantificeer emissies (hoofdstuk 5).  

 

Tenslotte zal in hoofdstuk 6 worden bekeken welke reductiedoelstellingen voor GMB interessant 

kunnen zijn.  
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2 Stap 1: Uitwerking van de waardeketen (GVK) 
In figuur één is de waardeketen van leidingsystemen schematisch weergegeven. In de paragrafen die 

volgen na het schema wordt de keten beschreven. Tussen de verschillende processen vind er 

transport van materialen plaats.  

 
Figuur 1: Levensketen van een leidingsysteem (bron: SWE 91.035) 

2.1 Grondstoffen 
GVK is een materiaal dat relatief sterk is en rondom bestand 

tegen veel chemicaliën. Het materiaal wordt gebruikt voor veel 

verschillende toepassingen  zoals botenbouw, lichtgewicht  

vliegtuigen en (riool)buizen. Het materiaal bestaat uit glasvezels 

die in een polyesterhars "verpakt" worden. De vezels zelf komen 

in principe niet in aanraking met het medium (de vloeistof die 

door de buis stroomt) of stoffen aan de buitenkant van de buis.  

 

De basis van GVK leidingen1 bestaat uit polyesterhars, glasvezels en zuiver vormvast kwartszand, die 

ervoor zorgen dat de buiswand resistent is tegen agressieve omgevingsfactoren zoals biogeen 

zwavelzuur. De hygiënische veiligheid van de GVK buis is bewezen en wordt doorlopend 

gecontroleerd. Vanwege het geringe gewicht is een snelle inbouw mogelijk, is er sprake van een 

lange levensduur bij een gelijkblijvende hoge doorstroming en zijn er weinig kosten bij onderhoud en 

instandhouding. Het product kent een lange levensduur (op basis van de huidige ervaring meer dan 

honderd jaar), kan desgewenst elders worden hergebruikt en wordt uiteindelijk gerecycled. 

 

Polyesterhars 

Polyesterharsen2 kunnen herkend worden aan de kenmerkende (en schadelijke) geur van styreen. 

Dit styreen is zowel het oplosmiddel als de reagerende stof in de polyester. De polyesterhars 

reageert met zichzelf na toevoeging van de katalysator om een hard plastic polymeer te vormen. De 

hoeveelheid katalysator is niet kritisch en wordt al naar gelang de snelheid waarmee de reactie moet 

plaatsvinden toegevoegd. Polyesters worden gevormd door een polycondensatiereactie. Dit proces 

kan met verschillende stoffen (dicarbonzuur, diol, alcoholgroep, NH2-aminogroep en carbonzure 

                                                           
1
 bron:brochure CCI kunststof 

2
 bron:http://nl.wikipedia.org/wiki/Polyester 
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groep)  plaatsvinden.  Omdat de producent van GVK de exacte informatie van het productieproces  

niet bekend heeft gemaakt kan daar in deze ketenanalyse niet nader op ingegaan worden. 

 

Voor de verduurzaming van het product kan de polyesterhars mogelijk vervangen worden door 

duurzaam biohars. Biohars wordt gemaakt van restproducten van de suikerindustrie, natuurlijke 

oliën of melkzuur. 

 

Glasvezel 

Glasvezel is de meest gebruikte ‘klassieke’ vezel om polyesterhars te versterken. Een andere 

toepassing van glasvezel is het verstevigen van allerlei kunststoffen. Het materiaal dat zo ontstaat, 

wordt een composiet genoemd. De basis van de glasvezels is kwarts (SiO2). In zijn zuivere vorm 

bestaat het als polymeer (SiO2)n. Het heeft geen exact te bepalen smeltpunt maar wordt op 2000 °C 

zacht waarna het begint te degraderen. Bij 1713°C kunnen de meeste moleculen zich vrij bewegen. 

Als het glas daarna snel wordt afgekoeld, heeft het glas niet genoeg tijd om een geordende structuur 

te vormen3. De vezels die ontstaan hebben een treksterkten die hoger is dan die van kunststofvezels. 

In het productieproces van glasvezel is veel energie nodig om de gewenste verwerkingstemperatuur 

te halen.  

 

Kwarts zand 

Kwartszand, zilverzand of witzand is een fijnkorrelig, wit, uiterst zuiver zand met een laag 

ijzergehalte. Het bestaat bijna geheel uit kwarts (SiO2). Daarom is het bijzonder geschikt als 

basisgrondstof voor de glasindustrie. Het vormt 60-65% van de glasmassa en wordt dan ook in grote 

hoeveelheden in deze industrie gebruikt. Het bij de winning ervan vrijkomende minder zuivere zand 

vindt een bestemming als ophoogzand. 

 

Kwartszand4 is daarnaast een onmisbare grondstof  voor de productie van gebruiksgoederen. Zo is in 

elke auto ruim 50 kg kwartszand verwerkt. Het jaarlijks gebruik in Nederland bedraagt anderhalf 

miljoen m3, waarvan grofweg de helft geïmporteerd wordt. Ook wordt een aanzienlijke component 

vervangen door gerecycleerd glas. Het Belgische Sibelco  is wereldmarktleider op het gebied van 

kwartszand-ontginning. 

 

Kwartszand wordt na ontginning zowel mechanisch als chemisch gezuiverd. Ongewenste minerale 

componenten worden verwijderd door flotatie en spiraal- en magnetische behandelingen. Soda en 

zuren kunnen oplosbare bestanddelen verwijderen. Hydroklassering zorgt voor een constante 

korrelverdeling. 

  

                                                           
3
 http://nl.wikipedia.org/wiki/Glasvezel 

4
 http://www.sibelco.be/ 
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2.2 GVK productieproces 
 

 
Figuur 2:Productieproces GVK (bron: brochure CCI kunststof) 

Productieproces 

Het productieproces zoals in figuur 2 is weergegeven geldt voor FLOWTITE leidingen. Dit is het GVK- 

leidingtype dat CCI levert aan GMB. De leiding worden gemaakt tijdens een continu draaiend proces. 

Er wordt gebruik gemaakt van doorlopende glasvezelstrengen die onder grote druk gelamineerd 

worden. De glasroving zorgt voor een versterking in axiale richting en het kwartszand verhoogd de 

stijfheid van de leiding doordat het extra dikte geeft.  Het hars wordt toegevoegd en door 

verwarming worden de verschillende componenten aan elkaar verbonden. Tijdens het roteren wordt 

er met sensoren de precieze hoeveelheden van de verschillende componenten gemeten. Op basis 

van de meetgegevens kan het proces worden aangepast. De constructieve lagen worden gemaakt 

van glasvezels en hars en in de kernlaag wordt daar het kwartszand aan toegevoegd. Uiteindelijk 

wordt de leiding op basis van de gevraagde lengtes afgezaagd en gereed gemaakt voor transport. 

 

Energieverbruik 

Van Grootint GRP Systems, een leverancier van GVK leidingen, hebben we gegevens ontvangen van 

de milieubelasting van GVK buismateriaal. In deze documentatie is ook onderzoek gedaan naar het 

energieverbruik in het productieproces van GVK. Door middel van een Levens Cyclus Analyse (LCA) is 

de invloed van het product en de menselijk activiteit op het milieu in kaart gebracht. De winning van 

grondstoffen, productie en (her)gebruik en afvalverwerking is hierin meegenomen. In het rapport 

van Grootint is voor de bouw van een RWZI in Venray een vergelijking gemaakt van de verschillende 

leidingtypes. GVK wordt vergeleken met beton en gietijzer. Conclusie van het rapport is dat de 
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energie-inhoud en daarmee de CO2-footprint van GVK lager ligt dan die van beton en gietijzer, 

respectievelijk 3x en 8x lager. Het rapport van Grootint is bijgevoegd in bijlage D. 

2.3 Aanleg (persleiding Deurne-Bakel) 
De GVK-leidingdelen worden vanuit de productielocatie direct naar aanleglocatie getransporteerd. 

De productielocatie van Amitech bevindt zich in Grossteinbach in Duitsland.  Voor de aanleg van de 

persleiding Deurne-Bakel is gebruik gemaakt van 2750 m GVK leiding met een diameter van 800 mm.  

Het transport heeft plaatsgevonden met een trekker en oplegger. De afstand tussen de 

productielocatie en de projectlocatie is 620 km. In paragraaf 5.1 is een overzicht opgenomen met de 

leveringen. Op basis van de Tonkm is de hoeveelheid CO2 uitstoot bepaald.  

 

Bij de aanleg van de persleiding Deurne-

Bakel zijn twee werkmethoden toegepast. 

Een deel van het tracé is geplaatst door 

middel van relinen. Dat betekent dat een 

nieuwe leiding door de bestaande leiding 

gedrukt wordt. Voor deze techniek is gebruik 

gemaakt van werkputten. In een werkput 

wordt de bestaande leiding bloot gegraven 

en doormidden gezaagd. Vervolgens wordt 

de nieuwe leiding in lengtes variërend tussen 

de 5 en 20 meter in de bestaande leiding 

gelegd en er met behulp van een mobiele 

kraan doorheen getrokken. 

 

Het andere tracedeel is aangelegd in het open veld. De bovengrond wordt in een strook van 15 

meter breed afgegraven en apart gezet. De diepte van de sleuf is afhankelijk van de diameter van de 

leiding en de gewenste dekking. In het project Deurne-Bakel is een leiding met diameter 630 mm 

aangelegd met een dekking van 1meter. De leidingen worden zo dicht mogelijk bij de aanleglocatie 

afgeleverd door de transporteur. Daarna worden met mobiele- of rupskranen de leidingen gelegd. 

Vervolgens wordt de ondergrond rond de leiding teruggebracht en wordt de bovengrond 

teruggeplaatst. 

 

In hoofdstuk 5 wordt voor de aanleg (methode relinen) van de persleiding een kwantitatieve 

berekening gemaakt van de CO2-emissie. 

2.4 Exploitatie 
Tijdens de exploitatie behoeft GVK weinig onderhoud. De ruwheid van de leiding is een parameter 

die direct van invloed is op de energie die nodig is voor de doorstroming. Met name bij stalen en 

betonnen leidingen is dit een belangrijk aspect omdat deze materialen van zichzelf al een hogere 

ruwheid kennen. Ook zijn ze stalen en betonnen leiding gevoeliger voor corrosie dan kunststof 

leidingen. 

Een veel belangrijkere parameter is echter  het ontstaan van gas- en luchtbellen in de leiding. 

Uit onderzoek van het STOWA blijkt dat de afvoercapaciteit vaak minder groot is dan de 

ontwerpcapaciteit doordat er zich gas- en luchtbellen vormen in de leiding. De bellen ontstaan bij 

luchtinname in de pompkelder en door chemische processen in het afvalwater. Dit kan voorkomen 
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worden door hier in het ontwerp rekening mee te houden, bijvoorbeeld door het plaatsen van 

deflectieplaten of valpijpen in pompkelders. 

Een groot deel van de operationele kosten komt voor rekening van de energiekosten veroorzaakt 

door de pompen. Als drukverlies optreedt door wrijving van de vloeistof langs de wand of door de 

genoemde bellen gaat het rendement van de installatie naar beneden. 

 

Op basis van kentallen wordt in hoofdstuk 5 een kwantitatieve inschatting gemaakt van het 

energieverbruik bij exploitatie van de persleiding in het project Deurne-Bakel. 

 

2.5 Afdanken en hergebruik 
Volgens de leverancier hebben GVK leidingen op basis van de huidige ervaring een levensduur van 

meer dan 100 jaar. In de praktijk worden leidingsystemen aangelegd voor 50 jaar. Daarna wordt de 

leiding opgegraven en kan het materiaal hergebruikt worden. Op dit moment zijn er nog geen 

commerciële inzamel- en hergebruiksystemen voor GVK operationeel. Een van de alternatieve 

methoden om afgeschreven GVK te verwerken is het verbranden in een cementoven. De buizen 

worden verbrand met energieterugwinning en de resterende as kan worden ingezet als vulstof voor 

cement. As dient dan als vervanger voor kalkzandsteen.  
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3 Stap 2: Bepaal welke scope 3 categorieën relevant zijn.   
In het vorige hoofdstuk is een uitgebreide analyse  gemaakt van de waardeketen van GVK leidingen. 

Op basis van deze analyse kan geconcludeerd worden dat in het kader van CO2 reductie  het 

energieverbruik bij de productie van GVK leidingen interessant zou zijn om nader op 

reductiemogelijkheden te onderzoeken. Daarnaast kan het wellicht interessant zijn om te kijken naar 

de transportafstanden en wijze van transport voor het grondstoffen.  Het transport wordt echter 

door de leverancier georganiseerd. GMB heeft in de afgelopen periode contact opgenomen met de 

leverancier en overleg gepleegd met betrekking tot inzicht in de CO2-emissies in het proces 

(productie en transport) van GVK Leidingen. Dit heeft er in geresulteerd dat de leverancier er bij de 

producent op aangedrongen heeft om de CO2-emissies tijdens het productieproces in kaart te 

brengen. De producent was al gestart met dit onderzoek, maar door de gestelde vragen is dit 

onderzoek in een versnelling terecht gekomen. Op het moment van schrijven van deze ketenanalyse 

waren de onderzoeksgegevens van de producent helaas nog niet beschikbaar. 

 

Invloed van GMB op CO2 reductie 

De invloed die GMB kan uitoefenen op het energieverbruik van het productieproces is zeer gering. 

Wel kan er door GMB kritisch worden gekeken naar de toepassing van GVK leiding in projecten. 

GMB heeft wel invloed op de keuze van GVK leverancier. Bij de inkoop van GVK leidingen kan dan 

ook gekeken worden naar energiezuinige fabrikanten. Samen met partners in de keten kan in de 

ontwerpfase van leidingprojecten bepaald worden op welke onderdelen reductie mogelijk is. De 

aanbiedingen worden veelal gewogen op basis van TCO (Total Costs Of Ownership). In de TCO 

methodiek wordt een aanbieding niet alleen beoordeeld op de hoogte van de stichtingskosten, maar 

ook op het energieverbruik gedurende de gebruikersfase. Daarnaast komt het voor dat 

opdrachtgevers extra waardering geven voor het criteria duurzaamheid, waarin energie een 

onderdeel van is. 

 

Daarnaast kan gekeken worden hoe een GVK producent en leverancier omgaat met het hergebruik 

van oude leidingen in het productieproces.   
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4 Stap 3: Identificeer partners in de keten 
GMB is als afnemer van GVK leidingen een van de partijen in de keten van GVK leidingtypen. 

Hieronder volgt een overzicht van de overige partners in de keten.  

 

Waterschappen 

De waterschappen zijn veelal eigenaar van het transportstelsel en RWZI’s. De waterschappen zijn 

vaak opdrachtgever voor GMB. Waterschappen zijn een overheidsorgaan die verantwoordelijk zijn 

voor water kwaliteit en kwantiteit. Eén van hun taken is het zuiveren van het afvalwater. In 

Nederland zijn 26 waterschappen. In de ketenanalyse RWZI is een overzicht van alle RWZI’s in 

Nederland toegevoegd. Het waterschap heeft de rol als opdrachtgever in RWZI projecten.  

 

Advies- en ingenieursbureaus 

Er zijn verschillende advies en ingenieursbureaus die gespecialiseerd zijn in afvalwaterbehandeling. 

Alle grote adviesbureau zoals Witteveen+Bos, Royal Haskoning, DHV, Grontmij en Tauw hebben een 

afdeling die gespecialiseerd is in het ontwerpen van zuiveringsinstallaties. GMB maakt in de 

ontwerpfase meestal gebruik van specifieke kennis van één van deze adviesbureaus.  

 

Productontwerpers/ leveranciers  

In Nederland zijn een aantal bedrijven die GVK leidingsystemen kunnen leveren. GMB heeft tot nu 

toe contacten met de volgende leveranciers  van (GVK) leidingen: 

 CCI Leidingsystemen (Moerdijk) doet de engineering en de voorbereiding van een nieuw te 

realiseren leiding, voor de productie van de leiding heeft CCI een samenwerkingsverband 

met Amitech (Duitsland); 

 Grootint GRP Systems is gevestigd in Zwijndrecht. Op deze locatie vindt zowel de 

engineering als de productie plaats; 

 HOBAS (Ede) HOBAS is een internationale organisatie en levert geavanceerde productie 

technologieën en knowhow op het gebied van GRP leiding systemen. De productie vindt 

plaats op 16 locaties over de hele wereld.  
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5 Kwantificering van CO2 emissies 
In dit hoofdstuk worden de CO2-emissies die vrijkomen in de keten van leidingtype GVK 

gekwantificeerd. Dit wordt gedaan op basis van een uitgevoerd project van GMB. Op deze manier 

geeft het inzicht  voor de bedrijfsvoering om in de toekomst bij gelijksoortige projecten 

reductiemogelijkheden vast te stellen. Er wordt onderscheid gemaakt in het transport naar de 

projectlocatie en de emissies tijdens aanleg. De gegevens zijn ontvangen van de projectleider en van 

CCI-Leidingsystemen, de leverancier  van de buizen die toegepast zijn. In bijlage E is ter vergelijking 

een kwantificering opgenomen van PVC leidingen.  

5.1 GVK  
Omdat de gegevens van de producent van GVK nog niet beschikbaar waren tijdens het opstellen van 

deze ketenanalyse is onderzoek gedaan naar gegevens over de CO2-footprint van GVK. Daarbij is 

contact geweest met Yves Surmont van Grontmij Belgie. Zij hebben van verschillende materialen een 

analyse gemaakt op basis van LCA databases. Voor GVK hebben zij berekend dat de footprint 4.293 

kg CO2 / kg bedraagt (zie bijlage C). Voor het project Deurne-Bakel is gebruik gemaakt van 200750 kg 

GVK (2750 m leiding x 73 kg/m1). De footprint hiervan bedraagt 861.8 ton CO2.  

 

Transport 

De levering van 2750m GVK leiding inclusief koppelstukken veroorzaakt een uitstoot van 24.1 Ton 

CO2. Bij de berekening is uitgegaan van de uitgevoerde transporten. Per transport is een 

hoeveelheid van 12 buizen (6m lengte) vervoerd.  

 
 

Aanleg 

De aanleg van de persleiding Deurne-Bakel heeft op twee verschillende manieren plaatsgevonden. 

Een uitgebreide beschrijving is terug te vinden in paragraaf 2.3 van deze analyse. Voor het deel GVK 

is alleen de werkmethode relinen van toepassing. 

 
 

Vervoerder Type auto Gewicht (kg) Afstand (km) Aantal vrachten Conversiefactor CO2-uitstoot (g)

Onbekend

trekker + 

oplegger 5256 620 39 95 24147115,2

Totaal 24,1 ton

0,1178 ton CO2 / ton leiding

Bovengrond afgraven 1 dag mobiele kraan (16 ton) 130 liter

Bemaling plaatsen 0,5 dag rupskraan (20 ton) 100 liter

Ondergrond afgraven 1 dag mobiele kraan (16 ton) 130 liter

Lossen buizen 1 dag mobiele kraan (16 ton) 130 liter

Aanbrengen leiding 1 dag mobiele kraan (16 ton) 130 liter

Aanbrengen leiding 1 dag mobiele kraan (16 ton) 130 liter

Rijplaten en bouwhekken 2 dag mobiele kraan (16 ton) 260 liter

Diverse werkzaamheden 1 dag mobiele kraan (16 ton) 130 liter

Pompen 7 dag 2 pompen 200 liter

1340 liter

4,2 ton

CO2-uitstoot / ton leiding 0,2 ton

Werkput Relinen (288m leiding)

totaal

CO2-uitstoot :  lit brandstof x conversiefactor (3.135 g CO2/lit brandstof)
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Exploitatie 

De exploitatie van de persleiding Deurne-Bakel is in handen van het waterschap. Op basis van 

kentallen en ervaring in vergelijkbare projecten (bijlage F: Berekening energiekosten persleiding 

Borculo-Haarlo) is een inschatting gemaakt van het energieverbruik tijdens de exploitatie.   

Het jaarverbruik is een optelsom van afvalwaterafvoer (DWA) en regenwaterafvoer (RWA). Bij RWA 

is er sprake van maximale capaciteit en dus maximaal energieverbruik.  

Voor de leiding Deurne-Bakel is de gewenste capaciteit 3x zo groot als de capaciteit in het projet 

Borculo-Haarlo. Derhalve is aangenomen dat het energieverbruik ook 3x zo groot is. Het jaarverbruik 

voor de GVK-leiding in het project Deurne-Bakel zal ordegrootte 270000 kWh per jaar bedragen. Dit 

resulteert in een CO2-emissie van 142 ton CO2. Dat is 0,71 ton CO2/ton leiding.  

 

CO2 emissie  

Om een beeld te geven van de procentuele bijdragen van het transport, aanleg en exploitatie van 

een GVK-leiding aan de CO2-footprint van GVK is onderstaande grafiek toegevoegd. Deze is van 

toepassing op het project “Persleiding Deurne-Bakel”. Duidelijk zichtbaar is dat aanleg en transport 

gezamenlijk minder dan 10% van de footprint bepalen. Dit is geen verassing, maar een bevestiging 

van het gegeven dat de meeste reductie te behalen is in het productieproces van GVK leidingen. 

Daarnaast is ook in de exploitatiefase reductie te halen. 

 
Figuur 3: CO2-footprint GVK toegepast op project “Persleiding Deurne-Bakel” 
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6 Mogelijke maatregelen voor CO2 reductie 
Op basis van de uitgevoerde analyse volgen hieronder een aantal mogelijk maatregelen die kunnen 

leiden tot het reduceren van de CO2 emissie in de waardeketen van leidingsystemen. 

6.1 Productieproces GVK 
Op basis van de vorige hoofdstukken hebben we kunnen concluderen dat er in het productieproces 

een aantal punten zijn waar CO2 reductie gerealiseerd kan worden: 

 Voor de verduurzaming van GVK kan de polyesterhars mogelijk vervangen worden door 

duurzaam biohars. Biohars wordt gemaakt van restproducten van de suikerindustrie, 

natuurlijke oliën of melkzuur; 

 Bij de productie van glasvezel is veel energie nodig om de verwerkingstemperatuur te 

bereiken. Door de restwarmte te gebruiken voor ander processen of door warmtekoppeling 

terug te geven aan het energienet kan het proces verduurzaamd worden; 

 Groene energie inzetten voor de productie van GVK; 

 Een van de alternatieve methoden om afgeschreven GVK te verwerken is het verbranden in 

een cementoven. De buizen worden verbrand met energieterugwinning en de resterende as 

kan worden ingezet als vulstof voor cement. As dient dan als vervanger voor kalkzandsteen. 

6.2 Transport 
Energiebesparingen bij transport kunnen op verschillende manieren gerealiseerd worden: 

 Gebruik maken van vrachtwagens met schone motoren; 

 Transport over lange afstanden met trein of binnenvaart te laten plaatsvinden; 

6.3 Aanleg 
Mogelijke reductie van CO2-uitstoot bij de aanleg van leidingsystemen is interessant voor GMB. Dit 

is uiteraard afhankelijk van het project. In het algemeen is het zo dat als GMB in de ontwerpfase 

wordt betrokken bij het project er meer mogelijkheden zijn om CO2-uitstoot te reduceren. Met de 

komst van multidisciplinaire (civiel, werktuigbouw en elektrotechniek) en geïntegreerde contracten 

(ontwerp en uitvoering) wordt de invloed van GMB groter op het energieverbruik in de 

gebruikersfase. De keuzes die gemaakt worden in de ontwerpfase hebben namelijk een grote 

invloed op het energieverbruik van de installatie in de gebruikersfase. Reductiemogelijkheden 

bevinden zich ook op het vlak van materieelinzet . Door gebruik te maken van software dat het 

verbruik meet en inzichtelijk maakt worden de medewerkers bewust van het energieverbruik. De 

ervaring is dat door de bewustwording het verbruik afneemt.  

6.4 Exploitatie 
Met alle disciplines die binnen GMB vertegenwoordigd zijn (civiel, werktuigbouw en elektrotechniek) 

wordt gezocht naar het optimale ontwerp in kosten en ook in energieverbruik. Er wordt bijvoorbeeld 

een optimum gezocht in afmetingen van buizen, capaciteit van pompen en aanlegmethoden. 

Reductie kan plaatsvinden door de installaties op groene stroom te laten draaien 

6.5 Reductiedoelstellingen door GMB 
Om te bepalen wat de invloed van GMB is op de CO2 reductie bij de aanleg van leidingsystemen, 

wordt daarvan een inschatting gemaakt. Samen met de opdrachtgever kan reductie behaald worden 

doordat bij de aanbesteding van RWZI renovaties en nieuwbouw steeds vaker beoordeelt wordt op 

energieverbruik en duurzaamheid.  
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Met de advies- en ingenieursbureaus wordt samengewerkt om efficiëntere oplossingen te bedenken 

voor de aanleg, realisatie en exploitatie van leidingsystemen. Daarbij kan door een integrale 

projectaanpak reductie behaald worden.  

Met de productontwerpers en leveranciers wordt overleg gevoerd over reductiemogelijkheden met 

name op het gebied van het productieproces van de leidingen en het transport naar de 

projectlocaties. 

GMB verwacht bij elk project minimaal 3% energieverbruik te kunnen reduceren. Dit cijfer is een 

inschatting die getoetst zal worden in de praktijk. De inschatting is gemaakt op basis van de footprint 

,de uitgevoerde analyse en de hierboven beschreven reductiemogelijkheden. Bij het project 

“Persleiding Deurne-Bakel” zou dit een energiereductie van 68  ton5 CO2 betekenen. 

                                                           
5
 3% van 1416,9 + 861,8 ton CO2 (PVC+GVK) 
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Bijlage A: Productieproces Sibelco (kwartszand) 

 
bron: website Sibelco 
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Bijlage B: Transportgegevens PVC leiding tbv project Deurne-Bakel 

 

 

 

Vervoerder Type auto Gewicht (kg) Afstand (km) Conversiefactor CO2-uitstoot (gram)

Bezorgd Brink gesloten wagen 13,6 m 2696,3 200 480 517689,6

Bezorgd Brink 20m trailer 12827,4 200 95 487441,2

Bezorgd v/d Wal 8m closed / aanhanger 8m 7471,2 200 480 1434470,4

Bezorgd Oegema 5m+kraan / aanhanger10m 1470,3 200 480 282297,6

Bezorgd Brink 6m closed / aanhanger 10m 6397,6 200 480 1228339,2

bezorgd Brink 6m closed / aanhanger 10m 6397,6 200 480 1228339,2

Bezorgd Brink 20m trailer 5472,8 200 95 207966,4

Bezorgd Brink gesloten wagen 13,6 m 1704,6 200 480 327283,2

Bezorgd Brink 20 m trailer 12795,1 200 95 486213,8

Bezorgd Brink 20m trailer 12795,1 200 95 486213,8

Bezorgd Brink 20m trailer 12924,1 200 95 491115,8

Bezorgd Brink 20m trailer 12795,1 200 95 486213,8

Bezorgd Brink 20m trailer 12859,6 200 95 488664,8

Bezorgd Brink 20m trailer 12795,1 200 95 486213,8

Bezorgd Brink 20m trailer 12795,1 200 95 486213,8

Bezorgd Brink enkelasser 13,6 m 3133,6 200 480 601651,2

Bezorgd Brink dieplader + kraan 9840,7 200 95 373946,6

Bezorgd Brink gesloten wagen 13,6 m + kooiaap 6024,3 200 480 1156665,6

Bezorgd Brink dieplader 9198,7 200 95 349550,6

Bezorgd Brink dieplader + kraan 9128,4 200 95 346879,2

Bezorgd Brink 20m trailer  8562,3 200 95 325367,4

Bezorgd Brink dieplader + kraan 8530 200 95 324140

Bezorgd Brink dieplader 8530 200 95 324140

Bezorgd Lohuis gesloten wagen 13,6 M 698,7 200 480 134150,4

Bezorgd Brink dieplader 9728,8 200 95 369694,4

Bezorgd Brink dieplader 10880,4 200 95 413455,2

Bezorgd Brink 20m trailer 5408,2 200 95 205511,6

Bezorgd Brink dieplader 9663,7 200 95 367220,6

Bezorgd Brink dieplader 9663,7 200 95 367220,6

Bezorgd Brink 20m trailer 3731,9 200 95 141812,2

Bezorgd Brink enkelasser 13,6 M 5090,7 200 480 977414,4

Bezorgd Brink dieplader 5090,7 200 95 193446,6

Bezorgd Brink 6m closed / aanhanger 10m 8084,9 200 480 1552300,8

Bezorgd Brink dieplader 7038,9 200 95 267478,2

Bezorgd Brink 6m closed / aanhanger 10m 11432 200 480 2194944

Bezorgd Brink dieplader 7636 200 95 290168

Bezorgd Westerman Kleine bakwagen 55,7 200 480 10694,4

Bezorgd Oegema 6m closed / aanhanger 10m 386,6 200 480 74227,2

Bezorgd Veurink Kleine bakwagen 24,3 200 480 4665,6

Afgeleverd va leverancier 7,2 200 630 1814,4

Bezorgd Westerman Kleine bakwagen 49 200 480 9408

Bezorgd Lohuis gesloten wagen 13,6M + kraan 135 200 480 25920

Bezorgd Oegema 6m closed / aanhanger 10m 196,6 200 480 37747,2

292148 8600 11550 20566310,8

20,6 Ton CO2  

0,0704 ton CO2 / ton leiding
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Bijlage C: Tabel CO2-footprint leidingmaterialen (bron Grontmij) 
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Bijlage D: Milieubelasting van GVK buismateriaal (bron: Grootint 

GRP Systems) 
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Bijlage E: Footprint PVC-deel leiding Deurne-Bakel 
 

Naast GVK is bij dit project ook PVC leiding toegepast. Er is gebruik gemaakt van 4750 m PVC leiding 

met een diameter van 630 mm. De leverancier van de PVC leiding heeft gegevens  verstrekt over het 

aantal vrachten dat getransporteerd is naar de aanleglocatie. In bijlage B is dit overzicht terug te 

vinden. Op basis van de Tonkm is de hoeveelheid CO2 uitstoot bepaald.  

 

Om een juiste vergelijking te kunnen maken tussen PVC en GVK in dit project is gebruik gemaakt van 

de CO2-footprint gegevens zoals berekend door Grontmij Belgie. Op basis van LCA databases hebben 

zij berekend dat voor PVC de footprint 4.850 kg CO2 / kg bedraagt (zie bijlage C). Voor het project 

Deurne-Bakel is gebruik gemaakt van 292148 kg PVC (4750 m leiding x 61. kg/m1). De footprint 

hiervan bedraagt 1416.9 ton CO2. De footprint van PVC voor het project Deurne-Bakel is terug te 

vinden in bijlage E. 

 

Transport 

4750 m PVC leiding inclusief koppelstukken: uitstoot 20.6 Ton CO2 (o.b.v uittgevoerde transporten). 

In bijlage B is een overzicht gegeven van de transporten. De uitstoot van CO2 omgerekend naar ton 

PVC is: 0.07 ton CO2 / ton leiding. 

 

Aanleg 

Methode relinen: zie GVK. Hoewel de leidingen minder gewicht hebben, is dat niet dusdanig 

significant dat het verbruik van het materieel anders wordt.  

Methode leiding leggen in het vrije veld (extra): 

 
 

Exploitatie 

De exploitatie van de persleiding Deurne-Bakel is in handen van het waterschap. Op basis van 

kentallen en ervaring in vergelijkbare projecten (bijlage F: Berekening energiekosten persleiding 

Borculo-Haarlo) is een inschatting gemaakt van het energieverbruik tijdens de exploitatie.   

Het jaarverbruik is een optelsom van afvalwaterafvoer (DWA) en regenwaterafvoer (RWA). Bij RWA 

is er sprake van maximale capaciteit en dus maximaal energieverbruik.  

Voor de leiding Deurne-Bakel is de gewenste capaciteit 3x zo groot als de capaciteit in het projet 

Borculo-Haarlo. Derhalve is aangenomen dat het energieverbruik ook 3x zo groot is. Het jaarverbruik 

voor de PVC-leiding in het project Deurne-Bakel zal ordegrootte 270000 kWh per jaar bedragen. Dit 

resulteert in een CO2-emissie van 142 ton CO2. Dat is 0,71 ton CO2/ton leiding.  

 

 

Bovengrond afgraven 1 dag rupskraan (30 ton) 280 liter

Lossen buizen 1 dag mobiele kraan (16 ton) 130 liter

Buizen uitrijden 1 dag mobiele kraan (16 ton) 130 liter

Leggen leiding 1 dag rupskraan (30 ton) 280 liter

Leggen leiding 1 dag rupskraan (20 ton) 200 liter

Leiding afdekken 1 dag rupskraan (20 ton) 200 liter

Bovengrond terugplaatsen 1 dag rupskraan (30 ton) 280 liter

1500 liter

4,7 ton

CO2-uitstoot / ton leiding 0,3 ton

CO2-uitstoot :  lit brandstof x conversiefactor (3.135 g CO2/lit brandstof)

Leiding leggen vrije veld (240m)

totaal



 

 Ketenanalyse Leidingsystemen  GMB                          20 

CO2 emissie  

Om een beeld te geven van de procentuele bijdragen van het transport, aanleg en exploitatie van 

een PVC-leiding aan de CO2-footprint van PVC is onderstaande grafiek toegevoegd. Deze is van 

toepassing op het project “Persleiding Deurne-Bakel”. Duidelijk zichtbaar is dat aanleg en transport 

gezamenlijk minder dan 10% van de footprint bepalen. Dit is geen verassing, maar een bevestiging 

van het gegeven dat de meeste reductie te behalen is in het productieproces van PVC leidingen.  

 

 
Figuur 4: CO2-footprint PVC toegepast op project “Persleiding Deurne-Bakel” 
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Bijlage F: Berekening energiekosten persleiding Borculo-Haarlo 

 

 


