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1 Inleiding
Dit document beschrijft de analyse die door GMB is uitgevoerd om relevante 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 ‘geprefabriceerde’ betonproducten qua omvang een groot aandeel had in de totale inkoop van 2009. Er is
daarom gekozen om een ketenanalyse op te stellen voor geprefabriceerde betonproducten.
Geprefabriceerde betonproducten bestaan uit allerlei soorten en maten. Er zijn veel standaard
producten zoals betonstraatstenen, betonbuizen, maar ook maatwerk als brugliggers. Om de
omvang van de analyse te beperken, wordt in de analyse gekeken naar de volgende 2 productgroepen die voor GMB het meest relevant zijn:
• Betonstraatstenen;
• Betonbuizen;
• Betonputten.
De keten analyse is voor geprefabriceerde betonproducten. uitgevoerd conform de 4 stappen zoals
die zijn beschreven in het GHG protocol. Voor de hoofdstuk indeling van dit document zijn de vier
stappen uit het GHG protocol overgenomen namelijk:
• 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 op welke wijze reductiedoelstellingen voor GMB
interessant zijn.
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2 Stap 1: Uitwerking van de waardeketen
De keten van de prefab betonproducten is in onderstaande schema weergegeven:

2.1 Grondstoffen
Prefab beton is samengesteld uit verschillende grondstoffen. De samenstelling bestaat uit het
bindmiddel cement en uit een of meer toeslagmaterialen zoals zand, grind of steenslag. Cement
heeft de eigenschap dat het door toevoeging van water verhardt.
Cement
Er zijn verschillende cementtypes. Voor de productie van beton wordt gebruik gemaakt van de
volgende cementtypes, namelijk:
• CEM I Portland cement:
Portland cement met max. 5% andere stoffen;
• CEM II Portlandvliegas cement:
Allerlei mengvormen met portlandcement en bv leisteen, minimaal 65% portlandcement;
• CEM III Hoogovencement:
Hoogoven/portlandcement mengsel in 3 klassen: A,B en C; waarbij CEM III/A de minste
(40%) en CEM III/C de meeste (90%) hoogovenslak bevat
De cement productie geschiedt doorgaans in cementfabrieken dicht bij kalkbronnen. Voor het
productieproces van cement is veel energie nodig in de verhittingsovens. In bijlage A staat een
uitgebreide beschrijving van het productieproces van cement.
Toeslagmateriaal
In Nederland worden voor toeslagmaterialen gebruik gemaakt van zand en grind. Zand en grind
worden op verschillende locaties in Nederland gewonnen. Een groot deel van het grind wordt tevens
in Duitsland of België gewonnen

2.2 Transport naar betoncentrale
De grondstoffen die gebruikt worden voor de productie van beton moeten worden getransporteerd
van de plaats van winning en cementcentrale naar de prefab betonfabriek. Dit transport van
grondstoffen gebeurt per vrachtwagen, trein of schip.

2.3 Prefab betoncentrale
In de betoncentrale van een betonwarenfabriek worden de prefab betonproducten geproduceerd.
Intern transport van grondstoffen
Het zand en toeslagmaterialen wordt vanuit opslagvakken naar de betoncentrale getransporteerd
evenals bindmiddelen (silo’s) en de hulpstoffen (zakken, bigbags, silo’s of containers).Na het
toevoegen van water worden de grondstoffen gemengd tot betonmengsel/-mortel.
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Fabricage van betonwaren
Voordat er begonnen wordt met de productie van betonwaren worden maldelen, sparingen,
wapening etc. verzameld en samengesteld zodat wapening en sparingen kunnen worden
aangebracht. Als het mengsel in een mal is gestort wordt het betonmengsel met behulp van een
trilunit verdicht.
Distributie van het eindproduct naar afnemers
Na uitharding worden de gerede betonwaren naar buiten (tasveld) getransporteerd. Vanuit het
tasveld vindt de afvoer van de gerede betonwaren plaats (heftruck of zelfladende varchtwagen).
De fabriek maakt het betonmengsel en giet dit in een mal of bekisting waarna het kan uitharden. De
mal wordt vele malen opnieuw gebruikt (wordt als kapitaalgoed beschouwd).
Het basis principe van een betonwarenfabriek is:
• Aanvoer en opslag van de grondstoffen; toeslagstoffen, bindmiddelen, vulstoffen en
hulpstoffen;
• Mengen, in de juiste verhouding, van grondstoffen en (kanaal-/regen)water;
• Produceren en leveren van betonmortel;
• Vervaardigen van betonmengsel ten behoeve van betonwaren;
• Opslag en afvoer van gerede betonproducten.

2.4 Transport naar het project
De geprefabriceerde betonelementen worden vanaf de fabriek getransporteerd naar de projecten.
Transport van de betonelementen gebeurt per vrachtwagen.

2.5 Gebruikersfase en Sloop
Prefab beton heeft een levensduur van 50 tot 100 jaar. Het bij sloop vrijkomende beton kan worden
gebroken tot betongranulaat. Betongranulaat wordt vaak bij betonproductie gebruikt als vervanger
van het grove toeslagmateriaal.

Ketenanalyse prefab betonproducten GMB

5

3 Stap 2: Bepaal welke scope 3 categorieën relevant zijn.
In het vorige hoofdstuk is een uitgebreide analyse gemaakt van de waardeketen van prefab
betonproducten. Op basis van deze analyse kan geconcludeerd worden dat in het kader van CO2
reductie het energieverbruik bij de productie van cement en de prefab betoncentrale interessant
zijn om nader uit te werken. Daarnaast kan het wellicht interessant zijn om te kijken naar de
transportafstand en wijze van transport voor het grondstoffen. Het transport wordt echter door de
prefab betonfabrikant georganiseerd. Dit zal dan ook worden meegenomen in de beoordeling van
de prefab betoncentrale.
Invloed van GMB op CO2 reductie
De invloed die GMB kan uitoefenen op het energieverbruik van de cementindustrie is zeer gering.
Wel kan er door GMB kritisch worden gekeken naar de toepassing van het type cement in beton.
GMB heeft wel invloed op de keuze van de prefab betonfabrikant. Bij de inkoop van prefab
betonproducten kan dan ook gekeken worden naar energiezuinige prefab betonfabrikanten.
Daarnaast kan gekeken worden hoe een prefab betonfabriek omgaat met het hergebruik van
gebroken betongranulaat bij de productie van betonwaren.
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4 Stap 3: Identificeer partners in de keten
4.1 Cementfabrieken
In Nederland en Belgie zijn de volgende cementfabrikanten.
• ENCI
ENCI is producent en leverancier van Nederlands cement. Dit cement vindt z'n weg naar met
name infrastructurele werken, utiliteitsbouw en woningbouw. ENCI maakt deel uit van de
wereldwijde HeidelbergCement Group.
•

•

•

Holcim
Holcim België maakt deel uit van de Zwitsere groep Holcim Ltd, wereldleider in de productie
van cement en granulaten, alsook in de activiteiten van stortklaar beton, asfalt en
samenhangende diensten.
CBR
CBR is producent en leverancier van cement op de Belgische markt. Dit cement vindt z'n weg
naar met name infrastructurele werken, utiliteitsbouw en woningbouw.
CBR maakt deel uit van de wereldwijde HeidelbergCement Group.
CBB
CCB, filiaal van Italcementi Group, is gelegen te Gaurain-Ramecroix bij Doornik in België, op
minder dan een uur van Brussel en Rijsel. CCB beschikt vandaag over één van de grootste
steengroeven van Europa en biedt de bijzonderheid cement en granulaten te produceren op
één en dezelfde site

4.2 Prefab betonfabrieken
Betonfabrieken die prefab betonbuizen en betonstraatstenen aan GMB leveren zijn:
• Martens beton;
• De Hamer;
• Kijlstra;
• Giverbo;
• Betonson;
• Romein beton;
• Struyk verwo infra.
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5 Kwantificering van CO2 emissies
In dit hoofdstuk worden de CO2 emissies die vrijkomen in de keten van prefab beton
gekwantificeerd.

5.1 Factoren grondstoffen
Grind
Grind voor beton wordt gewonnen in rivieren. Bij de winning van grind is de CO2 emissie: 1,09 kg/
C02 per ton (bron: Dubocalc).
Zand
Zand voor beton wordt gewonnen in rivieren. Bij de winning van zand is de CO2 emissie: 3,01
kg/CO2 per ton (bron: Dubocalc).
Cement
CO2 uitstoot van cement loopt sterkt uiteen van het toegepaste cement. De getallen lopen uiteen
van 200 - 800 kg/ CO2 per ton. Het recept en dus de keuze voor het cement van de prefab beton
producten wordt bepaald door de betonfabrikant. Het recept is voor ons niet inzichtelijk daarom
wordt voor cement een gemiddelde uitstoot van cement is 550 kg/CO2 per ton (bron: Dubocalc).
Cement, cement gemiddeld publicatie
Water
De CO2 uitstoot bij het winnen van water van voldoende kwaliteits is 0,276 kg/CO2 per ton (bron:
Defra)
Wapening
Bij het produceren van betonwapening is de CO2 emissie 1.850 kg CO2 per ton (bron: Dubocalc).

5.2 Transport van grondstoffen
Het kwantificeren van de emissies voor het transport wordt gedaan op basis van de conversiefactoren die zijn aangeleverd door ProRail. Voor bulk goederen wordt 0,11 kg CO2 per / ton km
aangehouden per vrachtauto en 0,07 kg CO2 per / ton km voor vervoer per schip. De
transportafstanden van de grondstoffen naar de fabrikanten
• Cement per vrachtwagen
180 km (gemiddelde afstand)
• Grind per schip
150 km (gemiddelde afstand)
• Zand per schip
60 km (gemiddelde afstand)
• Wapening per vrachtwagen
50 km (gemiddelde afstand)

5.3 Fabricage
Het produceren van prefab beton vindt plaats in de prefab fabriek. Verschillende prefab
betonleveranciers zijn benaderd om informatie te verkrijgen over hun CO2 uitstoot. Er wordt
uitgegaan van 30 kg CO2/ m3.
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5.4 Transport naar het project
Het kwantificeren van de emissie voor het transport wordt gedaan op basis van de
conversiefactoren die zijn aangeleverd door ProRail. Voor niet-bulk producten wordt 0,13 kg CO2 per
ton aangehouden. Er is gerekend met een gemiddelde rijafstand van 75 km van de prefab fabriek
naar de projectlocatie.

5.5 CO2 uitstoot per m3 beton
In bijlage B is de berekening weergegeven van de 3 prefab betonproducten. De resultaten per m3
beton zijn hieronder weergegeven:
• Betonstraatstenen
246 kg CO2/m3
• Betonbuizen
246 kg CO2/m3
• Betonputten
383 kg CO2/ m3
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6 Mogelijk besparingen
Op basis van de uitgevoerde analyse voor de CO2 uitstoot van de prefab beton producten
betonklinkers en betonbuizen kan geconcludeerd worden dat er een aantal interessante kansen zijn
voor de CO2 reductie.
De mogelijke reductie voor CO2 uitstoot zitten met name in:
• Reduceren CO2 uitstoot bij cementproductie. Toepassen van CEM III Hoogovencement in
plaats van Portland CEM I en II.
• Reduceren CO2 uitstoot bij fabricage van beton in prefab fabriek.
• Daarnaast zijn nog kleinere besparingen te maken in de keuze van een transportmiddelen
met een lagere energie uitstoot.
Het advies om te kiezen voor één productgroep om zo administratieve lasten te beperken. De
voorkeur hierbij gaat uit naar betonstraatstenen, omdat GMB met deze productgroep de grootste
bijdrage in CO2 emissie levert van de in deze analyse beschreven productgroepen.

6.1 Beschouwing betonstraatstenen
Betonstraatstenen worden geleverd in diktes van 8 of 12 cm. Door GMB wordt hoofdzakelijk gebruik
gemaakt van betonstraatstenen met een dikte van 12 cm. Betonstraatstenen van 12 cm worden
toegepast in verhardingen die intensief worden belast met zwaar materieel.
Hieronder is aangegeven wat de CO2 uitstoot per m2 verhardoppervlak van betonstraatstenen:
•
•

Betonstraatstenen 8cm = 20 kg CO2 uitstoot per m2
Betonstraatstenen 12 cm = 30 kg CO2 uistoot per m2
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Bijlage A:
• Productieproces Cement
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Bijlage B:
• Berekening CO2 uitstoot per m2 beton
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GRONDSTOFFEN

zand
grind
cement
water
wapening
per m3 / beton

per m3 beton in
kg

kg/ CO2 per ton
winning

kg/ CO2 per m3
beton

660
1300
325
160
75
-

3,01
1,09
512
0,276
1820
-

1,99
1,42
166,40
0,04
136,50
-

CO2 uitstoot per m3 beton:
betonstraatstenen
betonbuizen
betonputten

betonstraatsteen
betonstraatsteen

d = 8cm
d= 12 cm

246,10 kg CO2
246,10 kg CO2
383,09 kg CO2

19,68 kg CO2 per m2
29,52 kg CO2 per m2

TRANSPORT NAAR PREFAB FABRIEK
FABRICAGE
uitstoot per afstand in uitstoot per m3
uitstoot per m3 beton
km
km
beton
0,07
0,07
0,11
0
0,13
-

60
150
180
0
50
-

2,77
13,65
6,44
0,00
0,49
-

30

TRANSPORT NAAR PROJECTEN
uitstoot per afstand in uitstoot
km
km
per m3
beton
0,13
75
23,4

