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1 Inleiding 
Jansma Drachten BV heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Om dit intern en extern te 

communiceren, gebruiken we de CO₂-prestatieladder als instrument.

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat organisaties helpt bij het op structureel wijze reduceren 

van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. 

Voor meer informatie over de CO2-Prestatieladder wordt verwezen naar de website www.skao.nl

Jansma Drachten BV heeft het hoogste niveau op de CO2-Prestatieladder behaald, niveau 5.

Dit houdt onder andere in dat Jansma Drachten BV zich richt op de invloed die het kan uitoefenen in 

de keten (scope 3). Jansma Drachten BV is zich bewust van de invloed van het bedrijf in de verschillende 

ketens, zowel up- en downstream. In dit rapport zijn de meest relevante ketenanalyse in kaart gebracht.

2 Onderbouwing keuze Ketenanalyse
De te kiezen ketenanalyse moet conform het GHG-protocol aan de volgende criteria voldoen:

- Relevantie;

- Mogelijkheid voor kostenbesparing;

- Het voorhanden zijn van betrouwbare informatie;

- Potentiële reductiebronnen;

- Beïnvloedingsmogelijkheden.

Uit de tabel blijkt dat de keuze voor Jansma Drachten BV valt op de ketenanalyse van:

Asfaltverwerking

- Relevantie: Voor Jansma Drachten BV is dit een product wat erg veel gebruikt wordt en gezien kan 

worden als core business van het bedrijf.

- Mogelijkheid kostenbesparing: In de productie van asfalt wordt veel energie gebruikt. Tevens wordt 

asfalt warm verwerkt.

- Betrouwbare informatie: Jansma heeft deelneming in asfaltcentrale en asfaltverwerker.

- potentiële reductiebronnen: Transport, verwerking en productie.

- Beïnvloedingsmogelijkheden: Als aandeelhouder van de asfaltcentrale en asfaltverwerker heeft Jansma 

Drachten BV een stem in de mogelijkheden tot energiereductie.

3 Beschrijving van de waardeketen
De hierna volgende ketenanalyse van Asfaltverwerking is in 2011 opgesteld. Deze is in 2018 vernieuwd.

Aangezien de traditionele manier van asfaltverwerken niet is veranderd, zijn deze gegevens nog steeds 

bruikbaar en in het vervolg gebruikt voor de bepaling van de CO2-uitstoot van de asfaltketen.

Allereerst is er uitgezocht uit welke categorieën de keten bestaat, zie figuur 1 op de volgende pagina.

Vervolgens is in hoofdstuk 4 de CO2-uitstoot bepaald per materiële emissie-stap.



figuur 1



4 Bepaling van de relevante emissiecategorieën
Zoals beschreven in figuur 1 is de asfaltketen te verdelen in verschillende stappen.

• Winning van de grondstoffen (paragraaf 4.1)

• Transport van de grondstoffen (paragraaf 4.2)

• Productie van het asfalt (paragraaf 4.3)

• Transport naar de werklocatie (paragraaf 4.4)

• Verwerking van het asfalt (paragraaf 4.5)

• Gebruik van het asfalt (paragraaf 4.6)

• Sloop en afvoer van het asfalt (paragraaf 4.7)







4.6 Gebruik van het asfalt

Tijdens het gebruik van het asfalt wordt CO₂   uitgestoten. Door het optimaliseren van destructuur van het 

asfalt kan de rolweerstand verlaagd worden. Hierdoor zal dan ook de uitstoot van CO₂ tijdens de 

 gebruiksfase verlaagd kunnen worden. Deze uitstoot en deuitstoot van eventuele reparaties worden niet 

meegenomen in dit onderzoek.

4.7 Sloop en afvoer van het asfalt

Asfalt wordt d.m.v. opbreken en frezen verwijderd. De vrijgekomen stoffen kunnen worden hergebruikt. 

De samenstelling van deze stoffen bepaald op welke wijze dit mogelijk is.

Jansma Drachten BV gebruikt deze stoffen opnieuw in het productieproces, in dit onderzoek omschreven 

als “Freesasfalt”. In dit onderzoek is niet meegenomen de CO₂ uitstoot van het frezen en het afvoeren 

van het freesasfalt.



5 Emissie totalen
In tabel 7 zijn de totalen van hoofdstuk 4 opgenomen. Zo hebben we een indicatie van de CO2-uitstoot

per ton asfalt.

Hoeveelheid in ton CO2-uitstoot in ton

Percentag

e van 

totaal

Winning grondstoffen 17.014       90,10       0,0053 13%

Transport grondstoffen 16.862       231,20     0,01371 33%

Productie asfalt 98.474       1.559,99  0,016 38%

Transport werklocatie 15.436       88,00       0,0057 14%

Verwerken asfalt 15.274       15,80       0,00103 2%

Totalen 0,04174 100%

6 Conclusie
In dit rapport is de CO₂ uitstoot van de asfaltketen onderzocht, hierbij is samenwerking gezocht met de 

bedrijven APK en AVJR. Beide bedrijven hebben de gegevens aangeleverd met betrekking tot de 

herkomst van de grondstoffen en het energieverbruik. Op basis van deze gegevens is een gedegen 

analyse gemaakt van de uitstoot van de asfaltketen van Jansma Drachten BV.

In de analyse is duidelijk gebleken bij welke stappen in de keten relatief de meeste CO₂-uitstoot is.

Het gaat hier om de volgende stappen: 

- Transport grondstoffen;

- productie asfalt;

Hier valt in termen van reductie dan ook de grootste winst te behalen.

CO2-uitstoot per ton 

asfalt
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