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1 INLEIDING 

Arcadis is in 2015 gecertificeerd op niveau 5 van de CO2-Prestatieladder. Onderdeel van het behalen 

van niveau 5 is het uitvoeren van twee ketenanalyses om CO2-reductiekansen in de keten te 

identificeren. Energieverbruik en CO2-uitstoot limiteren zich immers niet alleen tot de eigen processen 

(scope 1 & 2), er moet ook inzicht zijn in de uitstoot die wordt veroorzaakt als afgeleide van de 

activiteiten van Arcadis (scope 3). Conform de CO2 Prestatieladder, worden de scope 3 emissies 

geïnventariseerd in een analyse, de zogeheten Rangorde Scope 3 Emissies. Op basis van deze 

rangorde worden twee significante activiteiten gekozen waar Arcadis invloed op de uitstoot van de 

CO2 emissies heeft en een bijdrage kan leveren aan de reductie hiervan. Voor deze twee activiteiten 

worden ketenanalyses opgesteld. Hierin worden de emissies die plaatsvinden in de keten van de 

activiteit geïnventariseerd, toegelicht en waar mogelijk gekwantificeerd, om vervolgens acties te 

definiëren om de emissies in de keten te reduceren. In 2018 is een nieuwe rangorde Scope 3 

emissies opgesteld en zijn op basis daarvan twee ketenanalyses uitgevoerd.  

Ieder jaar moet worden gecontroleerd of de rangorde nog actueel is en of de acties uit de 

ketenanalyses zijn opgevolgd om de CO2 emissies in de keten te reduceren en de ketenanalyses te 

verbeteren. Onderhavig rapport gaat op deze twee onderdelen in.  

1.1 Eisen jaarlijkse ladderbeoordeling door de LadderCI 

Bij de jaarlijkse ladderbeoordeling stelt de LadderCI o.a. vast1:  
1. of de rapportage met rangorde nog voldoet en actueel is;  
2. of de voortgangrapportages van de ketenanalyses van eis 4.B.2 voldoende voortgang laten 

zien op de bijbehorende reductiedoelstellingen (zie eis 4.B.2).  
 
Zodra bij een ketenanalyse een half jaar lang niet (meer) genoeg voortgang aangetoond kan worden 
en er niet aantoonbaar verbetering te verwachten is, dan dient het bedrijf een nieuwe analyse over 
een andere keten van emissies voor te kunnen leggen.  
 
Deze voortgangsrapportage gaat eerst in op eis 1: voldoet de rapportage met rangorde en is deze 
actueel? 
Vervolgens laat de rapportage de voortgang en aantoonbare verbeteringen zien in de ketenanalyses, 
ingaande op eis 2.  
 

1.1.1 Voldoet de rapportage met rangorde en is deze nog actueel? 

De rangorde is gebaseerd op drie variabele databronnen, te weten: 
- Geleverde diensten van Arcadis: dit kan wijzigen als de strategie van Arcadis wordt 

aangepast.  
- De financiële cijfers van Arcadis, onderverdeeld naar de activiteiten en sectoren waar Arcadis 

in werkt. Deze kunnen per jaar verschillen.  
- De CO2 emissies gerelateerd aan de sectoren waar Arcadis in werkt. 

 
Er is een evaluatie uitgevoerd op deze drie variabele databronnen, om te analyseren of de rapportage 
‘Rangorde meest materiële emissies scope 3 - Arcadis’ ook in 2019 nog actueel is. Dit wordt in 
hoofdstuk 2 behandeld. 
 

1.1.2 Voortgangsrapportage van de ketenanalyse 

Voor de jaarlijkse ladderbeoordeling van de ketenanalyse, moet de volgende eis geëvalueerd worden: 
 
De voortgangrapportages van de ketenanalyses van eis 4.B.2 dient voldoende voortgang te laten zien 
op de bijbehorende reductiedoelstellingen (zie eis 4.B.2). 

 
1 SKAO (10-6-2015) Handboek CO2 Prestatieladder 3.0  
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De voortgangrapportage op de ketenanalyses ‘Ketenanalyse rijdraadvernieuwing – Koperkringloop’ en 
‘CO2 tool wegen’ uit 2018 zullen in dit document als volgt worden behandeld: 
 
Hoofdstuk 3 geeft een korte samenvatting op de acties uit de ketenanalyse CO2 calculator Wegentool 
en de huidige status van de acties. 
Hoofdstuk 4 geeft een samenvatting op de acties uit de ketenanalyse Rijdraadvernieuwing en de 
huidige status van de acties. Dit hoofdstuk gaat ook in op de acties uit de ketenanalyses gericht op 
emissiereductie. 
Hoofdstuk 5 sluit af met de acties die in 2019 uitgevoerd moeten worden om continue verbetering ten 
behoeve van de acties uit de twee ketenanalyses te realiseren. 
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2 VOORTGANG OP RANGORDE SCOPE 3 EMISSIES 

In 2018 heeft Arcadis een rangorde scope 3 emissies2 opgesteld. De CO2 Prestatieladder vereist dat 
de scope 3 emissies worden gerapporteerd in 15 categorieën. Arcadis heeft deze categorieën onder 
elkaar gezet en de vertaling naar de bedrijfsvoering van Arcadis gemaakt. De actualiteit wordt 
beoordeeld op basis van de zogeheten Product Markt Combinatie Tabel. Deze is opgebouwd uit de 
downstream emissies van Arcadis. 
 
Binnen de categorie downstream scope 3 emissies is de volgende top 6 naar voren gekomen: 
1. Rail & Openbaar vervoer 
2. Real Estate Design & Consultancy 
3. Milieu 
4. Wegen, verkeer & informatiemanagement 
5. Energie & Infra-objecten 
6. Water 
 
In de PMC tabel worden deze categorieën beoordeeld op ‘Relatief belang van CO2-belasting van de 
sector’, ‘Relatieve invloed van de ontwerpen’ en ‘Invloed bedrijf op CO2-reductie’. Om de categorieën 
op deze drie beoordelingscriteria te beoordelen, wordt gebruikt gemaakt van drie variabele bronnen: 
een evaluatie op de geleverde diensten van Arcadis, de jaarlijkse financiële gegevens, en de CO2 
emissies per sector in Nederland. Deze drie bronnen worden geëvalueerd om vast te stellen of de 
rapportage met rangorde nog actueel is.  
 
Wijzigingen in de geleverde diensten van Arcadis 
Voor de voortgangsrapportage is de rangorde op dezelfde manier opgesteld als in 2018 is gedaan. De 
indeling van de sectoren en de activiteiten is niet aangepast. Echter binnen de divisie gebouwen is de 
afdeling Centrum Veilig Wonen (CVW) een belangrijk onderdeel die eerder niet was meegenomen in 
de rangorde. Het CVW is een joint venture van Arcadis en CED, en daarmee een belangrijk onderdeel 
van Arcadis waar Arcadis ook invloed op heeft. Voor de voortgangsrapportage is het CVW wel 
meegenomen, voornamelijk op basis van de nieuwe financiële gegevens.  
 
Financiële gegevens per sector (Potentiële invloed bedrijf op CO2-reductie) 
De actualiteit van de rangorde wordt ook bepaald op basis van het financiële aandeel van de activiteit 
voor geheel Arcadis. De financiële gegevens per activiteit/sector van 2017 zijn vergeleken met die van 
2018 om aan te tonen of de activiteiten nog hetzelfde financiële aandeel hebben binnen Arcadis. 
Hierin is te zien dat de verdeling over de activiteiten/afdelingen gelijkmatiger is geworden. Water en 
milieu hebben iets minder omzet behaald, infrastructuur is nagenoeg gelijk gebleven en gebouwen is 
sterk verhoogd vanwege het meenemen van de CVW afdeling. Verder heeft de afdeling Real Estate 
een iets hogere omzet gehaald. Daarmee wordt de score gelijkmatiger verdeeld: er is geen activiteit 
meer beoordeeld met een ‘grote’ potentiële invloed op de CO2 reductie in de sector. Milieu, Water, 
Real Estate Design and Consultancy en CVW zijn allen beoordeeld met een potentiële middelgrote 
invloed op de CO2 reductie in de sector op basis van financiële gegevens.  
 
CO2 emissies per activiteit/sector (relatief belang van CO2-belasting van de sector) 
De CO2 emissies per activiteit/sector zijn bepaald op basis van voorlopige CBS gegevens uit 2016. Na 
oplevering van de rapportage met rangorde zijn deze gegevens door het CBS aangepast naar 
definitieve cijfers én zijn de voorlopige CBS gegevens over de CO2 emissies per sector in 2017 
bekend gemaakt. Op basis van deze nieuwe gegevens uit 2017, is de actualiteit van de CO2 belasting 
van de sector bepaald. Er zijn weinig verschillen te zien. Enkel de sector Real Estate Design and 
Consultancy is van een middelgrote invloed naar een kleine CO2 belasting van de sector gedaald. 
Sector Energie & Infra is gestegen van kleine naar middelgroot belang van CO2 belasting van de 
sector.  
 

 
2 Rangorde scope 3 emissies Asset Rail definitief (079457927 -A) 
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Ook hier is CVW een onderdeel geworden van de rangorde. CVW scoort een klein belang in de CO2 
belasting van de sector.  
 
De relatieve invloed van ontwerpen op de CO2 emissies is gelijk gebleven voor alle 
activiteiten/sectoren.  
 
Conclusie 
De eindscore laat nog steeds Rail en Infra als meest materiële activiteit binnen de downstream 
emissies zien. Real Estate Design and Consultancy komt op een tweede plek, CVW en milieu komen 
op een derde plek. Figuur 1 geeft de vernieuwde rangorde weer. 
 

 
Figuur 1: Rangorde scope 3 emissies 2019 

 

De keuze voor een ketenanalyse moest in ieder geval één activiteit binnen de top 2 
activiteiten/sectoren betreffen en één ketenanalyse vanuit de andere sectoren.  
In de rangorde die was opgesteld in 2018 en ook uit onderliggende voortgang/evaluatie op de 
rangorde komen de PMC’s ‘Rail & Openbaar Vervoer’ en ‘Real Estate Design & Consultancy’ als top 2 
naar voren. De ketenanalyse op Rail & Openbaar Vervoer (de ketenanalyse Rijdraadvernieuwing) blijft 
dus nog relevant. Daarnaast is gekozen voor een ketenanalyse in ‘Wegen, Verkeer & 
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Informatiemanagement’ (ketenanalyse Wegentool), omdat de tweede ketenanalyse gebaseerd mag 
zijn op een andere sector dan de twee meest materiële sectoren. 
 
Met deze selectie heeft Arcadis vorig jaar gefocust op de belangrijkste opdrachtgevers in deze 
sectoren (ProRail en Rijkswaterstaat), die beiden het belang van duurzaamheid regelmatig naar voren 
laten komen middels het implementeren van een CO2-ambitienievau in de aanbesteding. Daarom is 
de potentiële invloed van Arcadis in deze PMC’s het grootst. 
 
Op basis van deze conclusie is de PMC tabel geüpdatet. De update van de rangorde in de Product 
Markt Combinatie (PMC) tabel is te vinden in bijlage A. 
 
De volgende paragraaf gaat in op de acties uit de ketenanalyses van de CO2 wegentool calculator en 
de rijdraadvernieuwing, om ook de voortgang op de ketenanalyses te evalueren.  
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3 VOORTGANG CO2 WEGENTOOL CALCULATOR 

3.1 Verbeterpunten Wegentool 

In de memo ‘Verbeterpunten CO2 tool wegen’ te 4 Februari 2018 zijn een aantal punten ter 
verbetering opgenomen. Deze punten zijn aandachtig bestudeerd en doorgevoerd in de CO2 
Wegentool. Hieronder volgt een tabel met daarin de verbeterpunten en hoe deze zijn doorgevoerd in 
de Wegentool.  

 

Table 3-1: Verbeterpunten Wegentool 

Verbeterpunt 
onderwerp 

Verbeterpunt 
opmerking zoals 
opgenomen in 
‘Verbeterpunten 
CO2 tool wegen’ 

Verbeterpunt verwerking  Datum 

Tabbladen Onnodige tabbladen 
verwijderen  

Onnodige tabbladen zijn verwijderd of 
gewijzigd  

05-05-2019 

Tabbladen 

Tabbladen en cellen 
beveiligen (op het 
einde) 

Tabbladen zijn niet beveiligd. Het is geen 
noodzaak om het voor nu te beveiligen. 
Gezien experts hiermee aan de slag gaan is 
het zelfs wenselijk niet alles te beveiligen 
zodat het mogelijk is om materialen en daar 
bijbehorende emissie factoren toe te voegen. 
Eventueel zelfs opmerkingen en 
aanpassingen maken. De tool is nog een 
‘beta-versie’ en nog geen definitieve versie.  

n.v.t. 

CO2 uitstoot 
materiaaltypes  

Ontbrekende CO2 
uitstoot van 
materiaaltypes 
toevoegen 

De CO2 waardes uit de memo ‘Verbeterpunten 
CO2 tool wegen’ zijn overgenomen en overige 
ontbrekende waarden zijn aangevuld door 
middels van de databases Simapro en 
Dubocalc. Een aantal materiaaltypes, welke 
niet zijn opgenomen in genoemde databases 
zijn opgezocht bij fabrikanten.  

29-04-2019 

Tot aan  

10-07-2019 

CO2 uitstoot 
materiaaltypes 

De CO2 uitstoot per 
eenheid nauwkeuriger 
maken (Stap na deze 
update voor volgend 
jaar) 

De suggestie om de uitstoot per eenheid 
nauwkeuriger te maken is niet wenselijk. Wat 
hier gevraagd wordt is namelijk de stappen 
A1-A5 (productie, gebruik van machines, 
transport e.d.) mee te nemen in de CO2 
uitstoot per eenheid (wat neer komt op 
Dubocalc). In onze optiek is het niet de 
bedoeling om Dubocalc te repliceren. Het doel 
is om een gangbaar en relatief inzichtelijk 
model te ontwikkelen die door een ieder kan 
worden toegepast wat ge-end is op de 
productiewaardes en daarbij horende uitstoot 
en factoren. Het toevoegen van de stappen 
levert extra complexiteit welke in het stadium 
van het te gebruiken model niet nodig is.  

29-04-2019 

Tot aan  

10-07-2019 
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CO2 uitstoot 
materiaaltypes 

Meer materiaaltypes 
& presets invoegen  

Diverse soorten wegdekken zijn toegevoegd 
even als fundering soorten welke een 
essentieel onderdeel zijn van de compositie van 
de constructie van een weg. 

‘Pre-sets van type wegdelen zijn juist expliciet 
niet toegevoegd. Dit komt omdat wegen niet 
altijd dezelfde laagdiktes hebben en het is zeer 
afhankelijk van het type onderhoud / aanleg. 
Derhalve is gekozen voor een flexibele 
invulling. Immers, diegene die hiermee aan de 
slag gaat is gespecialiseerd in Wegen en zal 
weten welke laagdiktes toegepast worden voor 
diverse typen wegen (of dit wordt gegeven in 
eisen). Daarnaast is het vast structureren, of 
zogezegd ‘pre-sets’ van wegen onwenselijk 
omdat de mogelijkheid om te spelen met de 
waardes (laagdiktes ect) wegvalt en men geen 
vergelijking kan maken welke type in welke 
dikte minder CO2 uitstoot.  

14-05-2019 

Laagdiktes 

Laagdiktes die zich 
automatisch 
aanpassen. 

 

De tool is eenvoudiger weergegeven, dit 
betekent dat de gebruiker eerst de dimensies 
van de gewenste asset invult. Vervolgens zal 
de gebruiker de laagdiktes zelf moeten invullen 
in correcte relatie tot de dimensies van de 
asset. Hiervoor in een controle optie ingebouwd 
welke op groen (of niet groen) springt zodra de 
dimensies en volume overeenkomen.  

25-05-2019 

Toegankelijk 
en 
aantrekkelijke 
CO2 
wegentool 

Zodat een ieder deze 
tool kan toepassen en 
overzichtelijk is 

Een grote herinrichting van de wegentool heeft 
plaatsgevonden voor een aantal redenen.  

Ten eerste: de wegentool was voor een 
onbekende gebruiker te ‘ingewikkeld’. Het 
bevatte geen consequente logische opbouw 
van stappen. Daardoor werd het onduidelijk wat 
en waar bepaalde gegevens ingevuld moesten 
worden. Ondanks dat er een 
gebruiksaanwijzing opgesteld was, bleek het 
vaak nog een zoektocht.  

Ten tweede: een aantal waardes bevatte 
vierkante meters in relatie tot volume. Dit 
strookt niet met wat een volume daadwerkelijk 
is, namelijk een kubieke meter. Daardoor 
ontstaat er een verwarring van de vastgestelde 
waardes. Men kan namelijk niet een volume 
metrische berekening maken op basis van 
vierkante meter gegevens. De waardes zijn 
omgezet naar kubieke meters in relatie tot 
volume opgave van de asset. 

 

Bepalen wie de 
gebruiker gaat 

 n.v.t.  Arcadis adviseurs.  
Verwachting 
Q2 2020 



 
 

Our reference:      - Date: 9 October 2019 9 of 21   
 

  

 

worden van de 
tool 

 

3.2 Vervolgacties CO2 Wegentool calculator 

In de toekomst zal de vraag naar inzicht in CO2 emissies meer terug komen in uitvragen en eisen. De 
tool kan hierbij een eerste indicatie geven van de CO2 uitstoot van een ‘wegenproject’. Om de tool nog 
beter toepasbaar te maken, zal een uitbreiding van diverse materialen (meer dan wat er nu in staat) 
inzichtelijk moeten worden gemaakt. Daarnaast zal de tool op meerdere projecten moeten worden 
toegepast om een eenduidig beeld te krijgen welke opties voor de toekomst wenselijk zijn en welke 
niet.  
 
Met betrekking tot materialen, functionaliteit en verificatie /validatie van gegevens, zullen de volgende 
acties worden genomen om de tool te verbeteren: 
 
Materialen:  

• Meer deklaag (algemeen) soorten 

• Meer duurzaam en innovatieve deklagen (hiervoor is contact met de fabrikant wellicht 
noodzakelijk)  

• Meer duurzaam en innovatieve funderingen (hiervoor is contact met de fabrikant wellicht 
noodzakelijk) 

• Mogelijk ook het meenemen van overige assets zoals wegmeubilair, vangrail ect. 
 
Functionaliteit: 

• Uitbreiding naar meerdere asset berekeningen in 1 Excel sheet (het is nu gelimiteerd aan 1 
asset berekening per Excel).  

• Dimensie calculatie mogelijkheid voor overige assets zoals wegmeubilair, vangrail ect. 

• Mogelijkheid tot het snel analyseren van CO2 uitstoot in relatie tot gegevens d.m.v. grafieken 

• Mogelijkheid tot uitbreiding van rail elementen zodat het toepasbaar is in de rail-sector.  
 
Verificatie en validatie gegevens 

• Een vergelijking naar de uitkomst van de CO2 emissies in de tool en Dubocalc of Simapro.
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4 VOORTGANG KETENANALYSE 
RIJDRAADVERNIEUWING 

In de ketenanalyse Rijdraadvernieuwing - Koperkringloop zijn meerdere vervolgacties gedefinieerd om meer inzicht te krijgen in de CO2 emissies 
van een rijdraadvernieuwingsproject én om de CO2 emissies gerelateerd aan een rijdraadvernieuwingsproject te verlagen.  
 

4.1 Acties ketenanalyse 

De volgende acties zijn hieruit voortgekomen: 
Tabel 4-1: Actielijst ketenanalyse Rijdraadvernieuwing-Koperkringloop 

Actie 
Paragraaf/Onderdeel 
Ketenanalyse 

Uitleg Datum Actiehouder 
Benodigde 
ketenpartner 

Voldaan?  

Monitoring CO2 emissies 

projecten 

Aanbevelingen voor 

verbetering van de 

ketenanalyse & monitoring 

van CO2 emissies 

Dit wordt gedaan voor: 

1. Driebergen Zeist 

project 

jul-19 
Mandy van 

Leeuwen 
Geen Lopend 

Meer informatie over 

afvalverwerking vanuit 

afvalverwerker 

Aanbevelingen voor 

verbetering van de 

ketenanalyse 

Contact opnemen met 

Renewi om meer 

informatie te krijgen 

over het 

afvalverwerkingsproces 

van rijdraden 

Q2-Q3 2019 Hylke Robben 
Afval-

verwerkers 

Contact opnemen 

met Renewi 

Berekening over gehele 

geleidesysteem 

Aanbevelingen voor 

verbetering van de 

ketenanalyse 

Dit wordt gedaan voor: 

1. Driebergen Zeist 

project 

jul-19 
Mandy van 

Leeuwen 
Geen Lopend 

Vergelijken CO2 emissies 
Monitoring van CO2 

emissies 

Dit wordt gedaan voor: 

1. Driebergen Zeist 

project 

jul-19 
Mandy van 

Leeuwen 
Geen Lopend 
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In gesprek gaan met ProRail 

om contracteisen onder de 

loep te nemen 

Opschaling CO2 reductie 

Gesprek met ProRail is 

geweest, aanpassingen 

in contracteisen zijn nu 

nog niet mogelijk. 

Q3-Q4 2019 Ward de Hond ProRail 

Vervolgoverleg 

wordt ingepland in 

najaar 2019 

Aannemer stimuleren om na 

te denken over circulair 

verwerken van oude rijdraden 

(indien Arcadis niet zelf 

verantwoordelijk is voor dit 

onderdeel) 

Opschaling CO2 reductie 

Voor aannemer is er nu 

nog geen incentive om 

de rijdraden terug te 

leveren aan de 

leverancier. In projecten 

van Arcadis ism een 

aannemer wordt de 

mogelijkheid wel 

continu geëvalueerd en 

waar mogelijk 

besproken.  

Gedurende 

2019-2020 

Sicco van Nes/Ward 

de Hond/Hylke 

Robben 

Aannemer Lopende actie  

Mogelijkheid om koperslijpsel 

op te vangen 
Opschaling CO2 reductie 

Onderzoeken of het 

mogelijk is om 

koperslijpsel op te 

vangen of op te vegen 

langs het spoor. 

Mogelijk kan hier een 

magneet voor gebruikt 

worden. 

Het koper dat zo wordt 

verkregen kan gebruikt 

worden in de recycling 

van koper voor de 

rijdraden. 

Geen 
Hylke Robben/Sicco 

van Nes 
ProRail 

Deskresearch is 

uitgevoerd, 

mogelijkheid om 

het slijpsel op te 

vangen is er niet  

 

 

Hoofdstuk 4 zal ingaan op de geel gemarkeerde acties, die gericht zijn op het meer inzicht creëren in de CO2 emissies voor een 
rijdraadvernieuwingsproject. De berekeningen kunnen voor vervolgacties leiden. Deze zullen in hoofdstuk 5 worden behandeld.  
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4.2 Acties gericht op emissiereductie 

Vanuit de ketenanalyse zijn drie acties opgezet voor de monitoring van CO2 emissies op 

rijdraadvernieuwingsprojecten om zo meer inzicht te krijgen in de CO2 emissies van rijdraadvernieuwingen. Deze 

acties zijn: 

- Monitoring CO2 emissies in nieuwe rijdraadvernieuwingsprojecten; 

- Vergelijken CO2 emissies met ketenanalyse; 

- Meenemen van andere onderdelen van een geleidesysteem naast rijdraden. 

 

De eerste monitoring is gedaan op het project Driebergen Zeist. Deze memo behandelt de aanpak en uitkomsten 

op de bovenstaande acties als onderdeel van de monitoring.  

 

4.2.1 Aanpak 

In de ketenanalyse zijn de CO2 emissies bepaald voor de gehele keten van een rijdraadvernieuwing. Er is een 

vergelijkende analyse uitgevoerd tussen een regulier proces van rijdraadvernieuwing en een rijdraadvernieuwing 

waar het koper hoogwaardig gerecycled wordt (koperkringloop).  

De berekeningen voor het bepalen van de CO2 emissies in beide scenario’s zijn gebaseerd op: 

- De gehele hoeveelheid rijdraden die in het Nederlandse geleidesysteem zijn verwerkt; 

- Aannames over de hoeveelheid rijdraad in één geleidesysteem is meegenomen; 

- Aannames over de samenstelling van de rijdraden; 

- Aannames over te rijden transportafstanden voor het wegvoeren van rijdraden naar afvalverwerkers; 

- CO2 conversiefactoren uit de EcoInvent database van Simapro,  

 

Het berekenen van CO2 emissies voor het project Driebergen Zeist is op twee manieren uitgevoerd: 

- In lijn met de uitgangspunten van de ketenanalyse. 

- Met behulp van het programma DuboCalc. 

 

Om te evalueren of de aannames uit de ketenanalyse overeen komen met aannames voor LCA’s voor rijdraden, 

worden de CO2 emissies voor een geleidesysteem uit het programma DuboCalc vergeleken met de analyses 

uitgevoerd in de ketenanalyse. Op deze manier kan worden bekeken of de aannames die zijn gedaan in de 

ketenanalyse overeen komen met de aannames die worden gedaan in het programma DuboCalc. Op deze 

manier worden de eerste twee van de drie acties uit de ketenanalyse opgepakt. De derde actie (meenemen van 

andere onderdelen van geleidesysteem naast rijdraden), zal ook in hoofdstuk 4.2 verder worden beschreven.  

 

DuboCalc 

De milieubelastendheid van een GWW en rail project kan bepaald worden met gebruik van het programma 

DuboCalc. DuboCalc is een analysemethode die is ontwikkeld door Rijkswaterstaat om de milieueffecten van een 

materiaal of werk vanaf grondstoffenwinning tot sloop of einde levensduur in beeld te brengen. Deze 

milieueffecten worden uitgedrukt als Milieukosten Indicator (oftewel MKI-score).  

 

De MKI is de standaard output van DuboCalc en omvat 11 verschillende milieueffecten, waaronder de uitstoot 

van het broeikasgas CO2. De MKI zegt iets over de gehele levenscyclus van het project/werk, dus naast de 

aanlegfase heeft de MKI ook betrekking op onderhoud, gebruiksfase en einde levensduur. De methode is 

gebaseerd op de methodiek van Levenscyclusanalyse (LCA) volgens de ISO14040 norm en op 

Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en Bouwwerken. DuboCalc geeft dus inzicht in de totale 

milieubelasting van een project, uitgedrukt in de MKI-score, maar het kan ook worden weergegeven in CO2 

emissies.  
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4.2.2 Berekeningen 

In DuboCalc is de MKI waarde voor een geleidesysteem voor project Driebergen Zeist berekend. Het meenemen 

van een geheel geleidesysteem staat al in contrast met de ketenanalyse, waar enkel de CO2 emissies zijn 

berekend voor een rijdraad in plaats van het gehele geleidesysteem. DuboCalc heeft geen item dat enkel een 

rijdraad betreft, dus het item geleidesysteem biedt het beste alternatief. Hiervoor zijn de volgende uitgangspunten 

aangehouden in vergelijking tot de ketenanalyse.  

 

Onderdeel Uitgangspunt ketenanalyse Uitgangspunt DuboCalc 

Winning grondstof 
50% nieuw koper en 50% 

gerecycled  

100% nieuw Koper, brons, 

porselein, staal,  

Transport grondstoffen Vrachtwagen Transport per vrachtwagen 

Productie rijdraden 
Rijdraad bij producent in Duitsland 

of België 

Geleidesysteem (geen verdere 

informatie beschikbaar) 

Transport rijdraden naar 

bouwlocatie 
Per vrachtwagen Dieselverbruik (trein) 

Ophangen rijdraden Werktrein hangt draden op Draad trekken  

Gebruik Tractie-energie voor gebruik trein 
Dieselverbruik 

Koper emissie naar bodem 

Onderhoud: inspecties 
Inspectie gedaan met reguliere 

trein, geen emissies 
- 

Afhalen rijdraden 

Op hetzelfde moment als het 

ophangen van de nieuwe rijdraad 

(in deze stap dus geen emissies 

aan verbonden) 

Dieselverbruik (trein) 

Transport oude rijdraden Vrachtwagen Vrachtwagen 

Omsmelten bij 

afvalverwerker/producent 

Koper wordt omgesmolten bij 

afvalverwerker en verkoopt dit 

mogelijk weer aan een 

koperhandelaar (recycling) 

Recycling koper, recycling staal,  

 

De CO2 emissies voor het project Driebergen Zeist zijn berekend voor het aantal kilometers dat het project 

beslaat. De ketenanalyse is gericht op alle rijdraden in het totale geleidesysteem in Nederland. De functionele 

eenheid van de ketenanalyse is daarom gereduceerd tot het aantal kilometer van Driebergen Zeist om een goede 

vergelijking te kunnen maken. Om daarnaast een goede vergelijking te maken met het geleidesysteem in 

DuboCalc, zijn ook de hoeveelheden koper die benodigd zijn voor de hangdraad, draagkabel en 

versterkingskabel meegenomen. Hierin zijn alleen de koperen onderdelen meegenomen3.  

 

 

  

 
3De CO2 uitstoot voor het gehele geleidesysteem is berekend met de extra materialen uit de draagkabel, 
versterkingskabel en hangdraad (wordt in ketenanalyse inclusief de rijdraad als 100% geleidesysteem gezien, 
klemmen en bokjes niet meegerekend). Omdat de exacte samenstelling van de hangdraad, versterkingskabel en 
draagkabel niet volledig bekend is, is voor het gemak gerekend met 100% koper samenstelling).  
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De vergelijking met deze aannames ziet er als volgt uit:  

 

Onderdeel Ketenanalyse (kg CO2) DuboCalc (kg CO2) 

Bouw 9.738 16.523 

Gebruik 2.683 2.991 

Onderhoud 0 0 

Einde Levensduur 1.428 -3.439 

Totaal 13.850 16.076 

 

Uitgangspunten nieuw en hergebruikt koper 

Het eerste verschil dat te zien is, is het totale verschil in CO2 emissies: DuboCalc laat een hogere uitstoot aan kg 

CO2 zien dan de ketenanalyse. Dit verschil zit voornamelijk in de bouwfase. Dit kan verklaard worden door het 

uitgangspunt dat in de ketenanalyse gehanteerd wordt, zeggende dat in een rijdraad 50% koper gerecycled wordt 

en 50% koper nieuw wordt ingezet. DuboCalc houdt voor zover bekend enkel rekening met nieuwe materialen, 

waar een hogere emissie aan verbonden is.  

 

Kopersamenstelling geleidsysteem 

Daarnaast is in de ketenanalyse voor de hangdraden en versterkingskabels niet gerekend met andere materialen 

dan koper, omdat de samenstelling van de materialen niet exact beschikbaar is, maar wel duidelijk is dat het 

overgrote materiaal in een geleidesysteem koper is4.  

 

Allocatie recycling in levenscyclus 

Verder is in de fase ‘einde levensduur’ bij DuboCalc een negatieve emissie opgenomen, omdat de materialen 

volgens de aannames in DuboCalc volledig worden hergebruikt. Volgens de aannames in de ketenanalyse 

worden de materialen nog omgesmolten tot een nieuw materiaal, wat gezien kan worden als recycling. Bij dit 

proces komen ook CO2 emissies vrij. Mogelijk kan het zijn dat DuboCalc dit heeft meegenomen in de winning 

fase, maar dit is niet bekend. Al met al blijft de bouwfase voor DuboCalc hoger dan de ketenanalyse 

 

Leerpunten 

De bovenstaande analyse resulteert in de volgende leerpunten voor de ketenanalyse: 

- De samenstelling nieuw en hergebruikt materiaal kan verantwoordelijk zijn voor het grote verschil in CO2 

emissies in de bouwfase. Is de aanname 50% nieuw koper en 50% gerecycled koper een juiste 

aanname voor rijdraden? 

- De aanname in de ketenanalyse voor gebruik is nagenoeg gelijk met DuboCalc.  

- Onderhoud wordt in beide ketens niet meegenomen. 

- In beide ketens worden de rijdraden naar en van de bouwlocatie met een vrachtwagen getransporteerd. 

- In beide ketens worden de rijdraden met een dieseltrein aangelegd. 

- In beide ketens wordt het koper hergebruikt of gerecycled voor een verdere toepassing.  

 

CO2 emissies van gehele project Driebergen Zeist 

In DuboCalc kunnen naast de emissies gerelateerd aan het geleidesysteem ook de emissies worden berekend 

van alle significante onderdelen die bij het project betrokken zijn, zoals de portalen en de armen. Om een beeld te 

geven hoe de emissies van de andere projectonderdelen in verhouding staan tot de emissies van het 

 
4 Helaas is het niet mogelijk om meer informatie op te vragen over de LCA van het geleidesysteem in DuboCalc, 

waardoor niet precies te achterhalen is waar het grote verschil zit.  

 

Op de samenstelling nieuw en hergebruikt materiaal in het geleidesysteem zal Arcadis nog extra 

informatie inwinnen: zijn de aannames in de ketenanalyse juist of moet de samenstelling nieuw en 

hergebruikt materiaal aangepast worden? Dit is een actie voor Q3-Q4 2019 
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geleidesysteem, zijn alle projectonderdelen die met DuboCalc te kwantificeren zijn naar CO2 emissies 

gecalculeerd. Het volgende figuur laat de verdeling zien. 

 

 

 
Figuur 2: Verdeling MKI waarde naar onderdelen vernieuwing geleidesysteem 

 

In figuur 1 is te zien dat het geleidesysteem verantwoordelijk is voor 81% van de totale MKI waarde. Op basis van 

deze analyse zou het uitvoeren van reductiemaatregelen op het geleidesysteem het meest interessant zijn en 

mogelijk tot de meeste CO2 emissie reducties kunnen leiden. Daarom is het van belang om voor meer 

bovenleidingsvernieuwingsprojecten de CO2 emissies te meten over alle onderdelen, al dan niet met DuboCalc, 

om meer inzicht te geven in de CO2 emissies van een dergelijk project. Inzicht is de eerste stap die een basis 

biedt voor het bedenken van reductiemogelijkheden voor alle stakeholders betrokken bij een 

bovenleidingvernieuwingsproject. Het inzichtelijk maken van de MKI waarde en CO2 emissies is daarom een actie 

uit de ketenanalyse die op meerdere projecten moet worden uitgevoerd.  

 

4.3 Conclusie op acties 

De volgende acties uit de ketenanalyse rijdraadvernieuwing 2018 zijn in dit document uitgevoerd: 

- Monitoring CO2 emissies in nieuwe rijdraadvernieuwingsprojecten 

- Vergelijken CO2 emissies met ketenanalyse 

- Meenemen van andere onderdelen van geleidesysteem naast rijdraden. 

 

Monitoring CO2 emissies en vergelijken met ketenanalyse 

De CO2 emissies voor het project Driebergen Zeist zijn gemonitord. Op basis van tekeningen is het aantal 

benodigde kilometers rijdraad bepaald. De CO2 emissies zijn berekend met behulp van de aannames uit de 

ketenanalyse. Daarnaast zijn de emissies berekend met behulp van DuboCalc om een vergelijking te kunnen 

maken tussen de uitkomsten. De aannames in de ketenanalyse zijn aangepast naar een geheel geleidesysteem 

(dus ook de versterkingskabel, hangdraad en draagkabel), om de twee methodieken op een betrouwbaardere 

manier te kunnen vergelijken.  

De vergelijking laat een duidelijk verschil zien tussen de CO2 emissies voor Driebergen Zeist met de 

uitgangspunten uit ketenanalyse (13.850 kg CO2) en de CO2 emissies berekend met DuboCalc (16.076 kg CO2). 

Het verschil zit voornamelijk in de bouwfase, waar de emissies gealloceerd aan de winning van de grondstoffen, 

transport naar productie, productie en aanleg rijdraad zijn meegenomen. De aannames voor productie en aanleg 

zijn bij beide berekeningen nagenoeg gelijk. Mogelijk wordt het verschil dus veroorzaakt bij de winning van de 

grondstoffen. De aanname die hierin zou kunnen verschillen tussen beide methodieken is de aanname van nieuw 

en hergebruikt koper. De ketenanalyse houdt een aanname van 50/50 nieuw/hergebruikt aan. Het is niet duidelijk 

aangegeven welke aannames DuboCalc hiervoor heeft gebruikt. Arcadis ziet dit wel als een aandachtspunt om 
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de eigen aannames in de ketenanalyse te evalueren. Mogelijk zijn de aannames hergebruikt/nieuw koper te 

gunstig dan in de praktijk daadwerkelijk wordt uitgevoerd. In 2019 zal Arcadis deze aanname verder evalueren 

met experts in bovenleidingen en mogelijk leveranciers van rijdraden.  

 

Meenemen van andere onderdelen van geleidesysteem 

In DuboCalc kunnen ook de CO2 emissies worden berekend van portalen en armen, die verbonden zijn aan de 

vernieuwing van een bovenleiding. Voor Driebergen Zeist zijn ook deze onderdelen in DuboCalc gezet, zodat de 

CO2 emissies van de drie onderdelen (armen, portalen en het geleidesysteem) vergeleken konden worden. 

Hieruit is voortgekomen dat het geleidesysteem voor 81% verantwoordelijk is voor de CO2 emissies van een 

vernieuwing van een geleidesysteem. Dit maakt duidelijk dat de focus op het geleidesysteem moet blijven. 

Daarnaast geeft een dergelijke berekening in DuboCalc inzicht voor andere stakeholders in welke 

levenscyclusfase en voor welk item mogelijk de meeste CO2 emissie reducties te behalen zijn. Daarom is het van 

belang om door te gaan met het in kaart brengen van de CO2 emissies van nieuwe bovenleiding 

vernieuwingstrajecten, zodat dit als input kan worden gebruikt voor het bepalen van CO2 emissie reductie 

maatregelen met de stakeholders. Op die manier sluit Arcadis aan bij de eisen vanuit de CO2 Prestatieladder, 

maar ook bij de ambitie van Arcadis en van opdrachtgevers zoals ProRail vanuit de Aanpak Duurzaam GWW om 

het werk meer duurzaam (in dit geval toegespitst op energie/CO2) in te richten.  
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5 VOORTGANG ACTIES KETENANALYSES 
 

5.1 Rijdraadvernieuwing 

Actie uit ketenanalyse 
Paragraaf/Onderdeel 
Ketenanalyse 

Specificatie actie Datum Actiehouder 
Benodigde 
ketenpartner 

Voldaan?  

Monitoring CO2 emissies 

projecten 

Aanbevelingen voor 

verbetering van de 

ketenanalyse & monitoring 

van CO2 emissies 

In Q3-Q4 zal op een ander 

project naast Driebergen-Zeist 

ook een emissie vergelijkende 

studie worden uitgevoerd 

Q3-Q4 2019 
Mandy van 

Leeuwen 
Geen Lopend 

Meer informatie ophalen 

over CO2 emissies 

afvalverwerking koper 

Aanbevelingen voor 

verbetering van de 

ketenanalyse 

In Q3-Q4 zal contact worden 

opgenomen met een 

afvalverwerker van koper, met 

als doel om inzage te krijgen 

in de energie waarde in het 

hele proces van afval 

verwerking tot grondstof voor 

nieuw kabel materiaal.  

Q3-Q4 2019 
Sicco van Nes/ 

Hylke Robben 

Afval-

verwerkers 
Lopend 

Berekening over gehele 

geleidesysteem 

Aanbevelingen voor 

verbetering van de 

ketenanalyse 

In Q3-Q4 zal op een ander 

project naast Driebergen-Zeist 

ook een emissie vergelijkende 

studie worden uitgevoerd 

Q3-Q4 2019 
Mandy van 

Leeuwen 
Geen Lopend 

Vergelijken CO2 emissies 
Monitoring van CO2 

emissies 

- In Q3-Q4 zal op een 

ander project naast 

Driebergen-Zeist ook 

een emissie 

vergelijkende studie 

worden uitgevoerd 

- Aanname nieuw 

materiaal en 

Q3-Q4 2019 
Mandy van 

Leeuwen 
Geen Lopend 
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hergebruikt materiaal 

in geleidesysteem 

wordt geëvalueerd met 

bovenleiding 

specialisten 

In gesprek gaan met ProRail 

om contracteisen onder de 

loep te nemen 

Opschaling CO2 reductie 

Er is een gesprek geweest.  

 

Analyse van tenders van 

ProRail gericht op 

duurzaamheidsmaatregelen/ 

eisen welke nadrukkelijk in 

publieke 

uitbestedingsleidraden terug 

komen.  

 

Komt nog een vervolggesprek 

najaar 2019. 

Q3-Q4 2019 
Hylke Robben/ 

Ward de Hond 
ProRail Uitgevoerd 

Aannemer stimuleren om na 

te denken over circulair 

verwerken van oude 

rijdraden (indien Arcadis 

niet zelf verantwoordelijk is 

voor dit onderdeel) 

Opschaling CO2 reductie 

In gesprek gaan met de 

aannemer over de kansen 

binnen het proces van 

recycling van 

rijdraadvernieuwingsprojecten. 

Specifiek de koperkringloop 

optie benoemen.  

Q1-Q2 2020 
Sicco van Nes/ 

Hylke Robben 
Aannemer Lopend 

Mogelijkheid om 

koperslijpsel op te vangen 
Opschaling CO2 reductie 

Er heeft een deskresearch 

plaatsgevonden om te 

inventariseren of het 

opvangen van koperslijpsel 

kansrijk is voor de 

verzameling van koper. Hieruit 

blijkt dat het vrijkomende 

koper verwaaid als fijnstof. 

Het afvangen van dit 

koperslijpsel levert een vrijwel 

nihil resultaat op van 0,03 tot 

Q1-Q2 2020 

Hylke 

robben/Sicco 

van Nes 

ProRail Uitgevoerd 
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0,07 gram/m2 over een traject 

van 15 tot 20 meter per jaar. 

Deze opbrengst is dusdanig 

laag dat deze maatregel niet 

kansrijk is voor uitvoering. 

 

5.2 Wegentool 

 

Actie uit ketenanalyse 
Paragraaf/Onderdeel 
Ketenanalyse 

Specificatie actie Datum Actiehouder 
Benodigde 
ketenpartner 

Voldaan?  

Toegankelijke en 
aantrekkelijke CO2 
wegentool maken 

n.v.t. 

Zodra de tool verder is 

ontwikkeld en  de acties uit 

tabel 3-1 zijn uitgevoerd, 

zullen de verbeterpunten uit 

hoofdstuk 3.2 worden 

uitgevoerd om de tool 

toegankelijker en 

aantrekkelijker te maken.  

Q1-Q2 2020 Hylke robben Geen Lopend 

Bepalen wie de gebruiker 
gaat worden van de tool 

n.v.t.  

Arcadis adviseurs actief 

benaderen om zo een beeld te 

krijgen welke adviesgroepen 

hier gebruik van kunnen 

maken.  

Q3-Q4 2019 Hylke robben Geen Lopend 

De overige 
emissiefactoren van de 
materiaaltypes aanvullen  

n.v.t. 

Een aantal materiaalsoorten 

behoeven een nadere 

invulling van de CO2 

emissiefactor. Dit wordt 

uitgevoerd met een LCA 

specialist. 

Q3-Q4 2020 Hylke Robben 
Mogelijk 

fabrikanten 
Lopend 

Toepassen van de 
wegentool aan de start 
van een project  

n.v.t.  

Bepalen welk project hiervoor 

geschikt is om inzicht te 

krijgen in de CO2 emissie  

Q1-Q2 2020 Hylke robben Geen Lopend 



 
 

Our reference:      - Date: 9 October 2019 20 of 21   
 

  

 

BIJLAGE A: INGEVULDE KETENTABEL 
 
Tabel 0-1: Ingevulde ketentabel Rangorde Scope 3 emissies 

PMC’s sectoren en 
activiteiten 

Omschrijving van activiteit waarbij CO2 vrijkomt 

Relatief belang 
van CO2-
belasting van 
de sector 

Relatieve 
invloed van de 
ontwerpen 

Potentiële 
invloed 
bedrijf op 
CO2-
reductie 

6 Score 
2019 

7 Rang 
(voortgang) 
2019 

8 Score 
2018 

9 Rang 
(ketenanalyse) 
2018 

Water & Milieu               
  

Water 

- Water Management & Landscape 
- Ports & Hydrolic Engineering 
- River, Coast & Sea 
- Urban Water & Water Technology 

Advisering omtrent o.a.: 
afvalwaterzuiveringsinstallaties, klimaatadaptatie, 
advieswerk waterschappen, stedelijke 
(riool)watersystemen 1 3 3 9  7 12 7 

Milieu 

- Environmental planning & Strategy 
- Ecology & Nature development 
- Soil, subsurface & Asbestos 
- Construction Services 
- Strategic Environmental Consulting 
- Area Development 

Advisering omtrent o.a.: 
Vergunningenprocedures, Milieu-effect 
rapportages, bodem- en saneringsvraagstukken, 
energiebesparingsonderzoeken, ecologie 2 3 3 18  5 18 4 

Mobiliteit                

Rail & openbaar 
vervoer 

- Transport Planning & Consultancy 
- Track & Electrification Design 
- Signaling Design 
- Construction Services & Asset 
Management 

Advisering omtrent o.a.: Spoorwerkzaamheden, 
rail & infra, bovenleidingen 

4 4 2 32  1 48 1 

Wegen, verkeer & 
Informatiemanagement 

- Traffic & Tranpsort 
- Roads 
- Asset Management 
- Information Management 

Advisering omtrent o.a.: Ontwerp wegen, 
verkeersstudies, tunnels en bruggen 

4 4 1 16  6 16 5 

Energie & Infra-
objecten 

- Bridges 
- Tunnels, Systems & Safety 
- Power & Telecom 
- Infraconsult & Asset Management 
- Safety, Engineering & Installations 

Advisering omtrent o.a.: Hoogspanningsnetwerk 
elektra, Kunstwerken Rijkswaterstaat. Offshore 
windparken 3 4 2 24  2 16 5 
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PMC’s sectoren en 
activiteiten 

Omschrijving van activiteit waarbij CO2 vrijkomt 

Relatief belang 
van CO2-
belasting van 
de sector 

Relatieve 
invloed van de 
ontwerpen 

Potentiële 
invloed 
bedrijf op 
CO2-
reductie 

6 Score 
2019 

7 Rang 
(voortgang) 
2019 

8 Score 
2018 

9 Rang 
(ketenanalyse) 
2018 

Gebouwen                

Real Estate Design & 
Consultancy 

- Building Design & Engineering 
- Building Services & Asset 
Management 
- Structural Design & Engineering 
- Program Management & Cost 
Management 

Advisering omtrent o.a.: Ontwerp gebouwen, 
installaties, industriële processen 

2 4 3 24  2 36 2 

Stations, Urban Design 
& Consultancy 

- Cost & Project Management 
- Urban Development 
- Stations & Architecture 
- Urban Development & Real Estate 

Advisering omtrent o.a.: Spoorstations, 
gebiedsontwikkeling 

2 4 1 8  8 8 8 

CVW Centrum Veilig Wonen  Advisering rondom Centrum Veilig Wonen 2 3 3 18 4 24 3 

 


