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1  Inleiding 
 

1.1 Duurzaamheidsbeleid Strukton en plek CO2 daarin 
 

De basis van het duurzaamheidsbeleid van Strukton is vervat onder de noemer ‘samen denken in 

levensduur’. De eigen bedrijfsvoering moet voldoen aan strenge duurzaamheidseisen. Maar ook in 

projecten, innovaties en samenwerking met klanten en leveranciers zoekt Strukton naar duurzame, 

langjarige oplossingen.  

Strukton onderneemt maatschappelijk verantwoord. Strukton draagt actief bij aan het terugdringen 

van CO2-uitstoot, bijvoorbeeld door het gebruik van groene stroom van eigen bodem en een 

duurzaam mobiliteitsbeleid. Ook beschikt Strukton over inmiddels beproefde technieken om klanten 

te helpen energiebesparing te realiseren. Zo verlaagt Strukton niet alleen zijn eigen CO2-uitstoot, 

maar ook die van derden.  

Sinds 2010 is Strukton als geheel bedrijf gecertificeerd op trede 5 van de CO2-prestatieladder, het 

hoogst haalbare niveau. Ook van 2015 t/m 2018 wist Strukton deze certificering te handhaven. In het 

begin van 2017 is de scope 3 analyse van ballastmateriaal uitgevoerd voor Strukton Rail. Van deze 

scope 3 analyse blijkt het in de loop van 2018 noodzakelijk om een update te maken. In deze update 

gaat het zowel om actualisering van de gegevens uit 2017, als om uitbreiding van het aantal 

steengroeves van waaruit ballastmateriaal kan worden geleverd. Dit laatste omdat Strukton 

overweegt om ook ballastmateriaal uit andere groeves te betrekken. 

 

1.2 Wat is ballastmateriaal 
 
Het ballastbed is een lichaam van steenslag (ballast materiaal) waarin de dwarsliggers van 
en spoorweg zijn ingebed. Het ballastbed zorgt voor stabiliteit, het dempen van de trillingen en voor 
de afvoer van overtollig regenwater. In Nederland wordt gebroken stollingsgesteente of 
sedimentair gesteente als ballast toegepast. Deze steenkorrels zijn tussen 31,5 en 50 mm in 
doorsnede. Bij emplacementen wordt meestal gekozen voor kleinere  steenkorrels (tussen de 22 en 
40 mm), opdat men op het ballastmateriaal wat gemakkelijker kan lopen. Deze steenslag wordt in 
het buitenland in groeves, ook wel quarrys, gewonnen omdat het in Nederland van nature niet 
aanwezig is. 
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1.3 Inhoud van dit rapport 
 

In hoofdstuk 2 wordt de opzet van de ketenanalyse gegeven en van welke ketenpartners het 

ballastmateriaal kan worden of wordt betrokken. In de analyse van maart 2017 werden drie groeves 

beschreven van waar het ballastmateriaal kan worden betrokken. Dit aantal is in deze analyse 

uitgebreid tot acht groeves.   

In hoofdstuk 3 zijn CO2-gegevens uit eerdere ketenstudies van ballastmateriaal en de eind 2016 

verschenen LCA achtergrond rapport Bestone van Graniet Import Benelux opgenomen. Dit geeft een 

eerste inzicht in de omvang van de CO2-emissie van de productieketen.  

In hoofdstuk 4 zijn de CO2-gegevens van de winning, de productie en het transport naar de 

toepassingslocatie van het ballastmateriaal opgenomen. Drie verschillende transportmodaliteiten 

zijn beschouwd. Het betreft transport per vrachtwagen, trein en per binnenvaartschip vanaf een 

zeehaven of steengroeve naar de projectlocatie. Bij het transport per trein is nog onderscheid 

gemaakt tussen een elektrische en een diesel aangedreven trein. 

Hoofdstuk 5   bevat informatie over het aanbrengen van de ballast op de projectlocatie en het 

eventuele hergebruik van oud ballastmateriaal. 

Hoofdstuk 6 bevat conclusies en op basis daarvan zijn de doelstellingen en maatregelen voor verdere 

reductie van de CO2-emissie van ballastmateriaal opgenomen. 

 

1.4 Professionele ondersteuning 

De ketenanalyse in dit rapport is uitgevoerd door Jan Vroonhof van Vroonhof Milieu Advies.  

Daarmee wordt voldaan aan eis 4.A.3 van de CO2-Prestatieladder voor de professionele 

ondersteuning.  
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2 Opzet ketenanalyse 

2.1 Beschrijving keten 

 
Het primaire ballastmateriaal wordt in een groeve (quarry) gewonnen door rots massieven met 

springstof op de blazen. Met grote trucks en transportbanden worden de rotsblokken naar een 

breker getransporteerd. Daarin worden ze op de gewenste korrelgrootte gemalen. Vandaar gaat het 

via opslag naar het transportmiddel. Afhankelijk van de ligging van de groeve wordt het op een 

zeeschip, vrachtwagen of trein geladen. Daarmee kan het naar een opslag in Nederland worden 

gebracht en van daar uit naar de toepassingslocatie. Vanuit Belgische groeves kan het materiaal 

rechtstreeks per schip, trein of truck worden geleverd op of in de buurt van het werk.   

Voor het ballastmateriaal dat Strukton Rail toepast, heeft Strukton acht groeves geselecteerd. De 

eerste drie zijn reeds in het ketenanalyserapport van maart 2017 beschouwd. De acht groeves zijn:  

1. Bremanger in Noorwegen (firma Graniet Import Benelux) 

2. Glensanda in Schotland (firma Graniet Import Benelux) 

3. Quenast in België (firma SAGREX Heidelberg Cement Group) 

4. Tau in Noorwegen (firma Mibau Stema Groep) 

5. Jelsa in Noorwegen (Firma Mibau Stema Groep) 

6. Oster Pukk in Noorwegen (firma Groep de Cloedt) 

7. Schwartzkollm in Duitsland (firma Natursteinwerke Weiland) 

8. Carrières Unies de Porphyre S.A. in België  

In paragraaf 2.3 worden de groeves nader beschreven. 

 

In figuur 1 is de keten voor het ballastmateriaal dat Strukton Rail toepast opgenomen. 

 

 
 

Figuur 1 Keten van het door Strukton Rail toegepaste ballastmateriaal 

  

Bremanger Quarry, Noorwegen

Tau Quarry, Noorwegen

Jelsa Quarry, Noorwegen

Glensanda Quarry, Schotland
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Quenast Quarry, België
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2.2 Ketenpartners 
 

De ketenpartners voor ballastmateriaal zijn: 

Voestalpine Railpro    Voestalpine, is veelal de schakel tussen de steengroeve en Strukton  

Graniet Import Benelux  BV   Op- en overslag 

Grondbank     Op- en overslag 

Biemond en van Pelt    Transporteur 

Mibau Nederland    Mibau-Stima Group (heeft een tweetal steengroeven) 

De Hoop Bouwgrondstoffen BV   Ketenpartner voor de Quenast Quarry en CUP 

WPS Wessem BV    Op- en overslag 

Grond Bank Nederland (GBN)   Hergebruik van ballastmateriaal 

 

 

2.3 De productielocaties 
 

Van de acht beschouwde productielocaties liggen er vier in Noorwegen, één in Schotland, twee in 

België en één in Duitsland. 

 

2.3.1 Bremanger Quarry Noorwegen 
 

De Bremanger Quarry in Noorwegen wordt ook wel de Groene Groeve genoemd.  

      

De groeve ligt in Noorwegen zo’n 100 km ten noorden van Bergen op een paar honderd meter 

hoogte boven het fjord. Op het plateau wordt het graniet afgegraven en via een valtunnel komt het 

materiaal op zeeniveau. Daar wordt het gebroken en met een shovel op een transportband gebracht 

die het materiaal naar het schip transporteert. De productnaam van het gebroken graniet is Bestone.  

Bij de val van het graniet door de tunnel wordt energie  

opgewekt. Dit maakt dat voor iedere ton aan steen 20  

MJ wordt bespaard ten opzichte van steen uit een  

traditionele groeve. Door de diepte van het fjord is het  

mogelijk om met grote schepen te werken, zoals de  

Yeoman Bontrup, het vlaggenschip van Graniet Import  

Nederland BV, met  een laadvermogen van 80.000 ton.  

Afstand Bremanger Qaurry naar de Amerikahaven in  

Amsterdam: circa 580 zeemijl of 1070 km.  
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Bij Graniet Import Benelux wordt het grove ballastmateriaal verder bewerkt tot de geschikte 

afmetingen voor ballastmateriaal. De havenlocatie van Graniet Import Benelux in Amsterdam heeft 

zowel een binnenvaartverbinding als een spooraansluiting. 

 

2.3.2 Glensanda Schotland 
 

De groeve ligt in Schotland zo’n 80 km ten noordwesten van Glasgow tot zo’n zeshonderd meter 

hoogte boven het fjord. Per jaar wordt circa 7 miljoen ton graniet geproduceerd. Bij deze groeve 

wordt geen energie opgewekt zoals bij Bremanger. Verder zijn de werkzaamheden en de productie 

van graniet vergelijkbaar met de Bremanger Quarry. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Afstand Glensanda Quarry naar de thuishaven van Graniet Import Benelux in de Amerikahaven in 

Amsterdam: circa 715 zeemijl of 1325 km. De havenlocatie van Graniet Import Benelux in Amsterdam 

heeft zowel een binnenvaartverbinding als een spooraansluiting. 

 

2.3.3 Quenast België 
 

Quenast is een groeve van SAGREX Heidelberg Cement Group. Hij is gelegen in Waals-Brabant, zo’n 

30 km zuidzuidwest van Brussel. Het is qua oppervlak een van de grootste groeves in Europa. De 

productie per jaar is ongeveer 1.500.000 ton porfier. Ongeveer een jaar geleden zijn op de site van 

de groeve zonnepanelen geplaatst (zie foto). Volgens Sagrex leveren deze momenteel bijna 25% van 

het energiegebruik van de groeve. Dit percentage zal de komende jaren toenemen. 
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Zoals de linker foto laat zien is de groeve in een ontgraving beneden maaiveld gelegen, terwijl de 

groeves in Noorwegen en Schotland hooggelegen boven maaiveld liggen. Dit betekent dat het 

materiaal uit de Quenast groeve naar boven moet worden gebracht in plaats van naar beneden, zoals 

in de groeves in Noorwegen en Schotland. Dit transport naar boven gebeurt met elektrisch 

aangedreven transportbanden.  

Op de locatie van de groeve wordt het porfier-gesteente tweemaal gebroken tot de afmetingen 22-

40 en 31,5–50 mm en één keer gezeefd. Dit kan zonder verdere bewerking als ballastmateriaal voor 

de spoorwegen worden gebruikt. Vlak voor belading wordt het materiaal gewassen waardoor het 

vrijwel stofvrij is. Aldus wordt voldaan aan de strenge stofeisen van ProRail.  

Binnen Nederland is De Hoop Bouwgrondstoffen in Terneuzen de vertegenwoordiger van de Quenast 

Groeve sinds 1930.  

 

Voor het transport vanaf Quenast zijn er twee mogelijkheden.  

1 Het materiaal wordt per trein (ca 8 km) naar een overslaglocatie aan het kanaal 

Bruxelles-Charleroi bij Klabbeek gebracht en daar via elektrisch aangedreven banden in 

binnenvaartschepen geladen. Het maximale laadvermogen van de schepen voor deze 

kanaalverbinding naar Nederland is 1350 ton. Vandaar gaat het rechtstreeks  naar een 

locatie aan een kanaal in Nederland dat in de buurt is gelegen van de projectlocatie. Van 

de overslaglocatie aan het kanaal wordt het per as naar de projectlocatie 

getransporteerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

2 Het ballastmateriaal wordt vanuit de groeve met behulp van elektrisch aangedreven 

transportbanden in wagons geladen en via Roosendaal (afstand 97 km) naar de 

projectlocatie in Nederland getransporteerd.  

 

2.3.4 Carrières Unies de Porphyres in België 
 

Deze groeve is eveneens gelegen in Waals Brabant op circa 45 km ten zuidwesten van Brussel. 

September 2006 is de CUP overgenomen door "EUROVIA" uit de "VINCI"-groep. 
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Zoals de foto laat zien is ook deze groeve in een ontgraving beneden maaiveld gelegen. Vanuit de 

groeve wordt het materiaal met dumptrucks met een laadvermogen van 35 tot 60 ton naar boven 

gebracht. Vier dumptrucks tussen de 60 en 35 ton worden ingezet. Met behulp van twee in serie 

geplaatste brekers (één van 245 kW en één van 294 kW) wordt het materiaal verkleind tot 250 mm. 

Vandaar gaat het naar de bufferopslag. Na verdere breking, wassen en zeven wordt het materiaal in 

verschillende silo’s opgeslagen.  

Bij de groeve wordt het ballast materiaal met wielladers op vrachtwagens of in wagons geladen. Met 

een transportband van 900 meter lengte worden silo’s nabij het spoor bevoorraad. Voor Nederland is 

de Hoop Bouwgrondstoffen eveneens vertegenwoordiger voor CUP. Gezien de geringe omvang van 

deze groeve worden de materialen vrijwel alleen in België en Noord Frankrijk verkocht, maar kan het 

als back-up dienen bij grote werken in Nederland. 

Voor het transport vanaf CUP zijn er eveneens twee mogelijkheden.  

1 Het materiaal wordt per vrachtwagen of trein naar een overslaglocatie aan het kanaal 

Bruxelles Charleroi bij Halle gebracht (34 km) en daar in binnenvaartschepen geladen. 

Het maximale laadvermogen van de schepen voor deze kanaalverbinding naar Nederland 

is 1350 ton. 

2 Het ballastmateriaal wordt bij de groeve in wagons geladen en via Roosendaal (117 km) 

naar Nederland getransporteerd.  

 

2.3.5 Oster Pukk in Noorwegen 
 

Deze groeve is gelegen in Noorwegen aan een fjord zo’n 25 km ten noorden van Bergen.  

In 2015 heeft Group De Cloedt deze steengroeve in haar bezit gekregen. De jaarlijkse productie van 

deze steengroeve is 2 miljoen ton, waarvan 2/3 wordt geëxporteerd. Het grootste deel van de 

productie wordt per bulkschip van 5000 ton afgevoerd. Vanaf de groeve is het 1050 km over zee naar 

de thuishavens Nieuwpoort en Oostende  van Group De Cloedt. 
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Vanaf Oostende is er een spoorverbinding en een kanaalverbinding naar Gent en Antwerpen. De 

maximale capaciteit van deze kanaalverbinding is een schip van 1350 ton.  

 

 

2.3.6 Tau in Noorwegen 
 

Deze groeve is gelegen de regio Rogaland in Noorwegen aan een fjord zo’n 15 km ten noordoosten 

van Stavanger. De groeve is in bezit van de Mibau Stema groep. In de twee na grootste groeve van 

Noorwegen wordt elk jaar circa 2,5 miljoen ton gesteentekorrels geproduceerd. Daarvoor zijn één 

100 tons wheel loader en drie 90 tons dump trucks aanwezig. De crusher heeft een capaciteit van 

1200 ton per uur. De afstand van de Tau steengroeve naar de Suezhaven in Amsterdam is 810 km 

(440 zeemijl). De capaciteit van het gebruikte schip is 31.000 ton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ffff 

 

De havenlocatie van Mebau Stema in de Suezhaven in Amsterdam heeft zowel een 

binnenvaartverbinding als een spooraansluiting. 

 

 

2.3.7 Jelsa in Noorwegen 
 

Deze groeve is gelegen in Noorwegen aan een fjord zo’n 35 km ten noordoosten van Stavanger. 

Deze groeve is eveneens in bezit van de Mibau Stema groep. 
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In de grootste groeve van Europa wordt elk jaar circa 10 miljoen ton gesteentekorrels geproduceerd. 

Daarvoor zijn twee 100 tons wheel loaders, vijf 90 tons dump trucks en één 90 tons excavator 

aanwezig. De twee productielijnen hebben een capaciteit van 2600 ton per uur. De afstand van de 

Jelsa steengroeve naar de Suezhaven in Amsterdam is 830 km (450 zeemijl). De capaciteit van het 

gebruikte schip is 50.000 ton. 

De havenlocatie van Mebau Stema in de Suezhaven in Amsterdam heeft zowel een 

binnenvaartverbinding als een spooraansluiting. 

 

 

2.3.8 Schwartzkollm in Duitsland 
 

Deze groeve is gelegen in Duitsland bij de plaatsen Lauta en Hoyerswerda ongeveer 50 km ten 

noordoosten van Dresden. De groeve is gelegen onder maaiveld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van Schwartskollm naar Utrecht over de weg is 771 km en per spoor circa 680 km. Op circa 40 km 

afstand van de groeve is er een mogelijkheid voor verlading op een binnenvaartschip. De vaarafstand 

vanaf deze overlaadlocatie naar Utrecht is ongeveer 700 km. Het meeste wordt afgevoerd over het 

spoor. Bij het spoor zijn twee laadmogelijkheden aanwezig. 
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3 Uitgevoerde ketenanalyses en LCA’s ballastmateriaal 

  
 

Verschillende ketenanalyses van de productie en het transport van ballastmateriaal zijn reeds 

uitgevoerd.  

In deze paragraaf zullen enkele ketenanalyses worden genoemd. Enkele kenmerkende CO2- getallen 

van die studies zijn hieronder gepresenteerd. 

 

Swietelsky Rail Benelux: Scope 3 analyses, Ballast en onderbaanvernieuwing okt. 2016. 

Bremanger Quarry, ketenstap Uitstoot Kg CO2/ton 

A1  Winning grondstoffen 1,24 

A2   Transport naar Nederland zeevaart 4,26 

A3   Bewerking door Graniet Import Benelux Amsterdam 3,33 

TOTAAL A1 t/ A3 8,83 

 

LCA achtergrondrapport Bestone; Graniet Import Benelux BV, dec. 2016 

Bremanger Quarry, ketenstap Uitstoot Kg CO2/ton 

A1  Winning grondstoffen 2,26 

A2   Transport naar Nederland zeevaart 4,15 

A3   Bewerking door Graniet Import Benelux Amsterdam 3,45 

TOTAAL A1 t/ A3 9,86 

 

Ketenstudie ballastmateriaal Strukton; Vroonhof Milieu Advies, maart 2017 

 Bremanger Quarry Glensanda Quarry Quenast Quarry 

ketenstap Uitstoot Kg CO2/ton Uitstoot Kg CO2/ton Uitstoot Kg CO2/ton 

A1  Winning grondstoffen 2,26 2,67 3,1 

A2   Transport naar Nederland zeevaart 4,15 5,14 nvt 

A3   Bewerking  3,11 3,11 2,8 

TOTAAL A1 t/ A3 9,53 10,92 5,86 

 

CO2 footprint breuksteen: TNO, sept 2016 

ketenstap Uitstoot Kg CO2/ton 

A1  Winning grondstoffen (Ecoinvent: Gravel uit een mijn) 4,4 

A2   Transport met binnenvaartschip 425 km 29,6 

A3   Bewerking  0 

TOTAAL A1 t/ A3 34,0 

 

Scope 3 analyse steenslag: Heijmans Infrastructuur BV, april 2010 

ketenstap Uitstoot Kg CO2/ton 

A1  t/m A3 Winning grondstoffen + transport + bewerking 6,4 

 

Conclusie uit deze studies 

Voor de winning plus bewerking varieert de CO2-emissie van deze studies tussen de 4,4 en 5,9 kg 

CO2/ton. Het transport naar Nederland en naar de projectlocatie is het meest bepalend voor de 

totale CO2-emissie en de verschillen tussen de steengroeves en de studies. In deze studie is dan ook 

in hoofdstuk 4 veel aandacht aan dit transport besteed.  



14 
12-02-2019  

 

4 CO2-emissie productie en import in Nederland 
 

4.1 uitgangspunten energiebronnen 
 

De acht beschouwde steengroeves in deze studie liggen in verschillende landen. In elk van die landen 

is de CO2-emissie van de elektriciteitsopwekking anders. Zo is de CO2-emissie van de 

elektriciteitsopwekking in Noorwegen zeer laag omdat daar hoofdzakelijk de elektriciteit via 

waterkracht wordt opgewekt. In België is de CO2-emissie van elektriciteitsopwekking aanmerkelijk 

lager dan in Nederland omdat in België veel energie met kerncentrales wordt opgewekt. In Duitsland 

is de CO2-emissie erg hoog door het gebruik van een grote hoeveelheid bruinkool. In tabel 1 zijn de 

emissiegegevens van de verschillende landen opgenomen.  

 
Tabel 1  Data elektriciteit in de beschouwde landen (ecoinvent 2018) 

 

In de steengroeves wordt naast elektriciteit ook diesel gebruikt voor de dump trucks en wheel 

loaders. De CO2-emissie van diesel is 3,23 kg CO2/liter (www.CO2emissiefactoren.nl). 

 

Bij aanvoer over zee wordt vaak met zeemijl gerekend. De omrekening naar km is: 

1 zeemijl = 1,1852 km. De afstanden over zee zijn vastgesteld met behulp van www.sea-distances.org  

 

In paragraaf 4.2 is de CO2-emissie van de productie + het transport naar de projectlocatie van het 

ballastmateriaal van de acht steengroeven opgenomen. Voor de CO2-emissie van het transport per 

vrachtwagen, elektrische trein, dieseltrein en binnenvaartschip is uitgegaan van de data uit het 

STREAM rapport 2017 van CE Delft.  

 

 
Tabel 2  CO2-emissies transportmodaliteiten (CEDelft STREAM 2017) 

 

 

4.2 CO2-emissies van de productieketen (A1 t/m A3) van de acht steengroeven 

Het transport van het ballastmateriaal naar de projectlocatie uitsluitend met een vrachtwagen, heeft 

verreweg de hoogste CO2-emissie in vergelijking met de drie andere beschouwde transport 

CO2-emissiefactoren elekriciteit

Noorwegen 10 g CO2/kWhecoinvent 2018

België 325 g CO2/kWhecoinvent 2018

Schotland 582 g CO2/kWhecoinvent 2018

Nederland 585 g CO2/kWhecoinvent 2018

Duitsland 644 g CO2/kWhecoinvent 2018

enkele reis retour aandeel

snelweg 0,165 0,33  kg CO2/tonkm 75%

buitenweg 0,201 0,402  kg CO2/tonkm 25%

gemiddeld 0,174 0,348  kg CO2/tonkm

transport met trein diesel 0,018 0,036  kg CO2/tonkm

transport met trein elektrisch 0,010 0,020  kg CO2/tonkm

transport per binnenvaartschip 0,038 0,076  kg CO2/tonkm

transport met vrachtwagen 

> 20 ton

http://www.co2emissiefactoren.nl/
http://www.sea-distances.org/
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modaliteiten. Dit is dan ook niet verder beschouwd. Voor de andere modaliteiten is per locatie in de 

onderstaande drie grafieken aangegeven wat de CO2-emissie per ton is bij levering vanuit de 

verschillende steengroeven. 

 

3.1 CO2-emissie van de levering met een dieseltrein aan 9 verschillende locaties in Nederland  

 

 

3.2 CO2-emissie van de levering met een elektrische trein aan 9 verschillende locaties in Nederland 
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3.3 CO2-emissie van de levering met een binnenvaartschip aan 8 verschillende locaties in Nederland 

 

De conclusies die uit deze grafieken en uit de voorgaande paragrafen kan worden getrokken zijn: 

1 Het transport per elektrische trein vanaf de groeve of zeehavenlocatie naar de 

projectlocatie heeft de laagste CO2-emissie. Voorwaarde is wel dat het ballastmateriaal 

niet overgeslagen hoeft te worden in vrachtwagens voor het laatste stuk transport naar 

de toepassingslocatie.  

2 De CO2-emissie van het transport per binnenvaartschip is sterk afhankelijk van de ligging 

van de groeve aan het water (kanaal, zeehaven). 

3 Het transport per elektrische trein vanaf de Quenast Quarry naar de locaties in het 

zuidelijke deel van Nederland heeft de laagste CO2-emissie. Het verschil van de Quenast 

Quarry met de CUP Quarry is gering door de iets grotere transportafstand en de hogere 

CO2-emissie van de winning van de CUP.  

Naar locaties als Groningen, Utrecht, Amsterdam, Enschede/Hengelo is het transport per 

elektrische trein vanuit Amsterdam Bremanger, Jelsa en Tau Quarry het meest gunstig. 

Het verschil  met de levering vanuit de Quenast Quarry is echter zeer gering. 

4 Indien gekozen wordt voor het transport per binnenvaartschip dan is levering vanuit de 

haven van Amsterdam naar de toepassingslocaties gelegen boven de grote rivieren 

eveneens het meest gunstig. 

5 De levering van ballastmateriaal van Oster Pukk met trein of binnenvaart is het meest 

ongunstig. Dit is toe te schrijven aan het transport van de groeve in Noorwegen naar 

Nieuwpoort/Oostende met een relatief klein schip. 

6 De levering van ballastmateriaal van de Schwartzkollm is ongunstig door de lange 

transportafstand over land met trein of over kanalen met binnenvaartschepen. 
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5 Aanbrengen op locatie en hergebruik  

5.1 Aanbrengen op locatie 
 

De TNO analyse (zie hoofdstuk 3) geeft voor het aanbrengen van het ballastmateriaal op de 

projectlocatie een dieselverbruik van 0,881 liter diesel per ton materiaal. Dit betekent een CO2-

emissie voor de aanleg (A5) van 2,85 kg CO2/ton. Zij gaat daarbij uit van het op de locatie aanbrengen 

vanuit een binnenvaartschip.  

Wanneer  het ballastmateriaal met een wagon of truck wordt aangevoerd, kan het direct op de 

locatie worden gestort. Dan is alleen nog een shovel nodig. De CO2-emissie daarvan is circa 1,0 kg 

CO2/ton.  

 

 

5.2 Hergebruik  
 

Indien mogelijk wordt het oude ballastmateriaal op de locatie weer hergebruikt. Door het horren van 

het ballastmateriaal wordt door Strukton gemiddeld ongeveer 35% van het ballastmateriaal ter 

plekken weer toegepast. Een belangrijk deel van het ballastmateriaal wordt naar Roosendaal 

gebracht. Met een moderne reinigingsinstallatie wordt door GBN oude ballastgrind omgewerkt tot 

nieuwe hoogwaardige producten. Deze vinden hun weg als nieuw, circulair ballastgrind voor de 

spoorwegenbouw, maar ook grindproducten voor de betonindustrie, of zelfs bomengranulaten 

worden hieruit vervaardigd. In 2018 werd ongeveer 94.000 ton “nieuw” ballastmateriaal op die wijze 

geproduceerd. GBN werkt nauw samen met Strukton Rail. 

 

Het hergebruik heeft een lagere CO2-emissie dan toepassing van ballastmateriaal uit een groeve. 

Belemmering voor meer hergebruik is de SPC00033 van ProRail.  
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6 Doelstellingen Strukton 
 

6.1 Reductiedoelstellingen voor 2019-2020 
 

In de rapportage van de ketenanalyse van ballastmateriaal van 2017 waren in paragraaf  4.4 

reductiedoelstellingen opgenomen. Deze zijn hier deels aangepast. 

 

De CO2-emissie van de productielocaties, het zeetransport naar Nederland en het breken van het 

materiaal zijn al sterk geoptimaliseerd door verschillende producenten. Veel winst is bij die 

producenten naar verwachting op korte termijn niet meer te bereiken. Strukton heeft geen of 

verwaarloosbare invloed op de CO2-emissie van deze processtappen. Doelstellingen om de CO2-

emissie van deze eerste stappen in de keten zijn dan ook niet geformuleerd. 

 

De doelstelling in 2016 om 80% van de ballast in te kopen bij de Bremanger Quarry moet worden 

heroverwogen, omdat de route vanaf de Quenast Quarry tot en met het transport naar de 

projectlocatie in veel gevallen de laagste CO2-emissie per ton heeft. Zie hiervoor de figuren  3.1, 3.2 

en 3.3 in deze rapportage. 

 

De laagste CO2-emissie van de productie t/m de levering op de projectlocatie wordt bereikt door de 

levering per elektrische trein. Het verdient dan ook aanbeveling om dit steeds als primaire keuze te 

nemen en alleen wanneer dit niet haalbaar is een andere transportmodaliteit te overwegen. De 

tabellen in deze rapportage kunnen daarbij ondersteuning geven.   

  

Recycling van ballast zal een lagere CO2-emissie opleveren dan het gebruik van nieuwe ballast. Bij 

oude ballast zal dan ook steeds worden nagegaan of hergebruik mogelijk zal zijn. In beperkte mate 

gebeurt dit reeds, zodat theoretisch een verdere reductie haalbaar is. De mogelijkheden worden 

onderzocht of meer hergebruik van ballast materiaal op de plek van vrijkomen van het materiaal of 

via de opwerking in samenwerking met GBN in Roosendaal mogelijk is. Belangrijk hierbij is dat met 

ProRail gesproken wordt over aanpassen van de SPC00033 specificatie. Deze specificatie laat het 

toepassen van gerecycled ballastmateriaal amper toe. De mogelijke reductie wordt geraamd op 

maximaal 5% in 2019 ten opzichte van 2016. In de daarop volgende jaren kan dit nog toenemen, 

maar dit is afhankelijk van de afspraken met ProRail over de verruiming van de SPC00033 specificatie. 

 

Steeds zal Strukton nagaan of efficiënter materieel of het gebruikte materieel efficiënter kan worden 

ingezet bij het aanbrengen van ballastmateriaal. Dit geldt ook voor het horren en recyclen van 

aanwezig materiaal. Hiervoor wordt de mogelijke reductie geraamd op maximaal 2% in 2019 ten 

opzichte van 2016. 


