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0. Introductie 
 

0.1. Doel 

Dit document is opgesteld met de volgende doelen: 

 

► Het genereren van relevant maatschappelijke inzicht over de CO2-emissies van “de kleirijperij” vs een Busi-

ness-As-Usual scenario (hierna BAU-scenario); 

► Het complementeren van de kosten- batenanalyse binnen het project “kleirijperij” met het aspect CO2-emis-

sie; 

► Het voldoen aan eis 4.A.1 van de CO2-Prestatieladder t.b.v. certificaatbehoud van Van Oord Nederland op 

niveau 5 door middel van een analyse die gaat over de één of meer van de meest materiële emissies in scope 

3 uit de kwalitatieve rangorde. 

 

0.2. Aansluiting rangorde meest materiële emissies 

Deze analyse heeft betrekking op de onderstaande activiteit uit de kwalitatieve rangorde van meest materiële 

emissies. Deze activiteit valt binnen emissiecategorie 1: Aangekochte goederen en diensten. 

 

► Zand en klei (2e plaats in de rangorde) 

 

0.3. Actualisatie 

Versie 2 van de ketenanalyse (Q4 2019) bevat een berekening op basis van werkelijke materieelinzet alsook 

kentallen en inschattingen uit de werkbegroting. In een mogelijk volgende versie kan nog meer gebruik worden 

gemaakt van praktijkdata en zijn ook de conclusies t.a.v. de effectiviteit van de kleirijperij in toenemende mate 

van belang. 

 

0.4. Opbouw 

De analyse bestaat uit een aantal stappen die samen de in 0.1 genoemde doelstellingen beantwoorden. Figuur 

1 geeft de verschillende stappen weer met een korte toelichting. 

 

    Stap 5 

Discussie en aanbe-

velingen 

Hoofdstuk 5| Hier wordt be-

keken hoe onzekerheden 

kunnen worden verkleind. 

   Stap 4 

Resultaten en con-

clusies 

Hoofdstuk 4 | De resultaten uit stap 3 worden ge-

bruikt voor een vergelijking van het BAU-scenario 

en de “kleirijperij”. 

  Stap 3 

Kwantificeren van 

emissies 

Hoofdstuk 3 | De verzamelde data wordt gebruikt voor het doen van 

emissieberekeningen.  

 Stap 2 

Verzamelen van 

data 

Hoofdstuk 2 | Op basis van de uitkomst van stap 1 wordt relevante data verzameld over het 

BAU-scenario en “kleirijperij”-scenario. O.a. de inzet van materieel en het daaruit voortvloei-

ende brandstofverbruik zijn belangrijke inputs. 

Stap 1 

Karakterisering van 

de keten 

Hoofdstuk 1 | De te bestuderen keten wordt beschreven en afgebakend. Hieronder valt het beschrijven van de ke-

tenstappen, het beargumenteren van de gekozen afbakening en uitsluitingen en het identificeren van de betrokken 

actoren. Dit gebeurt telkens voor het BAU-scenario en de “kleirijperij”. 

Figuur 1: Model van de verschillende analysestappen en de onderlinge samenhang. 
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1.  Karakterisering van de keten 
 

1.1. Inleiding 

 

Klei en dijken 

Klei ontstaat uit slib via een natuurlijk proces dat rijping heet. Rijping betreft een fysisch proces (ontwatering en 

inklinking) en een chemisch proces (o.a. oxidatie en reductie van ijzer).  In een natuurlijk systeem vindt de vor-

ming van kleibodems plaats in delta’s waar rivieren tijdens overstromingen slib afzetten in kommen. Dit slib 

verloopt vervolgens het rijpingsproces waarbij uiteindelijk klei ontstaat. De natuurlijke vorming van klei is in 

Nederland grotendeels gestaakt vanwege het aanleggen van dijken. Het maken, onderhouden en ophogen van 

diezelfde dijken vraagt veel klei.  

 

 

Slibproblematiek Eems-Dollard delta – stijgende lokale vraag naar klei 

De sedimentconcentratie in de Eems-Dollard neemt jaarlijks met een paar procent toe. De toegenomen troebel-

heid van het Eems-estuarium vormt een ecologische bedreiging voor het natuurgebied. De belangrijkste oorzaak 

is te weinig bezinkruimte voor het slib in het estuarium. Daar waar het slib wel kan bezinken, bijvoorbeeld in de 

havens, is dat vaak ongewenst. In polder Breebaart vindt, als er geen maatregelen worden genomen, verlanding 

plaats.  

Tegelijkertijd is er een groeiende lokale vraag naar klei. Innovatieve dijkvormen hebben een grotere kleibehoefte 

dan traditionele dijkversterkingen. Ook is er vanuit de lokale agrariërs vraag naar klei om landbouwgronden op 

te hogen in verband met bodemdaling in het gebied als gevolg van gaswinning en veenoxidatie. Tot slot speelt 

er binnen het HoogWaterBeschermingsProgramma (HWBP) de komende jaren een groot aantal dijkversterkin-

gen langs de Dollardkust en de Waddenkust, waarvoor klei nodig is.1 

 

 

Pilot “Kleirijperij” 

De projectpartners beogen via de pilot enerzijds het slibprobleem in de Eems-Dollard aan te pakken en ander-

zijds de stijgende vraag naar klei te beantwoorden.  

Binnen de pilot Kleirijperij wordt in totaal 310.000 m3 slib uit het systeem gehaald. Dit zal na een rijpingsproces 

van drie jaar uiteindelijk moeten resulteren in het leveren van 70.000 m3 klei aan de Brede Groene Dijk.2 

 

Deze ketenanalyse kadert in de genoemde pilot en de hier beschreven gegevens vormen de basis voor het te 

bestuderen systeem. 

 

1.2. Functionele eenheid 

De functionele eenheid die gehanteerd wordt om te vergelijken zijn kubieke meters dijkenklei. Klei voor toe-

passing in dijken leidt namelijk tot een helder BAU-scenario, omdat dit type klei exclusief gewonnen wordt 

rondom de grote rivieren. Bovendien hangt ook het economische succes van de kleirijperij direct samen met de 

capaciteit om dijkenklei te produceren.  

Klei voor laagwaardiger toepassingen kan ook elders worden gewonnen en moet in deze context gezien worden 

als een restproduct.  

                                                 
1 Plan van aanpak Kleirijperij, 12 november 2016 
2 Idem 
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1.3. Ketenstappen BAU-scenario 

Mocht de kleirijperij niet in staat blijken om na drie jaar 70.000 m3 klei van afdoende kwaliteit te leveren aan de 

Brede Groene Dijk, dan moet er op reguliere wijze klei worden gewonnen en aangevoerd om aan deze eis te 

voldoen. Dit scenario - dat ook zou worden gevolgd indien er geen sprake was van een alternatieve methode – 

is in deze analyse het BAU-scenario. 

 

De ketenstappen van dit scenario zijn hieronder samengevat in de tabel. Een zesde stap bestaat uit het toepas-

sen van de klei in het dijklichaam. Deze stap wordt uitgesloten, omdat deze in alle scenario’s gelijk is en daarmee 

irrelevant voor vergelijkingen. Na de tabel volgt een kort beschrijving van iedere stap. 

 

Stap Activiteit 

1 Ontgraven klei met hydraulische graafmachines. 

2 Droog transport van ontgravingslocatie naar overslaglocatie met dumpers en laden beunschip middels stortbrug. 

3 Transport over water met een beunschip tot overslaglocatie. 

4 Lossen van de klei uit beunschepen met hydraulische graafmachines. 

5 Droog transport met vrachtwagens van overslaglocatie naar dijklichaam. 

Box 1: Ketenstappen van het BAU-scenario 

 

 

Stap 1 en 2 | Ontgraven, droog transport naar overslaglocatie en laden beunschip 

Een representatieve locatie voor kleiwinning ten tijde van het definiëren van het BAU-scenario is gelegen in 

Moordhuizen, gemeente Alphen. Het is niet waarschijnlijk dat exact deze locatie zal worden gekozen als blijkt 

dat klei moet worden aangevoerd. Wel is de kans groot dat de dijkenklei in dezelfde regio en op soortgelijke 

wijze zou worden gewonnen waarmee de transportafstand over water tot Farmsum/Delfzijl naar verwachting 

niet significant zal afwijken. 

 

 
Figuur 2: Winningslocatie (1) met een losbrug waar beunschepen kunnen aanmeren (2) en de verbinding met de Maas (3) 

 

2 

1 

3 

1km 
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Stap 3 en 4 | Transport over water en lossen beunschip 

Bij de derde stap wordt de klei zo ver mogelijk over water getransporteerd. Deze transportmodus is zowel qua 

kosten als qua CO2-intensiteit de gunstigste3 rekening houdend met de beschikbaarheid van laad- en loslocaties 

en het beperken van overslag. Bij de vierde stap wordt het schip vanaf de wal gelost met een hydraulische graaf-

machine.  

Voor de routeplanning, scheepskeuze en het aantal vrachten is gebruik gemaakt van The Blue Road Map. Dit is 

een online planningstool van het Bureau Voorlichting Binnenvaart bedoeld om duurzaam vervoer over water te 

faciliteren. Hieronder zijn de invoergegevens en de resultaten weergegeven. 

 

 

Invoergegevens 

 

► Laadlocatie: Haven van Lithoijen (nabij Moordhuizen) 

► Loslocatie: Haven Farmsum, Delfzijl 

► Te vervoeren hoeveelheid: 122.500 ton (75.000 m3 x 1,75 ton/m3) 

 

Resultaten 

 

 

 

Figuur 3a: Routedetails voor kleitransport middels binnenvaart  Figuur 3b: Transportroute van tussen laad- en loslocatie            

             

 

  

                                                 
3 STREAM Goederenvervoer 2016 versie 2, Delft, CE Delft, Januari 2017, p 15, fig. 1 

http://www.blueroadmap.nl/
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Stap 5 | Droog transport naar dijklichaam 

Bij de vijfde en laatste stap die onderdeel uitmaakt van deze analyse wordt de klei middels vrachtwagen-

transport van de haven van Farmsum naar de Brede Groene Dijk gebracht. Om schade aan de weg te voorkomen 

moet dit transport worden uitgevoerd met 10 x 8 vrachtwagens.  

 

 
Figuur 4: Transportroute van loslocatie in de haven van Farmsum tot de verwerkingslocatie in de Brede Groene Dijk 

 

 

  

 

A 

            

              B 

18km 
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1.4. Ketenstappen Kleirijperij-scenario 

De kleirijperij bestaat uit het laten rijpen van 310.000 m3 baggerslib binnen depots  om in totaal 70.000 m3 

dijkenklei te maken. Het rijpingsproces duurt naar verwachting drie jaar. Verschillende methoden om de rijping 

te bespoedigen/verbeteren zullen worden uitgetest binnen de pilot. Hierbij is het doel om de meest geschikte 

methode te vinden om klei te maken die geschikt is voor toepassing in dijken.  

 

Vanwege het pilotkarakter is het vergunning-technisch noodzakelijk om het terrein waar de depots worden aan-

gelegd weer in de oorspronkelijk staat terug te brengen. Deze stap is daarom volledigheidshalve meegenomen 

in de analyse. Echter, wanneer de pilot succesvol is lijkt het logisch om de aanleg en verwijdering van depots 

over de volledige en naar verwachting langere exploitatieperiode te verdisconteren. 

 

De ketenstappen voor het kleirijperij-scenario zijn in tabel 2 samengevat. Na de tabel volgt een korte uitleg per 

stap. 

 

Stap Activiteit Depot Delfzijl Depot Breebaart 

1 Bouwen depots en aanleggen persleiding met hydraulische graafmachines en een 

bulldozer. 

JA JA 

2 Vullen van de depots met baggerslib middels nat materieel. HOPPER CUTTER 

3 Draineren (1e jaar) en omzetten van de klei (gem. 1 x per jaar in 2e en 3e jaar) ten 

behoeve van het rijpingsproces. 

JA JA 

4 Ontgraven van de klei uit het depot (1 x na 3 jaar). JA JA 

5 Droog transport van de klei van overslaglocatie naar dijklichaam. JA NEE 

6 Verwijderen persleiding en herstellen terrein in oorspronkelijke staat. JA JA 

Box 2: Ketenstappen van het kleirijperij-scenario 
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Stap 1 en 2 | Bouwen depots inclusief persleidingen en het vullen met baggerslib 

De eerste stap bestaat uit het bouwen van twee depots door het aanleggen van kades en het graven van sloten. 

Dit gebeurt met een hydraulische graafmachine en een bulldozer. Ook wordt bij beide depots een persleiding 

aangelegd waar de hopper / cutter tijdens het vullen aankoppelen om slib in het depot te persen (tweede stap). 

Verdere details zijn te vinden in figuur 5 hieronder. 

 

 

Locatie Delfzijl Locatie Breebaart 

  

► Vorm: L-vormig 

► Volume: 45.000 m3 (klei) 

► Locatie: Binnendijks nabij de mond van de zeehaven van Delfzijl 

► Afkomst slib: Baggerslib vanuit regulier onderhoud van de 

zeehaven van Delfzijl 

► Materieel: Hopper + persleiding 

► Vorm: Langwerpig rechthoekig 

► Volume: 25.000 m3 (klei) 

► Locatie: Buitendijks gelegen tegen de Brede Groene Dijk 

► Afkomst slib: Baggerslib dat vrijkomt vanwege 

natuurontwikkeling in het Eems-Dollard systeem 

► Materieel: Cutterzuiger + persleiding 

Figuur 5: Overzichtskaart (boven) met locaties van de voorziene depots in Delfzijl (links) en Breebaart (rechts) 
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Stap 3 en 4 | Draineren en omzetten van de klei + ontgraven na rijping 

De derde en vierde stap vormen samen de exploitatiefase van de depots. Bij stap drie wordt in het 1e jaar de klei 

gedraineerd waarbij het maken afwateringsgeulen noodzakelijk is. Dit kan met een amfirol of vergelijkbare tech-

niek. Daarna wordt de klei tenminste in het 2e en 3e jaar omgezet door middel van een swampkraan of hydrau-

lische kraan afhankelijk van de draagkracht van het slib. Stap vier bestaat uit het ontgraven van de gerijpte klei 

uit het depot met een hydraulische graafmachine. 

 

 

Stap 5 | Droog transport van de klei naar de Brede Groene Dijk 

De in stap vier ontgraven klei wordt in de vijfde stap met vrachtwagens richting de Brede Groene Dijk gereden. 

Deze stap geldt alleen voor de klei afkomstig uit het depot op de locatie Delfzijl (45.000 m3). Bij het depot Bree-

baart vindt geen transport plaats, omdat deze direct aan de Brede Groene Dijk is gelegen. 

 

 
Figuur 6: Transportroute van depot locatie Delfzijl naar de Brede Groene Dijk 

 

  

 

       A 

            

          B 

10km 
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1.5. Afbakening en uitsluitingen 

Onderstaand schema geeft de gekozen systeemafbakening weer. Deze is zodanig dat er zo eerlijk mogelijk ver-

geleken kan worden tussen de verschillende scenario’s. Daarnaast is de materialiteit van emissies meegenomen 

bij het uitsluiten van bepaalde posten. De precieze overwegingen zijn weergegeven in box 3.  

 

 
Figuur 7: Overzicht van de systeemafbakening 

 

 

Uitsluiting Overwegingen 

Toepassing van de klei in de Brede 

Groene Dijk. 
► Deze activiteit is in beide onderzochte scenario’s gelijk en daarmee niet relevant voor het doel 

van deze analyse (zie ook 0.1). 

Baggeren op de Eems-Dollard en in 

de haven 
► Deze onderhoudsactiviteit is onafhankelijk van wel/geen kleirijperij waarbij dus hoe dan ook 

emissies vrijkomen. 

► Wel is er een verschil in vaarroute/cyclus tussen de reguliere cyclus met passief storten op grotere 

vaarafstand en het actief persen voor het vullen van depots op een beperkte vaarafstand. Dit 

verschil is geschat en meegenomen (reden voor deels binnen grenzen). 

Transport van mobiele werktuigen ► Vrijwel altijd bestaat de mogelijkheid tot lokaal inhuren waarmee deze variabele geen verschillen 

oplevert die onlosmakelijk verbonden zijn aan het BAU- of kleirijperij-scenario. De relatieve om-

vang van emissies door dit transport wordt bovendien laag ingeschat. 

Productie van machines en materi-

eel 
► De gehele levenscyclus beschouwend, is de gebruiksfase van vracht- of tankerschepen verant-

woordelijk voor 98 %4 van de totale emissies. Voor baggerequipment is dit nog dominanter5. Voor 

droog grondverzetmaterieel geldt eenzelfde soort verdeling met 88,5 %6 van de emissies tijdens 

de gebruiksfase. Het voorgaande in combinatie met de beperkte inzet die toe te rekenen is aan 

de onderzochte activiteiten, maakt deze emissiepost irrelevant. 

Bouwkeet, personenvervoer en an-

dere overhead 
► Deze emissies kunnen vanwege het onderzoekskarakter van de pilot groter zijn dan bij een meer 

standaard aanpak, maar zijn dat – aangenomen dat het kleirijperij-scenario loont – niet blijvend. 

Al deze emissies zijn bovendien relatief klein. 

Emissies die meer of minder vrijko-

men door een andere omgang met 

baggerslib. 

► Hierbij gaat het om mogelijke verschillen in uitstoot van CO2 en methaan (CH4) dat vrijkomt bij de 

afbraak van organische componenten in slib.  

► Bij het storten in zee is het mogelijk dat een deel van het slib (inclusief organische stof) uiteindelijk 

wordt geïsoleerd en zo blijvend buiten de koolstofcyclus terecht komt. Bij de kleirijperij zal oxida-

tie en bijbehorende emissies mogelijk sneller plaatsvinden dan bij storten in zee. Kwantificering 

van de mogelijke verschillen over een langere termijn is zeer complex. Om deze reden is een 

worst-case scenario en een meer uitgebreide beschouwing gegeven bij de discussie. 

Box 3: Uitsluiting van emissie-genererende activiteiten en bijbehorende overwegingen  

                                                 
4 https://www.researchgate.net/profile/Levent_Bilgili/publication/303972693_Ship_Life_Cycle_Greenhouse_Gas_Emis-
sions/links/5b46fe1b45851519b4b0905a/Ship-Life-Cycle-Greenhouse-Gas-Emissions.pdf?origin=publication_detail 
5 https://www.iadc-dredging.com/ul/cms/terraetaqua/document/4/2/7/427/427/1/article-approaching-emissions-in-dred-
ging-terra-et-aqua-137-3.pdf  
6 http://www.komatsu.com/CompanyInfo/csr/environment/2015/pdf/14.pdf 

 

                                                                                                                Buiten analyse 
Binnen analyse 

Winning en transport van 

klei 

Baggeren op de Eems-Dollard 

en in de haven / cyclusverschil 

Productie van dijkenklei  

(omzetten e.d.) 

Toepassing van de klei 

in de Brede Groene 

Dijk. 

Transport van mobiele 

werktuigen 
Productie van materi-

eel 

Bouwkeet, personen-

vervoer en andere 

overhead 

Verschil in emissies 

door een andere om-

gang met baggerslib.* 

https://www.researchgate.net/profile/Levent_Bilgili/publication/303972693_Ship_Life_Cycle_Greenhouse_Gas_Emissions/links/5b46fe1b45851519b4b0905a/Ship-Life-Cycle-Greenhouse-Gas-Emissions.pdf?origin=publication_detail
https://www.researchgate.net/profile/Levent_Bilgili/publication/303972693_Ship_Life_Cycle_Greenhouse_Gas_Emissions/links/5b46fe1b45851519b4b0905a/Ship-Life-Cycle-Greenhouse-Gas-Emissions.pdf?origin=publication_detail
https://www.iadc-dredging.com/ul/cms/terraetaqua/document/4/2/7/427/427/1/article-approaching-emissions-in-dredging-terra-et-aqua-137-3.pdf
https://www.iadc-dredging.com/ul/cms/terraetaqua/document/4/2/7/427/427/1/article-approaching-emissions-in-dredging-terra-et-aqua-137-3.pdf
http://www.komatsu.com/CompanyInfo/csr/environment/2015/pdf/14.pdf
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1.6. Actoren en emissieallocaties 

 

BAU-scenario 

In het BAU-scenario zou klei worden ingekocht van een derde partij. Alle ketenstappen die vallen binnen de 

systeemafbakening zouden dan emissies genereren in scope 3. 

 

 

Kleirijperij-scenario 

Bijna alle emissies bij de kleirijperij vallen in scope 3. Slechts één hydraulische kraan van Van Oord is tijdelijk 

ingezet op het werk. Ook het vullen van het depot bij Delfzijl (nu het enige deel dat al gekwantificeerd is) is met 

een sleephopperzuiger van een derde partij verricht. 
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2.  Databronnen en datakwaliteit 
 

Onderstaande tabel bevat gegevens over de gebruikte bronnen en een beoordeling van de kwaliteit van de ge-

bruikte data. De kwaliteit van de databronnen voor het BAU-scenario is goed. Voor het kleirijperij-scenario geldt 

dat er nog belangrijke onzekerheden zijn die in volgende versies moeten worden weggenomen/verkleind. 

 

Niveau Bron(nen) Kwaliteit 

Nivea 1: Ketenstappen Kennis van de grondmarkt aanwezig bij de afde-

ling grondstromen. 

Goed. De stappen hier zijn representatief voor kosteneffec-

tieve kleiwinning. 

Niveau 2: Begroting en 

inzet materieel 

Inzet beunschip: www.blueroadmap.nl van Bu-

reau Voorlichting Binnenvaart.  

Goed. De planner optimaliseert inzet waarbij rekening 

wordt gehouden met tijd en het minimale vaarwegtype. 

Inzet droog grondverzetmaterieel: Specifiek 

voor dit doel gemaakte productiebegroting (af-

deling grondstromen). 

Goed. Voldoende bekendheid met dit type werkzaamheden 

om een goede begroting te kunnen maken. 

Inzet vrachtwagen: Idem droog grondverzetma-

terieel. 

Goed. Idem droog grondverzetmaterieel. 

Niveau 3: Emissiefacto-

ren en kentallen brand-

stofverbruik 

Verbruik droog grondverzetmaterieel: kental-

len gebaseerd op gemiddeld verbruik per ma-

chinetype (eigen materieelpark).  

Goed. Het betreffen hier gemiddelde praktijkwaardes van 

eigen materieel geschikt voor begrotingsdoeleinden. 

Uurverbruik vol en leeg van beunschip: Kental-

len zijn gebaseerd op resultaten van een en-

quête uit 2003 verricht door de AVV. 

Goed. Eerst was Stream 2016 als bron gebruikt van CE-Delft. 

Zoals verwacht heeft de aanpassing (gebaseerd op geen re-

tourvracht) een lichte verhoging opgeleverd van de eerdere 

inschatting. 

Verbruik vrachtwagens: Contact met supplier 

van 10 x 8 vrachtwagens. 

Goed.  Betreft ervaringsgetal van een supplier gegeven op 

basis van de situatie in deze ketenanalyse. 

Emissiefactor brandstoffen (diesel): 

www.CO2emissiefactoren.nl 

Goed. Geldige en algemeen geaccepteerde factoren in Ne-

derland. 

Emissiefactor brandstoffen (Marine Gas Oil): 

www.CO2emissiefactoren.nl 

Goed. Geldige en algemeen geaccepteerde factoren in Ne-

derland. 

Box 4: Databronnen en kwaliteit BAU-scenario 

 

Niveau Bron(nen) Kwaliteit 

Nivea 1: Ketenstappen PVA Kleirijperij, 12 nov. 2016. Goed. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat de keten-

stappen weergegeven in het PVA zullen wijzigen.  

Niveau 2: Begroting en 

inzet materieel 

Actuele inzetdata voor aanleg depot Delfzijl. 

Voorlopige projectbegroting met inschattingen 

van de benodigde inzet van materieel voor nog 

niet uitgevoerde delen. 

Technische data van de betrokken TSHD. 

Goed. Voor een belangrijk deel is nu actuele inzetdata ge-

bruikt. Ook is er nu een gedegen berekening gemaakt van 

het verschil in brandstofverbruik door het vullen van het de-

pot Delfzijl door een TSHD vs storten verder weg. 

Niveau 3: Emissiefacto-

ren en kentallen brand-

stofverbruik 

Verbruik droog grondverzetmaterieel: kental-

len gebaseerd op gemiddeld praktijkverbruik 

van betrokken machines.  

Goed. Kentallen zijn nu beter ten opzichte van eerdere 

werkbegroting, want gemiddelde praktijkwaarden van feite-

lijk ingezet materieel. 

Verbruik hopper (Delfzijl): kentallen gebaseerd 

op specifiek brandstofverbruik, geïnstalleerde 

vermogens en belastinggraden van de betrok-

ken TSHD. 

Goed. Het betreffen hier gemiddelde praktijkwaardes van 

eigen materieel geschikt voor begrotingsdoeleinden. 

Emissiefactor brandstoffen (diesel): 

www.CO2emissiefactoren.nl 

Goed. Algemeen geaccepteerde factoren in Nederland. 

Emissiefactor brandstoffen (Marine Gas Oil): 

www.CO2emissiefactoren.nl 

Goed. Geldige en algemeen geaccepteerde factoren in Ne-

derland. 

Box 5: Databronnen en kwaliteit kleirijperij-scenario 

http://www.blueroadmap.nl/
http://www.co2emissiefactoren.nl/
http://www.co2emissiefactoren.nl/
http://www.co2emissiefactoren.nl/
http://www.co2emissiefactoren.nl/
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3.  Kwantificering van emissies 
 

Hieronder zijn de emissies per ketenstap weergegeven voor beide scenario’s waarbij voor de Kleirijperij alleen 

de locatie Delfzijl is uitgevoerd. Deze locatie is representatiever voor het concept van de kleijrijperij zoals die op 

schaal zou kunnen gaan functioneren. Totale waarden kunnen afwijken van de som van weergegeven waarden 

door tussentijds afronden. 

 

 

Stap Activiteiten en emissiebronnen BAU-scenario CO2-emissies [ton] Emissieaandeel [%]  

1 Ontgraven klei met hydraulische graafmachines en in dumper laden. 20 2  

2 Droog transport van ontgravingslocatie naar overslaglocatie met dumper en laden 

beunschip middels stortbrug. 

84 6  

3 Transport over water met een beunschip tot overslaglocatie. 830 64  

4 Lossen van de klei uit beunschip met hydraulische graafmachine en laden in vrachtwa-

gen. 

26 2  

5 Droog transport met vrachtwagen van overslaglocatie naar dijklichaam. 339 26 + 

Totaal BAU-scenario 1299 100  

Tabel 1: Emissies per ketenstap van het BAU-scenario 

 

 

 

Stap Activiteiten en emissiebronnen kleirijperij-scenario CO2-emissies  

Delfzijl [ton] voor 

45.000 ton klei 

Equivalent CO2-

emissies  

Delfzijl [ton] voor 

70.000 ton klei 

Emissieaandeel [%]  

1 Bouwen depots en aanleggen persleiding met hydraulische 

graafmachines en bulldozers. 

125 194 22  

2 Vullen van de depots met baggerslib middels nat materieel 

TSHD vs storten op verder gelegen locatie. 

-19 -30 -7  

3 Draineren (1e jaar) en omzetten van de klei met diverse mo-

biele werktuigen (gem. 1 x per jaar in 2e en 3e jaar) ten be-

hoeve van het rijpingsproces. 

22 34 8  

4 Ontgraven van de klei uit het depot met hydraulische graaf-

machines (1 x na 3 jaar). 

13 19 5  

5 Droog transport van de klei van overslaglocatie naar dijkli-

chaam met vrachtwagens. 

121 188 29  

6 Verwijderen persleiding en herstellen terrein in oorspronke-

lijke staat met hydraulische graafmachines en een bulldozer. 

25 39 17 

+ 

Totaal kleirijperij 286 444 100  

Tabel 2: Emissies per ketenstap van het kleirijperij-scenario 
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4.  Resultaten en conclusies 
 

4.1. Resultaten per ketenstap 

Onderstaande grafieken geven de resultaten weer voor iedere ketenstap (X-as) uitgedrukt in kilogram CO2 per 

functionele eenheid (Y-as). Ook het emissieaandeel per ketenstap is weergegeven in procenten. Om een grove 

vergelijking mogelijk te maken, is de indeling van de Y-as in beide grafieken identiek. 

 

BAU-scenario Kleirijperij-scenario 

  

Stap Activiteit Stap Activiteit 

1 Ontgraven klei met hydraulische graafmachines. 1 Bouwen depots en aanleggen persleiding met hydrauli-
sche graafmachines en een bulldozer. 

2 Droog transport van ontgravingslocatie naar overslaglocatie 
met dumpers en laden beunschip middels stortbrug. 

2 Δ Vullen van de depots met baggerslib middels nat mate-
rieel vs langer varen en om op verdergelegen locatie te 
storten. 

3 Transport over water met een beunschip tot overslaglocatie. 3 Draineren (1e jaar) en omzetten van de klei (gem. 1 x per 
jaar in 2e en 3e jaar) ten behoeve van het rijpingsproces. 

4 Lossen van de klei uit beunschepen met hydraulische graaf-
machines. 

4 Ontgraven van de klei uit het depot (1 x na 3 jaar). 

5 Droog transport met vrachtwagens van overslaglocatie naar 
dijklichaam. 

5 Droog transport van de klei van overslaglocatie naar dijk-
lichaam. 

  6 Verwijderen persleiding en herstellen terrein in oor-
spronkelijke staat. 

Box 6: Emissies per ketenstap in kg CO2 per FE 
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4.2. Resultaten per activiteitcategorie 

 

Om de scenario’s beter te kunnen vergelijken zijn de ketenstappen volgens onderstaande box samengevoegd in 

activiteitcategorieën. 

 

Activiteitcategorie Stappen BAU-scenario Stappen kleirijperij-scenario 

Aanleggen infrastructuur - 1, 6 

Winning en productie 1 Δ 2, 3, 4 

Transporteren eindproduct 2, 3, 4, 5 5 

Box 7: Groepering van ketenstappen in activiteitcategorieën 

 

 

Onderstaande box geeft de resultaten weer voor iedere activiteitcategorie uitgedrukt in kg CO2 per functionele 

eenheid (FE). Om vergelijken mogelijk te maken, is de indeling van de Y-as in beide grafieken identiek. 

 

BAU-scenario Kleirijperij-scenario 

  

Box 8: Emissies per activiteitcategorie in kg CO2 per FE 

 

 

Onderstaande tabel geeft nogmaals de emissies per activiteitcategorie aan. In de onderste regel zijn emissies 

opgeteld tot een totaal per scenario. De meest rechterkolom bevat de verschilanalyse in procenten per regel. 

 

Activiteitcategorie Emissies per FE BAU-scenario  

[kg CO2 / m3 dijkenklei] 

Emissies per FE kleirijperij-scenario 

[kg CO2 / m3 dijkenklei] 

Verschil t.o.v. BAU-scenario 

[%] ▲= additie  ▼= reductie 

Aanleggen infrastructuur 0 3,3 ▲100 

Winning en productie 0,3 0,3 ▲16 

Transporteren eindproduct 18,3 2,7 ▼85 

Totaal 18,6 6,3 ▼66 

Tabel 3: Totalen en verschilanalyse 
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4.3. Conclusies 

Uit de voorgaande resultaten kunnen de volgende conclusies worden getrokken voor een kleirijperij in Noord 

Groningen met de toepassingslocatie van de klei dichtbij de rijpingslocatie: 

 

Observaties 

► In het BAU-scenario zijn de emissies gerelateerd aan het transporteren van het eindproduct zeer dominant 

(98 %). Hierbinnen zijn de emissies van binnenvaartschepen weer het grootst (64 %). 

► In het kleirijperij-scenario zijn emissies gerelateerd aan de aanleg en verwijdering van de benodigde infra-

structuur (52 %) het meest dominant. 

► Verder is de kleirijperij vrij gevoelig voor de transportafstand van het eindproduct. Dit is zichtbaar door het 

grote aandeel van transport (42 %) bij een transportafstand van slechts 10 kilometer. Dezelfde gevoeligheid 

treedt overigens net zo goed op bij het BAU-scenario. 

► Indien een kleirijperij leidt tot significant minder vaarafstand naar een reguliere stortlocatie, dan kan er emis-

sie bespaart worden bij de betrokken sleephopperzuiger. 

 

 

Conclusies 

► De voorlopige conclusie is dat de kleirijperij in de onderzochte context tot significante CO2-emissiereductie 

(66 %) kan leiden t.o.v. een representatief BAU-scenario.  

► De potentie voor CO2-emissiereductie hangt in grote mate af van de reductie in transportafstand tussen de 

winnings/productielocatie en de toepassingslocatie. 
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5. Discussie, aanbevelingen en beschouwing van complexi-

teit emissies uit slib 
 

5.1. Discussie 

Hieronder volgen algemene en specifieke discussiepunten die de conclusies voorzien van de nodige nuance. 

 

Algemeen 

► Kleirijpen is nog geen bewezen techniek; 

► Als de pilot succesvol blijkt in het produceren van klei geschikt voor dijken, dan blijft een absolute voor-

waarde voor kleirijpen dat er (lokaal) geschikt slib beschikbaar is; 

► De kwantitatieve conclusie van de potentiële CO2-emissiereductie van de kleirijperij t.o.v. het BAU-scenario 

is niet algemeen bruikbaar en sterk context-specifiek. Met name transportafstanden (voor zowel slib als 

eindproduct) zijn van sterke invloed op verschillen tussen BAU en kleirijpen. 

 

BAU-scenario 

► Er wordt nu uitgegaan van het niet hoeven aanleggen van infrastructuur rondom de winningslocatie. In de 

realiteit is er echter wel vaak sprake van deze activiteit zoals bijvoorbeeld het aanleggen van een puinbaan 

en een aanleg- of lospunt.  

► Vaak moet ook een toplaag worden ontgraven (wortelzone) voordat de te winnen klei wordt bereikt.  

► Bij grotere winningsprojecten worden de aan bovenstaande activiteiten gerelateerde emissies als relatief 

klein geschat. Niettemin is sprake van enige onderschatting van de emissies in het BAU-scenario. 

 

Kleirijperij-scenario 

► Er wordt nu van uitgegaan dat 2/3 van de klei geschikt is voor dijken en 1/3 een andere bestemming moet 

krijgen vanwege onvoldoende kwaliteit. Afhankelijk van de uitkomsten van de pilot kan dit wijzigen wat een 

impact heeft op de conclusies. 

 

 

5.2. Aanbevelingen 

Hieronder volgen enkele aanbevelingen voor het verder verbeteren van deze analyse. 

 

► Het actualiseren van de gebruikte data opdat er steeds meer praktijkdata wordt gebruikt kan de resultaten 

verder aanscherpen. Hierbij hoort ook het rendement van de pilot (i.e.: hoeveel klei is geschikt voor gebruik 

in dijken).  

► Het uitvoeren van nadere emissiemetingen van emissies uit de kleirijping zelf zouden interessant kunnen zijn 

om die te vergelijken met de geschatte mogelijke waarden. O.a. de ratio tussen CO2 en methaan is zinvol om 

beter te kunnen begrijpen/peilen (zie ook 5.3). 
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5.3. Beschouwing van emissies door andere omgang met slib 

Hieronder is een korte beschouwing gegeven van verschillen in CO2-emissies die kunnen ontstaan als gevolg 

van kleirijpen versus een andere omgang met slib. 

 

► Kleirijpen – zeker voor het maken van dijkenklei – zorgt inherent voor CO2-uitstoot door de optredende oxi-

datie van organisch materiaal dat van nature aanwezig is in het slib.  

► Uit grove ramingen blijkt dat als het organisch materiaal van 12% per TDS (ton dry solids) via kleirijpen wordt 

teruggebracht tot  5%  – zoals het geval bij het depot in Delfzijl – er per TDS tussen de  125 en 225 kg CO2e 

kan vrijkomen. Hierbij is de mate van contact met de lucht (gestimuleerd door fysiek omzetten) van grote 

invloed, omdat die de ratio bepaald van aerobe omzetting (naar CO2) en anaerobe omzetting (naar methaan) 

waarvan deze laatste een erg sterk broeikasgas is. 

► Er is een grove raming gemaakt waarbij van 12 m% organisch materiaal per TDS (ton dry solids) ≈ 1 m3 klei 

via kleirijpen wordt teruggegaan tot  5 m%. Dit is ongeveer wat er bij het depot in Delfzijl gebeurt tijdens het 

kleirijpen. Uit de raming blijkt dat er per TDS tussen de  125 en 225 kg CO2e kan vrijkomen.  

► Deze uitstoot is daarmee een orde van grote omvangrijker dan de uitstoot van de volledige logistieke keten 

zoals behandeld in deze analyse. 

► De grote bandbreedte komt voort uit onzekerheid over de ratio tussen aeroob en anaerobe omzetting. Bij 

goede beluchting (fysieke omzetting, droogte, scheuren) vindt de omzetting van organisch materiaal aeroob 

plaats met als uitstoot CO2. Bij beperkte beluchting (slechte drainage, veel regen, beperkte fysieke omzetting) 

komt er in plaats van CO2 methaan vrij dat een veel sterker broeikasgas is. 

► In principe is deze uitstoot biogeen. Dit betekent dat als de uitstoot tijdens rijping plaatsvindt als CO2  er 

alleen een kort cyclisch effect is waarbij recent door planten opgenomen CO2 weer vrijkomt met dus netto 

geen toevoeging van CO2 aan de atmosfeer. 

► Tegelijk fungeren slibrijke systemen soms ook als quasi permanente opslag van CO2 (in de vorm van organisch 

materiaal). Een hevige storm kan echter de hele koolstofcyclus weer omgooien. Afhankelijk van hoe je in het 

grotere systeem grenzen aanbrengt in de temporale en geografische dimensie kan er door een andere om-

gang met slib dus sprake zijn van meer, minder of gelijke uitstoot van CO2. 

► Omdat de koolstofbalans van estuaria extreem complex is, is het niet mogelijk meer dan richtgetallen en 

worst-case scenario’s te schetsen (zoals  hierboven is gedaan). 

► Echter, indien er een manier is om bij nuttig gebruik van slib het organisch materiaal vast te houden / te 

binden / of langdurig op te slaan onder stabiele omstandigheden dan zal dit qua emissies in alle gevallen 

beter zijn dan kleirijpen. Of kleirijpen netto beter danwel slechter is voor het klimaat dan het achterlaten van 

het slib in het Eems-Dollard is zeer moeilijk vast te stellen.
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