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1 | Inleiding en verantwoording  

In het kader van het behalen van niveau 4 op de CO2-Prestatieladder voert Franki Construct 

een analyse uit van een GHG (Green House Gas) genererende keten. Dit document beschrijft 

de ketenanalyse van het gebruik van een hybride aggregaat in projecten.  

1.1 Activiteiten Franki Construct 

Franki Construct is onderdeel van de Willemen Groep en voert werken uit in burgerlijke 

bouwkunde (bruggen, tunnels, viaducten, industriële en logistieke gebouwen, 

warmtekrachtcentrales, biomassa installaties, waterzuiveringsinstallaties, tankenparken voor 

de petrochemie) en gebouwen (kantoorgebouwen, renovaties, utiliteitsbouw zoals scholen, 

brandweerkazernes en culturele centra). Naast de klassieke werken voert Franki Construct 

projecten uit in DBFM- en PPS-formule, waarbij de eigen inbreng wat betreft ontwerp en 

financiering doorslaggevend zijn. 

1.2 Wat is een ketenanalyse 

Een ketenanalyse houdt in dat van een bepaald product of dienst de CO2-uitstoot wordt 

berekend van de gehele keten. Met de gehele keten wordt de gehele levenscyclus van het 

product bedoeld: van winning van de grondstof tot en met het einde van de levensduur. 

1.3 Doel van de ketenanalyse 

De belangrijkste doelstelling voor het uitvoeren van deze ketenanalyse is het identificeren van 

CO2-reductiekansen, het definiëren van reductiedoelstellingen en het monitoren van de 

voortgang. 

Op basis van het inzicht in de scope 3 emissies en de ketenanalyse wordt een 

reductiedoelstelling geformuleerd. Binnen het energiemanagementsysteem dat is ingevoerd 

wordt actief gestuurd op het reduceren van de scope 3 emissies. 

Het verstrekken van informatie aan partners binnen de eigen keten en sectorgenoten die 

onderdeel zijn van een vergelijkbare keten van activiteiten is hier nadrukkelijk onderdeel van. 

Franki Construct zal op basis van deze ketenanalyse stappen ondernemen om partners binnen 

de eigen keten te betrekken bij het behalen van de reductiedoelstellingen.  

1.4 Verklaring ambitieniveau 

Franki Construct is onderdeel van de Willemsen Groep en sinds 2016 in het bezit van een 

certificaat op de CO2-Prestatieladder. Daarmee is zij één van de weinige bedrijven in België die 

in het bezit is van dit certificaat. Daarnaast is Franki Construct en de Willemsen Groep als 

geheel zich bewust van de noodzaak haar bedrijfsvoering te verbeteren en pakt daarom ook 

pilots met nieuwe systemen op. Een voorbeeld hiervan is de hybride aggregaat, die in deze 

ketenanalyse beschreven wordt. Franki Construct ziet zichzelf als koploper in de sector. 

1.5 Leeswijzer 

In dit rapport presenteert Franki Construct de ketenanalyse van het gebruik van een hybride 

aggregaat. De opbouw van het rapport is als volgt: 

• Hoofdstuk 2: Scope 3 emissies & keuze ketenanalyse 

• Hoofdstuk 3: Identificeren van schakels in de keten 

• Hoofdstuk 4: Kwantificeren van de emissies 

• Hoofdstuk 5: Reductiemogelijkheden 

• Hoofdstuk 6: Bronvermelding 
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2 | Scope 3 & keuze ketenanalyses 

Voordat wordt bepaald welke ketenanalyse uitgevoerd wordt, maakt onderstaande tabel 

overzichtelijk wat de product-markt combinaties zijn waarop Franki Construct het meeste 

invloed heeft om de CO2-uitstoot te beperken.  

De achterliggende berekeningen zijn terug te vinden in bijlage 4.A.1 Kwalitatieve Analyse. 

2.1 Selectie ketens voor analyse 

Door middel van een kwalitatieve scope 3 analyse is bepaald welke product-markt combinaties 

voor Franki Construct relevant zijn en waar mogelijkheden om invloed uit te oefenen en 

besparingen te realiseren. Conform de voorschriften van de CO2-Prestatieladder 3.1 zal uit de 

top twee combinaties een onderwerp gekozen worden om een ketenanalyse over op te stellen. 

De top twee betreft: 

1. Industrie – Privaat 

2. Gebouwen – Overheid 

2. Burgerlijke bouw - Overheid 

Uit de analyse blijkt dat de inkoop van metaal en beton voor Franki Construct in alle combinaties 

de belangrijkste activiteit is. De productie van deze materialen kost zeer veel energie en 

veroorzaakt daardoor veel CO2-uitstoot. De product-markt combinatie ‘Industrie – Privaat’ is 

de belangrijkste combinatie, aangezien hier nog enige vrijheid in toe te passen materialen is, 

in tegenstelling tot de combinatie ‘Burgerlijke bouw – Overheid’, waar vanwege strikte 

bestekeisen geen mogelijkheden tot alternatieven gevonden kunnen worden. 

Door Franki Construct is gekozen om één ketenanalyse te maken van een product uit de 

combinatie ‘Industrie – Privaat’. Het onderwerp gewapend beton zal zowel de inkoop van metaal 

als beton omvatten, waardoor de belangrijkste activiteiten binnen de combinatie worden 

geanalyseerd. De tweede ketenanalyse is geschreven over het toepassen van een hybride 

aggregaat op de bouwplaats. Dit onderwerp is van toepassing op alle product-markt 

combinaties en gaat verder in op het verbruik van onderaannemers en de potentiële reductie 

daarvan. 

2.2 Scope ketenanalyse 

In deze ketenanalyse wordt het gebruik, de bijbehorende CO2-besparing en andere voordelen 

van de inzet van een hybride aggregaat in projecten besproken. Hierbij wordt onderzocht wat 

de hoeveelheid CO2-reductie is van het verbruik van een hybride systeem ten opzichte van een 

traditionele aggregaat. Daarbij wordt specifiek gekeken naar het project Tielrode, waarin een 

torenkraan op het project aanwezig was. Op dit project is een grote besparing gerealiseerd 

door gebruik van een netaansluiting in combinatie met een accu-systeem.  

De productie- en recyclingfase van de accu worden kort doorgelicht aan de hand van gevonden 

literatuur over dit onderwerp. 

2.3 Primaire & Secundaire data 

In deze ketenanalyse wordt voornamelijk gebruik gemaakt van primaire data aangeleverd door 

Franki Construct en Locquet Power & Light, de leverancier van de hybride systemen. 

VERDELING PRIMAIRE EN SECUNDAIRE DATA 

Primaire data Elektriciteitsverbruik werf 
CO2-besparing door Battery Pack 
Project details 

Secundaire data Algemene beschrijving hybride systemen 
Data over productie en recycling accu’s 

Tabel 1: Verdeling primaire en secundaire data 
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2.4 Allocatie data 

Er wordt geen gebruik gemaakt van allocatie van data.  
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3 | Identificeren van schakels in de keten 

De bedrijfsactiviteiten van Franki Construct zijn onderdeel van een keten van activiteiten. Zo 

moeten materialen die worden ingekocht eerst geproduceerd worden (upstream) en gaat het 

transporteren, gebruik en verwerken van opgeleverde “producten” of “werken” ook gepaard 

met energiegebruik en emissies (downstream).  

Figuur 1 beschrijft de diverse fasen in de keten van een hybride aggregaat. Hieronder worden 

deze stappen omschreven. 

  

Figuur 1: Ketenstappen van een hybride aggregaat 

3.1 Ketenstappen  

In de keten van een hybride aggregaat zijn een aantal verschillende stappen te onderscheiden. 

Deze lopen van de productie van de aggregaat en accu, via het gebruik van de aggregaat naar 

de verwerking van de accu. In deze ketenanalyse is gefocust op de werking van de accu, de 

potentiële besparing en praktische informatie over hybride systemen om zo een weloverwogen 

keuze te kunnen maken. 

De volgende onderwerpen worden besproken: 

• Uitleg werking hybride systeem 

• De besparing die een hybride systeem kan opleveren op projecten 

• Variabelen waarvan het gebruik van hybride systemen afhankelijk is 

• Voordelen en nadelen van hybride systemen 

3.2 Ketenpartners 

De belangrijkste ketenpartner is de leverancier van de hybride systemen. Voor Franki Construct 

is dat Locquet Power & Light.  Daarnaast zijn ook de onderaannemers, opdrachtgevers en 

sectorgenoten van Franki Construct ketenpartners, aangezien het toepassen van hybride 

systemen met de bijbehorende besparing op ieder bouwproject van grote waarde kan zijn. 

  

Productie 
accu

Productie 
aggregaat

Gebruik Verwerking
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4 | Kwantificeren van emissies 

Op basis van de beschrijving van de keten zoals weergegeven in hoofdstuk 3 is per ketenstap 

bepaald hoeveel CO2 wordt uitgestoten tijdens de diverse fasen van de keten. Elke paragraaf 

beschrijft een onderdeel van de keten en de bijbehorende CO2-uitstoot. 

In dit hoofdstuk gebruik je de indeling uit paragraaf 3.1 om voor elke fase/stap in de keten de 

CO2-uitstoot te berekenen. In de laatste paragraaf presenteer je de totale CO2-uitstoot. 

4.1 Toepassing hybride generatoren 

Op bouwplaatsen worden generatoren vaak gebruikt om een wisselende stroombehoefte op te 

vangen. Het gebeurt regelmatig dat een generator voluit staat te draaien, enkel om de 

verlichting in de keet te kunnen ondersteunen. Het op volle capaciteit (>70%) draaien van een 

generator is beter voor de levensduur van een generator. Maar vaak draait een standaard 

generator op tussen de 6% en 80% van zijn capaciteit en 60% tot 100% van de tijd niet 

efficiënt. 

Het systeem wat in deze analyse wordt onderzocht verbetert de efficiëntie door middel van het 

gebruik van een zogenoemde Battery Pack, die kan worden aangesloten op een dieselgenerator 

en op een netaansluiting. Deze accu geeft alleen de op dat moment gevraagde hoeveelheid 

elektriciteit door aan het netwerk van de bouwplaats en slaat de resterende opgewekte 

elektriciteit op. Op deze manier gaat overtollig geproduceerde elektriciteit niet verloren. Is er 

weinig vraag en de accu vol, dan wordt de generator automatisch uitgeschakeld of de 

netaansluiting onbelast gelaten door het systeem en levert de accu de benodigde stroom.  

Naast de mogelijkheid voor een verminderde belasting, kan zware apparatuur ook worden 

aangesloten op beperkte netstroom, doordat de accu tijdens piekstroom bij kan leveren. Het 

gebruik van een dieselgenerator is in deze situatie volledig overbodig.  

Er zijn meerdere aanbieders op de markt die accu’s voor generatoren, of een compleet hybride 

systeem aanbieden. Locquet Power & Light heeft een breed arsenaal aan 

stroomvoorzieningsoplossingen, waaronder de ECO2-hybride serie. GenPower heeft naast hun 

gewone aggregaten de Cleanergy! hybride aggregaat. Er zijn ook ontwikkelaars die zich met 

name richten op het hybride systeem, zoals Bredenoord met de ESaver en Maru Systems met 

de Groene Aggregaat. Zowel Locquet als de Groene aggregaat bieden daarnaast ook opties met 

zonnepanelen aan. Tevens heeft Locquet een generator op biodiesel in het assortiment zitten, 

wat de uitstoot van het brandstofverbruik nog verder zou reduceren. 

De aanbieders en ontwikkelaars van deze hybride systemen beloven besparingen van 50% tot 

(in ideale gevallen) zelfs 95% op brandstofverbruik en CO2-uitstoot. KWS Infra, een grote 

Nederlandse speler in de wegenbouw, heeft door langdurige toepassing van de groene 

aggregaat op diverse projecten een besparing van 60% weten te realiseren6.  

4.2 Case study: CO2 in project Tielrode 

Om de verandering in CO2-uitstoot goed te kunnen meten, is een typisch project geanalyseerd, 

namelijk de bouw van residentie ’t Veer te Tielrode. Voor dit project was een torenkraan 

benodigd (Potain MDT 178) die van energie moest worden voorzien. In de traditionele situatie 

zou dit onderdeel van het project gedurende 10 maanden 75 ton CO2 uitstoten. Dit door de 

generator die ruim 16 keer zou moeten worden volgetankt met diesel. Op het project is toen 

als pilot een Battery Pack van Locquet aangesloten op de netaansluiting. De case study van dit 

project duurde van 28 september 2015 tot 12 augustus 2016, in totaal zo’n 10 maanden. 

In de praktijk is de dieselgenerator vervangen door een combinatie van een grote accu (3-

fasig, 48kWh) die aangesloten werd op de netaansluiting aanwezig op de werf (63 Ampère, 

waarvan 32Ampère nodig voor voeding van de werfketen). De helft van het 

elektriciteitsverbruik is dus gebruikt voor de torenkraan, de andere helft voor het resterend 

verbruik van de werf (werfketen, kleinere apparatuur). De accu heeft door deze aansluiting 
volledig op het net kunnen opladen en leveren om de torenkraan te ondersteunen, zonder dat 

de dieselgenerator nodig is geweest.  
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Tijdens het totale project, inclusief de periode nadat de torenkraan en het hybride systeem al 

van het project was afgehaald, is 40.696 kWh (grijze) stroom afgenomen, wat heeft geleid tot 

een uitstoot van 21,4 ton CO2. Daarmee is bij de case study van het project in Tielrode een 

besparing van ruim 70% op CO2 gerealiseerd door het toepassen van de Battery Pack. 

4.3 Duurzaamheid in de keten: productie en recycling van de accu 

Naast de besparingen die een hybride systeem oplevert op projecten, dient ook rekening 

gehouden te worden met de CO2-uitstoot die vrijkomt in andere fasen van de keten, waarvan 

de productie en recycling van de accu de belangrijkste is.  

Na de loodaccu, de nikkelcadmium (NiCd) en de nikkelmetaalhydride (NiMH) accu is de lithium-

ion (Li-Ion) een veel toegepaste accu, vooral in elektrische auto’s. Voor accu’s toegepast als 

hybride systeem voor dieselgeneratoren zijn verschillende soorten in gebruik; de leverancier 

van Franki Construct maakt gebruik van loodbatterijen. Loodbatterijen hebben een lagere 

aanschafprijs, kunnen 500 tot 2000 cycli maken (afhankelijk van de kwaliteit) en kunnen 

ontladen tot 50%, voor een zo optimaal mogelijk levensduur te garanderen. Lithium batterijen 

hebben een hogere aanschafprijs, maar kunnen meer dan 3500 maken en kunnen tot 20% 

worden ontladen en leveren daardoor dus langer capaciteit. 

Een belangrijk aspect aan de productie van batterijen zijn de gebruikte grondstoffen, die vaak 

zeldzaam zijn en/of sterk vervuilend kunnen zijn wanneer vrijgekomen in het milieu. Een van 

die grondstoffen is kobalt. Dit komt vrijwel alleen voor in Congo, waar het letterlijk voor het 

oprapen ligt. Congo heeft veel zogeheten ‘ambachtelijke’ mijnen, waar kobalt vaak met de hand 

uit de grond wordt gehaald. Echter gebeurd dit vaak met behulp van kinderarbeid, zonder enkel 

beschermingsmateriaal. Uit een scenario blijkt dat de vraag naar het metaal in 2050 twee keer 

zo hoog is als de huidig bekende reserves7, 8. 

Voor lithium zien de voorraden er wat gunstiger uit, maar het productieniveau zal dan wel 

moeten vertienvoudigen om aan de verwachte vraag te voldoen. Bijna 90% van de 

wereldvoorraad lithium ligt verstopt onder de zoutvlaktes in de ‘Lithium Driehoek’, dat Chile, 

Bolivia en het noorden van Argentinië omspant. Lithium wordt gewonnen door mineraalrijk 

pekel naar het oppervlakte te brengen via diepe gaten in de zoutvlaktes. Het pekel blijft liggen 

en verdampt door de zon. Nadat het zout is afgevoerd, houd je lithium over. Alhoewel het een 

eenvoudig proces is, duurt het al snel een half jaar voordat de pekel volledig is verdampt. Het 

winningsproces kost daarnaast erg veel water – bijna 2 miljoen liter water voor 1 ton lithium – 

wat al schaars is in het gebied7, 8. 

Zeldzamere grondstoffen, de zogenoemde Rare Earth Elements (REE), komen voor het grootste 

deel uit China. Accurecycling is op dit moment nog vooral gericht op de terugwinning van 

zeldzame metalen als koper, kobalt en nikkel. Loodbatterijen worden op dit moment in de EU 

voor meer dan 95% gerecycled in een closed loop-system. Voor de terugwinning van lithium 

zijn hoge smelttemperaturen nodig. Dit proces is dus energie- en kostenvretend. Terugwinning 

van REE is nog moeilijker3. 

Grote uitdagingen liggen er dus op het gebied van terugwinning van deze elementen uit kapotte 

accu’s, en het geven van een tweede leven aan accu’s die minder geschikt zijn voor veeleisend 

gebruik, maar nog wel toegepast kunnen worden voor andere doeleinden (zo hebben accu’s die 

niet meer geschikt zijn voor auto’s nog een restcapaciteit van 70-80% waardoor ze nog wel als 

enkel energieopslag gebruikt kunnen worden).  

Ook de ontwikkeling van nieuwe typen accu’s staat gelukkig niet stil: zo is de Leids-Eindhovense 

startup LeydenJar in een proeffabriek bezig met het bouwen van een silicium-anode batterijcel9. 

Ook is in Zwitserland de zogenoemde NanoFlowcell ontwikkeld, die gebruik maakt van de 

energie-uitwisseling tussen twee zoutwater-tanks. 

Zweeds literatuuronderzoek wijst uit dat de productie van lithium-ion batterijen gemiddeld zo’n 

150-250 kg CO2 per kWh uitstoten1. Bij dit onderzoek ligt echter wel de nadruk op batterijen 

gebruikt voor elektrische auto’s. CO2-emissies van de productie van batterijen is ook sterk 

afhankelijk van het land waar deze gemaakt worden. Zo zorgt de energievoorziening in China 

voor een stuk hogere emissies dan die in Amerika (zo’n 110 kg/kWh t.o.v.35 kg/kWh)5. 
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Voor de productie van batterijen veroorzaakt de loodbatterij de laagste emissies, zo blijkt uit 

studie van het Argonne National Laboratory4:  

 Productie (kg CO2/kg batterij) Recycling (kg CO2/kg batterij) 

Lood 3,2 0,604 

Nikkel-Cadmium 7,7 0,378 

Lithium-Ion 12,5  

Nikkel-Metaal 13,6 1,234 

Tabel 1: CO2 emissie voor productie en recycling van verschillende type batterijen 

Ook in kg CO2 per vermogen van de batterij heeft de loodbatterij de laagste emissies (de Nikkel-

batterijen de hoogste). Emissies gerekend per vermogen liggen voor de verschillende types 

redelijk dicht bij elkaar maar zijn in het onderzoeksverslag niet in getallen uitgedrukt4. 

Uitgaand van het best-case scenario met 150 kg CO2 per kWh, is voor de productie van de 48 

kWh-Battery Pack met loodbatterij die gebruikt is op het project in Tielrode 7,2 ton CO2 

uitgestoten. De studie van het Argonne National Laboratory geeft aan dat voor recycling nog 

eens 18,75% (0.604/3.2) van dit bedrag aan emissies uitgestoten worden voor recycling – dat 

is 1,35 ton. Voor productie en recycling samen wordt dan naar schatting 8,5 ton CO2 

uitgestoten. Daarmee wordt de CO2 van productie en recycling van de batterij direct en 

ruimschoots ‘terugverdiend’ in het project Tielrode door de brandstofbesparing die de batterij 

heeft opgeleverd (53,6 ton). Er kan dus grofweg geconcludeerd worden dat de besparing die 

een hybride systeem tijdens zijn levensduur in de vele projecten waar hij zal draaien oplevert, 

vele malen groter is dan de uitstoot behorend bij productie en ook eventueel de einde-

levensduur-verwerking van de accu. 

Ter vergelijk: door de Britse producent van batterijen Saft Industrial Battery Group wordt als 

inschatting gegeven dat voor een 2 kW mobiele site over een periode van 5 jaar (de periode 

die overeenkomt met de levensduur van een Nikkel-Cadmium batterij en dieselgenerator in 

een hybride applicatie), de CO2-reductie meer dan 180 ton is2. 

4.4 Voordelen hybride systeem 

Naast de vermindering in brandstofgebruik en CO2-uitstoot heeft het gebruik van een accu bij 

de generator nog enkele andere voordelen: 

• Online monitoring en inzicht: online in een dashboard kan precies bijgehouden worden 

wat de accu aan energie afgeeft, wanneer de generator aanstaat en hoeveel deze heeft 

verbruikt. Daardoor wordt inzicht gecreëerd in de actuele verbruiken op het project en per 

tijdseenheid (bijvoorbeeld per uur). 

• Transport: er zijn bij gebruik van de accu minder transportbewegingen nodig bij dan bij 

gebruik van alleen een generator. Het monitoringssysteem stuurt een alarm naar het 

online dasboard of eventueel naar de telefoon van de projectleider die aangeeft dat er een 

storing is, of dat de brandstof van de aggregaat moet worden bijgevuld. Er zijn daardoor 

geen wekelijkse controle van het brandstofmanagement en preventieve tankbeurten 

nodig.  

• Beter voor de aggregaat: doordat de generator alleen voluit draait op momenten dat dat 

nodig is, wordt de generator het best benut (een generator op half vermogen laten draaien 

is namelijk slecht voor de generator). Hierdoor wordt de levensduur verlengd en worden 

de onderhoudskosten verminderd. 

• Geluidsoverlast: het geluid van de accu is nihil, in vergelijking met de 69 dba van de 

generator in de case study. Dit betekent dat het systeem dichter bij natuurgebieden en 

ook ’s nachts in woonwijken gebruikt kan worden.  

• Roet uitstoot: de hoeveelheid vrijgekomen roet bij een hybride systeem is veel lager, wat 

gezondheidsvoordelen voor de omgeving met zich meebrengt.  
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• Veiligheid: het Battery Pack is kleiner, kan makkelijker worden afgesloten en kan door de 

vermindering van emissies ook binnen geplaatst worden. Dit leidt tot minder diefstal en 

biedt dus een financieel voordeel. 
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5 | Keuze voor hybride systeem 

De afweging tussen enkel een generator of de combinatie met een accu (al dan niet met 

netaansluiting) wordt gemaakt op basis van de kenmerken van het project. Het heeft in principe 

de voorkeur bij projecten om aan te sluiten op het net met gebruik van groene stroom. Bij 

zowel aansluiting op het net als bij gebruik van een generator, kan gekozen worden voor het 

toevoegen van een accu op het elektriciteitssysteem. 

Er wordt voor aansluiting van een accu gekozen: 

• wanneer het verschil tussen stroombehoefte en levering van de generator te groot is 

(generator draait niet efficiënt). Dat is het geval bij de volgende situaties: 

• continu, maar laag verbruik: als het elektrisch meerverbruik kleiner is dan ~40 

kWh/daluren (richtlijn vanuit Locquet); 

• als de stroombehoefte niet continu is, met een wisselende behoefte die vraagt om een 

groot maximaal vermogen;  

Er wordt voor een generator gekozen indien: 

• de elektriciteitsbehoefte gedurende de dag min of meer continu is en een generator 

daardoor continu op tenminste 80% capaciteit (dus met hoog rendement) kan draaien; 

• bij verbruik van slechts enkele uren (8 uur) per dag, waardoor het plaatsen van een accu 

bij de generator niet rendabel is. 

Aandachtspunt is het feit dat bij oudere machines onder andere door slijtage, de piek van de 

stroombelasting groter wordt en de duurtijd van de piek langer. Hierdoor is mogelijk een 

hybride systeem met hoger vermogen nodig dan aanvankelijk ingeschat werd.  

In de beslisboom wordt weergegeven wanneer al dan niet de keuze voor gebruik van een accu 

gemaakt wordt. 
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6 | Reductiemogelijkheden hybride aggregaat 

De toepassing van een hybride systeem bij een aggregaat en de daaraan gekoppelde 

reductiemogelijkheden lijken duidelijk, door efficiënter om te gaan met de geproduceerde 

energie van de aggregaat – en deze op te slaan in een accu in plaats van verloren te laten gaan 

– wordt veel brandstof bespaard.  

De potentiële besparing voor Franki Construct kan echter niet bij voorbaat vastgesteld worden 

omdat de toepassing van een accu per project kan verschillen. Niet ieder project leent zich 

evengoed voor een dergelijk systeem. Vanuit de beloftes van verschillende leveranciers en de 

ervaringen die er tot nu toe zijn met hybride systemen, lijkt een gemiddelde besparing van 

enkele tientallen procenten realistisch. 

6.1 Plan van aanpak ketendoelstelling 

Besparingspotentieel: in projecten waar de hybride aggregaat nuttig toepasbaar is, kan 

gemiddeld per project enkele tientallen procenten (zo’n 50%, volgens indicatie van Locquet) 

bespaard worden op dieselverbruik.  

Deze besparingen kunnen een grote aanwinst zijn, niet alleen voor Franki Construct zelf, maar 

ook voor de keten en de gehele sector. Door in de ontwikkeling en promotie van Battery Packs 

een leidende rol te nemen, kan Franki Construct invloed uitoefenen op brandstofbesparing in 

de sector, waardoor sectorgenoten ook als ketenpartners van Franki Construct beschouwd 

worden. 

Plan van aanpak om verdere besparingen te kunnen realiseren in de sector en de keten door 

middel van het toepassen van hybride aggregaat-systemen is als volgt: 

• 2019 en verder: Het vermarkten van de Battery Pack in samenwerking met Locquet. Franki 

Construct kan hier een rol in spelen door regelmatig informatie te verschaffen aan haar 

ketenpartners (onderaannemers, opdrachtgevers en sectorgenoten) over de resultaten 

van de pilotprojecten en het gebruik van de Battery Packs. 

• 2021: Onderzoek naar het toepassen van HVO in de generatoren of het toepassen van H2 

(waterstof) generatoren, om de uitstoot van brandstofverbruik nog verder te reduceren. 

Bovenstaande doelstellingen worden in overleg met Locquet concreter uitgewerkt in een 

separaat plan. 
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7 | Bronvermelding 

BRON / DOCUMENT KENMERK 

Handboek CO2-prestatieladder 3.1, 22 

juni 2020 

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & 

Ondernemen 

Corporate Accounting & Reporting 

standard 

GHG-protocol, 2004 

Corporate Value Chain (Scope 3) 
Accounting and Reporting Standard 

GHG-protocol, 2010a 

Product Accounting & Reporting 
Standard 

GHG-protocol, 2010b 

Nederlandse norm Environmental 
management – Life Cycle assessment – 
Requirements and guidelines 

NEN-EN-ISO 14044 

1 The Life Cycle Energy Consumption 

and Greenhouse Gas Emissions from 
Lithium-Ion Batteries 

Romare and Dahllöf, 2017, IVL Swedisch 

Environmental Research Institute  

2 Fuel Savings make a powerful 

case for hybrid diesel generator 

systems 

Power Engineering International, 2011, Vol.19, J. 
Brunarie; link 

3 Wat gebeurt er als de batterij ‘op’ 

is? 
Change Magazine, 2010, Jaargang 6, nummer 2 

4 A Review of Battery Life-Cycle 

Analysis 

Argonne National Laboratory, Chicago, 2010, 
Sullivans and Gaines 

5 GHG emissions from the 

Production of Lithium-Ion Batteries 

for Electrical Vehicles in China 

Sustainability, 2017, Vol.9, 504. Hao et. al. 

6 KWS Infra bespaart 60% brandstof 

met De Groene Aggregaat 
Bouwmachines, 2014. Link  

7 Hoe onduurzaam zijn batterijen? Voor de wereld van morgen - link 

8 Tekort aan lithium en kobalt in 

2050 
De Ingenieur - link 

9 Proeffabriek voor superbatterij De Ingenieur- link 

Tabel 2: Referentielijst voor ketenanalyse het gebruik van een hybride aggregaat in projecten 

De opbouw van dit document is gebaseerd op de Corporate Value Chain (Scope 3) Standaard. 

Daarnaast is, waar nodig, de methodiek van de Product Accounting & Reporting Standard 

aangehouden (zie de onderstaande tabel). 

CORPORATE VALUE CHAIN 

(SCOPE 3) STANDARD 

PRODUCT ACCOUNTING & 

REPORTING STANDARD 

KETENANALYSE 

H3. Business goals & Inventory 
design 

H3. Business Goals Hoofdstuk 1 

H4. Overview of Scope 3 
emissions 

- Hoofdstuk 2 

H5. Setting the Boundary H7. Boundary Setting Hoofdstuk 3 

H6. Collecting Data H9. Collecting Data & Assessing 
Data Quality 

Hoofdstuk 4 

H7. Allocating Emissions H8. Allocation Hoofdstuk 2 

H8. Accounting for Supplier 
Emissions 

- Onderdeel van 
implementatie van CO2-
Prestatieladder niveau 4 

H9. Setting a reduction target - Hoofdstuk 5 

Tabel 3: Theoretische norm en onderbouwing ketenanalyse hybride aggregaten 

http://www.powerengineeringint.com/articles/print/volume-19/issue-8/features/fuel-savings-make-a-powerful-case-for-hybrid-diesel-generator-systems.html
https://www.bouwmachines.nl/geen-categorie/nieuws/2014/07/kws-infra-bespaart-zestig-procent-brandstof-met-de-groene-aggregaat-10124732?_ga=2.95339477.858483308.1614865012-2058500973.1614865012
https://www.voordewereldvanmorgen.nl/artikelen/hoe-onduurzaam-zijn-batterijen
https://www.deingenieur.nl/artikel/tekort-aan-lithium-en-kobalt-in-2050
https://www.deingenieur.nl/artikel/proeffabriek-voor-superbatterij
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8 | Verklaring opstellen ketenanalyse 

De Duurzame Adviseurs heeft ruime ervaring met het opstellen van ketenanalyses en geldt 

daarom als een professioneel erkend kennisinstituut. Zie hiervoor ook de Verklaring van 

Deskundigheid (meegeleverd bij de ketenanalyse of eventueel apart op te vragen). Hierin staan 

benoemd welke ketenanalyses door De Duurzame Adviseurs opgesteld zijn, met daarbij 

onderwerp, opdrachtgever, datum en Certificerende Instelling door wie de ketenanalyse is 

goedgekeurd. Ook staat hierin beschreven welke adviseurs werkzaam zijn voor De Duurzame 

Adviseurs en wat hun kennis- en opleidingsniveau is. 

Deze ketenanalyse is opgesteld door Margriet de Jong. De ketenanalyse is daarnaast volgens 

het vier-ogen principe gecontroleerd en bijgewerkt door  Cleo Bout. Cleo Bout is verder niet 

betrokken geweest bij het opstellen van het CO2-reductiebeleid van Franki Construct, wat haar 

onafhankelijkheid ten opzichte van het opstellen van de ketenanalyse waarborgt. Bij deze 

beoordeling is vastgesteld dat de gebruikte scope, brongegevens en berekeningen juist zijn 

weergegeven in het huidige rapport. Er zijn geen afwijkingen vastgesteld wat betreft 

volledigheid, onafhankelijkheid en deskundigheid van de analyse. 

Voor akkoord getekend: 

 

 

 

 

 

 

 

M.P. (Margriet) de Jong 

Adviseur 
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Adviseur 
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Disclaimer & Colofon 

Uitsluiting van juridische aansprakelijkheid 

Hoewel de informatie in dit rapport afkomstig is van betrouwbare bronnen en exceptionele 

zorgvuldigheid is betracht tijdens het samenstellen van deze rapportage kunnen De Duurzame 

Adviseurs geen juridische aansprakelijkheid aanvaarden voor fouten, onnauwkeurigheden, 

ongeacht de oorzaak daarvan en voor schade als gevolg daarvan. De borging en uitvoering van 

de opgestelde beoogde doelen en maatregelen aanwezig in dit rapport liggen bij de 

verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Voor het niet behalen van doelen en/of het onjuist 

aanleveren van data door de opdrachtgever, kunnen De Duurzame Adviseurs niet aansprakelijk 

worden gesteld. 

In geen enkel geval zijn De Duurzame Adviseurs, haar eigenaren en/of medewerkers 

aansprakelijk ten aanzien van indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van 

gederfde winst of inkomsten en verlies van contracten of orders. 

Bescherming intellectueel eigendom 

Het auteursrecht op dit document berust bij De Duurzame Adviseurs of bij derden welke bij 

toestemming deze documentatie beschikbaar hebben gesteld aan Franki Construct. 

Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande 

toestemming door De Duurzame Adviseurs. 
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