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1. Inleiding 
 

 

ReintenInfra B.V. heeft op basis van een kwalitatieve en kwantitatieve scope 3 analyse haar emissies in de keten 
bepaald. 
Op basis van een indeling in Product-Marktcombinaties (PMC) en de kwalitatieve benoeming van de grootte 
van invloed en mogelijkheden die ReintenInfra heeft op de verschillende PMC is een ranking uit voortgekomen. 
 
De ranking van de scope 3 analyse 2020 is als volgt bepaald. Er is een exacte berekening gemaakt op basis van 
conversiefactoren vanuit geld. Vervolgens is gekeken naar de grootte van afname gemeten in geld, de invloed 
dat het bedrijf heeft op de inkoop, de belangrijkheid van de stakeholder (monopolist of niet) en de frequentie 
in welke mate er gebruik is gemaakt van de leveringen van goederen en/of diensten. Dat heeft het onderstaand 
overzicht (top 10) opgeleverd.  
 
Belangrijk is op te merken dat onderaanneming de grootste inkoop had in 2020. Echter hier dient een 
kanttekening te worden geplaatst aangezien onderaanneming een onzuiver getal is. Deze bestaat uit diverse 
posten waaronder bijvoorbeeld levering materialen, levering diensten, gebruik en levering van materieel, 
reparatie, onderhoud etc. Bij de analyse van de bedrijven van Van Wijk Nieuwegein zijn deze posten opgesplitst 
in de hier voorgenoemde posten.  
 
Aan de hand van de 15 GHG-genererende categorieën voor scope 3 is een kwantitatieve analyse opgesteld. Bij 
deze kwantitatieve analyse is ook per categorie een inventarisatie gemaakt van welke ketenpartners betrokken 
zijn en welke reductiemaatregelen er zijn.   
 
Uit de kwantitatieve en kwalitatieve analyse is gebleken dat de inkoop (purchased goods) van 
betonstraatstenen een groot deel van de inkoop vormt. Hierbij kan ook worden vastgesteld dat Infra (PMC-
analyse) de hoofdmoot vormt van de omzet van ReintenInfra. 
 
De opgestelde ketenanalyse betreft het aanbrengen van bestrating met betonstraatstenen. ReintenInfra heeft 
hierbij vooral gekeken waar het daadwerkelijk invloed kan uitoefenen op het proces van verwerking.  

 
Een belangrijk aspect bij een ketenanalyse is dat voor de organisatie de uitkomst ook concreet toepasbaar is 
in haar eigen beleid, zodat daarop ook de scope 3 verbeteringen inzichtelijk gemaakt kunnen worden. 
 

1.1. Betrokkenheid kennisinstituut en informatiebronnen 
 

 
De ketenanalyse is professioneel ondersteund door Aboma Advies. Aboma is een onafhankelijk kennisinstituut 
dat de nodige ervaring heeft met het opstellen van ketenanalyses. De heer H. Spies heeft de 
becommentariëring uitgevoerd voor de opgestelde ketenanalyse. De heer H. Spies heeft gedegen kennis en 
ervaring met begeleiding van bedrijven rondom certificering voor de CO2-Prestatieladder, inclusief het 

opstellen van ketenanalyses. 
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2. Uitgangspunten 
 

2.1. Ketenanalyse 
 
De ketenanalyse is uitgevoerd volgens eis 4.A.1 van het Handboek CO2-Prestatieladder 3.1 en de Corporate 

Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard van het Greenhouse Gas Protocol. Deze berekening 
sluit aan op de SBK bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken.  

2.2. Keuze ketenanalyse 
 

Een belangrijk aspect bij een ketenanalyse is dat voor de organisatie de uitkomst ook concreet toepasbaar is 
in haar eigen beleid, zodat daarop ook de scope 3 verbeteringen inzichtelijk gemaakt kunnen worden. 
De keuze van een ketenanalyse wordt vaak snel gezocht in bepaalde ingekochte materialen en de specifieke 
emissiefactoren. 
Dat is in beginsel begrijpelijk, maar vaak moeilijk te beïnvloeden. De keuzes voor materialen zijn vaak 
voorgeschreven of vanuit constructie-eisen bepaald. Bestekken schrijven voor welke materialen er verwerkt 
moeten worden. 
 
Vanuit de rol die ReintenInfra hierin vervult is het duidelijk dat in de meeste gevallen de invloed op het 
ontwerpproces beperkt is. 
Vandaar dat vanuit de inkoop is gekeken naar alternatieven bestratingsmaterialen die geproduceerd worden 
door minder broeikasgassen uit te stoten. ReintenInfra heeft hierbij gegevens verzameld over de activiteiten 
in de keten van Reduton. 
 
Reduton is cementloos beton waarbij het component cement middels geopolymeer technologie is vervangen. 
Deze technologie zorgt voor een extreem lage uitstoot van CO2 en een lage MKI waarde. 
Reduton wordt geleverd door v.d. Bosch beton te Almelo. 

2.3. Hypothese 
 

Een ketenanalyse is nader onderzoek op basis van een aantal verwachtingen die bij de scope 3 analyse naar 

voren zijn gekomen. In 2020 werd voor circa € 6.000.000,-- aan beton bestratingsmaterialen ingekocht. Circa 

20% werd betrokken bij v.d. Bosch beton te Almelo. 

 

De komende jaren zal nader onderzocht worden welke soorten bestratingsmaterialen ingekocht worden. 

Voor deze verdere analyse niet relevant aangezien het hier om eenduidige product samenstelling gaat. 
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3. Uitwerking 
 

3.1. Werkproces 
 

Een belangrijk vertrekpunt is het beschrijven van het werkproces met de input en output. Energie en 

materiaalstromen worden op een duidelijke manier inzichtelijk en anderzijds kun je beter zien waar de 

ruimte zit om te optimaliseren. 

 
Het kan handig zijn om een 'standaard' situatie af te zetten tegen een alternatief waarin de verwachting is 

dat de CO2 uitstoot lager zal zijn in de keten. Op deze manier wordt het beste inzichtelijk welke voordelen er 

zijn te behalen. 

 
Door leveranciers en afnemers hierin actief te betrekken kan draagvlak worden gecreëerd. Om aanpassingen 

daadwerkelijk door te voeren en te voorkomen dat de ketenanalyse meer dan een rekenkundige oefening 

wordt is een beschrijving van het proces handig. Daarbij geldt dat je dan ook concreet inzichtelijk kunt maken 

hoe er cijfermatig resultaten worden geboekt in het terugdringen van de scope 3 CO2 emissies. 

 

De keten van Reduton bestaat globaal uit de winning van grondstoffen, de productie van materialen, het 

transport, de verwerking en het gebruik en verwijdering (einde levensduur). 

 

Hierbij zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

 

 Website v.d. Bosch beton https://www.vdboschbeton.nl/reduton; 

 Gesprekken omtrent de ontwikkeling en innovaties van betonsoorten met betonleveranciers; 

 Website https://www.co2emissiefactoren.nl/. 
 

 

3.2. CO
2 Berekening 

 
De berekening van de CO2-uitstoot is gebaseerd op financiële data.  Door het samenvoegen van de bedrijven 

onder ReintenInfra is gebleken dat in de aangeleverde informatie sprake is van onzuiverheid. 
Voor de toekomst zal deze data nader onder de loep worden genomen waardoor beter gestuurd kan worden 
op deze gegevens.  
Vooralsnog is met behulp van de verzamelde gegevens en de conversiefactoren van de website 
www.CO2emissiefactoren.nl de CO2-emissie op basis van financiële data in de keten berekend.  

 
Rekeneenheid  
Deze rapportage beschrijft de CO2-footprint van Reduton toegepast door ReintenInfra. De functionele eenheid 

is: het bestraten van een vierkante meter met Reduton betonstraatstenen in een gemiddeld project van 
ReintenInfra.  

 
 
 
 
 
 

https://www.vdboschbeton.nl/reduton
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4. Reduton 
 

Materiaal  
Reduton is beton met een cementvervanger. Cement is verantwoordelijk voor het grootste deel van de CO2-

uitstoot in de productie van beton. In Reduton is het cement vervangen door een geopolymeer met een relatief 
lage CO2-impact.  

 
CO2 en milieu  

De CO2-footprint van de productie van Reduton is aanzienlijk lager is dan bij cementbeton (25%- 85% 

afhankelijk van de toepassing). Voor bijvoorbeeld straatstenen is het nog niet mogelijk om het product voor 
100% uit Reduton te laten bestaan. Het aanzicht van het materiaal kan dan niet gegarandeerd worden. Bij 
grasbetonproducten aan de andere kant is dit niet zo belangrijk waardoor dit type betonproduct wel voor 100% 
uit Reduton kan bestaan. Bij betonstraatstenen kan er echter door innovatie nog veel gewonnen worden op 
CO2-besparingsgebied.  

 
De totale MilieuKostenIndicator (MKI) van de productie van Reduton is ongeveer een factor 3 lager dan bij 
cementbeton. In deze MilieuKostenIndicator wordt naast het broeikaseffect (CO2-eq) ook rekening gehouden 

met overige milieu-indicatoren zoals uitputting van grondstoffen, verzuring, vermesting en ecotoxicologische 
effecten.  
 
Bron: Nibe, ecochain, milieuprofiel Reduton 
 
Hergebruik  
Reduton heeft dezelfde recyclemogelijkheden als cementbeton en kan in de vorm van granulaat worden 
hergebruikt. Granulaat verkregen na breken van cementbeton en geopolymeerbeton kan gezamenlijk worden 
toegepast, zonder dat er sprake zal zijn van vervuiling van de keten.  
 
Bron: SGS Intron, Milieuhygiënische en materiaaltechnische kwaliteit bij meervoudig hergebruik van 
geopolymeerbeton vervaardigd met SQAPE alkalisch geactiveerd bindmiddel in vergelijk met 
Portlandcementbeton  
 
Gezondheid  
De alkaliteit van geopolymeer is geen probleem in de gebruiksfase. In geopolymeer zien we ten opzichte van 
cementbeton een geringe emissie van verzadigde alifatische koolwaterstoffen. Deze emissie is veel lager dan 
maximale waarden uit diverse regelgevingen. Het vrijkomende respirabel stof bij boren is gelijk bij geopolymeer 
en bij cementbeton. De pH van boorgruis van geopolymeer is vergelijkbaar en zelfs lager dan die van boorgruis 
van cementbeton.  
 
Bron: SGS Intron, Gezondheidsbeoordeling geopolymeer in vergelijk met cementbeton, in de gebruiksfase (06- 
09-2017)  
 
Toepassingsmogelijkheden  
Reduton wordt geproduceerd in allerlei uitgangsvormen. De meest toegepaste zijn de volgende:  

 Straatstenen  

 Betontegels  

 Banden  

 Grasbeton  

 
 
 
 
 
 



7/9 

 

 REINTENINFRA KETENANALYSE CO2  

               VERSIE: 2 | September 2021 

 

 

 

5. Ketenbeschrijving 

Dit hoofdstuk beschrijft de rol van ReintenInfra en ketenpartners met betrekking tot de toepassing van 
Reduton in projecten van ReintenInfra.  

5.1. Scope bepaling 

De scope van werkzaamheden betreffen: 
Aanleg en onderhoud van verhardingen, rioleringen en grondwerken voor overheden, instellingen en 
bedrijven.  

Bij een deel van deze verhardingen en grondwerken wordt beton gebruikt. Reduton wordt nog niet veel 
gebruikt in de projecten. Er wordt relatief veel beton gebruikt echter de hoeveelheden verschillen sterk per 
jaar en zijn lastig in te schatten. Door het cementbeton door Reduton te vervangen zal er een flinke besparing 
plaats vinden in de meest materiële scope-3 emissie.  

5.2. v.d.Bosch beton 
 

V.d. Bosch Beton is gespecialiseerd in de fabricage en levering van betonbestratingsproducten zoals 
betonstraatstenen, betontegels, opsluitbanden, trottoirbanden en grasbeton. v.d. Bosch Beton heeft in 
samenwerking met SQAPE het cement in cementbeton vervangen met behulp van de SQAPE geopolymeer 
technologie. Het cementloze beton heet Reduton. V.d. Bosch beton vergroot de bekendheid van hun CO2-arme 

product en heeft hiervoor een MKI laten maken met behulp van Ecochain.  
 
V.d. Bosch beton spreekt met veel opdrachtgevers, met name overheden over Reduton en de CO2-

reductiemogelijkheden die dit product biedt.  
 

5.3. Opdrachtgevers 
Opdrachtgevers spelen een belangrijke rol in de toepassing van materialen in projecten. Zij schrijven de 
bestekken en zijn degene die de keuze voor een bepaald materiaal maken. Het vergroten van het aandeel 
Reduton in projecten is dus afhankelijk van de welwillendheid van opdrachtgevers. Er ligt een rol voor de 
uitvoerende partij om opdrachtgevers in te lichten over de voordelen van bepaalde materialen.  

De belangrijkste opdrachtgevers van ReintenInfra zijn overheden, bedrijven en particuliere instellingen. 

5.4. Processtappen 
Productie  
V.d. Bosch beton heeft onderzoek laten doen naar de milieuscore (waaronder CO2-uitstoot) van Reduton t.o.v. 

cementbeton. Hierin is rekening gehouden met de winning van grondstoffen, transport naar de fabriek en de 
productie van Reduton producten.  
 
Inkoop  
Vanuit de fabriek worden de Reduton en cementbetonproducten per vrachtwagen getransporteerd naar de 
projectlocaties.  
 
Verwerking  
Het aanleggen van de weg gebeurt machinaal, vervolgens wordt de weg afgetrild. De machines verbruiken 
diesel.  
 
Gebruiksfase  
Tijdens de gebruiksfase wordt er door de betonproducten geen energie gebruikt.  
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Einde levensduur, afvalfase  
Aan het eind van de levensduur moet de weg worden afgebroken. Reduton en cementbeton worden 
getransporteerd naar de afvalverwerker en gebroken tot granulaat, waarna het gerecycled kan worden.  
 

V.d. Bosch beton heeft de MKI waarde en CO2-uitstoot laten bepalen ven een aantal Reduton producten. De 
uitstoot per m2 product is vergeleken met die van de cementbetonnen equivalent. De analyse betreft een 
cradle tot factory gate analyse. 
 
Echter ReintenInfra heeft gekeken naar de verschillende processtappen en is van mening dat de winning van 
de grondstoffen, het transport, de verwerking en einde levensduur voor een groot deel gelijk kan worden 
gesteld aan een variant op basis van cement. 
Het grote verschil blijft dan ook de samenstelling van het product. Het verschil wordt dan ook gemaakt in de 
productie van de betonstraatstenen. Dit deel is dan ook specifiek vergeleken. 
 

Hieruit blijkt het volgende: 
 

Bij de aanleg van 1 m2 Reduton betonstraatstenen komt 14,67 kg CO2 vrij. Voor traditionele cementgebonden 
bestrating bedraagt deze 17,48 kg CO2. Een verschil van 16% minder uitstoot.  
In de conclusie is het verschil doorgerekend. 
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6. Verbreding, verdieping reductie scope 3 
ReintenInfra heeft kwantitatieve inschatting gemaakt op basis van de kwalitatief bepaalde rangorde van eis 
4.A.1. Hierbij zijn alle materiele scope emissies (up- downstream) meegenomen. De gegevens zijn verkregen 
door middel van aanlevering inkoopcijfers over geheel 2020. 

6.1. Bepaling kwantitatieve inschatting 
De analyse omvat alle bedrijven genoemd in de boundary (die bedrijven die zijn uitgesloten staan vermeld in 
de boundary) en deze is bedrijf breed uitgevoerd over het jaar 2020. 

6.2. Inzicht strategieën 
ReintenInfra heeft middels kennissessies diverse strategieën bekeken om tot reductie te komen van haar scope 
3. Op basis van de analyse van de emissies is tevens gekeken waar de meeste invloed kan worden uitgeoefend. 
Hierbij is vastgesteld dat de groep onderaannemers kan worden uitgesloten vanwege de opbouw van 
ontvangen inkoopfacturen met diverse posten. Deze posten geven momenteel een onduidelijk beeld om 
verder uit te splitsen. Wel wordt aangegeven dat deze wellicht interessant zijn voor de toekomst om nader te 
onderzoeken. Hierbij zal het factuursysteem mogelijkerwijs moeten worden uitgebreid. 
 
Duidelijk is dat inkoop een groot deel voor haar rekening neemt binnen ReintenInfra. Vandaar dat het binnen 
ReintenInfra vooral gezocht wordt in de inkoop van materialen. Op basis van analyse en strategiebepaling is 
men gekomen tot de ketenanalyse van ingekochte betonstraatstenen.  

6.3. Beschikbaarheid gegevens ketenpartners 
Emissiegegevens voor het opstellen van de ketenanalyse zijn verkregen door v.d. Bosch Beton te Almelo. De 
fabrikanten van betonstraatstenen zijn een vijftal belangrijke ketenpartners. In de toekomst zal verder gekeken 
worden bij de overige fabrikanten of een vergelijkbaar product aan Reduton kan worden afgenomen. Voor 
ReintenInfra is het van belang dat gemeentes op de hoogte zijn van dit soort producten. In hoofdstuk 7 wordt 
hier nader uitleg aan gegeven. 
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7. Conclusie 
 
De emissie van een weg gelegd met Reduton betonstraatstenen is 16% lager dan van een weg waarvoor 
cementbetonstraatstenen worden gebruikt.  
ReintenInfra verwerkt op jaarbasis (ref. 2020) in de verhouding bestrating beton/ bestrating gebakken in de 
verhouding 83:17.  
 
Bron: scope 3 analyse ReintenInfra 2020 

7.1. Bevindingen 
 
We zijn van mening dat dit een rekenkundige benadering is en streven de komende jaren naar een 
transparantere berekening en benadering. 
 

7.2. Doelstelling 

ReintenInfra heeft een 5-jarige doelstelling geformuleerd (2025). De doelstelling is gebaseerd op het leggen 
van Reduton bestratingmateriaal. Van iedere 1.000 m2 straatmateriaal is de doelstelling om 15% te leggen met 
Reduton producten.   

Hiermee wordt een besparing gerealiseerd van 16%.  

Traditionele toepassing uitstoot  1.000 m2 = 17,48 ton CO2. 850/1.000 m2  = 14,86 ton CO2 

Toepassing Reduton uitstoot reductie 150/1.000 m2 * 14,67 ton CO2 = 2,20 ton CO2  
Totalen uitstoot bij aanleg van 1.000 m2 bedraagt nu 17,06 ton CO2 
Besparing per 1.000 m2 aanleg beton bestrating 0,42 ton CO2. 
   
Note: de verwachting is voor de toekomst dat meerdere fabrikanten producten op de markt zullen brengen die 
gelijkwaardig zijn aan Reduton. Een tussentijdse aanpassing aan de doelstelling wordt daarmee niet 
uitgesloten. 

7.3. Stappen tot realisatie 
 

Stap 1 
Het verkrijgen van inzicht in het totaalaantal te leggen m2 straatwerk met beton straatstenen. 
 
In kaart brengen hoeveel m2 ReintenInfra op jaarbasis legt aan betonstraatstenen en welk deel hiervan kan 
worden aangelegd met Reduton (onderzoek eerste jaar) 
 

Stap 2 
Inventariseren van huidige (nieuwe) fabrikanten omtrent gelijkwaardige innovatie omtrent de productie van 
betonstraatstenen zonder het component cement. 
 

Marktonderzoek naar gelijkwaardige producten om schaalvergroting toe te passen binnen de eigen organisatie. 
 
Stap 3 
Draagvlak creëren voor het gebruik van Reduton door opdrachtgevers. 
 
Het aangeven van alternatieven beton bestratingsmaterialen in de calculatiefase (nota van inlichtingen de 
bereidheid voor toepassing van Reduton) en het bespreekbaar maken van toepassing Reduton bij design en 
construct contracten. 
Onderzoek naar bereidheid van toepassing met duurzame producten. 
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Stap 4 
Instrueren van eigen personeel over reductiemogelijkheden Reduton. 
 
Het eigen personeel, met name de afdeling inkoop, worden geïnstrueerd over het besparingspotentieel van 
Reduton. Zodra alle relevante medewerkers op de hoogte zijn van de besparingsmogelijkheden van Reduton 
kan de boodschap beter worden uitdragen. 
 
Stap 5 
Voortgang van gebruik van Reduton meenemen in het uitvoerders- en managementoverleg.  
 
In het reguliere overleg binnen ReintenInfra structureel bespreken omtrent de voortgang van het gebruik van 
Reduton. Dit om te voorkomen dat het onderwerp op de achtergrond raakt. 
 
Stap 6 
Verder onderzoek naar mogelijke verbetering/verandering van de processtappen. 
 
Door verandering van de stand der techniek dient men verder goed op de hoogte te zijn van de te nemen 
processtappen. Denk hierbij aan transport en verwerking van betonstraatstenen in het werk. Door het jaarlijks 
nalopen van de processtappen is CO2 reductie hier mogelijkerwijs verder te reasliseren.  
 


