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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 meerdere typen stortmateri-

aal welke als bodembescherming kunnen worden toegepast in waterbouwkundige werken; 

► 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. 

 

► Primair: Inkoop steenachtige materialen (5e plaats in de rangorde 2020 - 2022)  

► Secundair: Binnenvaarttransport [upstream] (3e plaats in de rangorde 2020 - 2022) 

 

0.3. Actualisatie 

Deze ketenanalyse betreft versie 1a waarin resultaten zijn geïndexeerd en geanonimiseerd met het oog op de 

belangen van leveranciers die bereid zijn geweest data te delen. Versie 1 (met alle data) wordt intern beheerd. 

 

0.4. Opbouw 

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

stortmaterialen. 

  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 emis-

sies die plaatshebben in de keten.  

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.  

Box 1: Model van de verschillende analysestappen en de onderlinge samenhang. 
 
  



 

 
 
 

  

1.  Karakterisering van de keten 
 

1.1. Inleiding 

Steenbestortingen worden veelvuldig toegepast in waterbouwprojecten. Één van die toepassingsgebieden is het 

beschermen van waterbodems tegen erosie als gevolg van straalstromen van scheepsschroeven. Deze treden in 

het bijzonder op, op locaties waar schepen manoeuvreren, aanleggen, afremmen of versnellen zoals bijv. in en 

rondom sluizen. Vaak bestaat zo’n bescherming uit stortsteen al dan niet gepenetreerd met onderwaterasfalt 

of colloïdaal beton. 

 

In deze analyse zijn 2 verschillende materiaaltypen onderzocht. Van 1 van de materialen zijn 2 herkomstlocaties 

in beschouwing genomen. Alle gegevens zijn anoniem gehouden en waarden zijn geïndexeerd in deze analyse 

om op die manier zorgvuldig om te gaan met bedrijfsgevoelige informatie. 

 

1.2. Functionele eenheid 

De functionele eenheid die gehanteerd wordt om te vergelijken zijn tonnen materiaal. Hiervoor is gekozen, om-

dat in deze fase vooral gekeken is naar de impact tot aan het toepassen van het materiaal (A1 – A4 in Box 2 

hieronder). 

 

1.3. Ketenstappen verschillende materialen / transportafstanden 

In deze vergelijkende analyse worden de ketenstappen meegenomen zoals samengevat in box 1. De stappen A1 

– A4 zijn kwantitatief meegenomen en de stap A5 kwalitatief. A5 betreft het plaatsen van het materiaal op de 

waterbodem en het eventueel penetreren daarvan met onderwaterasfalt of colloïdaal beton. In een volgende 

update kan A5 potentieel worden gekwantificeerd. 

 

Stap Beschrijving stap Materiaaltype 1 Materiaaltype 2 herkomst-

locatie A 

Materiaaltype 2 herkomst-

locatie B 

A1 Primaire winning N/A (restproduct) Ja Ja 

A2 Transport Ja Ja Ja 

A3 Fabricage Ja Ja Ja 

A4 Transport [gate to site] Ja Ja Ja 

A5 Toepassing op projectlocatie Kwalitatief Kwalitatief Kwalitatief 

Box 2: Ketenstappen die meegenomen zijn voor de verschillende materialen / herkomstlocaties 

 

Stap A1 t/m A3 | Winning, intern transport en sorteren 

Voor materiaaltype 1 geldt dat deze een restproduct betreft en er nul impact / emissies worden gegenereerd in 

stap A1. Voor materiaaltype 2 geldt dat deze gewonnen wordt in de herkomstlocaties waarna intern transport 

plaatsvindt met dumptrucks tot de sorteringslocatie (zeeftrommel). Na sortering vindt intern transport plaats 

naar de overslaglocatie of een groter tussendepot. 

 

Stap A4 

Stap A4 betreft het transport per binnenvaartschip vanaf de overslaglocatie of tussendepot naar de projectlo-

catie. Voor deze analyse is een concrete projectlocatie in Nederland gekozen. Dit leidt tot concrete transportaf-

standen voor de verschillende materiaaltypen / herkomstlocatie. 



 

 
 
 

 

Voor de routeplanning en de resulterende vaarafstanden 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 fa-

ciliteren. Hieronder in Box 3: Transportafstanden voor de verschillende materialen en herkomstlocaties  

 zijn de resultaten weergegeven: 

Stap Beschrijving stap Transportafstand over water [km] 

Materiaaltype 1 Materiaaltype 2 herkomst-

locatie A 

Materiaaltype 2 herkomst-

locatie B 

A4 Transport [gate-to-site] 180 383 399 

Box 3: Transportafstanden voor de verschillende materialen en herkomstlocaties 

 

1.4. Afbakening en uitsluitingen 

Box 4 geeft de gekozen systeemafbakening weer. Deze is zodanig dat er zo eerlijk mogelijk vergeleken kan wor-

den tussen de verschillende materiaaltypen / herkomstlocaties. De begeleidende tekst bij Box 5 bevat de pre-

cieze overwegingen.  

 

 

Box 4: Overzicht van de systeemafbakening 

 

Uitsluiting Overwegingen 

Toepassing van het stortmateriaal 

op de projectlocatie (A5). 
► Deze stap kan mogelijk op later moment gekwantificeerd worden als de werkmethode, materi-

eelinzet geprognotiseerd of gemeten is en de definitieve materiaalselectie hebben plaatsgevon-

den. 

► Vanwege interessante verschillen tussen materiaaltype 1 en 2 is er wel al een kwalitatieve verge-

lijking gemaakt.  

Penetreren van het stortmateriaal 

met producten als onderwateras-

falt of colloïdaal beton (A5). 

► Idem bovenstaande. 

Onderhoud en reparatie van de 

bodembescherming gedurende de 

levensduur (B2, B3) 

► Deze stap is bijzonder lastig te voorspellen. Onzekerheden hebben onder andere te maken met 

de ‘gebruiksintensiteit’ en daarmee samenhangende schades / slijtages. 

► Omdat reparatie redelijk ver in de toekomst plaatsvindt is er ook onzekerheid over de milieu-

impact van materieel dat voor de klus zal worden ingezet. 

Verwijdering / hergebruik van de 

bodembescherming (C1-C4 / D). 
► Het is nog niet bekend of gekozen zal worden voor definitieve verwijdering of hergebruik. Dit 

hangt af van onder andere beleid (circulariteit), wel/niet toepassen van bindmiddelen (penetra-

tie) en de business case van recycling van het gebruikte stortmateriaal. 

► Omdat verwijdering en eventueel hergebruik erg ver in de toekomst plaatsvindt is er grote onze-

kerheid over de milieu-impact van materieel dat voor de klus zal worden ingezet. 

Box 5: Uitsluiting van emissie-genererende activiteiten en bijbehorende overwegingen 

 

                                                                                                                Buiten analyse 
Binnen analyse 

Winning, intern transport, sor-

tering en overslag (A1 – A3) 

Penetreren van het stortmateriaal 

met producten als onderwaterasfalt 

of colloïdaal beton (A5). 

Transport naar de projectloca-

tie (A4). 

Toepassing van het stortmateriaal op 

de projectlocatie (A5). 

Verwijdering / hergebruik van de bo-

dembescherming (C1-C4 / D). 

Onderhoud en reparatie van de bo-

dembescherming gedurende de le-

vensduur (B2, B3). 

http://www.blueroadmap.nl/


 

 
 
 

1.5. Actoren en emissieallocaties 

Ten behoeve van de zorgvuldige omgang van bedrijfsgevoelige informatie worden specifieke actoren niet bij 

naam genoemd. Anderen zijn onbekend (bijv. in relatie tot A4 dat grotendeels gebeurt door gecharterde bin-

nenvaartondernemers). Emissies van A1 t/m A4 vallen allemaal in scope 3. A5 valt in scope 1. 

 

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 de verschillende stortmaterialen is over het geheel genomen 

goed. 

 

Niveau Bron(nen) Kwaliteit 

Nivea 1: Ketenstappen Kennis van de markt van stortmaterialen is in 

voldoende mate aanwezig bij Van Oord. 

Goed. De stappen hier zijn representatief voor ketens van 

stortmaterialen die worden toegepast binnen Nederland. 

Niveau 2: LCA’s Er is gebruik gemaakt van LCA’s welke in op-

dracht van de betrokken leveranciers is ge-

maakt door een daarvoor erkende partij.   

Goed. Standaard methodieken (bepalingsmethode milieu-

prestaties bouwerken) zijn toegepast voor het opstellen van 

de LCA’s. Twee van de drie gebruikte LCA’s zijn tevens ge-

toetst door een onafhankelijke partij. 

Box 6: Databronnen en kwaliteit 

3. Kwantificering van emissies 
Kwantificering van emissies is gebeurt binnen de door leveranciers verstrekte LCA’s voor levenscyclusfasen A1 

– A3. In deze LCA’s is ook een impact per tonkilometer transport over water aangegeven voor levenscyclusfase 

A4 welke door Van Oord is vermenigvuldigd met de afstanden weergegeven in Box 3. De hieruit voortvloeiende 

resultaten zijn in een intern memo opgenomen. 

 

4.  Resultaten en conclusies 
Hieronder in Box 7 zijn de emissies per ketenstap geïndexeerd aangegeven voor de verschillende stortmaterialen 

en herkomstlocaties. Alle waarden tussen haakjes geven resultaten per regel geïndexeerd tegen materiaaltype 

1. De waarden die niet tussen haakjes staan geven per materiaaltype en waar relevant herkomstlocatie aan welk 

percentage van de impact zich bevindt in A1-A3 en welke percentage in A4. 

 

Stap Activiteiten Materiaaltype 1 Materiaaltype 2 

herkomstlocatie A 

Materiaaltype 2 

herkomstlocatie B 

 

A1 – A3 Winning, intern transport, sortering en overslag (100%) | 67%  (67%) | 39%  (24%) | 18%       

A4 Transport naar de projectlocatie (100%) | 33%  (23%) | 61%   (221%) | 82%   + 

Totalen (100%) | 100% (90%) | 100% (115%) | 100%   

Box 7: Emissies per ketenstap van verschillende materiaaltypen en herkomstlocaties 

 

► Bij materiaaltype 2 ligt het zwaartepunt van de impacts in het transport per binnenvaartschip tussen groeve 

en de hier gekozen projectlocatie. Dit is tegengesteld aan materiaaltype 1. 

► Voor de onderzochte projectlocatie heeft materiaaltype 2 herkomstlocatie A de laagste impact en materi-

aaltype 1 de op twee na laagste impact. 

► Per projectlocatie dient een nieuwe vergelijking te worden gemaakt vanwege de grote invloed van transport 

in deze ketens. 



 

 
 
 

 

5. Discussie en aanbevelingen  
 

► De resultaten – en welk product het beste uit de vergelijking komt – zijn zeer gevoelig voor de transportaf-

stand welke afhankelijk is van de projectlocatie waar het stortsteen wordt toegepast. 

o Per projectlocatie dient een nieuwe vergelijking te worden gemaakt vanwege de grote invloed 

van transport in deze ketens. 

► Onderzoek met de verschillende leveranciers hoe de klimaatimpact in dominante levenscyclusfasen kan wor-

den gereduceerd. 
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