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1 Inleiding 

In het kader van het behalen van niveau 5 op de CO2-Prestatieladder voert Oranje BV  een analyse uit van een 

GHG (Green House Gas) genererende keten. Dit document beschrijft de ketenanalyse van het project Kluyverweg. 

Deze ketenanalyse is opgesteld door CO2 Seminar in opdracht van Oranje BV. 

 

1.1 Activiteiten Oranje BV 

 

Oranje BV is een specialist in duurzaam amoveren, asbestsanering, bodemsanering, bouw- en woonrijp maken 

van locaties en duurzame recycling. Sinds 1943 heeft Oranje BV duurzaamheid hoog in het vaandel staan en is de 

visie van duurzaam amoveren en renoveren in gang gezet. Alles wat er bij het amoveren vrij komt wordt gerecycled 

en opnieuw tot grondstof verwerkt.  

 

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. Oranje BV neemt op basis van deze 

ketenanalyse stappen om partners binnen de eigen keten te betrekken bij het behalen van de 

reductiedoelstellingen.  

 

1.4 Verklaring middenmoter 

 

Oranje BV heeft al veel stappen ondernomen op het gebied van duurzaamheid. Er zijn grote stappen gemaakt in 

het verduurzamen van het gebouw en energiebesparingen. De volgende stap is het reduceren van CO2 en om 

deze reden wil zij gecertificeerd worden voor Niveau 5 op de CO2-Prestatieladder. Daarentegen zijn er 

sectorgenoten die al langer gecertificeerd zijn voor de CO2-Prestatieladder en al meer stappen hebben 

ondernomen voor de reductie van CO2 in de keten. Deze bedrijven lopen daardoor meer voorop. Wij beschouwen 

Oranje BV als een middenmoter voor wat betreft de CO2-emissies in de sector.  
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1.5 Leeswijzer 

 

In dit rapport presenteert Oranje BV de  ketenanalyse van het verbruik van de projecten die zij uitvoert. 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 emissies & keuze ketenanalyses 

De bedrijfsactiviteiten van Oranje BV zijn onderdeel van een keten van activiteiten. Zo moeten materialen die 

worden ingekocht eerst geproduceerd worden (upstream) en gaan het transporteren, gebruik en verwerken van 

opgeleverde “producten” of “werken” gepaard met energiegebruik en emissies (downstream). Hierbij hebben we 

een analyse gemaakt van de product-markt-combinaties van Oranje BV waarbij CO2-emissies plaats vinden.   

 

Voordat we kunnen bepalen welke ketenanalyse uitgevoerd wordt, maakt een analyse van deze product-markt-

combinaties duidelijk in welke branche de invloed en de mogelijkheden tot reductie van Oranje BV het grootst is. 

Onderstaande tabel geeft dat overzicht weer.  

 

Producten/Markten 
CO2-
belasting in 
de sector 

Invloed 
activiteiten op 
CO2-uitstoot 

Invloed van 
bureau op 
CO2-uitstoot 

Ranking 

Overheid - Asbest 
Saneren 

Middel Klein Klein 5 

Overheid - Duurzaam 
amoveren 

Middel Middel Middel 2 

Overheid - Bodem 
saneren 

Klein Klein Klein 6 

Overheid - Infra Klein Klein Klein 6 

Bedrijven - Asbest 
Saneren 

Middel Klein Klein 4 

Bedrijven - Duurzaam 
amoveren 

Middel Middel Middel 1 

Bedrijven - Bodem 
saneren 

Klein Klein Klein 6 

Bedrijven - Infra Klein Klein Klein 6 

Bedrijven - 
Grondstoffenbank 

Klein Middel Middel 3 

 

Hieruit blijkt dat Oranje op de onderstaande product-markt combinaties de meeste invloed heeft: 

 

1 Bedrijven - Duurzaam amoveren 

2 Overheid - Duurzaam amoveren 

3 Bedrijven - Grondstoffenbank 

4 Bedrijven - Asbest Saneren 

5 Overheid - Asbest Saneren 

  

2.1 Selectie voor ketenanalyse 

 

Oranje BV moet conform de voorschriften van de CO2-Prestatieladder 3.0 uit de top twee product-markt-

combinaties kiezen om daar een ketenanalyse over op te stellen. De top twee betreft: 

1 Bedrijven - Duurzaam amoveren 

2 Overheid - Duurzaam amoveren 

 

Door Oranje BV is gekozen om een ketenanalyse te maken van een product uit de categorie “Duurzaam 

amoveren”. Voor deze ketenanalyse is gekozen, omdat in deze sector de grootste emissiestromen zitten en Oranje 

BV daarop de meeste invloed kan uitoefenen. Door maatregelen te nemen, zoals slim plannen en ontwerpen 

maken, kan er behoorlijk gereduceerd worden.  
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2.2 Scope ketenanalyse 

 

Voor deze ketenanalyse is het project aan de Kluyverweg gekozen. Dit project is een amoveren Project waar 

Oranje BV veel grondstoffen heeft gewonnen voor haar grondstoffenbank. Binnen dit project is er een grote 

hoeveelheid betonpuin gewonnen waar betongranulaten van zijn gemaakt. Deze zijn verkocht door de 

grondstoffenbank van Oranje BV. 

 

 

2.3 Primaire & Secundaire data 

 

In deze ketenanalyse wordt voornamelijk gebruik gemaakt van primaire data aangeleverd door Oranje BV. De data 

voor deze ketenanalyse zijn direct uit de projectgegevens overgenomen die Oranje BV zelf heeft opgesteld.  

 

Primaire data  Materieel gebruik in het project 

 Draaiuren project  

 Transport gegevens up- en downstream 

Secundaire data  Oranje BV is bijna in zijn geheel verantwoordelijk voor deze keten. 
Nadat het bij Oranje BV wordt afgevoerd wordt er een nieuwe keten 
opgestart.  

 

2.4 Allocatie data 

 

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

Het figuur beschrijft de diverse fasen in de keten van Project Kluyverweg. Hieronder worden deze stappen 

omschreven. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betonpuin winnen project 

Kluyverweg 

Transport naar Oranje BV 

Betonpuin breken 

Beton zeven 

Transport granulaten naar klant 
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3.1 Ketenstappen  

 

Deze keten bestaat uit vijf verschillende stappen. Hieronder worden deze stappen kort beschreven: 

 

 Betonpuin winnen project Kluyverweg 
Een groot deel van de werkzaamheden van Oranje BV bestaat uit duurzaam amoveren. Bij de werkzaamheden 

komt betonpuin vrij. Dit betonpuin wordt door Oranje BV verzameld. Dit is de eerste stap van het produceren 

van betongranulaten. Voor deze ketenanalyse hebben we gekozen om het betonpuin vanuit één project te 

volgen. Dit is het project aan de Kluyverweg in Delft.  

 

 Transport naar Oranje BV 
Het betonpuin wordt vanuit de projecten naar Oranje BV getransporteerd. Dit is dan ook met het beton puin 

van de Kluyverweg gedaan.  

 Betonpuin breken  
Het betonpuin wordt gebroken tot granulaten. Deze granulaten zijn de basis van nieuw beton. 

 Beton zeven 
Het gebroken betonpuin wordt gezeefd in verschillende zeven.   

 Transport granulaten naar klant 
Na het zeven van deze granulaten worden verschillende granulaten getransporteerd naar de klanten die deze 

hebben ingekocht.  

 

3.2 Ketenpartners 

 

De volgende partijen zijn betrokken bij het project in Kluyverweg.  

De leveranciers van de goederen worden nog nader bepaald. 

 

Betrokken partijen  

 Oranje BV 

 Oranje Recycling 

 Klanten die de beton granulaten hebben ingekocht 
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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 het project. Elke paragraaf beschrijft een onderdeel van het 

project en de bijbehorende CO2-uitstoot. De werkelijke berekeningen van de emissies staan in het document 

4.A.1_3 Rekenblad ketenanalyse Project Kluyverweg. Daarin staan ook de conversiefactoren en de bronnen 

vermeld.    

 

4.1 Betonpuin winnen project Kluyverweg 

 
Hieronder wordt de CO2-uitstoot weergegeven die vrijkomt bij het winnen van het betonpuin. 
 

  
 Draai-
uren   

 Verbruik / 
uur  

 Liter 
diesel  

 Conversie-
factor  

  
 CO2 
uitstoot  

  

Kraanuren   677,00   25,00   16.925,00   3,230   kg CO2 /liter   54,67   ton CO2  

         

TOTAAL:       54,67   ton CO2  
 
 
 

4.2 Transport naar Oranje BV 

 
Hieronder wordt de CO2-uitstoot weergegeven die vrijkomt bij het transport van het project naar Oranje BV.  
 

Soort transport  km    
 Totaal ton 
betonpuin  

 Conversie-
factor  

  
 CO2 
uitstoot  

  

Vrachtwagen 35 ton  13,00   km   8.800,00   0,132   kg CO2/ ton km   15,10   ton CO2  

         

TOTAAL:       15,10   ton CO2  
 
 
 

4.3 Betonpuin breken 

 
Hieronder wordt de CO2-uitstoot weergegeven die vrijkomt bij het breken van het betonpuin.  
 

  
 Draai-
uren   

 Verbruik / 
uur  

 Liter 
diesel  

 Conversie-
factor  

  
 CO2 

uitstoot  
  

Mobiele puinbreker  80,00   37,00   2.960,00   3,230   kg CO2/liter   9,56   ton CO2  

Rupskraan 25 ton  80,00   17,00   1.360,00   3,230   kg CO2/liter   4,39   ton CO2  

Wiellader 3.500 liter  80,00   11,00   880,00   3,230   kg CO2/liter   2,84   ton CO2  

          

TOTAAL:       16,80   ton CO2  
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4.4 Beton zeven 

 
Hieronder wordt de CO2-uitstoot weergegeven die vrijkomt bij het zeven van het gebroken betonpuin.  
 

  
 Draai-
uren   

 Verbruik / 
uur  

 Liter 
diesel  

 Conversie-
factor  

  
 CO2 

uitstoot  
  

Mobiele schudzeef  80,00   8,00   640,00   3,230   kg CO2/liter   2,07   ton CO2  

rupskraan 25 ton  80,00   17,00   1.360,00   3,230   kg CO2/liter   4,39   ton CO2  

wiellader 3.500 liter  80,00   11,00   880,00   3,230   kg CO2/liter   2,84   ton CO2  

          

TOTAAL:       9,30   ton CO2  
 

 

4.5 Transport granulaten naar klant 

 
Hieronder wordt de CO2-uitstoot weergegeven die vrijkomt bij het zeven van het gebroken betonpuin.  
 

Soort 
transport 

 km  
 Totaal ton 
betonpuin  

 Conversie-
factor  

  
 CO2 
uitstoot  

  

Schip  38,70   2.747,50   0,032   kg CO2/ ton km   3,40   ton CO2  

Schip  31,10   2.747,50   0,032   kg CO2/ ton km   2,73   ton CO2  

Vrachtwagen  39,00   180,00   0,132   kg CO2/ ton km   0,93   ton CO2  

Schip  5,00   855,00   0,032   kg CO2/ ton km   0,14   ton CO2  

Vrachtwagen  25,30   247,50   0,132   kg CO2/ ton km   0,83   ton CO2  

Vrachtwagen  44,50   247,50   0,132   kg CO2/ ton km   1,45   ton CO2  

Schip   83,40   665,00   0,032   kg CO2/ ton km   1,77   ton CO2  

Schip  23,00   665,00   0,032   kg CO2/ ton km   0,49   ton CO2  

Vrachtwagen  7,30   400,00   0,132   kg CO2/ ton km   0,39   ton CO2  

        

TOTAAL:      12,13   ton CO2  
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4.6 Overzicht CO2-uitstoot in de keten 

 

Om een overzicht te geven van de totale CO2-uitstoot van de keten wordt onderstaand een tabel en  taartdiagram 

gepresenteerd. De berekening van al deze emissies zijn verwerkt in document 4.A.1_3 Rekenblad ketenanalyse 

Project Kluyverweg.  

 

Fase CO2 uitstoot  

Betonpuin winnen Project Kluyverweg  54,67  ton CO2 

Transport naar Oranje BV   15,10  ton CO2 

Betonpuin breken    16,80  ton CO2 

Beton zeven    9,30 ton CO2 

Transport granulaten naar klant    12,13  ton CO2 

TOTAAL        108,00    

 

 

5 Reductiemogelijkheden 

Om reductiemogelijkheden in scope 3 van deze keten te bepalen hebben we voor alle stappen de CO2-uitstoot 

berekend. Voor deze stappen zullen we in dit hoofdstuk mogelijke reductiemaatregelen voor deze keten opnemen. 

In deze ketenanalyse hebben we de gegevens genomen van een project dat in het beheer van Oranje BV is. Zo 

konden we nauwkeurig uitrekenen wat de emissies zijn bij het winnen van betonpuin, het transport naar Oranje BV, 

het breken, het zeven en het transport naar de afnemers van granulaten. Voor dit project vallen bijna alle emissies 

in de scope 1 emissies en worden ze meegenomen in het reductieplan van Oranje BV. Maar Oranje BV krijgt ook 

beton van leveranciers geleverd. We nemen aan dat deze op dezelfde wijzen worden gewonnen en 

getransporteerd. Zo kunnen er aan de hand van deze berekeningen maatregelen worden genomen voor de scope 

3 emissies.    

Reeks1; Betonpuin 
winnen Project 

Kluyverweg; 54,66775 
; 51%

Reeks1; Tansport naar 
Oranje BV; 15,10080 ; 

14%

Reeks1; 
Betonpuin 

Breken; 
16,79600 ; 

15%

Reeks1; Beton 
zeven; 

9,30240 ; 9%

Reeks1; Transport 
granulaten naar klant; 

12,13025 ; 11%

Betonpuin winnen Project
Kluyverweg

Tansport naar Oranje BV

Betonpuin Breken

Beton zeven

Transport granulaten naar klant
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5.1 Reductiemogelijkheden: Betonpuin winnen 

 

Het betonpuin winnen blijkt de grootste emissiestroom binnen de keten van het beton granulaten maken. Deze stap 

is 51% van de totale uitstoot. De uitstoot wordt veroorzaakt door het materieel dat wordt gebruikt voor het winnen 

en het amoveren van de gebouwen. Voor een reductie in de keten is het van belang dat er ook door leveranciers 

reductiemaatregelen worden genomen bij het winnen van beton. In het inkoopbeleid van Oranje BV is een nieuw 

aspect opgenomen. Er worden nieuwe criteria opgenomen voor de inkoopgesprekken:  

- Is het bedrijf gecertificeerd voor ISO 14001 en/of CO2 prestatieladder? 

- Zo niet, heeft het bedrijf CO2 reductiemaatregelen genomen? 

- Zo niet, is er een milieubeleid? 

- Heeft het personeel de juiste instructies ontvangen in geval van noodsituaties?  

Hoe wordt toegezien dat de juiste procedures worden gevolgd? 

Op deze manier worden de leveranciers aangemoedigd om CO2-bewust te worden.  

 

5.2 Reductiemogelijkheden: Transport naar Oranje BV 

 

Het transport naar Oranje BV is 14% van de totale keten. Hierbij geldt hetzelfde beleid als bij het betonwinnen. 

Daarnaast kan er met de leveranciers worden gekeken naar een andere manier van aanleveren. De ligging van 

Oranje BV aan het water kan mogelijkheden bieden voor transport via het water. Indien dit niet mogelijk is kunnen 

de inkoopcriteria worden toegepast.  

 

5.3  Reductiemogelijkheden: Betonpuin breken 

 

Het beton breken is 15% van de totale keten. Dit is altijd in beheer van Oranje BV en zit daarom ook in de scope 1 

emissies van Oranje BV. Deze worden meegenomen in de reductiedoelstellingen voor scope 1 en 2 van Oranje 

BV. 

 

5.4 Reductiemogelijkheden: Beton zeven 

 

Beton zeven is de kleinste schakel in deze keten. Dit betreft maar 9% van de uitstoot in de gehele keten. Het beton 

zeven is ook volledig in beheer van Oranje BV. Dit wordt ook meegenomen in het reductieplan voor scope 1 en 2.  

 

 

 

5.5 Reductiemogelijkheden: Transport granulaten naar klant 

 

Het transport naar de klant is 11% van de uitstoot in de keten. Dit wordt waar mogelijk via boottransport gedaan. 

Dit middel van transport is duurzamer dan standaard vrachtwagens, waardoor het al een duurzamer alternatief is. 

Dit is alleen niet altijd mogelijk. Voor verdere reductie is overleg nodig met de transporteurs.  
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6 Bronvermelding 

Bron / Document Kenmerk 

www.co2emissiefactoren.nl    CO2 emissiefactoren conform de CO2-Prestatieladder V3.1 

 

http://www.co2emissiefactoren.nl/
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