
Ketenanalyse hectometer- 

borden 
 

(met en zonder snelheidsaanduiding) 

 
 

Provincie Overijssel 

De Duurzame Adviseurs 

  

20 oktober 2021 

 





       Ketenanalyse hectometerborden  3 

Colofon 

Uitgave 

Provincie Overijssel 

 

EDO-registratiekenmerk 

Zaaknr: 5858727  

 

Datum 

27 oktober 2021 

    

Adresgegevens 

Provincie Overijssel 

Luttenbergstraat 2 

Postbus 10078 

8000 GB Zwolle 

Telefoon 038 499 88 99 

Fax 088 118 86 71 

www.overijssel.nl 

postbus@overijssel.nl 

 



4 Ketenanalyse hectometerborden  

Inhoudsopgave 

1. Inleiding 5 
1.1. Activiteiten provincie Overijssel 5 
1.2. Wat is een ketenanalyse 6 
1.3. Doel van de ketenanalyse 6 
1.4. Verklaring ambitieniveau 6 
1.5. Leeswijzer 6 

2. Scope 3 & keuze ketenanalyses  7 
2.1. Selectie ketens voor analyse 7 
2.2. Scope ketenanalyse 7 
2.3. Primaire & Secundaire data 8 
2.4. Allocatie data 8 

3. Identificeren van schakels in de keten 9 
3.1. Ketenstappen 9 
3.2. Ketenpartners 11 

4. Kwantificeren van emissies 13 
4.1. Productie 13 
4.2. Transport 14 
4.3. Installatie 14 
4.4. Afvalverwerking 15 
4.5. Overzicht CO2-uitstoot in de keten 15 

5. Verbetermogelijkheden 17 
5.1. Mogelijkheden voor CO2-reductie in de keten 18 
5.2. Onzekerheden en verbetermogelijkheden in informatie 18 

6. Bronvermelding 20 

7. Verklaring opstellen ketenanalyse 21 

8. Ondertekening 22 

9. Disclaimer 23 



       Ketenanalyse hectometerborden  5 

1. Inleiding 

In het kader van het behalen van niveau 5 op de CO2-Prestatieladder voert provincie Overijssel 

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

de ketenanalyse van hectometerborden (met en zonder snelheidsaanduiding).  

 

 

1.1. Activiteiten provincie Overijssel 

Bij de provincie Overijssel werken zo'n 750 ambtenaren die ervoor zorgen dat het beleid van 

de provincie wordt uitgevoerd. Dat hebben de politieke partijen besloten in 

het 'coalitieakkoord'. Daarin staan de plannen voor de komende vier jaar. In het beleid staat 

in grote lijnen wat er moet gebeuren en hoeveel dit mag kosten. De ambtenaren zetten het 

beleid om in actie en handelen. Dit doen zij op 8 verschillende gebieden: 

• Project- en Programmamanagement 

• Ruimte en Bereikbaarheid 

• Economie en Cultuur 

• Natuur en Milieu 

• Wegen en Kanalen 

• Publieke Dienstverlening 

• Bedrijfsvoering 

• Bestuurs- en Concernzaken 

 

Als bestuurslaag staat de provincie tussen het Rijk en de gemeente in. Het provinciebestuur 

neemt beslissingen over zaken waar het Rijk te 'groot' voor is en de gemeente te 'klein'.  

 

 

https://www.overijssel.nl/bestuur/gedeputeerde-staten/coalitieakkoord/
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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. 

Provincie Overijssel 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 

De organisatie schat zichzelf op het gebied van CO2-reductie in als voorloper vergeleken met 

sectorgenoten. Dit op grond van het feit dat de provincie al haar elektriciteitsverbruik al enige 

tijd volledig groen inkoopt op basis van Nederlandse opwekking en ook overige maatregelen 

voor verduurzaming van vastgoed al gepland heeft staan plus deels uitgevoerd. Gelet op het 

feit dat er slechts één andere provincie gecertificeerd is volgens de CO2-Prestatieladder, kan 

provincie Overijssel duidelijk als voorloper beschouwd worden. In de vergelijking met 

sectorgenoten kan daarnaast geen vergelijking opgenomen met de tien andere provincies die 

zich nog niet gecertificeerd hebben met dit CO2-managementsysteem op het gebied van de 

doelstelling.  

 

 

1.5. Leeswijzer 

In dit rapport presenteert provincie Overijssel de ketenanalyse van hectometerbordjes. 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 provincie Overijssel het meeste 

invloed heeft om de CO2-uitstoot te beperken. De product-markt combinaties zijn berekend op 

basis van de baten- en lasten analyse.  De achterliggende berekeningen zijn terug te vinden in 

bijlage 4.A.1 Kwalitatieve Analyse. 

 

 

2.1. Selectie ketens voor analyse 

Provincie Overijssel zal conform de voorschriften van de CO2-Prestatieladder 3.1 uit de top twee 

een emissiebron moeten kiezen om een ketenanalyse over op te stellen. De top drie betreft: 

1. Mobiliteit 

2. Vitaal Platteland 

3. Regionale Economie 

Door provincie Overijssel is gekozen om één ketenanalyse te maken van een product uit de 

categorie “mobiliteit”. De provincie Overijssel is actief met een innovatief project binnen wegen. 

Het is interessant en relevant om te berekenen hoeveel CO2-uitstoot er wordt gereduceerd als 

het project succesvol wordt uitgevoerd. 

 

 

2.2. Scope ketenanalyse 

De ketenanalyse is gericht op cyclisch onderhoud van hectometerborden en hectometerborden 

met snelheidsaanduiding voor de hoofdrijbanen van de provincie Overijssel. Provincie Overijssel 

plaatst vanuit haar veilige en duurzame weginrichting al jaren hectometerborden (met 

snelheidsaanduiding) om de 100 meter. In het kader van duurzaamheid heeft provincie 

Overijssel de ambitie om minder hectometerborden (met snelheidsaanduiding) te plaatsen. Er 

heeft een wijziging plaatsgevonden in het beleid waarvan de implementatie is gestart. 

Samengevat is voor hectometerborden het volgende beleid: 

 

• Provincie Overijssel zal hectometerborden op de hoofdrijbaan om de 200 meter 

plaatsen aan de rechter kant van de weg (in plaats van 100 meter). 

• Bij gescheiden rijbanen buiten de bebouwde kom worden hectometerborden om de 

200 meter geplaatst, links en rechts (in plaats van 100 meter). 

• Binnen de bebouwde kom worden hectometerborden om de 200 meter geplaatst in de 

middenberm (in plaats van 100 meter). 

• Bij op- en afritten worden hectometerborden om de 100 meter geplaatst. 

  

 

Provincie Overijssel heeft momenteel (08-09-2021) 5520 hectometerborden (met en zonder 

kilometerduiding) op de provinciale wegen staan. Onder provinciale wegen wordt verstaan: 

rijbanen, paden, trottoirs en alles wat daarbij hoort. In deze ketenanalyse richten wij ons op 

alle hectometerborden (met en zonder snelheidsaanduiding) binnen provincie Overijssel.   
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We maken onderscheidt tussen twee type hectometerborden: 

 

1. Hectometerbord zonder snelheidsaanduiding, type 500x320 millimeter 

 

 

 

2. Hectometerbord met snelheidsaanduiding, type 500x500 millimeter 

 

 

 

2.3. Primaire & Secundaire data 

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

provincie Overijssel.  

VERDELING PRIMAIRE EN SECUNDAIRE DATA 

Primaire data Projectinformatie hectometerborden wegen 

Raamovereenkomst dagelijks onderhoud wegen 

Technische informatie hectometerborden  

Ketenproces  

Secundaire data Emissiefactoren 

Stuks per jaar te vervangen 

Afstand transport en installatie 

Verbruik vrachtwagen en bus 

Tabel 2: Verdeling primaire en secundaire data 

 

 

2.4. Allocatie data 

Er wordt geen gebruik gemaakt van allocatie van data. 

  

 

 

 

 

 
 



       Ketenanalyse hectometerborden  9 

 

3. Identificeren van schakels in de 
keten 

De bedrijfsactiviteiten van provincie Overijssel 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 hectometerborden ook gepaard met 

energiegebruik en emissies (downstream).  

 

 

 
 

Figuur 1: Ketenstappen hectometerborden en stalen buizen 

 

Figuur 1 beschrijft de diverse fasen in de keten van hectometerborden. In deze fasen wordt 

ervanuit gegaan dat de leverancier de hectometerborden levert en plaatst voor provincie 

Overijssel. De provincie heeft drie raamovereenkomsten gegund aan drie verschillende 

aannemers waarbij de leverantie van de hectometerborden voor alle drie de 

raamovereenkomsten wordt verzorgd door één leverancier.  

 

 

3.1. Ketenstappen  

1. Grondstoffen & Onderdelen 

De hectometerborden zijn gemaakt van aluminium. Aluminium wordt gemaakt van bauxiet, de 

benaming voor een erts waar 30-54% aluminiumoxide in zit. De buizen zijn gemaakt van staal. 

Staal wordt gemaakt van kleine brokjes ijzererts, vermengd met kooks en kalksteen. Bij de 

winning van deze grondstoffen komt CO2 vrij. De conversiefactoren die worden toegepast voor 

aluminium en staal houden rekening met deze uitstoot. Om deze reden wordt deze ketenstap 

niet apart gekwantificeerd.  

 

1.1. Transport 

De grondstoffen en onderdelen die nodig zijn voor het produceren van hectometerborden 

worden getransporteerd naar de producent. In deze ketenanalyse is echter onduidelijk waar de 

grondstoffen en onderdelen vandaan komen en daarmee ook hoe deze getransporteerd worden. 

In de toekomst kan hier meer inzicht in verkregen worden door met ketenpartners in gesprek 

te gaan. Voor nu wordt deze ketenstap niet gekwantificeerd.  
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2. Productie 

Op basis van het gewicht van de grondstoffen en materialen is de uitstoot van de 

hectometerborden berekend. Het totaaloverzicht van de het materiaal is terug te vinden bij de 

kwantitatieve berekeningen. De conversiefactoren die zijn toegepast zijn gebaseerd op de totale 

keten van de grondstof (van winning tot productie (toepassing). 

 

 

2.1. Afval 

Bij het productieproces van hectometerborden en stalen buizen komt afval vrij. De groothandel 

ontvangt de hectometerborden vanuit de fabriek. In de fabriek komen de borden al voorgecoat 

binnen. Het afval dat ontstaat bij de productie van de voorgecoate hectometerborden is niet 

inzichtelijk. Om deze reden wordt deze kwantificatie niet meegenomen in de ketenberekening.  

 

2.2. Transport 

Na de productie van de voorgecoate hectometerborden en stalen buizen worden deze vervoerd 

naar de fabriek. Op dit moment is niet inzichtelijk wie de leverancier is van de voorgecoate 

borden en stalen buizen. Omdat dit inzicht ontbreekt kan het transport gedeelte niet 

gekwantificeerd worden.  

 

3. Assemblage in fabriek 

Als de voorgecoate borden binnen komen bij de fabriek worden ze aangepast naar de wensen 

van de klant. Zo worden de hectometerborden aan de rand omgeslagen door een robotmachine. 

Het energieverbruik van deze robotmachine is niet inzichtelijk. Daarnaast is het moeilijk te 

achterhalen hoeveel energie er wordt verbruikt om één hectometerbord te bewerken. Naar 

verwachting gaat dit om een minimale hoeveel die te verwaarlozen is. Daarom worden deze 

verbruiken niet meegenomen in de ketenberekening.  

 

3.1 Transport 

Vanaf de fabriek worden de hectometerborden geleverd aan de groothandel. De afstand tussen 

de fabriek en groothandel is berekend via Google Maps. Het is bekent dat de borden worden 

geleverd met een vrachtwagen, waarbij in de berekening uit wordt gegaan van een gemiddeld 

verbruik van de vrachtwagen.  

 

4. Groothandel 

In de groothandel worden de producten opgeslagen en verkocht aan de eindgebruiker. In deze 

ketenstap komt er (gericht op de hectometerborden) geen CO2 vrij.  

 

4.1 Transport 

Vanaf de groothandel worden de hectometerborden en stalen buizen vervoerd naar de plek van 

bestemming. In deze ketenanalyse worden de borden geplaatst door heel provincie Overijssel. 

De plek kan in Overijssel kan verschillen, daarom wordt er in de berekening uitgegaan van een 

gemiddelde. Voor het vervoeren van de borden wordt een kleine vrachtwagen ingezet (type 

Volkswagen Crafter).  
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5. Plaatsing 

De kilometers die worden afgelegd bij het plaatsen van de hectometerborden worden in de 

vorige ketenstap meegenomen. Bij de plaatsing wordt geen zwaar materieel ingezet met fossiele 

brandstoffen.   

 

6. Onderhoud 

Het is voor de verkeersveiligheid belangrijk dat de borden onderhouden worden. In sommige 

situaties worden de borden ter plaatse gerepareerd. In andere gevallen moeten de borden terug 

naar de fabriek om te worden hersteld. De provincie heeft in 2020 ongeveer 235 

hectometerborden vervangen. Naar verwachting wordt dit aantal de komende jaren minder, 

omdat er minder hectometerborden in totaal zullen staan (hierop wordt de CO2 besparing 

berekend). Hectometerborden gaan relatief lang mee. Het is niet inzichtelijk hoeveel kilometer 

er gereden wordt voor het onderhoud van bestaande hectometerborden. Zodra een 

hectometerbord aan vervanging toe is wordt dit niet meer gezien als onderhoud, maar als afval 

waarna een nieuw bord geplaatst wordt.  

 

7. End-of-life  

Als hectometerborden kapot zijn worden deze afgevoerd naar een recycling bedrijf. Het recycling 

bedrijf verwerkt de borden en biedt deze weer aan als grondstof voor nieuw aluminium. De 

uitstoot die vrijkomt bij de verwerking van zowel aluminium als staal is meegenomen is deze 

ketenanalyse. 

 

 

3.2. Ketenpartners 

In de hele keten zijn diverse partijen betrokken, ook wel “de ketenpartners”. Onderstaande 

tabel geeft de verschillende ketenpartners weer. 

 

Ketenpartner Beschrijving 

Producent (onbekend) 

De producent van hectometerborden en stalen buizen 

bepaalt in eerste instantie welke grondstoffen er worden 

gebruikt bij de productie. De keuze van het type grondstof 

heeft veel impact op het milieu. In gesprek met de product 

kan er gekeken worden naar innovatieve opties, zoals 

borden van maaigewas.   

Verwerker 

De verwerker heeft invloed op de manier hoe producten 

worden aangepast en onderhouden. De verwerker is een 

belangrijke partner als het gaat om de circulaire keten. 

Groothandel:  

Verschillende leveranciers van de hectometerborden en 

stalen buizen hebben een raamovereenkomst getekend met 

provincie Overijssel. Deze partijen bepalen de kwaliteit en 

duurzaamheid van het product. Om deze reden zijn de 

leveranciers een belangrijk onderdeel van de keten. 
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Afvalverwerker 
De afvalverwerker heeft invloed op de manier van het 

verwerken van aluminium en staal.  

Weggebruikers 

Voor de verkeersveiligheid is het belangrijk dat de 

hectometerborden op de juiste manier onderhouden worden 

en van de juiste informatie zijn voorzien. De wijziging in het 

beleid van provincie Overijssel heeft het meeste effect op de 

verkeerssituatie voor weggebruikers.  

Tabel 3: Ketenpartners 
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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. 

 

 

4.1. Productie 

Het totale hectometerbord zonder snelheidsaanduiding bestaat uit een dubbele aluminium 

plaat van 500x230 millimeter. Om het bord in de grond te bevestigen wordt een 

gegalvaniseerde stalen buis van 48 millimeter in diameter gebruikt en 1,80 meter lang. Het 

bord wordt vastgemaakt middels twee aluminium scharnieren. De paal heeft een afdekdop. 

Deze is echter zo klein met minimaal gewicht waardoor deze te verwaarlozen is. Onderstaande 

tabel geeft een overzicht van de uitstoot aan materialen van één hectometerbord zonder 

snelheidsaanduiding.  

 

 
 

Hectometerbord (zonder snelheidsaanduiding) 

Materiaal Gewicht (KG) Conversiefactor Eenheid KG CO2 

Aluminium bord (x2) 500x320mm 1,25 9,12 KG 22,80 

Aluminium scharnieren   0,583 9,12 KG 5,32 

Gegalvaniseerde stalen buis  4,95 2,35 KG 11,63 

  
Totaal                        39,75 KG CO2 

 
Tabel 4: KG CO2 uitstoot materiaal hectometerbord zonder snelheidsaanduiding 

 
 
Het hectometerbord met snelheidsaanduiding is groter van formaat (zie afbeelding). Dit 

bekent ook dat er voor het bord meer materiaal nodig is. De afmeting van het bord is 500x500 

millimeter. De overige onderdelen zijn gelijk aan het bord zonder snelheidsaanduiding. De 

onderstaande tabel geeft de uitstoot van één hectometerbord met snelheidsaanduiding weer. 
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Hectometerbord (met snelheidsaanduiding) 

Materiaal Gewicht (KG) Conversiefactor Eenheid KG CO2 

Aluminium bord (x2) 500x500mm 1,85 9,12 KG 33,74 

Aluminium scharnieren   0,583 9,12 KG 5,32 

Gegalvaniseerde stalen buis  4,95 2,35 KG 11,63 

  
Totaal                        50,69 KG CO2 

Tabel 5: KG CO2 uitstoot materiaal hectometerbord met snelheidsaanduiding 

 
 

4.2. Transport  

In de fabriek komen de voorgecoate aluminium platen binnen waarna zij worden bewerkt tot 

een hectometerbord. Als de borden naar wens zijn worden zij met een vrachtwagen vervoerd 

naar de groothandel. In de berekening gaan wij er vanuit dat er een rechtstreekse route wordt 

afgelegd van 206 kilometer enkel (op basis van Google Maps). Het is niet bekend hoeveel 

borden er mee gaan in één vrachtwagen. Daarnaast kunnen er meerdere soorten producten 

tegelijkertijd worden vervoerd in één wagen. In de berekening gaan wij er vanuit dat de CO2 

uitstoot van de rit per bord 0,05% is. De uitstoot per hectometerbord wordt weergegeven in 

de onderstaande tabel. Hierin is geen verschil tussen een hectometerbord met of zonder 

snelheidsaanduiding. De onderstaande tabel geeft de uitstoot van één hectometerbord weer. 

 

Hectometerbord (met of zonder snelheidsaanduiding) 

Vervoer KM retour Liters conversiefactor eenheid KG CO2 

Vrachtwagen diesel – 1 km op 4 liter 418 103 3,262 liter 16,80 

   Totaal                        16,80 KG 

CO2 

Tabel 6: KG CO2 uitstoot per bord transport retour 

 

 

4.3. Installatie 

Vanaf de groothandel worden de borden vervoerd naar de plek waar zij geïnstalleerd moeten 

worden. Bij de installatie wordt geen materieel ingezet met fossiele brandstoffen. In deze 

fasen van de keten wordt enkel gebruik gemaakt en een kleine vrachtwagen waarmee de 

borden en palen worden vervoerd. De borden wordt door heel provincie Overijssel geplaatst, 

waardoor de exacte afstand wisselt. Het is tevens niet bekend hoeveel borden er tijdens één 

rit geplaatst worden. Om vanaf de groothandel in Overijssel te komen, hebben we Deventer 

als grenspunt gekozen. De afstand tussen de groothandel en Deventer bedraagt 80 kilometer. 

Omdat de afstand kan verschillen hebben wij een marge aangehouden van 20 kilometer 

waardoor in de berekening wordt uitgegaan van 100 kilometer enkel. Daarnaast wordt er 

vanuit gegaan dat de kleine wagen gemiddeld 1 op 12 rijdt en 50 borden per keer worden 
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vervoerd. De onderstaande tabel geeft de uitstoot van één hectometerbord weer. Hierin is 

geen verschil voor hectometerborden met en zonder snelheidsaanduiding. 

 

Hectometerbord (met of zonder snelheidsaanduiding) 

Vervoer KM retour Liters conversiefactor eenheid KG CO2 

Vrachtwagen diesel – 1 km op 12 liter 200 16,67 3,262 liter 1,09 

   Totaal                      1,09 KG CO2 

Tabel 7: KG CO2 uitstoot installatie één hectometerbord 

 

 

4.4. Afvalverwerking 

Als de hectometerborden kapot zijn worden deze afgevoerd naar een recycling bedrijf. Het 

recycling bedrijf verwerkt het afval en bieden deze aan als nieuwe grondstof. Bij dit proces 

komt CO2 vrij. Per materiaalsoort is op basis van gewicht berekend hoeveel CO2 er vrij komt 

bij de verbranding. Er is verschil tussen hectometerborden met en zonder 

snelheidsaanduiding, omdat het gewicht ook verschilt. 

 

Hectometerbord (zonder snelheidsaanduiding) 

Materiaal Gewicht (KG) Conversiefactor Eenheid KG CO2 

Aluminium bord (x2) 500x320mm 1,25 6,95 KG 17,38 

Aluminium scharnieren   0,583 6,95 KG 4,05 

Gegalvaniseerde stalen buis  4,95 1,74 KG 8,59 

  
Totaal                        30,03 KG CO2 

Tabel 8: KG CO2 uitstoot afval hectometerbord zonder snelheidsaanduiding 

 

Hectometerbord (met snelheidsaanduiding) 

Materiaal Gewicht (KG) Conversiefactor Eenheid KG CO2 

Aluminium bord (x2) 500x320mm 1,85 6,95 KG 25,73 

Aluminium scharnieren   0,583 6,95 KG 4,05 

Gegalvaniseerde stalen buis  4,95 1,74 KG 8,59 

  
Totaal                        38,37 KG CO2 

Tabel 9: KG CO2 uitstoot afval hectometerbord met snelheidsaanduiding 

 

 

4.5. Overzicht CO2-uitstoot in de keten 

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

en een taartdiagram gepresenteerd. We maken onderscheidt tussen een hectometerbord 

zonder snelheidsaanduiding en een hectometerbord met snelheidsaanduiding. 
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VERDELING UITSTOOT ZONDER KM-

AANDUIDING 

FASE UITSTOOT (TON 

CO2) 

Productie 39,75 

Transport 16,80 

Installatie 1,09 

Afvalverwerking 30,03 

Totaal 87,67 

 

Tabel 10: KG CO2 uitstoot totale ketenhectometerbord zonder snelheidsaanduiding 

 

 

 

VERDELING UITSTOOT MET KM-

AANDUIDING 

FASE UITSTOOT (TON 

CO2) 

Productie 50,69 

Transport 16,80 

Installatie 1,09 

Afvalverwerking 38,37 

Totaal 106,95 

 

 

Tabel 11: KG CO2 uitstoot totale keten hectometerbord met snelheidsaanduiding 

 

 

 

  

39,75

16,801,09

30,03 

HECTOMETERBORD (ZONDER 
KM-AANDUIDING) KG CO 2

Productie materiaal

Installatie

Afvalverwerking

50,69

16,801,09

38,37 

HECTOMETERBORD (MET KM-
AANDUIDING) KG CO 2

Productie materiaal

Installatie

Afvalverwerking
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5. Verbetermogelijkheden 

Provincie Overijssel kan in de keten reduceren doordat zij het beleid voor het plaatsen en 

daarmee indirect het vervangen van hectometerborden hebben aangepast. In het verleden 

werden hectometerborden om de 100 meter geplaatst. De verdeling was als volgt: 

 

✓ 1 hectometerbord met kilometer aanduiding, 4 hectometerborden om de 100 meter 

zonder snelheidsaanduiding. Binnen 1 kilometer staan 8 hectometerborden zonder 

snelheidsaanduiding en 2 hectometerborden met snelheidsaanduiding.  

 

In het nieuwe beleid wordt de volgende verdeling aangehouden: 

✓ 1 hectometerbord met snelheidsaanduiding, 4 hectometerborden zonder 

snelheidsaanduiding om de 200 meter. Binnen 1 kilometer staan 4 hectometerborden 

zonder snelheidsaanduiding en één hectometerbord met snelheidsaanduiding.  

 

De afgelopen jaren heeft provincie Overijssel gemiddeld per jaar 235 hectometerborden (met 

en zonder snelheidsaanduiding) vervangen. Door de uitrol van het nieuwe beleid staat er straks 

minder hectometerborden in de provincie. Dit betekent minder materiaal, minder onderhoud en 

daarmee minder vervanging van materiaal. Provincie Overijssel verwacht dat het aantal te 

vervangen hectometerborden sterk terug zal lopen. Nu bekend is hoeveel één hectometerbord 

aan KG CO2 uitstoot, kan het reductiepotentieel berekend worden.  

 

Op 08-09-2021 is bekend gemaakt dat de provincie 5.520 hectometerborden heeft staan. De 

uitrol van het nieuwe beleid is al eerder in gang gezet, waardoor op veel plekken al borden om 

de 200 meter staan. Op basis van een schatting wordt verwacht dat eind 2021 90% van de 

hoofdrijbaan is voorzien van hectometerborden om de 200 meter. Provincie Overijssel heeft 

circa 650 kilometer rijbaan. Het beleid wordt ook verder uitgerold op gescheiden banen. Het 

totaal aantal hectometerborden zal de komende jaren blijven afnemen. Op basis van deze 

informatie is voor komende jaren ingeschat hoeveel hectometerborden met snelheidsaanduiding 

en zonder snelheidsaanduiding vervangen moeten worden: 

 

AANTAL TE VERVANGEN BORDEN OUDE SITUATIE 

2020 

VERSCHIL AANTAL T.O.V. 

2020 

JAAR MET KM ZONDER 

KM 

MET KM ZONDER 

KM 

MET KM ZONDER KM 

2021 38 150 47 188 9 38 

2022 33  132 47 188 14 56 

2023 28 113 47 188 19 75 

2024 24 94 47 188 24 94 

Totaal 122 489 188 752 66 263 

Tabel 12: Overzicht aantal te vervangen hectometerborden per jaar (oude/nieuwe situatie) 
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Op basis van het verschil in aantallen ten opzichte van 2020 kan worden berekend hoeveel 

CO2 er naar verwachting bespaard gaat worden. 

 

 

5.1. Mogelijkheden voor CO2-reductie in de keten 

Onderstaande tabel geeft per jaar weer hoeveel reductie er wordt behaald ten opzichte van 

2020 door het nieuwe beleid omtrent hectometerborden en de vervanging daarvan. 

 

KG CO2 NIEUWE SITUATIE 
KG CO2 OUDE 

SITUATIE 
KG CO2 REDUCTIE % 

JAAR MET KM 
ZONDER 

KM 
MET KM 

ZONDER 

KM 
MET KM ZONDER KM  

2021 4.021,43 13.184,88 5.026,79 16.481,09 - 1.005,36 - 3.296,22 - 20% 

2022 3.518,75 11.536,77 5.026,79 16.481,09 - 1.508,04 - 4.944,33 - 30% 

2023 3.016,07 9.888,66 5.026,79 16.481,09 - 2.010,72 - 6.592,44 - 40% 

2024 2.513,40 8.240,55 5.026,79 16.481,09 - 2.513,40 - 8.240,55 - 50% 

Totaal     -7.073,51 -23.073,53  

 

Tabel 13: Reductiepotentieel per jaar door nieuwe beleid hectometerborden 

 

 

De reductiedoelstelling in de keten is als volgt gedefinieerd: 

Scope 3 doelstelling 

  

Provincie Overijssel wil in 2024 t.o.v. 2020 50% reduceren in de keten “vervangen 

hectometerborden” door het toepassen van het nieuwe hectometerborden beleid. Deze doelstelling 

levert een reductie op van 30.111 KG CO2 in 2024.  

Tabel 14: Ketendoelstelling 

 

5.2. Onzekerheden en verbetermogelijkheden in 
informatie 

De ketenanalyse bestaat voor een deel uit aannames en schattingen die de komende jaren 

kunnen worden verbeterd: 

✓ Het is niet inzichtelijk waar de grondstoffen en materialen worden geproduceerd 

waardoor de transportafstand van de grondstoffen en materialen leverancier naar de 

fabriek niet kan worden berekend. 

✓ De ketenanalyse is gebaseerd op de keten waarin wordt samengewerkt met één 

leverancier. In de praktijk werkt de provincie Overijssel samen met drie aannemers en 

één leverancier.   

✓ We hebben niet inzichtelijk hoeveel materialen er worden vervoerd in de (kleine) 

vrachtwagen en daarmee hoeveel uitstoot er per hectometerbord kan worden 
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berekend. Hierin is een aanname gemaakt. Ook het daadwerkelijk verbruik van het 

vervoer dat wordt ingezet van transport is gebaseerd op een gemiddeld verbruik.  

✓ Van de 235 hectometerborden die gemiddeld per jaar worden vervangen is niet 

inzichtelijk hoeveel borden hiervan met of zonder snelheidsaanduiding zijn. De 

aanname is nu gebaseerd op 20% met snelheidsaanduiding, 80% zonder 

snelheidsaanduiding omdat in de praktijk ook 20/80 wordt toegepast.  

✓ Het is niet duidelijk wat de verdeling is van de borden die komend jaar nog worden 

weggehaald (waardoor er om de 200 meter borden staan). In de berekening is 

uitgegaan van 20% reductie in 2021 en 50% reductie in 2024. De daadwerkelijke 

percentages kunnen in de praktijk afwijken. 
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6. 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 

DEFRA CO2-emissiefactoren scope 3 

www.co2emissiefactoren.nl CO2-emissiefactoren scope 1 

 

Tabel 15: Referentielijst voor ketenanalyse hectometerborden 

 

 

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 5 

H9. Setting a reduction target - Hoofdstuk 5 

 

Tabel 16: Theoretische norm en onderbouwing ketenanalyse hectometerborden 
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7. 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 Nienke Bakker. De ketenanalyse is daarnaast volgens het 

vier-ogen principe gecontroleerd door Bas de Gooijer. Bas de Gooijer is verder niet betrokken 

geweest bij het opstellen van het CO2-reductiebeleid van provincie Overijssel, wat hun 

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: 

 

 

 

 

 

Bas de Gooijer 

 

 

 

 

 

 

 

Nienke Bakker 
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9. Disclaimer 

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 provincie Overijssel. 

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

toestemming door De Duurzame Adviseurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


