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Samenvatting 

Per 1 december 2009 is door ProRail de CO2-prestatieladder ingevoerd, een instrument 

om de CO2-uitstoot van opdrachtnemers terug te dringen en de uitstoot van de sector te 

verminderen. Deze ladder kenmerkt zich door treden, waarbij een hogere trede een 

hogere fictieve korting op de aanbiedingsprijs met zich mee brengt. Voor het behouden 

van trede 5 – de hoogste trede – dient Movares twee lopende keteninitiatieven te 

hebben op zijn belangrijkste Product-Markt-Combinaties. Dit rapport beschrijft het 

keteninitiatief Beton, gekoppeld aan de meest impactvolle Product-Markt-Combinatie 

van Movares.  

 

Het keteninitiatief gestart door Movares – en in samenwerking met Bruil – gaat over 

Computational Design. Allereerst leidt Computational Design tot een efficiënter 

ontwerpproces. Daarnaast wordt het productieproces uitgevoerd door 3D-printers en 

robots, waardoor bijvoorbeeld bekisting overbodig wordt en leidingenzones 

geïntegreerd worden. Dit maakt het productieproces duurzamer en leidt tot CO2-

reductie. Movares en Bruil hebben in 2019 voor een appartementencomplex te Den 

Helder gevelpanelen ontworpen die 3D-geprint en prefab geproduceerd worden. De 

potentiële CO2-reductie van dit project is 207 ton CO2, met een CO2-reductie van 76% 

ten opzichte van traditionele prefab-geproduceerde gevelpanelen. Daarnaast is voor 

Computational Design ontworpen woningen de potentiële CO2-reductie berekend. 

Afhankelijk van het toegepaste printbeton mengsel zorgt dit voor een 3% toename of 

31% afname in-uitstoot ten opzichte van traditioneel metselwerk, waarbij het meest 

duurzame printbeton mengsel wel nog conceptueel is. In 2021 werkte Movares aan een 

Computational Design ontworpen circulair viaduct voor Rijkswaterstaat, waarvan de 

CO2-reductie is berekend. Tot slot is de CO2-reductie van Computational Design 

ontworpen Wintrack funderingen berekend. Wel moet worden opgemerkt dat 

Computational Design nog in de kinderschoenen staat en alle berekeningen rusten op 

een aantal aannames. 

 

Ook beschrijft het keteninitiatief het resultaat van het duurzaam adviseren van onze 

klanten omtrent betonnen kunstwerken. 

 
Jaar  2017  2018  2019  2020  2021  

Besparing – Computational Design [kton CO2]  0,1  0,2  0,3  0,5  1,0  

Realisatie – Computational Design [kton CO2] 0 0 0,21 0,21-0,22* 3,17-3,18* 

Besparing – Beton-projecten [kton CO2] 0,2  0,5  0,8  1,0  11** 

Realisatie – Beton-projecten [kton CO2] 2,2 1,0 1,3 2,4 10,7 

Realisatie – Totaal [kton CO2] 2,2 1,0 1,5 2,6 13,9 

Realisatie t.o.v. totale Kunstwerken emissies (%)* 2,8% 1,3% 1,9% 3,5% 18,5% 

* In de periode 2017-2020 was het marktaandeel van Movares in Kunstwerken gekoppeld aan 80 kton 

CO2-emissies. In de periode 2020-2025 is het marktaandeel van Movares in Kunstwerken gekoppeld aan 

75 kton CO2-emissies. 

 

Concreet leverde het keteninitiatief Beton een 18,5% reductie op van onze totale 

Kunstwerken emissies (75 kton CO2). De komende jaren wil Movares meer inzetten op 

Computational Design en de samenwerking met Bruil versterken omtrent 

Computational Design om deze innovatie verder uit te bouwen en toe te passen.  
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1 Inleiding 

Per 1 december 2009 is door ProRail de CO2-prestatieladder ingevoerd, een instrument 

om de CO2-uitstoot van opdrachtnemers terug te dringen en de uitstoot van de sector te 

verminderen. Deze ladder kenmerkt zich door treden, waarbij een hogere trede een 

hogere fictieve korting op de aanbiedingsprijs met zich mee brengt.  

Voor opdrachtnemers is de prestatieladder een extra impuls om duurzaam te 

ondernemen. Daarnaast biedt de ladder kansen om zich niet alleen kwalitatief te 

onderscheiden van concurrenten, maar ook op duurzaamheid.  

 

De prestatieladder heeft Movares in de achterliggende jaren gestimuleerd tot het 

versneld doorvoeren van maatregelen om CO2-emissies en reductieopties in kaart te 

brengen en om haar directe en indirecte emissies te verminderen. Een onderdeel van de 

eisen voor het behouden van niveau 5 is het opstellen van twee ketenanalyses van 

sectoren waarop Movares initiatieven en maatregelen kan nemen voor CO2-reductie. 

 

In 2020 is een analyse uitgevoerd in welke Product-Markt-Combinaties (PMC’s) 

Movares de grootste bijdrage heeft aan de scope 3-emissies (Tabel 1).1 Movares kiest 

ervoor om voor de PMC’s, waarin wij de grootste bijdrage aan de scope 3-emissies 

hebben, een ketenanalyse uit te voeren. Dit is conform de CO2-prestatieladder, waarin 

wordt aangegeven dat 1 ketenanalyse uit de bovenste 2 en 1 ketenanalyse uit de eerste 

6 PMC’s moet komen. 

 

Tabel 1. Meest materiële scope 3-emissies Movares Nederland 

PMC’s Movares  Relatief  
belang van CO2-
belasting van de 
sector  

Invloed van 
onze 
activiteiten 
op deze CO2- 
emissies  

Potentiële 
invloed 
Movares op 
CO2-uitstoot  

Rang
orde  

Indicatie 
uitstoot 
(kton 
CO2) 

Rail, wegen en water – 
kunstwerken  

middelgroot/ 
groot 

groot  middelgroot/ 
groot  

1 75 

Rail, wegen en water –
infrastructuur  

middelgroot/ 
groot  

groot  klein/ 
middelgroot 

2 158 

Gebouwen en energie - 
gebouwen  

groot  groot  klein  3 7 

Gebouwen en energie – 
installaties  

groot  groot  klein  4 5 

Rail – tractievoeding klein  middelgroot  groot  5 0,5 

 
 

 

In de GWW-sector heeft Movares – naast “Rail, wegen en water – infrastructuur” – de 

meeste invloed op de emissies van kunstwerken (zie tabel 1), met een geschatte emissie 

van 75 kton CO2.2 Uit een nadere analyse blijkt dat beton in kunstwerken een van de 

grootste emissies veroorzaakt. Deze ketenanalyse en de bijbehorende 

reductiedoelstellingen richten zich dan ook op de reductie van emissies van beton in de 

GWW-sector. Hierbij wordt voortgebouwd op eerdere ketenanalyses en 

reductiedoelstellingen omtrent de reductie van emissies van beton in de GWW-sector. 

 

 

 
1 Movares Nederland B.V. (2020), Energiemanagement actieplan 2020-2025 Movares Nederland [2020-2025] 
2 Movares Nederland B.V. (2017), Energiemanagement actieplan 2020-2025 Movares Nederland [2020-2025] 

1.1 Inleiding 

1.2 Scope 3-emissies 
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In dit document worden de ketenanalyse en de reductiedoelstellingen voor beton in 

kunstwerken in de GWW-sector beschreven. Dit document is een actualisatie van de 

ketenanalyse, zoals beschreven in Keteninitiatief Beton 2019 [Van Eerten-Jansen – 

2019]. Om herhaling te voorkomen is de ketenanalyse beknopt beschreven in 

hoofdstuk 2. Onze reductiedoelstellingen, maatregelen en resultaten staan beschreven 

in hoofdstuk 3. 

1.3 Leeswijzer 
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2 Ketenanalyse Beton in de GWW-sector 

In 2017 is de keten van beton in de GWW-sector geanalyseerd, alsmede lopende 

initiatieven van duurzaam beton in de sector. Op basis van de analyse is toentertijd een 

reductiedoelstelling bepaald.3  

Dit hoofdstuk bouwt voort op de eerdere ketenanalyse en bevat een analyse van de 

ontwikkelingen en lopende initiatieven in duurzaam beton in de GWW-sector. De 

analyse diende als basis voor de reductiedoelstellingen en maatregelen die Movares in 

2017 heeft bepaald, zoals beschreven in hoofdstuk 3. 

Dit document is een actualisatie van de ketenanalyse, zoals beschreven in 

Keteninitiatief Beton 2019 [Van Eerten-Jansen – 2019]. Om herhaling te voorkomen is 

de ketenanalyse beknopt beschreven in hoofdstuk 2. Voor de volledige ketenanalyse 

wordt verwezen naar voorgaand document. 

 

In Figuur 1 is de systeemanalyse van beton bij kunstwerken getoond. CO2-emissies 

treden op bij de winning, het transport en de productie van grondstoffen en 

halffabricaten, en daarnaast bij de constructie van kunstwerken, het gebruik en 

onderhoud en bij de sloopfase. Het beton wordt vermalen en hergebruikt als 

betongranulaat voor de productie van beton.  

 

Materialen als staal, gips, vliegas en hoogovenslakken kennen allemaal daarnaast nog 

een eigen CO2-emissie tijdens de productie.  

 

 

Figuur 1. Systeemanalyse beton bij kunstwerken  

 
3 Movares Nederland B.V. (2017), Energiemanagement en CO2-reductieplan Movares Nederland - Doelstellingen en 

maatregelen scope 1, 2 en 3 [2017-2021] 

2.1 Systeemanalyse  
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De winning van grondstoffen, het produceren van halffabricaten en de productie van 

beton zijn processen waarop Movares geen invloed heeft. Deze processen worden 

beheerst door betonproducenten en grondstoffenleveranciers.  

 

Movares heeft vooral een rol in het ontwerp van het kunstwerk (en daarbij in 

bijvoorbeeld materiaalhoeveelheden en materiaalkeuze), en adviseert daarnaast over de 

keuze van het type beton, de onderhouds- en gebruiksfase en de sloopfase. Adviezen 

worden zowel aan aannemers als aan provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat en 

ProRail verstrekt.  

 
Samengevat is de rol van Movares op het verduurzamen van beton als product beperkt. 

De invloed van Movares zit veel meer in een optimalisatie van het ontwerp 

(optimalisatie op materiaalkeuze en zo min mogelijk beton) en adviezen rond 

hergebruik en toepassing van duurzamere betonsoorten. 

 

CO2-emissies gekoppeld aan beton staan uitgebreid beschreven in Keteninitiatief Beton 

2019 [Van Eerten-Jansen – 2019]. Voor het keteninitiatief wordt gefocust op de 

bijdrage van beton aan het betonnen kunstwerk. Beton levert namelijk de grootste 

bijdrage aan de emissies, waarbij geldt dat 85 tot 95 procent van de emissies van het 

betonmengsel op het conto van cement zijn te schrijven [Bijleveld – 2013; 

Knipscheer].  

 

Er loopt een groot aantal initiatieven om de CO2-emissies van beton te reduceren. Een 

(niet-uitputtende) opsomming over verduurzaming van beton is opgenomen in 

Keteninitiatief Beton 2019 [Van Eerten-Jansen – 2019]. 

 

Naast verduurzaming van beton, is het mogelijk om de CO2-uitstoot door de 

betonindustrie te verlagen door ‘Carbon Capture and Storage’-technieken: het 

afvangen en opslaan van CO2 die tijdens de productie van cement vrij komt. Hiermee 

kan tot wel 100% CO2-uitstoot worden afgevangen en opgeslagen [Favier – 2018, 

paragraaf 5.2], echter, de investeringen zijn nog groot en de processen kosten nog veel 

extra energie – wat de kostprijs van cement opdrijft en implementatie vertraagt. 

 

De invloed van Movares op het reduceren van de CO2-uitstoot door betongebruik staat 

uitgebreid beschreven in Keteninitiatief Beton 2019 [Van Eerten-Jansen – 2019] en 

Energiemanagement Actieplan 2020-2025 [Van Eerten-Jansen – 2020]. Hier zijn in het 

afgelopen jaar geen wijzigingen opgetreden. 

 

2.2 Ketenpartners 

2.3 Scope 3-emissies 

2.4 Lopende initiatieven 

2.5 Invloed Movares 
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3 Keteninitiatief 

 

Het Betonakkoord is een samenwerkingsverband van publieke en private partijen van 

overheid tot betonleverancier. Het Betonakkoord heeft als doel de betonketen verder te 

verduurzamen en er als keten sterker uit te komen: een transitie naar een betonsector 

met gezonde, toekomstbestendige verdienmodellen met een positieve maatschappelijke 

impact. Speerpunten zijn: CO2-reductie, circulariteit, natuurlijk kapitaal en sociaal 

kapitaal.  

 

De doelstelling van het Betonakkoord op CO2-reductie is als volgt verwoord: een 

vermindering van de CO2-uitstoot in de betonketen met 30% in 2030 t.o.v. 1990 als 

ondergrens, te behalen in de keten, met daarbij een inspanning gericht op de nationale 

CO2-reductie ambitie van 49% uit het regeerakkoord Rutte III (2017). 

  
Movares heeft in 2018, als enige ingenieursbureau, het Betonakkoord ondertekend om 

initiatieven te ontplooien om voor het betongebruik in Nederland verdere CO2-reductie 

te bereiken.  

 

Om onze scope 3-emissies in projecten met beton te reduceren, heeft Movares zichzelf 

CO2-reductiedoelstellingen gesteld (Tabel 2 en Tabel 5) en neemt Movares een aantal 

maatregelen.  

 

De belangrijkste maatregelen die uit de ketenanalyse volgen zijn: 

- Verder ontwikkelen van topologisch ontwerpen/computational design via 

innovatiebudget en projecten. In 2021 moet topologisch ontwerpen leiden tot een 

CO2 reductie van 1 kton. 

- Bij een advies of ontwerp van een betonnen kunstwerk wordt door Movares 

standaard een advies voor CO2-besparing bijgevoegd. Vanaf 2018 wordt dit gedaan 

voor de projecten gegund onder de CO2-prestatieladder en alle projecten in de 

vroege planfase. In 2020 in alle projecten met betonnen kunstwerken. Dit levert 

jaarlijks een CO2-reductie van 3% op (ca 1 kton). 

 

Deze maatregelen, en de behaalde resultaten, worden in de volgende sub-paragrafen 

nader toegelicht. 

 

Movares is koploper op het gebied van topologisch ontwerpen (ook wel 

‘Computational Design’ genoemd). Dit houdt in dat ontwerpprocessen niet meer 

plaatsvinden op de schetsrol, maar worden geprogrammeerd en uitgevoerd door de 

computer. Dat leidt tot efficiënter materiaalgebruik. Immers, de computer berekent 

exact waar materiaal wel en niet nodig is. Beton is een uitermate geschikt product als 

uitgangspunt in topologisch ontwerpen. De techniek van 3D-printen maakt het 

mogelijk om de ontworpen vormen ook daadwerkelijk te realiseren. 

 

Allereerst leidt topologisch ontwerpen tot een efficiënter ontwerpproces. Daarnaast 

wordt het productieproces uitgevoerd door 3D-printers en robots, waardoor 

bijvoorbeeld bekisting overbodig wordt en leidingenzones geïntegreerd worden. Dit 

3.1 Betonakkoord 

3.2 Reductiemaatregelen 

3.2.1. Topologisch 
ontwerpen & 3D-
printen 
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maakt het productieproces duurzamer en leidt tot CO2-reductie. De grootste 

duurzaamheidswinst zit in het besparen op de hoeveelheid materiaal die benodigd is.  

 

Onze doelstelling ten aanzien van topologisch ontwerpen is:  

• In 2021 Computational Design ontwerpen toepassen in minimaal 5% van onze 

projecten met beton. 

• In deze projecten een besparing van minimaal 20% CO2 realiseren door het 

verminderen van het gebruik van beton. Dit komt naar verwachting neer op 

een besparing van 1 kiloton CO2.  

 

De komende jaren wordt er naar bovenstaande doelstelling toegewerkt, met de 

volgende CO2-reductie per jaar, zie Tabel 5. 

 

Tabel 2. Reductiedoelstelling topologisch ontwerpen. 

Jaar  2017  2018  2019  2020  2021  

Besparing [kton CO2]  0,1  0,2  0,3  0,5  1,0  

Realisatie [kton CO2] 0 0 0,21 0,21-0,22* 3,17-3,18* 

* Afhankelijk van het printbeton mengsel dat wordt gekozen bij de Computational Design woningen 

(paragraaf 3.2.3) wordt er netto CO2 uitgestoten of CO2 gereduceerd. 

 

Movares en Bruil werken sinds 2020 samen in een consortium dat door Rijkswaterstaat 

als één van 10 winnende ideeën is geselecteerd: het ontwerp van een Computational 

Design 3D-geprint circulair viaduct (Figuur 2). Voor het landhoofd en de 

brugconstructie is in 2021 een MKI-berekening gemaakt, waarbij ook de CO2-emissie 

inzichtelijk is gemaakt (Tabel 3). Het Computational Design 3D-geprint circulair 

viaduct is vergeleken met een gemiddeld 2x2-baans viaduct (‘Viaduct (2x2)’, zoals 

bekend in DuboCalc v6.0). 

 

 

Figuur 2. Impressie van het Computational Design ontworpen circulair viaduct 

(inschrijving SBIR-oproep Rijkswaterstaat), waarbij een consortium met onder andere 

Movares en Bruil als één van 10 finalisten is geselecteerd. 

3.2.2. Finalist 1e ronde 
circulair viaduct 
Rijkswaterstaat 



 

Keteninitiatief Beton 2021.docx / Vrijgegeven / Versie 1.0 / 26 januari 2022 

Kennislijn Omgeving en Processen/groep Systemen en Processen:Systemen en Processen 

 

10/15 

Tabel 3. CO2-emissie van het landhoofd en brugconstructie van een gemiddeld 2x2-

viaduct (‘referentie viaduct’) en het 3D-betongeprint circulair viaduct in kg CO2-eq. 

 Referentie viaduct 3D-betongeprint 

circulair viaduct 

Reductie 

ton CO2-eq % 

2021  

 

223.712 

390.399 +167 

 

+65% 

 

2022-2024* 166.634 -57 -24% 

 

2025* 130.740 -93 -42% 
* Uitgangspunt in 2021 is een printbetonmengsel met CEMI. In 2022-2024 wordt gestreefd naar een 

printbetonmengsel met CEMIII en tot slot wordt gestreefd naar een printbetonmengsel met CEMIII en 

gerecyclede grondstoffen. 

 

In de huidige vorm geeft het Computational Design ontworpen 3D-geprint circulair 

viaduct geen CO2-reductie, maar zelfs een extra CO2-emissie ten opzichte van het 

referentie viaduct. Dat komt doordat het printbetonmengsel CEMI gebruikt. Naar de 

toekomst toe streeft Bruil, en het consortium met Movares, naar het gebruik van 

CEMIII en gerecyclede materialen in het printbetonmengsel. Dit zou naar verwachting 

resulteren in een potentiële CO2-reductie van 93 ton CO2-eq (42% reductie in CO2-

uitstoot). Echter, aangezien deze ontwikkeling pas in de verre toekomst wordt 

gerealiseerd, en daarmee onzeker is of de beoogde CO2-reductie wordt behaald, wordt 

in deze ketenanalyse gerekend met de CO2-reductie van het printbetonmengsel CEMIII 

(-57 ton CO2-reductie). 

 

Op 29 oktober 2021 heeft op de Floriade onder de noemer ‘Viva la Via’ in het kader 

van de SBIR circulaire viaducten en opstart van de Buyer Group Circulaire viaducten 

een expositie van de inzendingen van de SBIR plaats gevonden.4 Movares heeft hier 

met het Honeycomb-concept (Computational Design met 3D-betonprinten) ook aan 

deelgenomen. 

 

Movares heeft een UC1-Concrete ontwerpprogramma ontwikkeld waarmee – middels 

de principes van Computational Design –funderingen voor Wintrack-masten zijn 

doorgerekend.5 Helaas was het project beperkt in de ontwerpvoorwaarden (de vorm 

van de fundering stond vast), waardoor het ontwerp zich richtte op het optimaliseren 

van het wapeningsstaal. In Tabel 4 staan de resultaten van een regulier ontwerp en een 

geautomatiseerd ontwerp conform de principes van Computational Design. Hierbij is 

voor het bepalen van de CO2-reductie alleen gekeken naar de CO2-uitstoot van 

wapeningsstaal (1,128 kton CO2/ton betonstaal, DuboCalc v5.1.1 met bibliotheekversie 

6.01.27092018), omdat de beide ontwerpen gelijk waren in hoeveelheden beton en het 

gebruik van bekisting. 

 

Over het gehele project bekeken is 2,9 kton CO2-reductie bereikt, een reductie van 

18,2% ten opzichte van het reguliere ontwerp.  

 

 
4 Start Buyer Group Circulaire Viaducten | Rijkswaterstaat, 29 november 2021 
5 Innovatief ontwerp Wintrack-masten - Ingenieursbureau Movares - adviseurs en ingenieurs, 28 mei 2021 

3.2.3. Wintrack-masten 

https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/archief/2021/07/start-buyer-group-circulaire-viaducten
https://movares.nl/projecten/innovatief-ontwerp-wintrack-masten/
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Tabel 4. CO2-reductie door geautomatiseerd ontwerp conform principes 

Computational Design in project ‘Wintrack’ (MKI_Wintrack.xlsx). 

   Hoeveelheid 

betonstaal 

(ton) 

CO2-uitstoot 

betonstaal 

(ton CO2-eq) 

Regulier 

ontwerp* 

Noord-West Perceel 1 2.884 3.254 

Perceel 2 3.519,25 3.971 

Zuid-West Perceel 1 3.829,35 4.321 

Perceel 2 3.908,45 4.410 

Totaal 14.141,05 15.956 

Geautomatiseerd 

ontwerp 

(conform 

principes 

Computational 

Design) 

Noord-West Perceel 1 2.469,852 2.787 

Perceel 2 3.101,702 3.500 

Zuid-West Perceel 1 2.920,532 3.295 

Perceel 2 3.069,198 3.463 

Totaal 11.561,284 13.045 

Totaal CO2-reductie (kton CO2-eq) 2,9 

Totaal CO2-reductie (%) 18,2% 
* Op basis van 175 kg betonstaal/m3 beton. 

 

 

Movares heeft als adviseur en constructeur invloed op het ontwerp van betonnen 

kunstwerken (zie ook paragraaf 2.5). Onze doelstelling ten aanzien van onze 

ontwerpen waarbij beton een rol speelt is:  

• In 2020 geeft Movares bij haar ontwerpadviezen voor betonnen kunstwerken 

een kwantitatief advies voor CO2-besparing mee en maakt dit bespreekbaar bij 

de Opdrachtgever (vergelijkbaar met de Maatregellijst SKAO: Aandacht voor 

CO2- reductie in projecten NIET verkregen met gunningsvoordeel, niveau C).  

• In 2017 geeft Movares dit advies bij projecten met een betonnen kunstwerk, 

gegund onder de CO2-prestatieladder (vergelijk maar met Maatregellijst 

SKAO: Dialoog m.b.t. CO2 met grote opdrachtgevers, niveau B).  

 

De verwachte CO2-reductie is lastig te kwantificeren, mede door blokkades bij het 

verduurzamen van beton: belemmerende regelgeving, strakke tijdslijnen en géén 

expliciete duurzaamheidsuitvraag in contracten en aanbestedingen, 

verantwoordelijkheid voor risico’s, en opdrachtgevers zijn van technische organisaties 

omgevormd naar procesorganisaties. Deze blokkades zijn uitgebreid beschreven in 

Ketenanalyse Beton in de GWW-sector [Boon – 2017]. 

 

Wanneer ons advies integraal wordt overgenomen, is de inschatting dat dit leidt tot een 

jaarlijkse besparing van ca 30% op betonnen kunstwerken. Bij een succespercentage 

van 10% van onze projecten, komt dit overeen met 1 kton CO2. Dit betekent voor de 

jaren 2017-2020 een potentiële CO2-reductie zoals geformuleerd in Tabel 4.  

3.2.4. Advies 
verduurzamen 
beton 
opdrachtgevers 

pw://EDM-XM.nl.hr.group:EDM_XM/Documents/D%7b8be58232-07e5-4afa-8b3a-d7a6235c2f76%7d
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Tabel 5. Reductiedoelstelling en resultaten CO2-reductie adviezen betonnen 

kunstwerken. 

Jaar  2017  2018  2019  2020  

Besparing [kton CO2]  0,2  0,5  0,8  1,0  

Realisatie – totaal [kton CO2]* 14,4 6,5 8,9 16,3 

Realisatie (aanname 15% betonnen kunstwerken) – totaal 
[kton CO2]** 

2,2 1,0 1,3 2,4 

Gemiddelde gerealiseerde CO2-reductie 55% 37% 59% 49% 

* De genoemde CO2-reducties gelden voor alle ontwerpcomponenten in het project, waar betonnen 

kunstwerken slechts één van de ontwerpcomponenten zijn.  
** Om een inschatting te maken wat de CO2-reductie van onze adviezen omtrent betonnen kunstwerken is, 

is aangenomen dat 15% van de ontwerpcomponenten betonnen kunstwerken zijn. 

 

In 2020 hebben projecten – waar betonnen kunstwerken één van de ontwerpelementen 

waren – een potentiële CO2-reductie gerealiseerd van 16,3 kton CO2 (Tabel 5). Echter, 

de genoemde CO2-reducties gelden voor alle ontwerpcomponenten in het project, waar 

betonnen kunstwerken slechts één van de ontwerpcomponenten zijn. Met een aanname 

dat CO2-reductie adviezen omtrent betonnen kunstwerken 15% van de CO2-reductie 

voor hun rekening nemen, komt dit neer op een potentiële CO2-reductie van 2,4 kton 

CO2 op het conto van duurzaam beton. 

 

Als men kijkt naar de gemiddelde CO2-reductie die bereikt wordt door een referentie-

ontwerp te vergelijken met een geoptimaliseerd ontwerp, komt men uit op 49% 

potentiële CO2-reductie in 2020.  

 

Ondanks de mooie resultaten die bereikt zijn in 2020, wordt nog niet bij alle betonnen 

kunstwerken-projecten een kwalitatief advies voor CO2-besparing bespreekbaar 

gemaakt bij de Opdrachtgever. Om dit doel beter te borgen in de organisatie – ook in 

lijn met het Betonakkoord – wordt er in de Afdeling Kunstwerken Beton een 

duurzaamheidsverantwoordelijke aangewezen die als doel heeft de adviseurs in deze 

afdeling aan te sporen om bij de klant duurzaamheid bespreekbaar te maken. 

 

Concreet leverden de keteninitiatieven een 18,5% reductie op van onze totale 

Kunstwerken emissies (75 kton CO2, Tabel 6).  

 

Tabel 6. Totale CO2-reductie van alle keteninitiatieven Beton. 

Jaar  2017  2018  2019  2020  2021  

Besparing – Computational Design [kton CO2]  0,1  0,2  0,3  0,5  1,0  

Realisatie – Computational Design [kton CO2] 0 0 0,21 0,21-0,22* 3,17-3,18* 

Besparing – Beton-projecten [kton CO2] 0,2  0,5  0,8  1,0  11** 

Realisatie – Beton-projecten [kton CO2] 2,2 1,0 1,3 2,4 10,7 

Realisatie – Totaal [kton CO2] 2,2 1,0 1,5 2,6 13,9 

Realisatie t.o.v. totale Kunstwerken emissies (%)* 2,8% 1,3% 1,9% 3,5% 18,5% 

* In de periode 2017-2020 was het marktaandeel van Movares in Kunstwerken gekoppeld aan 80 kton 

CO2-emissies. In de periode 2020-2025 is het marktaandeel van Movares in Kunstwerken gekoppeld aan 

75 kton CO2-emissies. 
** Zie paragraaf 3.3 voor de nieuwe reductiedoelstellingen 2020-2025. Deze reductiedoelen zijn nu in lijn 

met het Klimaatakkoord: 49% CO2-reductie t.o.v. 1990 in 2030 

 

3.2.5. Plan van aanpak 
CO2 reductie beton 
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Voor zowel het keteninitiatief Computational Design ontwerpen als op het gebied van 

duurzaam adviseren lopen we voor op onze eigen doelstellingen (Tabel 2 en Tabel 5).  

 

De CO2-reductiedoelstellingen van dit keteninitatief Beton lopen in 2020 af. Voor de 

periode 2020-2025 worden daarom nieuwe CO2-reductiedoelstellingen geformuleerd. 

 

 

Digitale Transformatie en IT – en daarmee gekoppeld Computational Design – is één 

van zes strategische thema’s waar Movares komende jaren extra op inzet. Voor 

Computational Design betekent het dat in 2025 50% van onze betonprojecten middels 

Computational Design zijn ontworpen en dat dit resulteert in gemiddeld 15% CO2-

besparing. In 2025 verwachten we zo 5,6 kton CO2 te besparen (Tabel 7).  

 

Computational Design – in combinatie met 3D-printen van beton – zit nog steeds in 

een ontwikkelstadium en wordt nog niet grootschalig toegepast. Op basis van 

Computational Design projecten in het verleden weten we dat: 

- Computational Design projecten ong. 10% bijdragen aan onze CO2-reductie van 

beton-projecten (Tabel 6) 

- Computational Design kan resulteren in een netto CO2-uitstoot (project ‘Circulair 

Viaduct Rijkswaterstaat’)6 tot wel 76% reductie in CO2-uitstoot (project ‘3D-

geprinte gevelpanelen flat Den Helder’)7, maar zit gemiddeld rond 25% reductie in 

CO2-uitstoot 

 

Omdat Computational Design (nog) niet in constructieve objecten wordt toegepast, is 

de verwachting dat het in ong. 15% van onze projecten kan worden toegepast. Daarom 

is onze doelstelling ten aanzien van Computational Design: 

• In 2025 Computational Design ontwerpen toepassen in 15% van onze projecten 

met beton. 

• In deze projecten een besparing van minimaal 25% CO2 realiseren door het 

verminderen van het gebruik van beton.  

Dit komt naar verwachting neer op een besparing van 2,8 kiloton CO2.  

 

De komende jaren wordt er naar bovenstaande doelstelling toegewerkt, met de 

volgende CO2-reductie per jaar, zie Tabel 7. 

 

 
6 Zoals beschreven in paragraaf 3.2.2 in dit Keteninitatief Beton 2021 
7 Beschreven in “Keteninitiatief Beton 2020”, Certificaten en rapportages - Ingenieursbureau Movares - adviseurs en 

ingenieurs 

3.3 Nieuwe CO2-
reductiedoelen 2020-
2025 

3.3.1. Computational 
Design 

https://movares.nl/over-ons/certificaten%20en%20rapportages/
https://movares.nl/over-ons/certificaten%20en%20rapportages/


 

Keteninitiatief Beton 2021.docx / Vrijgegeven / Versie 1.0 / 26 januari 2022 

Kennislijn Omgeving en Processen/groep Systemen en Processen:Systemen en Processen 

 

14/15 

Tabel 7. Reductiedoelstelling Computational Design. 

Jaar  2021 2022 2023  2024  2025  

Computational Design 

Besparing [kton CO2]  0,6 1,1 2,3 3,4 5,6 

Besparing [%]* 0,75 1,5 3 4,5 7,5 

Computational Design met 3D-betonprinten 

Besparing [kton CO2]  0,9 1,3 1,7 2,3 2,8 

Besparing [%]** 1,25 1,75 2,25 3 3,75 

Totaal 1,6 2,4 3,9 5,6 8,4 

* In 2021 wordt Computational Design in 5% van de projecten met beton toegepast (oplopend naar 10-20-

30-50% van de projecten in de jaren erna) – Movares heeft invloed op 75 kton CO2-uitstoot van Product-

Markt-Combinatie “Kunstwerken”, waarbij in elk project 15% CO2-reductie wordt nagestreefd.  
** In 2021 wordt Computational Design in combinatie met 3D-betonprinten in 5% van de projecten met 

beton toegepast (oplopend naar 7-9-12-15% van de projecten in de jaren erna) – Movares heeft invloed op 

75 kton CO2-uitstoot van Product-Markt-Combinatie “Kunstwerken”, waarbij in elk project 25% CO2-

reductie wordt nagestreefd.  

 

Movares heeft als adviseur en constructeur invloed op het ontwerp van betonnen 

kunstwerken (zie ook paragraaf 2.5), waarbij Movares invloed heeft op ongeveer 75 

kton CO2 in de Product-Markt-Combinatie “Kunstwerken” [Van Eerten-Jansen – 

2020]. Vanuit de overheidsdoelen die een CO2-reductie van 50% in 2030 stelt en 95% 

in 2050 (t.o.v. 1990), dient Movares in 2025 een minimaal reductiedoel van 30% te 

bereiken om de nationale doelstellingen van 2030 te kunnen bereiken. Dit betekent 

voor de jaren 2021-2025 een potentiële CO2-reductie zoals geformuleerd in Tabel 8.  

 

Tabel 8. CO2-reductiedoelstelling adviezen betonnen kunstwerken. 

Jaar  2021 2022  2023  2024  2025 

Besparing [kton CO2]  11 13 15 19 22,5 

Besparing [%] 15 17,5 20 25 30 

 

Een groot deel van onze projecten zijn integrale projecten, waarbij betonnen 

kunstwerken onderdeel zijn van een groter geheel (ook andere niet-beton objecten). Tot 

2020 rekenden we voor deze integrale projecten dat beton verantwoordelijk was voor 

15% van de CO2-reductie. Echter, op basis van CO2-reductie-berekeningen van 

projecten uit het verleden, blijkt dat betonnen kunstwerken eerder voor 1/3e van de 

behaalde CO2-reductie verantwoordelijk zijn8. Daarom rekenen we vanaf 2021 dat van 

de CO2-reductie van integrale projecten 30% CO2-reductie toegeschreven kan worden 

aan betonnen kunstwerken. 

 
8 PHS Amsterdam, MKI-berekening 2020, waarbij Kunstwerken verantwoordelijk waren voor 34,8% van de CO2-

uitstoot 

3.4 Advies verduurzamen 
beton opdrachtgevers 
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Bijlage I: Invoergegevens CO2-reductie berekening 
Computational Design 3D-geprinte gevelpanelen 

Tabel 9. Invoerparameters en CO2-emissie van 1 m2 betonnen gevelpaneel met 

levensduur 50 jaar. Aanpassingen t.o.v. de CO2-berekening van 2019 zijn in groen 

aangegeven. 

Component Fase 

Traditioneel prefab 

betonnen gevelplaat 

Topologisch ontworpen 

3D-prefab-geprint 

betonnen gevelplaat 

Hoeveelheid 
Emissie 

(kg CO2) 
Hoeveelheid 

Emissie      

(kg CO2) 

Betonmortel C55/67 (CEM III)*  0,135 m3 49,15 0,1 m3 94,38 

Betonmortel C55/67 (CEM III) Bouw 0,135 m3 27,98 0,1 m3 
88,56 

Prefab beton productie** Bouw 0,135 m3 11,77 0,1 m3 

Transport (28 ton 

vrachtwagen)*** 
Bouw 8,2 tonkm 5,35 3,9 tonkm 2,84 

Sloophamer hydraulisch aanb. 

600-1900 kg 
Sloop 0,0054 h 0,89 0,004 h 0,66 

Graafmachine hydraulisch 

(gemiddeld) 
Sloop 0,0081 h 0,43 0,006 h 0,32 

Graafmachine hydraulisch 

(gemiddeld) 
Sloop 0,054 h 2,84 0,04 h 2,10 

Betonstaal (75 kg/m3 beton)  10,13 kg 11,11 nvt  

Betonstaal (gemiddeld) Bouw 10,13 kg 9,19   

Kraan hydraulisch tele.band 

(gemiddeld) 
Bouw 0,0037 h 0,30   

Transport (28 ton vrachtwagen – 

50 km) 
Bouw 0,51 tonkm 0,14   

Graafmachine hydraulisch 

(gemiddeld) 
Sloop 0,007 h 0,36   

Sloophamer hydraulisch aanb. 

600-1900 kg 
Sloop 0,014 h 1,12   

Systeembekisting werk 

(gemiddeld, per type)**** 
 2 m2 334 nvt  

Systeembekisting werk, 125 

stuks (gemiddeld, per type) 
Bouw 2 m2 334   

Totaal   394  94 

* Topologisch ontworpen gevelpanelen zijn 100 mm dik, terwijl traditionele gevelpanelen 135 mm dik zijn. Voor deze 

berekening is categorie 1-data verstrekt door Bruil voor de productie van 3D-geprinte betonnen gevelpanelen. Deze 

categorie 1-data betreft zowel de samenstelling van de betonmortel als de productie op locaties te Ede en Veenendaal. 

Voor de traditionele prefab betonnen gevelplaat is in 2019 voor het onderdeel ‘betonmortel’ gerekend met de CO2-

emissie van de betonmortel én alle onderliggende processen (die in bovenstaande tabel staan uitgesplitst) – dit heeft 

gezorgd voor een dubbeltelling, waar in de huidige berekening voor is gecorrigeerd. 

** In DuboCalc is er geen CO2-emissie te achterhalen omtrent prefab productie van gevelpanelen. Knipscheer rekent 

voor prefab productie een emissie van 18 kg CO2/m
3 beton [Knipscheer], terwijl een studie van Ramsey et al. voor 

prefab productie een emissie van 87,2 kg CO2/m
3 beton laat zien [Ramsey et al., 2014]. Aangezien Knipscheer geen 

(wetenschappelijke) onderbouwing van de gebruikte data laat zien, is hier gerekend met 87,2 kg CO2/m
3 beton. In de 

betonmortel data van Bruil is productie van de gevelpanelen met de 3D-printer al meegenomen.  



 

 

*** Voor de traditionele gevelplaten wordt – indien Bruil leverancier is – betonmortel vervoerd vanuit Weert naar Den 

Helder (250 km enkele reis, 500 km vice versa), terwijl de 3D-geprinte gevelplaten vanuit Veenendaal naar Den Helder 

worden vervoerd (160 km enkele reis, 320 km vice versa) [mondelinge communicatie Edo Peet]9. Er is gerekend met 

een dichtheid van 2100 kg betonmortel/m3 (was 2437 in 2019) [mondelinge communicatie Edo Peet]10, en er is 

aangenomen dat de topologisch ontworpen gevelpanelen 30% extra transport emissies hebben vanwege hun afwijkende 

vorm. Wegens een verandering in de dichtheid van beton in de gevelpanelen is de CO2-emissie van transport gewijzigd. 

**** Voor de flat zijn 125 verschillende gevelpanelen ontworpen, variërend in hoogte en vorm [mondelinge 

communicatie Wim van ’t Land, constructeur Movares - betrokken bij het keteninitiatief]. Er wordt aangenomen dat 

voor traditionele gevelpanelen er meer is gestandaardiseerd en er slechts 30 verschillende types bekisting worden 

gemaakt. Er is gerekend met een gemiddelde bekisting van 2 m2.

 
9 Edo Peet, MVO manager Bruil, mondelinge communicatie 6 december 2019 
10 Edo Peet, MVO manager Bruil, mondelinge communicatie 20 november 2020 



 

 

Bijlage II: Invoergegevens CO2-reductie berekening Computational Design 3D-geprinte woning 

Allereerst is voor 1 m2 gevel met Rc-waarde 4,5 de CO2-emissie berekend over een levensduur van 50 jaar (Tabel 10, Tabel 11 en Tabel 12). 

 

Tabel 10. MKI en CO2-emissies van 1m2 traditionele gevel met Rc-waarde 4,5 en 50 jaar levensduur. 

Materiaal DuboCalc item Hoeveelheid Eenheid MKI (incl 30% voor categorie 3-data) CO2 (kg CO2-eq) Opmerkingen

100mm kalkzandsteen Kalkzandsteen lijmblokken 1 m2 4,08€                                                         35,85 Categorie 2-data, geen 30% opslag

200mm spouw met 

glaswolisolatie (bv. Isover 

Mupan Plus) ROCKWOOL RockFit Mono 1 m2 0,74€                                                         6,52

Afgestemd met Wim van 't Land 

(10/11/2020)

100mm baksteen Baksteenmetselwerk; KNB 1 m2 8,38€                                                         79,4

Totaal 13,20€                                                      121,77  
 

Tabel 11. MKI en CO2-emissies van 1m2 Computational Design 3D-geprinte gevel met Rc-waarde 4,5 en 50 jaar levensduur. 

Materiaal DuboCalc item Fases Hoeveelheid Eenheid

MKI (incl 30% voor 

categorie 3-data) CO2 (kg CO2-eq) Opmerkingen

70mm printbeton (65 mm gemiddelde geveldikte) 3D geprint element grijs A1-A3 0,065 m3 4,15€                         54,50 Data Bruil

Beton, prefab, woningbouw; AB-FAB A4-A5,B,C 1 m2 0,77€                         4,86

154mm spouw met Knauf Supafil Cavity Isolatie Knauf Insulation Supafil Cavity XL 1 m2 0,71€                         6,82

Danny Wiltink (Knauf): de MKI-waarde 

hoort bij 154mm/Rc-waarde 4,5

70mm printbeton (65 mm gemiddelde geveldikte) 3D geprint element grijs 0,065 m3 4,15€                         54,50 Data Bruil

Beton, prefab, woningbouw; AB-FAB A4-A5,B,C 1 m2 0,77€                         4,86

Totaal 10,55€                      125,55  
 

 

 

 

 



 

 

Tabel 12. MKI en CO2-emissies van 1m2 Computational Design 3D-geprinte gevel met alternatief bindmiddel voor verlaging CO2-uitstoot 

(conceptfase) met Rc-waarde 4,5 en 50 jaar levensduur. 

Materiaal DuboCalc item Fases Hoeveelheid Eenheid

MKI (incl 30% voor 

categorie 3-data) CO2 (kg CO2-eq) Opmerkingen

70mm printbeton (65 mm gemiddelde geveldikte) 3D geprint element grijs - alt. bindmiddel A1-A3 0,065 m3 2,79€                         33,61 Zie tabblad 'Input Bruil'

Beton, prefab, woningbouw; AB-FAB A4-A5,B,C 1 m2 0,77€                         4,86

154mm spouw met Knauf Supafil Cavity Isolatie Knauf Insulation Supafil Cavity XL 1 m2 0,71€                         6,82

Danny Wiltink (Knauf): de MKI-waarde 

hoort bij 154mm/Rc-waarde 4,5

70mm printbeton (65 mm gemiddelde geveldikte) 3D geprint element grijs - alt. bindmiddel 0,065 m3 2,79€                         33,61 Zie tabblad 'Input Bruil'

Beton, prefab, woningbouw; AB-FAB A4-A5,B,C 1 m2 0,77€                         4,86

Totaal 7,82€                         83,76  
 

Vervolgens is het geveloppervlak van een woning bepaald. Aangezien de woningen elk hun eigen afmetingen hebben, is gerekend met een 

gemiddelde hoogte van 3 m (gemiddelde van peilhoogte 3,2m en peilhoogte 2,8m, Figuur 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figuur 3. Gevelhoogte van een Computational Design 3D-geprinte woning. 

 



 

 

 

Figuur 4. Gevelbreedte van Computational Design 3D-geprinte woningen. 


