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Alle rechten uitdrukkelijk voorbehouden. Vermenigvuldiging of mededeling aan derden, in welke vorm dan ook is zonder 
schriftelijke toestemming van de directie niet geoorloofd. 
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Inleiding 

Organisatie 
Brand heeft als organisatie een jarenlange ervaring op het gebied van steigerbouw, isoleren, stralen 

& conserveren, hoogwerkers, rope acces, tracing, fireproofing en asbestsanering. Alle disciplines 

onder één dak. Door optimaal gebruik te maken van materialen en de inzet van gekwalificeerd 

personeel kan Brand al deze diensten zowel onshore als offshore succesvol aanbieden. 

Venko heeft als organisatie een jarenlange ervaring op het gebied van kwalitatief schilderwerk in alle 

soorten en maten: aan boord van offshore platforms, hoogspanningsmasten, onderstations, 

zendmasten, (spoor)bruggen, pipe-spools, sluisdeuren, et cetera. Aanvullend heeft Brand een aantal 

bijzondere specialisaties die (inter)nationaal met succes worden ingezet. 

Voor de gehele Brand organisatie, waarvan Venko een belangrijk onderdeel is, is Duurzaamheid en 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een actueel thema. Dit komt onder meer tot uiting in de 

initiatieven vanuit Brand. Daarnaast is Brand gecertificeerd op de MVO-prestatieladder en sinds een 

aantal jaar nu ook als gehele organisatie gecertificeerd voor de CO₂-Prestatieladder niveau 5.  

Brand is gevestigd in meerdere locaties door het land. Brand haar hoofdkantoor is gevestigd in 

Vlaardingen en heeft daarnaast regiokantoren in Hoogeveen, Elsloo, Arkel, Beverwijk, Den Helder en 

Heteren. De werkzaamheden van Brand vinden grotendeels op projectlocaties van derden plaats. 

Daarnaast worden er ook werkzaamheden verricht in de werkplaatsen van de vestigingen en in de 

straalcabines. Verdere informatie over Brand Energy is terug te lezen op de website: 

https://www.beis.com/nl/. 

Een onderdeel van de CO₂-Prestatieladder niveau 5 certificering is een ketenanalyse. In dit rapport 

wordt de ketenanalyse Rockcycle verder beschreven.  

Wat is een ketenanalyse 
Een ketenanalyse gaat over de waardeketen van een bedrijf: van de grondstoffen die het bedrijf 

inkoopt tot en met de verwerking van het afval aan het einde van de levensduur van het geleverde 

product. Naast de CO₂-reductie geeft de ketenanalyse ook inspiratie voor duurzame innovaties en 

handvatten om de keten efficiënter in te richten.  

Voor een ketenanalyse is het niet nodig direct uitgebreid gegevens op te vragen bij allerlei 

leveranciers. Het heeft meestal wel duidelijk meerwaarde om bij één of enkele leveranciers, dus 

selectief enkele cruciale gegevens op te vragen. In de eerste editie van de ketenanalyse zal duidelijk 

aangegeven worden welke kwaliteit van data is gehanteerd. Onderscheiden worden primaire data 

(van de werkelijke leveranciers en gebruikers) en secundaire data (algemene cijfers en eigen 

schattingen). Voor alle relevante secundaire data dient de ketenanalyse in passende follow up te 

worden voorzien om later alsnog primaire data te krijgen.  

In deze ketenanalyse wordt dieper ingegaan op Rockcycle. Rockcycle biedt professionele 

ondersteuning bij de inzameling en verwerking van ROCKWOOL steenwolresten. Door de 

steenwolresten te recyclen wordt het afval van vandaag de grondstof voor morgen.  

https://www.beis.com/nl/
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Doelstelling van het onderzoek 
Het doel van deze analyse is om te onderzoeken wat de impact kan zijn op het milieu en de CO2-

uitstoot wanneer de isolatieresten of oude isolatie wat vervangen wordt, wordt gerecycled via 

ROCKWOOL. Eerst is het van belang om te weten hoeveel nieuw isolatiemateriaal/steenwol er 

jaarlijks wordt gebruikt en wat het snijverlies is. Vervolgens is het van belang om in kaart te brengen 

hoeveel oud isolatiemateriaal/steenwol verwijderd wordt per jaar of per project. Als laatste is het 

belangrijk om te weten hoe het afval isolatiemateriaal momenteel verwerkt wordt.  

Leeswijzer 
Hoofdstuk 1 bevat een uitleg over de scope 1, 2 en 3 emissies zoals vermeld in het Handboek 3.1. 

verder is de scope van het onderzoek vermeld en zijn de contactpersonen genoemd. Hoofdstuk 2 

bevat inzicht in de huidige situatie, waarom Rockcycle wordt onderzocht, of er CO₂-reductie 

aanwezig is en wie de partners zijn in deze analyse. Hoofdstuk 3 bevat de onderzoeksresultaten en 

de conclusie van de analyse. In de hoofdtekst zal gerefereerd worden aan verzamelde informatie, dit 

is toegevoegd aan het rapport.  
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1. Ketenanalyse Rockcycle 

1.1 Uitleg scope 1, 2 en 3 emissies 
In de CO₂-Prestatieladder wordt een CO₂-Footprint weergegeven van de organisatie. De CO₂-

footprint bestaat uit scope 1, 2 en 3 emissies. Hieronder volgt een uitleg van de betreffende scopes.  

- Scope 1: directe CO₂-uitstoot, veroorzaakt door eigen bronnen binnen de organisatie. Het 

betreft de uitstoot door eigen gebouwen-, vervoer- en productie-gerelateerde activiteiten.  

- Scope 2: Indirecte CO₂-uitstoot, door opwekking van ingekochte en verbruikte elektriciteit of 

warmte. 

- Scope 3: indirecte uitstoot van CO₂, veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten van een andere 

organisatie. Het betreft dan uitstoot door bronnen die  niet in het bezit zijn van de eigen 

organisatie en waar ze ook geen directe invloed op kan uitoefenen.  

Zie afbeelding 1 voor de actuele emissiestromen binnen de operationele grenzen. Vanaf het 

volgende (deel)hoofdstuk zal dieper ingegaan worden in scope 3 emissies.  

 

1.2 Scope 3 emissies 
Scope 3 emissies bevat emissies die wel noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de 

bedrijfsactiviteiten, maar ook weer niet direct gerelateerd zijn aan de projecten. Hierin wordt het 

volgende onderscheiden bij Brand; 

- Afvalstromen; 

- Het brandstofverbruik van onderaannemers en ingehuurde medewerkers; 

- Waterverbruik; 
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- Kilometers woon-werkverkeer; 

- Verbruiken (elektriciteit en brandstof voor ingehuurd equipment, indien gehuurd inclusief 

brandstof/elektra); 

- Zakelijke kilometers; 

- Inkoop van materialen. 

2018 is het basisjaar van Brand waarnaar wordt verwezen in elke rapportage. Kijkend naar scope 3 

emissies was de totale CO₂-uitstoot in 2018 5.378,54 ton. Als dit verder gespecificeerd wordt naar de 

CO₂-uitstoot wat relevant is voor deze ketenanalyse komt het uit op 1.008,84 ton CO₂ voor afval en 

2.816,73 ton CO₂ voor inkoop materiaal. De afgelopen jaren is deze uitstoot gereduceerd door 

slimmer in te gaan en het afval beter te scheiden. In 2021 zijn de cijfers als volgt: 3.939,84 ton CO₂ in 

scope 3 waaronder: 490,35 ton CO₂ voor afval en 2.609,72 ton CO₂ voor inkoop materiaal.  

In het volgende deelhoofdstuk wordt ingegaan wat Rockcycle nu precies is en op welke scope 

gebruikt is tijdens het onderzoek.  

1.3 Scope onderzoek Rockcycle 
De ketenanalyse betreft een analyse op de afvalstoom van het isolatiemateriaal wat Brand gebruikt 

tijdens de projecten. Isolatiemateriaal wordt ingekocht, verwerkt tijdens de projecten en hierdoor 

ontstaat een afvalstroom. Tijdens de werkzaamheden wordt ook oude isolatie verwijderd.  

In deze analyse is onderzocht wat er momenteel gebeurt met het isolatieafval. Wanneer dit 

onderdeel is van de huidige afvalstroom kan dit wellicht als eigen afvalstroom worden toegevoegd en 

verwerkt via de afvalverwerker.  

1.4 Contactpersonen (klant) 

Naam  Functie  E-mailadres Telefoonnummer  

T. Tilburgs SHEQ manager ttilburgs@brandsafway.com 06 – 570 95 063 

M. Wolters SHEQ coördinator mwolters@brandsafway.com 06 – 837 76 269 

A. Moek SHEQ coördinator amoek@brandsafway.com 06 – 539 79 993 

 

Naam  Organisatie E-mailadres Telefoonnummer  

H. v Twillert Milgro h.vantwillert@milgro.nl 06 – 135 78 082 

J. Phernambucq Facilicom jphernambucq@facilicom.nl 06 – 303 44 443 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ttilburgs@brandsafway.com
mailto:mwolters@brandsafway.com
mailto:amoek@brandsafway.com
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2 Rockcycle in gebruik 

2.1 Huidige situatie 
Momenteel wordt het isolatiemateriaal verwerkt door de klant op locatie. Hiervoor wordt of een 

aparte bak geleverd of het isolatieafval wordt samen met het sloop/bouwafval verwerkt. Doordat het 

niet apart wordt opgehaald is het niet duidelijk hoeveel isolatieafval er wordt verwerkt in een jaar 

tijd. Zie bijlage 1 voor de huidige afvalstromen die Milgro verwerkt voor Brand.  

Welke cijfers wel aanwezig zijn, zijn de cijfers van inkoop materiaal. In het vorige hoofdstuk valt te 

lezen dat de totale CO₂-uitstoot van inkoop materiaal neer komt op 2.607,72 ton CO₂ in 2021. Het 

deel wat toe te rekenen valt aan de inkoop van isolatiemateriaal is: 700 ton CO₂, wat neer komt op 

27% van het totaal.  

 

2.2 Waarom onderzoek naar Rockcycle? 
Steenwolresten worden hoogwaardige, nieuwe producten. Door te kiezen voor Rockcycle leveren we 

een bijdrage aan de circulaire economie. We willen de keuze maken voor toepassen van natuurlijke 

materialen en processen met een minimale impact op het milieu. Door gebruik te maken van 

Rockcycle dragen we bij aan een beter milieu door een vermindering van afval en een verlaging van 

het primair grondstofverbruik.  

ROCKWOOL recycled, in samenwerking met Renewi, het isolatiemateriaal steenwol. Doordat de 

nieuwe producten worden geleverd en het afval wordt verwerkt tot hoogwaardig nieuw 

isolatiemateriaal, te gebruiken voor allerlei soorten isolatie, wordt de cirkel gesloten. Hierdoor 

ontstaat een circulaire economie op het gebied van isolatiemateriaal.  

2.3 Is er reductie in CO₂-uitstoot? 
ROCKWOOL geeft aan dat de materialen die geleverd worden voor 50% bestaat uit gerecycled 

materiaal. Voor de huidige inkoop van isolatie in 2021 is dit een reductie van 350 ton CO₂.  

Het afval van isolatiemateriaal wat vrij komt (steenwol) tijdens de werkzaamheden worden verwerkt 

door de klant. Doordat Brand dit momenteel niet zelf doet ontstaat er een extra afval stroom, 
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oftewel een extra handeling. Om het steenwol te scheiden is een aparte container nodig. Via de site 

van ROCKWOOL is zo’n container te huren voor € 550,-. De € 550,- is inclusief; 

- Het plaatsen van de container; 

- Twee weken huur; 

- Afvoer of wisseling; 

- Transport; 

- Recycling van de steenwol in de recyclingfabriek van ROCKWOOL in Roermond.  

De container wordt door Renewi opgehaald en naar de recyclingfabriek van ROCKWOOL in 

Roermond gebracht. Deze beweging brengt extra CO₂-uitstoot met zich mee. Weliswaar geen directe 

CO₂-uitstoot door Brand of werkzaamheden van Brand maar wel indirecte CO₂-uitstoot waar Brand 

invloed op heeft.  

Het scheiden van het isolatiemateriaal afval brengt een extra handeling met zich mee in vergelijking 

met nu. De klant is verantwoordelijk voor het afvoeren van het isolatiemateriaal. Wanneer Brand dit 

gaat overnemen ontstaat er een extra stroom afval. Het afval wordt weliswaar gerecycled waardoor 

er geen afvalstroom bij komt, er komt wel een extra beweging in gang met betrekking tot extern 

vervoer.  

Ook heeft Brand geen contract met Renewi maar met Milgro. De kosten via Milgro zijn het zelfde 

doordat zij inboeken bij Renewi.  

2.4 Partners in de keten 
In deze ketenanalyse zijn de volgende partners betrokken 

- ROCKWOOL; 

- Renewi (als partner van ROCKWOOL); 

- Milgro (als afvalpartner van Brand Energy); 

- Opdrachtgevers op de projectlocaties. 

ROCKWOOL is als partner aangeduid omdat zij verantwoordelijk zijn voor het recyclen van het 

steenwol. Renewi is de partner van ROCKWOOL, om deze reden worden zij genoemd als partner in 

de keten. Milgro is de afvalverwerker namens Brand en een potentiële partner als het gaat om het 

verwerken van het isolatiemateriaal. Mocht Milgro zelf het isolatiemateriaal kunnen scheiden vervalt 

Renewi mogelijk als partner.  

Als laatst zijn de opdrachtgevers op de projectlocaties van Brand partner in het onderzoek. Op de 

projectlocaties wordt het isolatiemateriaal verwerkt en het afval in de containers van de klant 

gescheiden. Vaak komt het isolatiemateriaal in de containers voor bouw/sloop afval, een enkele keer 

is er een aparte container aanwezig.  
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3.0 Onderzoeksresultaten 

3.1 Reductie algemeen 
Besparing in CO₂ 

Wanneer het isolatiemateriaal ingekocht wordt bij ROCKWOOL ontstaat er een reductie op inkoop 

materiaal van 350 ton CO₂. Door de extra bewegingen die gemaakt dienen te worden op transport 

zal er een stijging zijn in de CO₂-uitstoot van de afvalverwerker. Op dit moment kunnen hier geen 

cijfers aan gehangen worden doordat het niet inzichtelijk is hoeveel isolatiemateriaal als afval wordt 

gezien.  

Besparing in kosten 

Momenteel is de klant verantwoordelijk voor het afvoeren van het afval op de projectlocaties. 

Wanneer Brand dit gaat overnemen is er geen besparing in kosten maar een stijging van kosten. In 

hoofdstuk 2 is vermeld dat de kosten voor het recyclen van isolatiemateriaal via ROCKWOOL 

neerkomen op € 550,- per container voor twee weken huur. De precieze stijging zal afhangen van het 

aantal projecten, het aantal benodigde containers en de benodigde tijd voor het huren van een 

container.  

3.1 Conclusie 
Zoals het er nu voorstaat is de kans klein dat er een daadwerkelijke besparing valt te behalen op de 

CO₂-uitstoot. Rockcycle is momenteel niet relevant als bijdrage aan de CO₂-Prestatieladder aangezien 

het isolatiemateriaal wordt geplaats c.q. verwijderd op het terrein van de klant, en de klant bijna 

altijd verantwoordelijk is voor het afvalvervoer en de afvalverwerking. Indien wij deze ketenanalyse 

willen opzetten, zouden wij ons moeten gaan bemoeien met de bedrijfsvoering van onze klanten en 

we zouden eisen moeten gaan stellen omtrent het afvoeren van de steenwol. Hier komt bij dat de 

klant ook zelf eigenaar is van het materiaal. Een andere conclusie die hieruit valt te trekken is dat het 

geen kosten besparing oplevert maar juist extra kosten met zich mee brengt om de afvalstroom zelf 

te gaan regelen.  

Mocht de klant willen/wensen dat wij onze afval (inclusief steenwolafval) zelf verwerken is Rockcycle 

een mooi initiatief om verder uit te werken.  

Milgro heeft aangegeven dat het aanmelden en afvoeren via hun systeem mogelijk is zodat de 

volumes en kosten met alle andere afvalzaken inzichtelijk blijven. De kosten zijn in dezelfde 

ordegrootte als die van Renewi. Het recyclen van steenwol heeft veel haken en ogen. In Bijlage 2 zijn 

de eisen weergegeven voor het recyclen.  
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5. Bijlagen 

Bijlage 1: afvalstromen Brand Energy 

 

Afvalstroom Plaats Adres gewicht (kg)

Accu's ARKEL Vlietskade 1706 2.239                      

A-hout ARKEL Vlietskade 1019 9.400                      

Aluminium ARKEL Vlietskade 1019 972                          

ELSLOO Sanderboutlaan 17 2.210                      

VLAARDINGEN George Stephensonweg 15 8.180                      

Aluminium beplakt VLAARDINGEN George Stephensonweg 15 1.070                      

Aminen HOOGEVEEN Marconistraat 1a 78                            

Archief ELSLOO Sanderboutlaan 17 60                            

GELEEN Urmonderbaan 20 180                          

VLAARDINGEN George Stephensonweg 15 780                          

B-Hout HOOGEVEEN Galvanistraat 11 860                          

Marconistraat 1a 6.340                      

KLUNDERT Kwartelweg 6A 21.780                    

VLAARDINGEN George Stephensonweg 15 1.840                      

Bouw- en sloopafval ELSLOO Sanderboutlaan 17 659                          

HOOGEVEEN Galvanistraat 11 8.980                      

KLUNDERT Kwartelweg 6A 5.920                      

Diverse DEN HELDER Rijkszee- en Marinehaven 1 120                          

HOOGEVEEN Marconistraat 1a 100                          

Folie HOOGEVEEN Marconistraat 1a 104                          

VLAARDINGEN George Stephensonweg 15 32                            

Gemengd aluminium HETEREN P V M Gelderland Oranje 8 540                          

Isocyanaten HOOGEVEEN Marconistraat 1a 60                            

Karton ARKEL Vlietskade 1019 340                          

Vlietskade 1706 1.430                      

BEVERWIJK Binnenduinrandweg 75 3.250                      

ELSLOO Sanderboutlaan 17 714                          

GELEEN Koolwaterstofstraat 1 1.430                      

Urmonderbaan 20 116                          

HETEREN P V M Gelderland Oranje 8 581                          

HOOGEVEEN Marconistraat 1a 1.858                      

KLUNDERT Kwartelweg 6A 715                          

VLAARDINGEN George Stephensonweg 15 3.552                      

Knipijzer HETEREN P V M Gelderland Oranje 8 240                          

Lege verontreinigde stalen emballageGELEEN Koolwaterstofstraat 1 785                          

Metalen HOOGEVEEN Marconistraat 1a 920                          

Olie/water/slib ARKEL Vlietskade 1706 3.920                      

HOOGEVEEN Galvanistraat 11 769                          

Oliefilters ARKEL Vlietskade 1706 123                          

Oplosmiddelen hoogcalorisch HOOGEVEEN Marconistraat 1a 66                            
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Oud ijzer ARKEL Vlietskade 1019 107.685                  

BEVERWIJK Binnenduinrandweg 75 14.200                    

ELSLOO Sanderboutlaan 17 2.100                      

HOOGEVEEN Marconistraat 1a 2.440                      

Restafval ARKEL Vlietskade 1019 21.523                    

Vlietskade 1706 2.899                      

BEVERWIJK Binnenduinrandweg 75 6.500                      

DEN HELDER Rijkszee- en Marinehaven 1 760                          

ELSLOO Sanderboutlaan 17 1.430                      

GELEEN Koolwaterstofstraat 1 6.500                      

Urmonderbaan 20 781                          

HETEREN P V M Gelderland Oranje 8 9.470                      

HOOGEVEEN Marconistraat 1a 14.359                    

KLUNDERT Kwartelweg 6A 1.430                      

VLAARDINGEN George Stephensonweg 15 13.000                    

Rubber ARKEL Vlietskade 1706 380                          

RVS HETEREN P V M Gelderland Oranje 8 310                          

RVS 304 VLAARDINGEN George Stephensonweg 15 4.260                      

Spuitbussen ARKEL Vlietskade 1706 46                            

Straalgrit DEN HELDER Rijkszee- en Marinehaven 1 29.860                    

Swill - categorie 3 (vergisting) VLAARDINGEN George Stephensonweg 15 76                            

Verfafval vast DEN HELDER Rijkszee- en Marinehaven 1 1.586                      

GELEEN Koolwaterstofstraat 1 371                          

HOOGEVEEN Galvanistraat 11 3.047                      

Marconistraat 1a 6.100                      

Verfhulpmateriaal GELEEN Koolwaterstofstraat 1 214                          

Totaal 344.639                  

Projectafval (via vestiging Hoogeveen)

Locatie (administratief) Afvalstroom Plaats Adres gewicht (kg)

BRAND Energy & Infrastructure Services BV - Projecten Verfafval vast - - 4.069                   

Puin - - 3.760                   

Restafval - - 3.220                   

Verfhulpmateriaal - - 1.232                   

Lege verontreinigde stalen emballage - - 120                       

Aminen - - 37                         

Isocyanaten - - 5                           

Totaal 12.443                 
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Bijlage 2: Eisen steenwol inname 
 

 


