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1. Inleiding 
Vanuit de analyse scope 3 emissies is o.a. de levering van asfalt naar voren gekomen als 
significant en (steeds beter) beïnvloedbaar. Van hieruit is gekozen de type asfaltmengsels 
nader te onderzoeken en te kijken in hoeverre we hierin via de opdrachtgever duurzame 
keuzes kunnen maken. 
 
Vanuit de scope 3 analyse is een kwantificatie en keuze gemaakt voor een ketenanalyse, 
waarvan deze rapportage een uitwerking is. 

Referenties 
Dit document is gebaseerd op de ‘corporate value chain (scope 3) standaard (GHG, 2010a). 
Waar benodigd is de methode ‘product accounting & reporting’ standaard (GHG, 2010b) 
gebruikt. 
 
 

2. Doelstelling en bepalen scope van dit keteninitiatief 
Het hoofddoel van dit initiatief is het identificeren van CO2 reductiemogelijkheden n.a.v. 
verdere inzichten in het verbruik. Dit initiatief moet eraan bijgedragen dat doelstellingen 
opgesteld kunnen worden om de CO2-uitstoot van asfalt wegenonderhoud te reduceren. 
 
De scope van deze analyse is het productieproces van type asflatmengsels. 
 

Beoordeling keteninitiatief aan de GHG-protocol criteria 
GHG criteria Invloed D. 

vd Steen 
Procesketen 

Relevantie Groot Het energieverbruik van asfalt is hoog en daarmee een 
significant onderdeel van de CO2 uitstoot van asfalt. 

Mogelijkheden voor 
kostenbesparing 

Klein De kosten voor duurzamere asfaltmengsels zijn vaak 
hoger dan voor conventioneel asfalt. Dit is enkel ‘te 
compenseren’ als de opdrachtgever een fictieve korting / 
prijs zet tegenover de milieuvoordelen zodat de meerprijs 
door de meerwaarde voor het milieu gecompenseerd 
wordt. 

Beschikbaarheid 
van informatie 

Gemiddeld De productie van asfalt is redelijk goed uitgewerkt naar 
CO2-cijfers en MKI-waardes. 

Potentiele 
reductiebronnen 

Groot De keuze voor duurzame asfaltmengsels zoals 
groengestookt asfalt geeft direct een significante CO2-
reductie. Potentiele besparing is >25%. 

Beïnvloedings-
mogelijkheden 

Gemiddeld In de markt merkt D. van der Steen dat klanten vanaf het 
laatste jaar echt bewustere milieu-keuzes gaan maken. 
Een certificaat is niet meer doorslaggevend, maar de 
milieu-impact. Hiermee lijken er mogelijkheden 
opdrachtgevers mee te nemen in de keuze voor groener 
asfalt. 

De keuze voor type materiaalgebruik ligt uiteindelijk bij 
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3.Uitvoeren 
wegenonderhoud 

/ asfalteerwerk 

de klant. 

 
 

3. Keteninitiatief keuze asfaltmengsels 
D. van der Steen heeft over 2020 en de jaren daarvoor grofweg een 100.000ton asfalt per 
jaar verwerkt. 
Er is slechts impact / beïnvloedbaarheid door de keuze voor een bepaalde asfaltmolen c.q.  
asfaltmengsel mede door het meenemen van de klant in deze keuze. 
 
De keten van asfaltproductie kan als volgt in een flow worden weergeven: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificatie ketenpartners en emissies 
1.Delven grondstoffen: De grondstofleveranciers zijn niet bekend en niet direct te 
achterhalen of beïnvloeden. 
2.Asfaltproductie: deze zijn bekend, dit zijn diverse asfaltcentrales door het land waar door 
D. van der Steen asfalt wordt afgenomen. Hier zijn grote reductiestappen te maken door te 
kiezen voor groen asfalt. 
3.Uitvoeren wegenonderhoud: dit proces wordt door D. van der Steen uitgevoerd en is te 
verdelen in diverse werkblokken. Van transport medewerkers, wegenbouwmachines en 
verbruik van bouwstoffen. Reductie zit in de eigen scope 1 en 2. 
4.Gebruik wegen: dit verbruik is een keten waar D. van der Steen geen invloed op heeft. De 
eerst-betrokkene bij het gebruik van wegen door de maatschappij ligt bij de gemeente / 
overheid. 
5.Einde levensduur: dit proces kan bestaan uit vervanging, opheffing of eventueel 
onderhoud van de wegen. Hiermee start het proces opnieuw bij grondstoffen die worden 
ingezet om te komen tot asfaltproductie. Hier zijn door de asset-eigenaar duurzame keuzes 
te maken door te zorgen voor goed beheer en herinzet van de afvalstromen. 
6/7.Afvoer van asfalt wordt vrijwel altijd ingezet als grondstof voor bijvoorbeeld nieuw asfalt. 
Wil D. van der Steen dit meenemen in haar proces dan moet zij haar klanten meenemen in 
de keuze van een duurzamere asfalt-variant. 
 

CO2 uitstoot asfaltmengsel (groep 2) 
De uitstoot van asfaltmengsels is wegenonderhoud (ketenonderdelen 2 tot en met 5 en 8/9) 
is 1050kg CO2 per 100m2 (ofwel 10m3 of 15 ton). Omgerekend is hiermee over geheel 2020 
zo’n 1.750 ton CO2 uitgestoten op dit proces.  
 

4. Mogelijkheden van reductie van CO2 uitstoot 
Hier worden de uitkomsten gepresenteerd van het onderzoek naar mogelijkheden van 
reductie in de keten. 
Vanuit de diverse achterliggende rapportages, zie bijlagen, komt naar voren dat er een 
reductie tot 25% mogelijk is bij de keuze voor duurzame / groene asfaltmengsels. 
 

2.Asfaltproductie 4.Gebruik wegen 5.Einde 
levensduur 

6.Afvoer en 
afvalverwerking 

7.Eventueel 
inbreng in 

productieproces 

1.Delven 
grondstoffen 
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Mogelijke reductiemaatregelen 
Onderstaande een overzicht van de mogelijke reductiemaatregelen per keten-deel zoals 
hierboven geïnventariseerd en bekend. Afgezien van uitvoering van het asfalteerwerk, wat 
bij D. van der Steen in scope 1 en scope 2 zit, vinden deze activiteiten allen in scope 3 
plaats. 
 
2.Asfaltproductie  
In plaats van de inzet van ‘gewoon’ asfalt is er een reductie te behalen via de inzet van 
duurzamere asfalt-varianten zoals ‘Greenway LE LT asfalt’, zie bijlagen. 
Hier kunnen we de komende jaren verder proberen te groeien naar een hogere verhouding 
duurzame asfaltmengsel. 
 
3.Uitvoering wegenonderhoud 
Het uitvoeren van wegenonderhoud valt onder de eigen scope-uitstoot van D. van der 
Steen. 
 
4.Gebruik wegen / 5.Einde levensduur 
Over het gebruik van de wegen en einde levensduur (afbreken) van de wegen zijn geen 
gegevens bekend en hierin heeft D. van der Steen geen directe betrokkenheid / invloed. Hier 
zien we dan ook geen te berekenen of verwachte reductie. 
 
6.Afvoer en afvalverwerking / 7.Eventueel inbrengen in productieproces 
Idem als reductiemogelijkheid bij punt 2. Hergebruik van asfalt in het productieproces is 
meegenomen in onze ketenanalyse asfalteerwerk. 
 
 

5. Resultaten en discussie 
Vanuit dit initiatief is te zien dat D. van der Steen reductie kan behalen in de keuze van het 
asfaltmengsel. Voor deze keuze is het echter van groot belang dat de opdrachtgever 
meedenkt in onze duurzame richting. 
 
Deze reductie is realiseerbaar door vanaf de inschrijving de voordelen en de klant mee te 
nemen in deze overweging en aantoonbaar te maken dat duurzamere asfalt-soorten 
eenzelfde kwaliteit kunnen opleveren met een kleinere impact op het milieu. 
 
Het verbaast enigszins dat andere (grotere) wegenbouwers nog niet bezig zijn om duurzaam 
wegenonderhoud meer te promoten anders dan tegenwoordig (2020) enkel naar het type 
asfaltmengsel te kijken en dit proces bij haar klanten onder de aandacht te brengen. Zij laten 
enkel op papier zien dat er mogelijkheden zijn met duurzamere grondstoffen, maar dit zien 
we in de praktijk nog steeds beperkt terug. 
D. van der Steen heeft als doel gesteld om de klant te overtuigen van de duurzame 
uitvoering i.p.v. de mooie plannen en conventionele uitvoering wat vaak gebeurt. Dit is in 
onderstaande doelstelling opgenomen welke vanuit D. van der Steen zijn bepaald. 
 
 

6. Doelstellingen ketenanalyse 
Vanuit bovenstaande uitwerking heeft het MT, ondertekend door Matthijs Haveman, 
besloten de volgende maatregelen op te pakken als D. van der Steen. 
 

1. Het percentage gewonnen aanbestedingen waarin duurzaam asfalt ingezet kan/mag 
worden vergroten naar 25% van het totaal; 

2. Keuze voor duurzamere asfalt-soort i.p.v. conventioneel asfalt, groeien van 10% naar 
minimaal 20% van de werken in 2021. 
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Ambitiebepaling 

Deze reductiedoelstelling zien wij als ambitieus gezien we onze opdrachtgevers moeten 
aanmoedigen om de keuze voor deze type asfaltmengsels te maken. Hiervan merken we 
momenteel dat ondanks het ‘winnen’ van een aanbesteding de keuze voor uitvoering nadien 
nog veranderd kan worden. 
 
 

7. Verantwoordelijk persoon en ondertekening doelstellingen 
 
Digitaal ondertekend 
 
Matthijs Haveman 
Bedrijfsleider en KAM-coördinator 
Eindverantwoordelijke CO2 prestatieladder portfolio. 
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