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1 | Inleiding en verantwoording  

In het kader van het behalen van niveau 4 op de CO2-Prestatieladder voert Franki Construct 

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

de ketenanalyse van het gebruik van een hybride aggregaat in projecten.  

1.1 Activiteiten Franki Construct 

Franki Construct is onderdeel van de Willemen Groep en voert werken uit in burgerlijke 

bouwkunde (bruggen, tunnels, viaducten, industriële en logistieke gebouwen, 

warmtekrachtcentrales, biomassa installaties, waterzuiveringsinstallaties, tankenparken voor 

de petrochemie) en gebouwen (kantoorgebouwen, renovaties, utiliteitsbouw zoals scholen, 

brandweerkazernes en culturele centra). Naast de klassieke werken voert Franki Construct 

projecten uit in DBFM- en PPS-formule, waarbij de eigen inbreng wat betreft ontwerp en 

financiering doorslaggevend zijn. 

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. 

Franki Construct 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 

Franki Construct is onderdeel van de Willemsen Groep en sinds 2016 in het bezit van een 

certificaat op de CO2-Prestatieladder. Daarmee is zij één van de weinige bedrijven in België die 

in het bezit is van dit certificaat. Daarnaast is Franki Construct en de Willemsen Groep als 

geheel zich bewust van de noodzaak haar bedrijfsvoering te verbeteren en pakt daarom ook 

pilots met nieuwe systemen op. Een voorbeeld hiervan is de hybride aggregaat, die in deze 

ketenanalyse beschreven wordt. Franki Construct ziet zichzelf als koploper in de sector. 

1.5 Leeswijzer 

In dit rapport presenteert Franki Construct de ketenanalyse van het gebruik van staal en beton 

• 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 Franki Construct de meeste 

invloed heeft om de CO2-uitstoot te beperken.  

De achterliggende berekeningen zijn terug te vinden in bijlage 4.A.1 Kwalitatieve Analyse. 

2.1 Selectie ketens voor analyse 

Door middel van een kwalitatieve scope 3 analyse is bepaald welke product-markt combinaties 

voor Franki Construct relevant zijn en waar mogelijkheden om invloed uit te oefenen en 

besparingen te realiseren. Conform de voorschriften van de CO2-Prestatieladder 3.1 zal uit de 

top twee combinaties een onderwerp gekozen worden om een ketenanalyse over op te stellen. 

De top twee betreft: 

1. Industrie – Privaat 

2. Gebouwen – Overheid 

2. Burgerlijke bouw - Overheid 

Uit de analyse blijkt dat de inkoop van metaal en beton voor Franki Construct in alle combinaties 

de belangrijkste activiteit is. De productie van deze materialen kost zeer veel energie en 

veroorzaakt daardoor veel CO2-uitstoot. De product-markt combinatie ‘Industrie – Privaat’ is 

de belangrijkste combinatie, aangezien hier nog enige vrijheid in toe te passen materialen is, 

in tegenstelling tot de combinatie ‘Burgerlijke bouw – Overheid’, waar vanwege strikte 

bestekeisen geen mogelijkheden tot alternatieven gevonden kunnen worden. 

Door Franki Construct is gekozen om één ketenanalyse te maken van een product uit de 

combinatie ‘Industrie – Privaat’. Het onderwerp gewapend beton zal zowel de inkoop van metaal 

als beton omvatten, waardoor de belangrijkste activiteiten binnen de combinatie worden 

geanalyseerd. De tweede ketenanalyse is geschreven over het toepassen van een hybride 

aggregaat op de bouwplaats. Dit onderwerp is van toepassing op alle product-markt 

combinaties en gaat verder in op het verbruik van onderaannemers en de potentiële reductie 

daarvan. 

2.2 Scope ketenanalyse 

In deze ketenanalyse wordt de toepassing van gewapend beton beschreven. Daarbij is aan de 

hand van de hoeveelheid door Franki Construct ingekocht staal en beton in 2019 een inschatting 

gemaakt van de hoeveelheid CO2 die hierbij in de keten is vrijgekomen. Daarbij zijn grotendeels 

ook gegevens van de staal- en betonleverancier gebruikt, met name voor transportafstanden. 

Voor de productie van staal en beton zijn algemene cijfers gebruikt vanuit literatuurbronnen. 

2.3 Primaire & Secundaire data 

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

Franki Construct. Daarnaast is gebruik gemaakt van diverse literatuur en onderzoeken over 

beton en staal. 

 

VERDELING PRIMAIRE EN SECUNDAIRE DATA 

Primaire data Hoeveelheden staal en beton 
Transport van grondstoffen naar leverancier 

Afstand vanaf leverancier naar projecten (gemiddelde) 

Secundaire data Winning van grondstoffen en productie staal en beton 
Verwerking in project, verbruik van machines 

Breken van beton 

Tabel 1: Verdeling primaire en secundaire data 
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2.4 Allocatie data 

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

De bedrijfsactiviteiten van Franki Construct 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 “producten” of “werken” ook gepaard 

met energiegebruik en emissies (downstream).  

Figuur 1 beschrijft de diverse fasen in de keten van gewapend beton. Hieronder worden deze 

stappen omschreven. 

  

Figuur 1: Ketenstappen van gewapend staal 

3.1 Ketenstappen  

In de keten van gewapend beton zijn een aantal verschillende stappen te onderscheiden. Deze 

lopen van de productie van beton en staal, via het transport naar leverancier naar project naar 

verwerking van het materiaal in het project en uiteindelijk de recycling aan het einde van de 

levensduur.  

Naar de duurzaamheid van beton en de CO2-uitstoot in de keten zijn meerdere onderzoeken 

verricht. Door de CE Delft5 is de volgende klimaatimpact in Nederland van verschillende fasen 

in de keten berekend. 
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In de huidige ketenanalyse zal de CO2-uitstoot van de fasen winning van grondstoffen, 

productie van staal en beton, transport, verwerking in project en einde van de levensduur 

meegenomen worden. 

3.2 Ketenpartners 

De belangrijkste ketenpartner zijn de leveranciers van het staal en beton. Voor staal is dat 

onder andere Staalbeton van Rijkevorsel. Voor beton worden lokale leveranciers ingeschakeld, 

dit gaat dus om meerdere partners van Franki Construct.  
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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 Toegepast beton en staal 

Door Franki Construct is in 2019 in totaal 3.412 ton staal en 32.730 m3 beton verwerkt in 

projecten. Het meest toegepast type staal is BE500S (geribde staaf), het meest toegepaste 

type beton is C35/45 (gewone sterkteklasse). Deze hoeveelheden zijn gebruikt om de totale 

CO2-uitstoot in de keten over het jaar 2019 te berekenen. 

4.2 Productie beton en staal 

Voor de productie van beton en staal zijn algemene cijfers die bekend zijn vanuit de literatuur 

gebruikt. Vanuit de leveranciers zijn helaas geen specifieke emissiegegevens beschikbaar. 

4.2.1 Productie beton  

Beton is een steenachtig materiaal dat bestaat uit meerdere componenten, waarvan cement de 

belangrijkste is. In combinatie met water verhardt cement zich. Naast cement en water worden 

nog toeslagmaterialen zoals grind, zand of steenslag toegevoegd. Door de goede 

beschikbaarheid van deze grondstoffen, de relatieve eenvoud van productie en gebruik en de 

mogelijkheden van toepassing is beton wereldwijd een veelgebruikt materiaal. 

De CO2-uitstoot van de winning en productie van betongrondstoffen voor Franki Construct is 

gebaseerd op een ketenanalyse van Schagen Groep (2016)1, waarin de CO2-uitstoot van hun 

betonproductie gekwantificeerd is. De totale productie van Schagen Groep was 84.713 ton 

beton. Uit deze gegevens blijkt dat per ton beton 0,073 ton CO2 is uitgestoten door de winning 

en productie van grondstoffen. Vertaald naar de hoeveelheden van Franki Construct is dit 5.771 

ton CO2.  

Materiaal Gewicht   Conversiefactor CO2 uitstoot  

CEM I 1.184 ton 800 kg/ton 947 ton CO2 

CEM II 7.113 ton 584 kg/ton 4.154 ton CO2 

CEM III 2.612 ton 300 kg/ton 784 ton CO2 

Densit 149 ton 800 kg/ton 119 ton CO2 

Vliegas 393 ton 0,0 kg/ton 0 ton CO2 

Grind en Steenslag 40.993 ton 3,12 kg/ton 128 ton CO2 

Zand 28.287 ton 2,42 kg/ton 68 ton CO2 

Puingranulaat 17 ton 2,42 kg/ton 0 ton CO2 

Plastificeerder 23 ton 1.000 kg/ton 23 ton CO2 

Water 3.942 kuub 0,00026 kg/kuub 0 ton CO2 

SOM: 84.713 ton     6.223 ton CO2 

        0,073 ton CO2/ton beton 

TOTAAL:     5.770,77 ton CO2 
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De grondstoffen voor beton worden in de betoncentrale vermengd met water, waarbij 

betonmortel ontstaat. Voor de productie van beton in de centrale wordt elektriciteit verbruikt 

wat, uitgaand van grijze stroom, 0,0012 ton CO2 per ton beton uitstoot. Dat komt neer op een 

CO2-uitstoot van 91,67 ton voor Franki Construct. 

  

Gewicht 

  Elektriciteitsverbruik Conversiefactor CO2 uitstoot 

Productie 
beton Schagen 84.713 ton 152.329 kWh 0,649 kg/kWh 99 ton CO2 

              0,0012 ton CO2/ton 
TOTAAL:       91,67 ton CO2 

In de betoncentrale van Schagen Groep nemen CEM I, CEM II en CEM III respectievelijk 1%, 

6% en 2% van het totale gewicht van het beton in, maar zorgen wel voor respectievelijk 11%, 

47% en 9% van de CO2-uitstoot voor de winning en productie van grondstoffen.  

De herkomst van grondstoffen is daarnaast erg belangrijk. Aan cement uit Oost-Europa is 

gemiddeld 70 kg CO2 per ton meer verbonden dan aan cement uit West-Europa. Aan de 

cementproductie in China is dit zelfs 220 kg CO2 per ton.2 

4.2.2 Productie staal 

Staal wordt geproduceerd vanuit ijzer, waarbij door verhitting het koolstofgehalte omlaag wordt 

gebracht om zo een taaier materiaal te verkrijgen, met hogere treksterkte en wat warm kan 

worden vervormd. Staal is door het omsmelten op hoge temperaturen een energie-intensief 

proces. Voor de productie van staal, inclusief winning van grondstoffen, is een emissiefactor 

van 1,8 ton CO2 per ton staal aangehouden (DuboCalc)3. 

  Leverancier   Gewicht   Conversiefactor CO2 uitstoot 

Staal Staalbeton, Rijkevorsel 3412 ton 1,8 ton CO2/ton 6.142 ton CO2 

TOTAAL:       6.142 ton CO2 

Door toepassing van te recyclen staal en staalschroot bij de productie van nieuw staal, wordt 

het productieproces minder intensief. Dit komt doordat het koolstofgehalte van de grondstoffen 

(het te recyclen staal) al laag is. Op dit moment wordt volgens Tata Steel zo’n 85% van het 

staal gerecycled4. Staal is in principe 100% recyclebaar. 

4.3 Transport 

4.3.1 Transport beton 

De grondstoffen van beton komen van relatief dichtbij; België, Duitsland, Nederland en 

Frankrijk. Vanuit de ketenanalyse van Schagen Groep is berekend dat voor het transport van 

grondstoffen 0,03 ton CO2 per ton beton wordt uitgestoten. De transportafstanden vanaf de 

betoncentrale naar project zijn vervolgens kort, omdat het beton zo snel mogelijk verwerkt 

moet worden. Hierbij is een inschatting gemaakt van een gemiddelde afstand van 14 km; de 

CO2-uitstoot hiervan is vervolgens berekend volgens factoren van de website 

www.co2emissiefactoren.nl. 
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Grondstof 
Transport 

middel Massa Afstand 
Conversie 

factor 
CO2 uitstoot 

(ton) 

Metselzand vrachtwagen  14.083 15 110  23,24 

Betonzand schip  14.205 200 65  184,66 

Grind en steenslag schip  40.993 600 65  1.598,73 
CEM I/II/III uit 

Erwitte vrachtwagen  5.455 290 110  174,00 
CEM I/II/III uit 

Beckum vrachtwagen  5.455 267 110  160,20 

Vliegas vrachtwagen  393 153 110  6,61 

Densit vrachtwagen  149 673 110  11,03 

   80.732    2.158,47 

       0,03 

       2.100,19 

 

Van locatie Afstand type vervoer 

Conversie 

factor CO2  uitstoot 

Lokale 
betonleverancier 14 km 

vrachtwagen 
>20t 0,11 kg/tonkm 120,97 ton 

 

4.3.2 Transport staal 

Naar de staalleverancier van Franki Construct wordt het staal voor 40% deel vanuit Parijs 

geleverd, de overige hoeveelheden komen vanuit Madrid en Nuremberg. Vervolgens wordt door 

de leverancier vanuit Rijkevorsel het staal geleverd aan de projecten van Franki Construct, met 

een inschatting van gemiddelde afstand van 68 km. Transport van het staal levert een uitstoot 

op van 0,089 ton CO2 per ton staal. Ook hier is weer gebruik gemaakt van de website 

www.co2emissiefactoren.nl voor het berekenen van de CO2-uitstoot. 

  
hoeveelheid 

(ton) 
Transport 
afstand 

Conversie 
factor CO2 uitstoot 

Parijs 1364,8 350 km 

0,1

1 

kg/tonk

m 52,54 ton CO2  

Spanje (Madrid) 1023,6 1620 km 

0,1

1 

kg/tonk

m 

182,4

1 ton CO2  
Duitsland 

(Nuremberg) 1023,6 625 km 

0,1

1 

kg/tonk

m 

70,37

3 ton CO2  

            
305,3

2 ton CO2  

            
0,089

5 
ton CO2/ton 
staal 

            
305,

32 ton CO2  

 

Van locatie Afstand type vervoer Conversiefactor CO2  uitstoot 

Rijkevorsel 68 km vrachtwagen >20t 0,11 kg/tonkm 25,52 ton CO2 
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4.4 Verwerking in project 

Voor verwerking van het beton in het project wordt gebruik gemaakt van een betonpomp, een 

trilnaad voor het verdichten van de betonmortel en een kraan en kubel. De verbruiken van 

deze machines zijn op basis van het onderzoek van CE Delft5. 

Machines   
MJ diesel/m3 
mortel 

MJ/liter 
diesel 

Conversie 
factor 

CO2  
uitstoot 

Betonpomp          

0,0

97 

kg CO2/ton 

mortel 7,62 

ton 

CO2  
Trilnaald voor verdichten 

betonmortel       

6,1

7 

kg CO2/m3 

mortel 

201,

94 

ton 

CO2  
Kraan en 

kubel   30,85   36  

3,3

1 kg/liter 

92,8

1 

ton 

CO2  

TOTAAL:        

302,
37 

ton 
CO2  

 

Voor de verwerking van het staal zijn helaas geen gegevens inzichtelijk. Omdat voor het staal 

wel gebruik van machines plaatsvindt, is grofweg aangenomen dat dit verbruik gelijk is aan dat 

van de kraan en kubel. Hoewel dit een hele grove benadering is, is de inschatting van totale 

CO2-uitstoot hierdoor realistischer dan wanneer geen verbruik meegerekend zou zijn. 

Machines 
MJ diesel/m3 
mortel 

MJ/liter 
diesel 

Conversie 
factor CO2 uitstoot 

Kraan en 

kubel 30,85   36  3,31 kg/liter 92,81 ton CO2 

TOTAAL:       

92,8

1 

ton 

CO2 

4.5 Verwerking einde levensduur (recycling) 

Aan het einde van de levensduur van het bouwwerk zal deze gesloopt worden en de materialen 

(puin, grof beton met wapeningsstaal) afgevoerd worden. Voor beton wordt steeds meer 

gezocht naar de mogelijkheden van recycling, zoals het toepassen van betongranulaat als 

fundering laag voor wegen, of als toeslagmateriaal in -opnieuw- beton. Daarvoor moet het 

beton wel eerst gebroken worden om het als fijner materiaal te kunnen verwerken. 

Aangenomen wordt dat alle beton wordt gebroken. Zoals eerder genoemd wordt staal voor 

85% gerecycled en kan het voor 100% gerecycled worden. De recycling van gewapend beton 

heeft volgens de database van DuboCalc een conversiefactor van –4,42 kg CO2 per ton. Met de 

eerdergenoemde percentages komt dat neer op een vermeden uitstoot van 360 ton CO2. 

Materiaal Recycling Gewicht   Conversiefactor CO2 uitstoot 

Gewapend beton 100% 78.552,00 ton -4,42 kg CO2/ton -347,05 ton CO2 

TOTAAL:      -347,05 ton CO2 

 

Materiaal Recycling Gewicht   Conversiefactor CO2 uitstoot 

Gewapend beton 85% 2900,2 ton -4,42 kg CO2/ton -12,81 ton CO2 

TOTAAL:      -12,81 ton CO2 
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4.6 Samenvatting: CO2-uitstoot in de keten 

In de totale keten van staal en beton van Franki 

Construct is in totaal 14.591 ton CO2 uitgestoten 

in 2019. Dat is 0,18 ton CO2 per ton gewapend 

beton. Verreweg het meeste van de uitstoot wordt 

veroorzaakt door de productie van het staal en 

beton, namelijk 78%. Ook het transport upstream 

en downstream is significant. De verwerking op 

het 

project en de end-of-life slechts een klein aandeel in de totale keten. 
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5 | Reductiemogelijkheden gewapend beton 

In de betonwereld is veel gaande m.b.t. het verduurzamen van de sector en het vinden van 

alternatieven en nieuwe mogelijkheden voor toepassing van beton. Helaas zijn veel van deze 

ontwikkelingen niet kwantificeerbaar op het gebied van CO2, en/of sterk afhankelijk van het 

type bouwproject. Daarom zijn in dit hoofdstuk vooral kwalitatief een aantal opties beschreven 

vanuit gevonden literatuur. In de cirkel van de LCA-methode weergegeven ziet dit er als volgt 

uit: 

5.1 Ontwerp van betonconstructies 

Door het Betonplatform zijn in 2014 een aantal mogelijkheden en ontwikkelingen voor 

duurzamer beton benoemd6 . Met betrekking tot het ontwerp van bouwwerken zijn dit de 

volgende: 

• Verlengen van economische levensduur: flexibiliteit en aanpasbaarheid van het ontwerp. 

Voorbeelden daarvan zijn de mogelijkheid om later extra trappenhuizen en sparingen toe 

te voegen, het zodanig dimensioneren van een constructie (bouwen met marge) dat later 

extra bouwlagen kunnen worden toegevoegd en een heldere verdeling tussen 

constructieve en niet-constructieve delen. Door Stichting Bouwresearch (SBR) is een 

uniforme catalogus met betrouwbare referentielevensduren van veel toegepaste 

bouwproducten op systematische wijze vastgelegd. 

• Materiaalarm bouwen: alleen daar beton plaatsen waar het nodig is. Denk aan 

bollenplaatvloeren, kanaalplaatvloeren, of I-liggers, die qua dimensionering erg in de 

buurt komen van staalprofielen. 

• Met (ultra-)hogesterktebeton (UHSB) kunnen veel slankere bouwdelen worden 

geproduceerd dan met beton van normale sterkte. Dit type beton heeft een hoger 

Figuur 1: duurzame opties in de keten van beton waarbij I = inkoop, O = ontwerp, T = transport, M = 

manufacturing. 
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cementgehalte waardoor het per m3 een hogere CO2-footprint heeft, maar door ook 

naar het benodigde volume, de wapening, het transport en de bekisting te kijken, kan 

(situatie-afhankelijk) UHSB gunstiger zijn dan gewoon beton. 

Daarnaast benoemt het rapport van CE Delft5 de mogelijkheid van betonkernactivering, waarbij 

voor het energieverbruik tijdens de gebruiksfase van een gebouw verminderd kan worden: 

Betonkernactivering: verwarmen of koelen van een ruimte door een vloeistof door diffusiedichte 

leidingen die in de kern van de betonnen vloer of het betonnen plafond zijn aangebracht in 

plaats van in de dekvloer. Lage temperatuurverwarming waardoor het gebouw ‘thermisch 

actief’ wordt gemaakt. Er is berekend wat het energiewinst is die wordt behaald met een lagere 

EPC (=EnergiePrestatieCoefficient) (0,4), die mede kan worden bereikt door een systeem zoals 

betonkernactivering. Per jaar kan een theoretische energiewinst worden gerealiseerd van 1,4 

PJ ten opzichte van nieuwbouw uit 2010 (EPC 0,8). 

5.2 Betonsamenstelling 

In de samenstelling van beton is veel winst te behalen, met name in het type cement dat wordt 

gebruikt. Dit vanwege de grote impact die de productie van beton, en daarbinnen weer de 

productie van cement, op de gehele keten heeft. CE Delft5 benoemt de volgende 

mogelijkheden: 

• Het gebruik van een duurzamer type cement ter vervanging van portlandklinker. Door 

het vervangen van 10% CEM I door een cement met klinkergehalte van 60% of minder, 

wordt de klimaatimpact van beton met 3% verlaagd. 

• Cementgebruik In Nederland wordt relatief veel met hoogovencement (CEM III) gewerkt. 

Door het lage klinkergehalte in CEM III is de CO2–uitstoot significant lager dan die van 

CEM I (figuur 17). In prefab beton wordt meer gebruikgemaakt van CEM I dan in 

betonmortel (in het werk gestort beton). Niet verrassend, want over het algemeen vraagt 

het productieproces van prefab om een beton met een kortere ontkistingstijd en dus een 

snelle sterkteontwikkeling in de eerste uren. Vaak wordt er gewerkt in gestroomlijnde 

cycli.6 

• Sterkteontwikkeling: de sterkte van beton ontwikkelt zich in de loop van de tijd 

(standaard wordt uitgegaan van 28 dagen als karakteristieke druksterkte). Hoe 

langzamer de cementhydrataten worden gevormd, hoe regelmatiger de bindingen zijn 

en dus hoe sterker het beton. Zowel het klinkergehalte als temperatuur en tijd hebben 

invloed op de sterkte van beton. Een hoger klinkergehalte en voorverwarmd beton 

zorgen ervoor het beton sneller op de gewenste sterkte is. Vanuit duurzaamheidsoogpunt 

kan ervoor gekozen worden de tijd van ontkisten later te stellen, zodat een lager 

klinkergehalte kan worden toegepast. 

5.3 Recyclingspercentage/betongranulaat 

Aan recycling van beton wordt veel aandacht besteed. Er zijn dan ook meerdere producenten 

die betongranulaat als nieuwe grondstof in beton gebruiken, of recyclingstechnieken proberen 

te optimaliseren: 

• Betongranulaat: wordt vooral toegepast bij bestratingsmateriaal. Vanwege de hoge eisen 

aan oppervlaktekwaliteit is het minder geschikt bij schoonbeton, maar ook hierin kan 

een bepaald recyclingspercentage worden toegepast. Zie bijvoorbeeld ook de 

beschrijving van de PLUS-producten van Van Nieuwpoort Betonmortel. 

• Recyclingstechnieken in ontwikkeling: elektrodynamische fragmentatie waardoor 

materialen in schoon zand, grind en cementsteen gescheiden worden. Door slim te 

breken (het onder druk afschuivend belasten van granulaat) worden ook zand, grind en 

cementsteen gescheiden met als bijkomend voordeel dat het grind licht geëtst is 

waardoor het beter hecht en er in het volgend proces minder cement nodig is.  
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5.4 3D-printen van beton 

3D-printen heeft de laatste jaren een flinke vlucht genomen. In juni 2017 heeft BAM Infra, in 

samenwerking met een flink aantal partners het startsein gegeven voor de eerste volledig 

constructief 3D-geprinte voorgespannen betonnen fietsbrug ter wereld. Het printen van 

betonnen elementen voor de bouw heeft grote voordelen in vergelijking met klassieke 

productietechnieken. 

• Men heeft meer vrijheid in het ontwerpen en het realiseren van constructieve 

oplossingen. Anders dan bij traditionele productietechnieken vaak het geval was, hoeft 

een voorwerp niet uit een massief stuk materiaal te worden gemaakt. 

• Het is een duurzame oplossing. Een 3D-printer brengt alleen materiaal aan waar nodig. 

Dat betekent dat minder beton nodig is en daarmee minder CO2-uitstoot. 

• Er is minder afval doordat er geen bekisting nodig is en er ook niet gefreesd hoeft te 

worden. 

• Het gehele productieproces verloopt beter en sneller en de foutmarge neemt af. Tijdens 

het proces bestuderen alle partijen hetzelfde ontwerp. Wijzigingen worden digitaal 

doorgerekend en zijn direct zichtbaar voor alle betrokkenen, al voor de daadwerkelijke 

productie. 

Niet elke mortel is geschikt voor dit productieproces. Een snel chemisch reagerende mortel leidt 

tot directe stijfheid, wat een probleem vormt wanneer er stagnaties of storingen zijn tijdens 

het proces. Een te langzaam reagerende mortel daarentegen remt het productieproces, omdat 

de mortel dan niet snel belast kan worden. Bij de ontwikkeling van de juiste printbare mortel 

is gezocht naar een balans tussen stijfheid en energie. 

Beton kenmerkt zich door het opnemen van gigantische drukbelasting. De trekbelasting is 

echter beperkt. Traditionele gebouwen van metselwerken en betonconstructies zijn zo 

ontworpen dat voornamelijk gebruik wordt gemaakt van de kracht van beton en de zwakte zo 

veel mogelijk beperkt wordt. Alhoewel 3D printen meer architectonische vrijheid biedt, zal dit 

altijd gepaard moeten gaan met de eigenschappen van beton. De balans tussen 

constructievormen, morteleigenschappen en bewapening is daarom van groot belang om 

architectonische vrijheid te realiseren8. 

5.5 Transport 

Het transport van beton en staal speelt slechts een relatief kleine rol in de CO2-uitstoot in de 

keten van Franki Construct. Toch kan ook hierop gewonnen worden, door het betrekken van 

leveranciers dichtbij projectlocatie en door het betrekken van leveranciers die op hun beurt de 

grondstoffen van dichtbij halen. Betongrondstoffen vanuit China zijn niet alleen ver weg, maar 

ook nog eens minder duurzaam geproduceerd dan in Europa. 

5.6 Duurzame betonnen straatelementen 

Aan betonnen straatelementen worden minder hoge eisen gesteld dan aan stortbeton voor in 

constructieve bouw, waardoor deze producten al verder in de ontwikkeling van alternatieve 

cementen en recyclingspercentages zijn. Voor de afwerking van een wegenbouwproject kunnen 

deze producten daarom interessant zijn voor onderaannemers of andere ketenpartners van 

Franki Construct. Voorbeelden van duurzame bestrating zijn de volgende:  

• Ecoton van V.d. Bosch Beton. In dit product wordt voor minimaal 15% secundaire 

grondstoffen toegepast. Grind wordt vervangen door menggranulaat, in dit geval 

gebroken puin. 

• Reduton van V.d. Bosch Beton. Door het toepassen van geopolymeren als 

cementvervanger wordt een CO2-reductie van 80% geclaimd. 

• ExcluNatura Pure Olivine, gemaakt door Excluton. Dit bestratingsbeton heeft een toplaag 

opgebouwd uit fijn puur Olivijn wat in staat is om CO2  af te breken en zware metalen 

aan zich te binden. 
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• BioBound Betonstraatstenen. Dit zijn circulaire, biobased betonstraatstenen gemaakt 

van gerecycled olifantsgras en betonpuingranulaat. 

• Stabilizer van ecoDynamic. Dit is een 100% natuurlijke gebonden verharding. Het is 

herbruikbaar en volledig circulair. De verharding is waterdoorlatend, koelend en stabiel.  

5.7 Duurzaam beton in België 

Door sector-breed bewustwording te stimuleren en de aandacht te focussen op verduurzaming 

van beton, kan een gezamenlijke inspanning verricht worden om de CO2-emissies in de sector 

te verlagen. In Nederland wordt hier meer aandacht aan besteed dan in België, waarschijnlijk 

mede door het bestaan van de CO2-Prestatieladder.  

In België bestaat wel een algemeen kwaliteitskeurmerk voor beton, namelijk het Benor Beton 

keur. De BENOR-certificatie van stortklaar beton houdt een bevestiging in door externe partijen 

dat het beton overeenkomstig de “beton-norm” NBN EN 206-1 (2001) + NBN B15-001 (2004) 

wordt samengesteld, geproduceerd en geleverd. Voorwaarde is wel dat het beton “op prestatie” 

of “op specificatie” wordt besteld (dit in tegenstelling tot de meer traditionele bestelling “op 

samenstelling”). 

Daarnaast wordt het CSC-keurmerk voor duurzaam en hoogwaardig beton steeds meer 

gevraagd. Het keurmerk CSC garandeert de duurzame productie van beton. Keurmerkhouders 

mogen CSC alleen voeren, als zij voldoen aan strenge eisen ten aanzien van betrouwbaarheid, 

deskundigheid, duurzaamheid en arbeidsveiligheid. Het keurmerk CSC geeft zekerheid voor de 

afnemers van beton. De duurzame productie van beton wordt gegarandeerd en geeft daarmee 

de benodigde basis om samen te werken.  

Het algemene beeld lijkt dat in België het thema Duurzaamheid minder hoog in de aandacht 

staat dan in Nederland. Wellicht dat op kleine schaal en lokaal bepaalde initiatieven spelen, 

maar deze worden dan niet prominent onder de aandacht gebracht. De betonsector heeft 

wellicht een aantal aanjagers nodig die een actieve rol willen spelen in de bewustwording ten 

aanzien van het thema duurzaamheid. Dit zal moeten gaan in overleg tussen opdrachtgevers, 

producenten en aannemers. Op dit moment gebeurt dit vooral in het Green Board van ADEB-

VBA, waar ook Franki Construct aan deelneemt. 

5.8 Reductiemogelijkheden Franki Construct 

Franki Construct ziet meerdere mogelijkheden tot verduurzaming van de betonketen, echter is 

haar eigen invloed op een deel van deze ontwikkelingen maar beperkt. 

5.8.1 Doelstellingen 

De grootste emissies in de keten worden veroorzaakt in de productiefase. Daarom zal Franki 

Construct in de projecten waarin zij invloed heeft (in DBFM-projecten), de mogelijkheid tot 

toepassing van alternatieve duurzame betonsoorten onderzoeken en aandragen aan de 

opdrachtgever. 

Daarnaast wil Franki Construct zich focussen op de emissiestroom waar zij de meeste invloed 

op heeft, namelijk het transport van de leverancier naar het project. Daarbij wil zij bij 

leveranciers zo dicht mogelijk bij de projectlocatie afnemen. Hiervoor wordt per project 

onderzocht wat de dichtstbijzijnde leverancier is. Voor monitoring van de voortgang wordt een 

inventarisatie bijgehouden van de uitgevoerde projecten en afstanden vanaf leverancier. 

Daarnaast wil Franki Construct ook zoeken naar duurzame vormen van vervoer, waarbij de 

voorkeur uitgaat naar vervoer over water. Hiervoor is een format opgesteld waarin afstanden, 

gewichten en type transport ingevoerd kan worden en daarmee automatisch de CO2 van het 

transport berekend wordt. Zodoende kan snel bepaald worden welk voordeel een ander type 

vervoer oplevert. 
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5.8.2 Aanbevelingen 
 

Onderwerpen waar Franki Construct op dit moment geen doelstelling voor formuleert, maar 

waar zij zich nog verder in zou kunnen verdiepen zijn de volgende: 

• Verder onderzoek naar de belangrijkste leveranciers van beton: hoe beschouwen zij de 

mogelijkheden van minder Portlandklinker en een hoger recyclingspercentage van beton? 

Zijn Nederlandse betonproducenten hier daadwerkelijk verder in dan Belgische 

producenten? 

• Keurmerk vergelijkbaar aan Beton Bewust in leven proberen te roepen; vanuit de Green 

Board heeft Franki Construct al een platform van bedrijven die welwillend staan tegenover 

verduurzamen van de sector. Daarnaast is Franki Construct geen kleine speler in de sector, 

dus heeft bepaalde invloed. Deze connecties en invloed kunnen Franki Construct potentieel 

de mogelijkheid geven om in samenwerking met een aantal partijen de aanjager van 

duurzaamheid in de Belgische betonsector te zijn.  
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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 

1 Ketenanalyse beton Schagen Groep, 2016 
2 Webpagina Duurzaam beton MBI – De Steenmeesters: link 
3 Database conversiefactoren DuboCalc 
4 Webpagina Circular economy Tata Steel: link 
5 Milieu-impact van betongebruik in de 
Nederlandse Bouw 

CE Delft., 2013 

8 Webpagina 3D Betonprinten Weber Beamix: link 

Tabel 2: Referentielijst voor ketenanalyse het gebruik van een hybride aggregaat in projecten 

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 4 

H9. Setting a reduction target - Hoofdstuk 5 

Tabel 3: Theoretische norm en onderbouwing ketenanalyse hybride aggregaten 

  

https://www.mbi.nl/over-mbi/beton/
https://www.tatasteeleurope.com/ts/sustainability/circular-economy
https://www.nl.weber/3Dbetonprinten
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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 Margriet de Jong. De ketenanalyse is daarnaast volgens 

het vier-ogen principe gecontroleerd en bijgewerkt door Cleo Bout. Cleo Bout is verder niet 

betrokken geweest bij het opstellen van het CO2-reductiebeleid van Franki Construct, wat haar 

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: 
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Disclaimer & Colofon 

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 Franki Construct. 

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

toestemming door De Duurzame Adviseurs. 
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