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1 | Inleiding en verantwoording  

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

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

beschrijft de ketenanalyse van het toepassen van asfalt voor projecten.  

1.1 Activiteiten Willemen Infra 

Willemen Infra is onderdeel van de Willemen Groep en voert werken uit in voor algemene 

infrastructuurwerken:  

asfalt-, wegenis-, grond-, riolerings-, water-, bestratings-, slem-, gietasfalt- en 
bestrijkingswerken. Bijkomend omvat dit ook de productie, ontwerp en ontwikkeling van 

asfalt, betonproducten en puingranulaten, werken van burgerlijke bouwkunde, 

betonherstellingen en onderhoud en herstelling van wegenbouwmaterieel. 

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. Willemen Infra 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 

Willemen Infra is onderdeel van de Willemen Groep en sinds eind 2020 in het bezit van 

een certificaat op de CO2-Prestatieladder. Daarnaast is Willemen Infra en de Willemen 
Groep als geheel zich bewust van de noodzaak haar bedrijfsvoering te verbeteren en pakt 

daarom ook pilots met nieuwe systemen op.  

Een pilot is een (geheel of gedeeltelijke) test van een voorgestelde oplossing die we op 

kleine schaal uitvoeren om zo de effecten van die oplossing beter te begrijpen. Bovendien 
kunnen we, door te leren van de pilot, de oplossing op grote schaal effectiever 

implementeren. Deze pilots gaan over het onderzoek naar het optimaliseren van de 

transportplanning, het maximaal toepassen van recyclagemateriaal waardoor minder 
primaire grondstoffen nodig zijn tot het toepassen van alternatieve energiebronnen die 

minder CO2-uitstoten. Een aantal van deze pilot volgen eerst een traject van onderzoek 

en ontwikkeling. 
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1.5 Leeswijzer 

In dit rapport presenteert Willemen Infra de ketenanalyse van het gebruik van gasolie 

diesel 

1. Hoofdstuk 2: Scope 3 emissies & keuze ketenanalyse 

2. Hoofdstuk 3: Identificeren van schakels in de keten 

3. Hoofdstuk 4: Kwantificeren van de emissies 

4. Hoofdstuk 5: Reductiemogelijkheden 

5. 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 Willemen Infra 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 Willemen Infra 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 2 een combinatie gekozen moet worden en uit de top 

zes een tweede combinatie om een ketenanalyse over op te stellen.  

1 Infrawerken overheid 

2 Productie overheid 

3 Infrawerken privaat 

4 Infrawerken semi overheid 

5 Productie privaat 

6 Productie semi-overheid 

Uit de analyse blijkt dat de productie van asfalt voor Willemen Infra in deze combinaties 

de belangrijkste activiteit is. De productie van dit materiaal kost zeer veel energie en 

veroorzaakt daardoor veel CO2-uitstoot. De product-markt combinatie ‘Infrawerken – 
privaat’ is de interessantste combinatie, aangezien hier nog enige vrijheid in toe te passen 

materialen is, in tegenstelling tot de combinatie ‘Infrawerken – overheid’, waar vanwege 

strikte bestekeisen geen mogelijkheden tot alternatieven gevonden kunnen worden.  

Door Willemen Infra is gekozen om één ketenanalyse te maken van een product uit de 
combinatie ‘Infrawerken – overheid’. Het onderwerp asfalt zal zowel de inkoop van 

grondstoffen omvatten alsook de productie en transport, waardoor de belangrijkste 
activiteiten binnen de combinatie worden geanalyseerd. De tweede ketenanalyse is 

geschreven over het gasolie diesel. Dit onderwerp is van toepassing op alle product-markt 

combinaties en gaat verder in op de leveranciers en het verbruik van onderaannemers 

en de potentiële reductie daarvan. 

2.2 Scope ketenanalyse 

Deze ketenanalyse heeft betrekking op het gasolie diesel-gebruik van Willemen Infra. Het 
beperken van het eigen verbruik heeft een domino-effect voor de hele keten. Doordat 

Willemen Infra minder brandstof verbruikt, hoeft er minder brandstof te worden 

aangevoerd. Wat weer betekent dat er minder productie nodig is. 

Met deze ketenanalyse willen ook nakijken wat het aandeel is voor het toeleveren van 

deze brandstoffen op de verbruikspunten door onze leveranciers en door onze eigen 

tankwagens en emulsiespuitwagens. 

Verder worden buiten de acties naar eigen verbruik ook deze inzichten verder in de keten 

bekeken om zo te komen naar afspraken met onze leveranciers en onderaannemers. 

In de bouwsector meer bepaald de infrastructuursector is het gasolie- dieselverbruik een 
groot aandeel in de CO2 uitstoot. Bij Willemen Infra was dit in 2020 29% van de totale 

CO2-footprint. 
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2.3 Primaire & Secundaire data 

In deze ketenanalyse wordt voornamelijk gebruik gemaakt van primaire data aangeleverd 

door Willemen Infra. Daarnaast is gebruik gemaakt van diverse literatuur en onderzoeken 

over machines en materieel op alternatieve brandstoffen. 

VERDELING PRIMAIRE EN SECUNDAIRE DATA 

Primaire data Verbruiksgegevens gasolie diesel Willemen Infra voor 
machines, materieel en verwarming. 

Transporten door eigen tankwagens. 
Afstanden naar de verbruikspunten. 

Secundaire data Conversiefactoren. 
Transportafstanden leveranciers. 
Gemiddeld verbruik. 

Tabel 1: Verdeling primaire en secundaire data 

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 Willemen Infra 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).  

Gasolie diesel is rode diesel die onder een lager accijnstarief valt. Er is een 

herkenningsmiddel en een rode kleurstof aan toegevoegd om onderscheid te kunnen 
maken met 'gewone' diesel. In België mogen voertuigen die niet bestemd zijn voor de 

openbare weg en die niet aan de technische keuring onderworpen zijn wel nog gebruik 

maken van rode diesel. 

Op de Belgische markt vindt u twee types rode brandstof die voortkomen uit petroleum. 

Enerzijds is er gasolie, ook verwarmingsmazout genaamd, en anderzijds Gasolie Diesel. 

Het verschil tussen beide is het zwavelgehalte. 

Deze ‘rode diesel’ noemen we verder in deze ketenanalyse ‘gasolie diesel’. Als 
emissiefactor wordt hierbij dezelfde als deze van diesel (EUR) gebruikt uit de 

www.co2emissiefactoren.be. 

Gasolie Diesel wordt niet alleen voor verwarming gebruikt. Dat is het grootste verschil 

met traditionele mazout. Gasolie diesel wordt vooral als motorbrandstof gebruikt voor 

tractors en landbouwmachines, machines voor mobiele werven en stationaire motoren. 

 

 

 
 
 
 

Figuur 1: Schakels keten 

 

  

WTT TTW WTW 

well to tank tank to wheels 

 

well to pump pump to wheels well to wheels 

http://www.co2emissiefactoren.be/
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3.1  Ketenstappen  

In de keten van gasolie diesel zijn een aantal verschillende stappen te onderscheiden.  

Onderstaande figuur beschrijft de diverse fasen in de keten van gasolie diesel-gebruik. 

Hieronder worden deze stappen omschreven. 

Figuur 2: Ketenstappen 

 

3.1.1 Winning 

In deze stap van de keten wordt de grondstof voor gasolie, ruwe aardolie, gewonnen door 

middel van bijvoorbeeld jaknikkers of een boorplatform op zee. 

 

3.1.2 Transport 

De keten van aardolie omvat de winning, raffinage, opslag en gebruik. Tussen iedere stap 

dient het materiaal vervoerd te worden. Het transport van bron naar raffinaderij gebeurt 

wereldwijd voor 40% per pijplijn en voor 60% per schip. 

 

3.1.3 Raffinage 

Het raffinageproces bestaat uit twee stappen: ‘destillatie’ en ‘kraken’. Destillatie is het 

scheiden van ruwe olie in verschillende kwaliteiten (gas, benzine, kerosine, diesel, gasolie 
diesel enzovoorts). Het kraken is het chemisch omzetten van de organische 

aardoliemoleculen naar moleculen die betere eigenschappen hebben met betrekking tot 
de verbranding. Na het kraken worden de producten, afhankelijk van de bestemming, per 

pijplijn, schip of tankwagen naar de vervolgbestemming gebracht. 

 

3.1.4 Opslag 

Nadat de aardolie is verwerkt tot het gewenste eindproduct wordt het tijdelijk opgeslagen 

in speciale opslagtanks. Hierna wordt het geëxploiteerd naar verschillende afnemers. De 

afnemer binnen de keten van Willemen Infra is ProxiFuel en Bouts. 

 

3.1.5 Transport 

Uiteindelijk worden de producten als laatste getransporteerd naar de gebruikers. Naast 

de eigen tankwagens verzorgt ProxiFuel ook de distributie voor Willemen Infra. De gasolie 

diesel wordt over de weg getransporteerd. 

 

3.1.6 Gebruik 

Het eindstation van de olieproducten zijn de brandstoftanks van Willemen Infra. Hier 

worden de verschillende olieproducten gebruikt als brandstof voor de generatoren en het 

machinepark. 

De stappen raffinage en opslag zijn opgenomen in de stappen productie en transport van 

de diesel. 

 

Winning Raffinage 
Opslag bij 

ProxiFuel 
en Bouts 

Opslag 
Willemen 

Infra 

Gebruik 
Willemen 

Infra 
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3.2 Ketenpartners 

In de gasolie dieselketen zijn een aantal bedrijven aanwezig die het voor Willemen Infra 

mogelijk maken om gasolie diesel te gebruiken. Deze worden in de onderstaande tabel 

benoemd. 

 

Ketenstap Ketenpartner 

Winning van de aardolie Onbekend 

Productie van gasolie diesel Total 

Transport van gasolie diesel ProxiFuel/Bouts en Willemen Infra 

Gebruik gasolie diesel Willemen Infra - Mobilmat - Vandamme Madoe 

Andere ketenpartners worden in detail beschreven in het communicatieplan van Willemen 

Infra waarbij op basis van hun invloed en belang ook de frequentie, inhoud en vorm van 

de communicatie bepaald werd. 

 

Figuur 3: Stakeholdersanalyse 
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4 Kwantificeren van emissies 

Op basis van de beschrijving van de keten zoals weergegeven in hoofdstuk 3 is per 

ketenstap bepaald hoeveel CO2 wordt uitgestoten tijdens de diverse fasen van de keten. 

Elke paragraaf beschrijft een onderdeel van de keten en de bijbehorende CO2-uitstoot. 

4.1 Productie gasolie diesel 

De eerste schakel in de keten is het winnen van de grondstof. Aardolie wordt op zee 
gewonnen door middel van boorplatformen of op het land met pompen. Het omhooghalen 

van de aardolie kost veel energie en bij het opwekken van deze energie komt CO2 vrij. 
Datzelfde geldt voor de raffinage en het transport van de aardolie. Het proces van de 

productie wordt ook wel het ‘well to tank’ (WTT) proces genoemd. 

De conversiefactoren die gebruikt worden in scope 1 en 2 van Willemen Infra, zijn te 
vinden op www.co2emissiefactoren.be. Hier wordt ook een onderscheid gemaakt tussen 

de verschillende stappen in de keten. Zo is bijvoorbeeld de hoeveelheid CO2 per liter 

gasolie diesel voor het WTT-proces in kaart gebracht. Dit is 0,62 kg CO2/liter. 

Aan de hand van de verbruikte liters in 2020 (referentiejaar) is het mogelijk om te 
berekenen hoeveel CO2 er bij de productie van gasolie-diesel is vrijgekomen. In 2020 

heeft Willemen Infra in totaal 2.674.207 liter gasolie diesel afgenomen voor de 
werkplaatsen, sites en projecten. In totaal is bij de productie van gasolie diesel voor 

Willemen Infra 1.658 ton CO2 uitgestoten. 

4.2 Transport 

De geproduceerde gasolie wordt van de opslagplaats naar diverse locaties bij Willemen 
Infra getransporteerd door eigen tankwagens of door tankwagens van ProxiFuel/Bouts. 

Tijdens het transport produceren de tankwagens ook CO2-uitstoot. Deze hoeveelheid is 
afhankelijk van de grootte van de lading en de afstand. Voor het kwantificeren van de 

transportactiviteiten in de keten is gebruik gemaakt van de conversiefactoren van  

www.co2emissiefactoren.be. 

Willemen Infra beschikt over diverse mobiele brandstoftanks welke worden ingezet op de 

projectlocaties. Deze opslagtanks kunnen gebruikt worden voor generatoren en de 

machines op de bouwplaats. 

De opslagtanks worden bijgevuld zodra deze tank bijna leeg is. Afhankelijk van de tanks 
is daarbij het aantal transporten vastgesteld. Het aantal leveringen is bepaald op basis 

van de inhoud van tankwagens. De afstand tussen het afhaalpunt bij Total of Bouts en 
de projectlocaties is gebaseerd op het aantal gereden kilometer van de eigen tankwagens 

en een berekening op basis van ton km voor de leveringen van Proxifuel en Bouts. Deze 
berekening ligt in lijn met een alternatieve berekening waarbij ifv het aantal leveringen, 

gemiddeld verbruik en gemiddelde afstand tot projectlocaties werd genomen. 

Op de werven worden ook diverse wegenbouwmachines en materieel zoals kranen 

rechtstreeks getankt door de 3 tankwagens van Willemen Infra. 

De 9 emulsiespuitwagens leveren ook brandstof aan vanuit de asfaltcentrales voor de 
machines en materieel op de werf. Dit doen ze samen met de aanvoer bitumenemulsie 

(5000 l), water (250 l) en Adblue (150 l). Conform ADR transport is dit maximaal 450 

liter mazout per vracht. 

  

http://www.co2emissiefactoren.be/
http://www.co2emissiefactoren.be/
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Emulsiespuitwagen   

tankinhoud (liter) product  
5000 emulsie 85% 

250 water 4% 

150 ad blue 3% 

450 gasolie diesel voor werven 8% 

5850 Totale inhoud  

Het aandeel in ton CO2 komt hier vanuit het dieselverbruik in liter van de 3 tankwagens 

en we rekenen 8% van het verbruik gebaseerd op de tankinhoud van de producten die 

deze emulsiespuitwagen mee heeft. 

Hiervoor gebruiken we de emissiefactor voor diesel ‘well to wheel’ (WTW) vanuit of 

www.co2emissiefactoren.be:  3,2 kg CO2/liter  

 

Jaar: 2020 Aantal 
leveringen 

Liter diesel 
getransporteerd 

Liter 
verbruikt 

CO2 
(ton) 

Tankwagens 
ProxiFuel/Bouts 

502 1.813.876  198 

Eigen tankwagens  860.331 38184 119 

Infra West   9465  

Infra Oost   13574  

Infra Noord   14136  

Transport brandstof via 
emulsiespuitwagens 

  7200 23 

TOTAAL    340 

In totaal is bij het transporteren van de gasolie diesel voor Willemen Infra 340 ton CO2 

vrijgekomen. 

Het aandeel van eigen tankwagens en de emulsiespuitwagen is mee opgenomen in scope 

1 dieselverbruik wagenpark uit de CO2 footprint bij Willemen Infra. 

4.3 Verbranding 

In de laatste stap van het ketenproces wordt de gasolie diesel gebruikt als brandstof voor 
het gehele wagen- en bedrijfsmiddelenpark. Bij het verbranden van gasolie diesel komt 

natuurlijk ook CO2 vrij. Dit heet ook wel het ‘tank to wheel’ (TTW) proces. De 
conversiefactoren die gebruikt worden in scope 1 en 2 van Willemen Infra zijn te vinden 

op www.co2emissiefactoren.be. Hier wordt ook onderscheid gemaakt tussen de 
verschillende stappen in de keten. Zo is bijvoorbeeld de hoeveelheid CO2 per liter gasolie 

diesel voor het TTW- proces in kaart gebracht. Dit is 2,58 kg CO2. De verbruikte liters in 

2020 worden ook hier gebruikt om de totale uitstoot te berekenen. 

In totaal is bij het verbranden van gasolie diesel van Willemen Infra 6.899 ton CO2 

uitgestoten. 

  

http://www.co2emissiefactoren.be/
http://www.co2emissiefactoren.be/
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4.4 Overzicht CO2-uitstoot in de keten 

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

tabel en een taartdiagram gepresenteerd. 

Fase Uitstoot (ton CO2) % 

Productie (gasolie-diesel) 1658 
 

19 

Transport door eigen 
tankwagens (diesel) 

142 2 

Transport scope 3 (diesel) 
 

198 2 
 

Verbranding (gasolie-diesel) 
 

6899 77 

Totaal 
 

8997  

  

 

De emissies die vrijkomen bij de productie, onderhoud en sloop van een machine of 

materieel worden bepaald in een Life Cycle Analysis, LCA. Deze worden nu meestal niet 

meegenomen in beschouwingen, maar worden met de komst van nieuwe technieken zoals 

batterijen en hogedruktanks steeds belangrijker. Deze aspecten gaan bij een update van 

deze ketenanalyse, zeker als we verder kijken naar alternatieve brandstoffen of 

energiedragers meer in detail verwerkt worden. 

  

Uitstoot (ton CO2)

Productie gasolie diesel Transport via eigen tankwagens

Transport via externe tankwagens (scope 3) Verbranding gasolie diesel
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5 Reductiemogelijkheden 

5.1 Plan van aanpak ketendoelstelling 

Het plan van aanpak omtrent reductiemaatregelen is samengesteld op basis van de input 

van medewerkers, opdrachtgevers, keteninitiatieven, energieaudits en andere 
belanghebbenden. De maatregelen hebben een (in)directe invloed op de energiestromen 

van Willemen Infra en daarmee op de CO2-emissies. Daarnaast worden de 
analyseresultaten geëvalueerd door de verantwoordelijke voor de CO2-prestatieladder 

binnen Willemen Infra. Tenslotte publiceert de SKAO ook ieder jaar een lijst met 
reductiemaatregelen, die vergelijkbare bedrijven reeds hebben geïmplementeerd, als 

hulpmiddel. Al deze input resulteert in het plan van aanpak, dat volgens Willemen Infra de 

potentie heeft om de jaarlijkse CO2- doelstellingen te behalen. Mocht bij de jaarlijkse 
voortgangsrapportage blijken dat er bijsturing vereist is om de doelen te behalen, zal 

Willemen Infra het plan van aanpak aanpassen.  
 

In het overzicht van de uitstoot in de keten is duidelijk te zien dat de verbranding van de 
gasolie diesel, dus het gebruik, het grootste aandeel heeft in deze keten. De 

reductiemaatregelen richten zich hierdoor voor een groot deel op het terugdringen van 
dit verbruik. Om nog verder naar zero emission voor materieel en machines te kunnen 

gaan dienen we ook deze ketenanalyse uit te breiden en te kijken naar potentiële 

alternatieven die hiervoor in aanmerking komen. Hier zit een taak voor Willemen Infra 
om dit samen met leveranciers en fabrikanten te onderzoeken en het uitvoeren van de 

nodige pilots. 

5.2 CO2 reductie in de keten en reductiedoelstelling  

Aan de hand van deze analyse kunnen reductiemaatregelen opgesteld worden. Bij het 

benoemen van kansrijke mogelijkheden om CO2 te reduceren zijn onder andere de 

volgende factoren van belang: 

• De hoeveelheid CO2 die bespaard kan worden door de maatregel 

• In welke mate Willemen Infra invloed heeft op het proces waar de maatregel 

betrekking op heeft 

• Haalbaarheid van de maatregel 

Per schakel in de keten is er reductie te behalen. De invloed van Willemen Infra reikt hier 

niet verder dan de leverancier van de brandstof. Om reductie te behalen zal Willemen 

Infra samen met Total/ProxiFuel/Bouts zich actief in moeten zetten.  

De volgende doelstellingen wil het bedrijf bespreekbaar maken voor chauffeurs van eigen 

tankwagens alsook met de leveranciers ProxiFuel/Bouts: 

• De rijstijl van chauffeurs aanpassen: deze is vooral van toepassing op eigen 

chauffeurs waar bij via het track and trace-systeem van ABAX de rijstijlanalyse 

wordt besproken met de chauffeurs.  

• Het regelmatig controleren van de bandenspanning 

• Het investeren in nieuwere en modernere motoren 

De volgende doelstellingen wil Willemen Infra bespreekbaar maken voor de leveranciers 

ProxiFuel/Bouts: 

• Het leveren van biobrandstoffen. De eis voor het toepassen van biobrandstoffen 

wordt in projecten in kader van de ladder steeds vaker gesteld.  
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• Concreter inzichtelijk maken hoeveel CO2 ProxiFuel/Bouts en deze uitstoot relateren 

aan het aantal geleverde liters aan Willemen Infra met als doel het aantal 

leveringen te optimaliseren. 

Willemen Infra wil zijn voorbeeldfunctie in de keten opnemen en een stimulans zijn om 

pilots op te nemen door met elektrisch materieel en machines te onderzoeken en 
gebruiken.  

Elektrische werktuigen leveren deze voordelen benefits op: 
• Elektrische machines zijn stiller en leveren minder geluidsoverlast op voor zowel 

werknemers als de omgeving. 
• Volledig elektrische machines leveren op de bouwplaats geen uitstoot op aan CO2 

en luchtverontreinigende stoffen. 
• De kosten voor onderhoud en energie zijn lager dan van machines op fossiele 

brandstoffen. Dit kostenvoordeel compenseert de hogere aanschafprijs. 

• Met name in stedelijk gebied of in stiltegebieden, kan de inzet van elektrische 
machines een gunningsvoordeel in de aanbesteding opleveren. 

 
Daarnaast gaat Willemen Infra actief op zoek naar andere alternatieven voor gasolie 

diesel die minder CO2-uitstoten.   
 

Hierbij willen we met de huidige leveranciers de mogelijkheden voor toeleveringen van 
HVO diesel in kaart brengen. Deze HVO-diesel kan  dan in onze projecten ook door onze 

onderaannemers gebruikt worden. De emissiefactor ‘well to wheel’ (WTW)van HVO diesel 

is  vanuit www.co2emissiefactoren.be: 0.345 kg CO2/liter, wat significant lager is dan 
deze van gasolie diesel.  

 
We werken ook aan een pilot om waterstof in te zetten als (gedeeltelijke) vervanging van 

gasolie diesel. Willemen Infra is lid van Waterstof Industrie Cluster van Waterstofnet 
waarbij door participatie en kennisdeling de meest passende toepassingen voor H2 

kunnen uitgewerkt worden. De emissiefactor ‘well to wheel’ (WTW)van groene waterstof 
is vanuit www.co2emissiefactoren.be: 0.76 kg CO2/kg. 

Wat de juiste invloed is van deze toepassing al dan niet in een hybride toepassing en 

rekening houdend met het verbruik en kostprijs gaat in een aparte analyse verder 
uitgewerkt worden.  

 
De analyse voor vervanging van gasolie-diesel naar HVO-diesel en waterstof staan 

gepland om verder onderzocht te worden in 2022. 

Vanaf 2022 wil Willemen Infra zich in eerste instantie inzetten in het vergroten van het 

inzicht van het brandstofverbruik van haar eigen wagenpark en materieel en dat van haar 

inhuur. 

Het beperken van het eigen verbruik heeft een domino-effect voor de hele keten. Doordat 

Willemen Infra minder brandstof verbruikt, hoeft er minder brandstof te worden 

aangevoerd. Wat weer betekent dat er minder productie nodig is. 

Nieuwere motoren hebben daarnaast een lagere CO2-uitstoot dan oudere motoren. Door 
de bovenvermelde van Willemen Infra zal zowel het eigen machinepark minder gaan 

uitstoten als deze van de onderaannemers en leveranciers (scope3).  

Om de scope 3 uitstoot in de keten van onderaannemers van gasolie-diesel te reduceren, 

heeft Willemen Infra de volgende doelstelling geformuleerd: 

 

Willemen Infra wil in 2026 voor 50% gebruik maken van inhuur met minimaal 

Stage/Tier 4, Euro 5 óf een CO2-reductiebeleid. 
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Willemen Infra heeft zelf grote invloed op de grootste emissiebron binnen de keten, het 

gebruik van de diesel. Om dit te verminderen heeft Willemen Infra de volgende 

maatregelen omschreven die vallen onder scope 1, 2 of 3:  

• Regelmatig onderhoud aan materieel laten plaatsvinden. Dit verlengt de 

levensduur van het materieel en zorgt ervoor dat deze minder verbruiken. 

• Onderzoek doen naar de mogelijkheid voor optimalere samenstelling van 

brandstof. De keten van alternatieve brandstoffen is in deze analyse nog niet in 

beeld gebracht, maar zal bij een update meegenomen worden. 

• Bij vervanging van oud materieel en machines, zuinig nieuw materieel en 
machines aanschaffen. De keten van gebruikte materieel moet in kaart gebracht 

worden om het juiste aandeel te kennen. 

Voorbeelden van energiezuinig materieel en machines: 

- Rupskraan met schone Stage 5 dieselmotor; 

- Smeltwagen met elektrische aandrijving voor smelten verf 
wegmarkeringen. De vrachtwagen is voorzien van een schone Euro6 

dieselmotor, die op de werklocatie niet hoeft te blijven draaien; 

- Inlinepaver waarmee asfaltploegen twee lagen asfalt tegelijk kunnen 

aanbrengen. Deze machine is voorzien van een Stage 4 dieselmotor; 

- Markeringsmachines op accustroom; 

- Diverse machines op accu’s, zoals trilplaten, stampers, doorslijpers en 
breekhamers; Deze genereren minder uitstoot en lawaai en is beter voor 

de omgeving en de collega die de machine bedient. 

- Asfaltafwerkmachines met Stage 5 dieselmotor; 

- Tandem trilwalsen met Stage 5 dieselmotor; 

- Elektrische heftrucks en veegmachine op de ateliers; elektrische  

transpaletten 

• ‘Het Nieuwe Rijden’ instrueren bij eigen chauffeurs als externe transporteurs.  

• ‘Het Nieuwe Draaien’ instrueren bij medewerkers van machines alsook 

onderaannemers en leveranciers hierin betrekken. 

• Omschakelen naar hybride of elektrische machines. Dit sluit de hele keten van 

diesel uit en de emissie en zorgt ervoor dat de leveranciers elektrisch aangedreven 

machines as alternatief gaan produceren en aanbieden.  

• Studie en piotcase opzetten voor H2-aangedreven machines. Dit sluit de hele 

keten van diesel uit en de emissie en zorgt ervoor dat de leveranciers H2-

aangedreven machines as alternatief gaan produceren en aanbieden.  

• Gebruik hybride aggregaat of battery packs ter vervanging van dieselgeneratoren. 
Hiervoor verwijzen we naar de ketenanalyse van Franki Construct. Franki 

Construct is een bedrijf uit de Willemen Groep gespecialiseerd in burgeerlijke 
bouwkunde waarmee Willemen Infra vaak samen infrastructuurprojecten mee 

uitvoert. 

Hierbij wordt actief overleg gepleegd met de groepsleverancier van deze 
aggregaten waarbij een soort stappenplan werd uitgewerkt om enerzijds te kijken 

waar deze toepasbaar is en anderzijds wat hierbij het kostenbaten plaatje is. 
Deze besparingen kunnen een grote aanwinst zijn, niet alleen voor Willemen Infra  

zelf, maar ook voor de keten en de gehele sector. Door in de ontwikkeling en 
promotie van Battery Packs een leidende rol te nemen, kan Willemen Infra invloed 

uitoefenen op brandstofbesparing in de sector, waardoor sectorgenoten ook als 

ketenpartners van Willemen Infra beschouwd worden. 
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• Implementatie elektrisch opladen van materieel en machines op projectlocatie. Dit 

schept de mogelijkheden om verbeterd gebruik te kunnen doen. Willemen Infra 

heeft in dit kader een eigen ontwikkeling gedaan voor een elektrische laadpaal die 

kan gebruikt worden op werflocaties. Deze ontwikkeling heeft Willemen Infra 

gedaan in samenwerking met de groepsleverancier van de laadpalen. Dit zal ertoe 

leiden dat de eigen materieeldienst deze laadpalen in beheer heeft om te kunnen 

inzetten op diverse projectlocaties. Deze laadpalen gaan zodanig geconfigureerd 

worden dat ook derden (onderaannemers, leveranciers, opdrachtgevers, 

bezoekers,…) hiervan kunnen gebruik maken via een laadpas waarbij de 

afgenomen elektriciteit aan een afgesproken tarief rechtstreeks zal gefactureerd 

worden. 

In onderstaande tabel staan de voornaamste CO2 reductiemaatregelen voor deze 

ketenanalyse per scope vermeld. 

CO2-Reductiemaatregel 
Reductie 

in scope 

Reductie 

footprint 

SCOPE 1 - Materieel 

2x per jaar controle bandenspanning machines 2,00% 0,50% 

Elektrisch handgereedschap 1,00% 0,20% 

Bij inkoop machines -> EURO 5 motoren /Stage/tier 4 10,00% 3,00% 

Track & Trace systeem op het materieel    

Toepassen van HVO-diesel bij projecten 5,00% 1,50% 

Cursus 'Het Nieuwe Draaien' machines 2,00% 0,50% 

Gebruik van hybride generatoren ipv dieselgeneratoren 2,00% 0,50% 

SCOPE 2 - Elektraverbruik 

studie materieel naar 100% elektrisch   

studie machines naar 100% elektrisch   

SCOPE 3 - Keten 

Opdrachtgevers adviseren voor toepassen HVO-diesel in projecten    

Bij inhuur machines -> EURO 5 motoren /Stage/tier 4    

Keten van HVO -diesel kwantificeren    

Keten van waterstof kwantificeren     

5.3 Onzekerheden en verbetermogelijkheden in informatie 

Om het inzicht in de uitstoot in de keten te vergroten, zou het inzichtelijk moeten worden 

gemaakt hoeveel CO2-uitstoot er plaatsvindt bij het transport tussen de winning en de 
raffinage. Dit is niet meegenomen in de huidige analyse omdat we hierbij geen invloed 

hebben. De huidige berekening voor transport van ProxiFuel en Bouts is gebaseerd op 

twee aannames: 
De gemiddelde afstand van Total stations (Proxifuel) naar projectlocaties van Willemen 

Infra zijn geschat op 30 kilometer enkele rit.  
Het aantal leveringen van ProxiFuel en Bouts vanuit de tussenopslaglocaties is gebaseerd 

op verkregen data en geschat aan de hand van het volume van tankwagens (20.000 
liter). Dit volume is op zichzelf ook een aanname. 
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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 

Factsheet Brandstoffen voor wegverkeer 
– Kenmerken en perspectief 
 

Verschil Euronormen 
 

www.co2emissiefactoren.nl en  
www.co2emissiefactoren.be  

Emissiefactoren CO2 

Ketenanalyse Hybride Aggregaat Franki Construct nv 2021 

Data ProxiFuel Via mail 

Data Total Via website 

Data Bouts Via mail 

  

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 

  

http://www.co2emissiefactoren.nl/
http://www.co2emissiefactoren.be/
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7 | Verklaring opstellen ketenanalyse 

Deze ketenanalyse is opgesteld door Franky Van den Berghe. De ketenanalyse is 

daarnaast volgens het vier-ogen principe gecontroleerd door De Duurzame Adviseurs. De 
Duurzame adviseurs zijn verder niet betrokken geweest bij het opstellen van het CO2-

reductiebeleid van Willemen Infra, 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: 

 

 

 

 

 

 

 

Franky Van den Berghe 

Duurzaamheidsmanager 
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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 kan Willemen 

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, kan Willemen niet aansprakelijk 

worden gesteld. 

In geen enkel geval is Willemen, 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 Willemen Infra. 

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

toestemming door Willemen Infra. 
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