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1 | Inleiding en verantwoording  

In het kader van het behalen van niveau 5 op de CO2-Prestatieladder voert Aarsleff een 

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

de ketenanalyse van leidingrenovatie.  

1.1 Activiteiten Aarsleff  

Aarsleff, een landelijk werkende specialist op het gebied van sleufloze 

(riool)leidingrenovatie, is in 2017 ontstaan uit een eerder samenwerkingsverband vanaf 

2007 tussen Koninklijke BAM Groep nv en het Deense Per Aarsleff A/S, actief op de 

Nederlandse markt onder de naam Nelis Infra Aarsleff JV. 

Sleufloze (riool)leidingrenovatie door middel van de kousmethode, ook wel CIPP lining 

(Cured-In-Place Pipe lining) of kousrelining genoemd, voorkomt dat de straat wekenlang 

opengebroken ligt om (riool)leidingen op te graven, af te voeren en te vervangen. Via de 

kousmethode wordt de (riool)leiding van binnenuit gerenoveerd, door het aanbrengen 

van een flexibele kunststof kous, die ter plekke wordt uitgehard. De kous wordt 

aangebracht via de bestaande inspectieputten. 

Projecten worden gecalculeerd en voorbereid vanuit het kantoor in Uitgeest. Aarsleff 

heeft eigen installatie-units en kan alle typen kous aanbieden, zowel naaldvilt (uitharding 

door middel van water of stoom) als glasvezel (uitharding door UV-licht). Welk type 

kous/welke uithardingsmethodiek het best kan worden toegepast in een bepaalde 

situatie, hangt o.a. af van de diameter, de ligging en de conditie van de te renoveren 

(riool)leiding.  

In samenwerking met het moederbedrijf, Aarsleff Rohrsanierung GmbH, biedt Aarsleff 

naast het sleufloos renoveren van (riool)leidingen met de kousmethode een breed 

portfolio van andere specialismen aan, zoals bijv. het renoveren van leidingen met de 

buis-in-buismethode en het renoveren van putten. 

De activiteiten worden in geheel Nederland uitgevoerd en in voorkomende gevallen 

elders in Europa. 

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. 
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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. Aarsleff 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 

Aarsleff beschouwt zichzelf als middenmoter qua ambities in de keten. Als kleine 

organisatie in een speelveld met hele grote spelers in Nederlands concernverband zijn de 

mogelijkheden tot keteninvloed beperkt. Er wordt uiteraard gezocht naar synergie met 

de ontwikkelingen bij de andere Aarsleff bedrijven in Denemarken en Duitsland. De 

techniek van sleufloze leidingrenovatie is op zichzelf al een enorm CO2 besparende 

techniek omdat niet hele straten met zwaar materieel open gegraven hoeven te worden 

om riool te herstellen. De keten van leveranciers en afnemers is zeer beperkt en lastig te 

beïnvloeden, maar toch heeft Aarsleff een duidelijke doelstelling welke nagestreefd 

wordt. 

1.5 Leeswijzer 

In dit rapport presenteert Aarsleff de ketenanalyse van Leidingrenovatie. De opbouw van 

het rapport is als volgt: 

• 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 Aarsleff het meeste invloed 

heeft om de CO2-uitstoot te beperken.  

Producten en 
markten: 

Overheid Private partijen % van de totale omzet 

Opdrachtgevers: Gemeenten Aannemers  

Leidingrenovatie 86% 14% 100%  
   

 86% 14% 100% 

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

Analyse. 

2.1 Selectie ketens voor analyse 

Aarsleff zal conform de voorschriften van de CO2-Prestatieladder 3.1 uit de top twee van 

de product-markt combinaties een emissiebron moeten kiezen om een ketenanalyse over 

op te stellen. De top twee betreft: 

✓ Leidingrenovatie - Overheid 

✓ Leidingrenovatie – Privaat 

 

Door Aarsleff is gekozen om één ketenanalyse te maken die valt onder beide 

categorieën. Er is gekozen om de ketenanalyse niet over één product te maken, maar 

over de keten van een de kernactiviteit leidingrenovatie. Deze keuze is gemaakt omdat 

de keten van het meest significante product (liners ten behoeve van leidingrenovatie) 

weinig tot geen significante reductiemogelijkheden op zichzelf biedt. In de keten van de 

kernactiviteit komen alle veelvoorkomende ketenpartners aan bod, waardoor meer 

reductiepotentieel en keteninvloed zichtbaar wordt. 

2.2 Scope ketenanalyse 

De scope van de ketenanalyse betreft de invloedssfeer van Aarsleff. Omdat het primaire 

product grotendeels wordt betrokken bij een concernrelatie, wordt de productie en het 

transport ook meegerekend. Grondstoffendelving wordt buiten de ketenanalyse gelaten 

omdat het geheel buiten de invloedssfeer van Aarsleff ligt. 

Er zijn twee types liners, te weten:  

1. Glasvezel-liner (41% toepassing in 2019) 

2. Naaldvilt-liner (59% toepassing in 2019) 
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Voor deze ketenanalyse worden de gegevens van de glasvezel-liners als uitgangspunt 

genomen om de volgende redenen:  

✓ Er zijn goede bronnen beschikbaar over de CO2-uitstoot van de productie middels 

een LCA berekening van de grootste leverancier*. 

✓ De mate van invloed tijdens de productiefase is nihil. 

✓ Keuze voor het type liner is in de meeste gevallen niet vrij maar afhankelijk van 

de status van het riool. 

✓ De verschillen in CO2-uitstoot tijdens de verwerking van beide types liner hebben 

nagenoeg geen invloed op de scope 3 emissies (enkel op scope 1). 

✓ Het marktaandeel van glasvezelliners is sterk groeiend, met een verwachte 

stijging tot 70% in de komende jaren. 

*) 2021: Ook over de naaldviltliners is informatie uit goede bronnen beschikbaar. 

Rapport van Sweco over glasvezel is “continuation of assignment” for needlefelt in 

Summary op blad 1. 

Verder worden voor zover mogelijk alle activiteiten van onderaannemers en de 

afvalstromen van het project in kaart gebracht. De eigen uitstoot door Aarsleff  wordt 

buiten beschouwing gelaten omdat dit in scope 1 en 2 zit.  

Het installeren van een liner leidt tot levensduurverlenging van 50 jaar. In principe kan 

dan nogmaals een renovatie gedaan worden. Wat er gebeurt met de gerenoveerde 

rioolleidingen na afloop van de levensduur van de renovatie is onbekend gezien de stand 

van de techniek over 50 of 100 jaar niet in te schatten is. Om die reden wordt de 

verwerking van geïnstalleerde liners buiten beschouwing gelaten. 

2.3 Primaire & Secundaire data 

In deze ketenanalyse wordt voornamelijk gebruik gemaakt van primaire data 

aangeleverd door Aarsleff. De secundaire data wordt aangeleverd door ketenpartners 

(onderaannemers en leveranciers). 

  Verdeling Primaire en Secundaire data 

Primaire data Materiaal hoeveelheden, afval gegevens, grondstoffen, 
productie en transport gegevens 

Secundaire data Brandstofverbruik/reisafstanden onderaannemers 

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 Aarsleff 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).  

 

Het figuur beschrijft de diverse fasen in de keten van ‘Leidingrenovatie’. De 

ketenstappen uit bovenstaande figuur worden nader toegelicht in hoofdstuk 4, waarbij 

ook de CO2-emissies per stap worden berekend. 

3.1 Ketenpartners 

De volgende ketenpartners zijn betrokken: 

Ketenstap Ketenpartner(s) 

Opdracht Opdrachtgevers (gemeentes, aannemers) 

Productie liners incl grondstoffen en transport Aarsleff DK, Aarsleff GmbH, Impreg GmbH, 
Eurologistic Thueringen 

Tijdelijke opslag Gerritsen Group, Goirle 

Transport naar project Gerritsen Logistics 

Diensten/leveringen van derden Vandervalk+degroot; Tolhuis Rioolinspecties; 

Nieuwco; Mulder Loonbedrijf; BUKO 
lnfrasupport 

Transport en verwerking afval Paulissen Grond-, Water- en Wegenbouw 

Upstream

•Grondstoffen productie

•Transport naar productielocatie

•Productie liners

•Transport naar Aarsleff NL

Kernactiviteit

•Rioolrenovatie

•Transport liners van opslaglocatie naar project

•Reiniging

•Inspectie

•Verkeersmaatregelen

•Aanbrengen liners

•Woon-werk vekeer

Downstream

•Transport naar afvalverwerker

•Afvalverwerking
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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 liners (incl grondstoffen en transport) 

De liners worden van drie leveranciers afgenomen, van Aarsleff DK, Aarsleff GmbH en 

van Impreg GmbH.  

  Emissie 
factor  

Eenheid Ritlengte 
(km) 

Totaal 
vervoerd 
2019 (ton) 

Uitstoot  Eenheid 

Transport grondstoffen 
naar productielocatie 

0,000167 
ton CO2e / 
tonkm 

652 810,06 88,20  ton CO2 

              

Totaal         88,20  ton CO2 

*Bron: Aarsleff en LCA report for Kaffka climate impact calculator 2019-04-16 

Glasvezel-liner Aandeel Emissie 
factor 

Eenheid Kg 2019 ton CO2 
uitstoot 
2019 

Eenheid 

Inner foil (PE), Outer foil 

(PE) 
8% 2,87 kg CO2/ kg 810.059  186  ton CO2 

Glass fiber 1% 2,6 kg CO2/ kg 810.059  21  ton CO2 

Polyester resin Ortho/NPG 90% 2,58 kg CO2/ kg 810.059  1.881  ton CO2 

Sliding foil PE 1% 3,43 kg CO2/ kg 810.059  28  ton CO2 

             

Totaal 100%       2.115,79  ton CO2 

*Bron: Aarsleff en LCA report for Kaffka climate impact calculator 2019-04-16 

4.2 Transport liners 

Vanuit de fabriek in Duitsland of Denemarken worden de liners naar Nederland gebracht. 

Dit bestellingen vinden op projectbasis plaats vanwege de project specifieke 

eigenschappen van liners, de projectplanning en de houdbaarheid. Bij enkele projecten 

waar ook een opslagmogelijkheid is gaat dat rechtstreeks naar het project. Bij de overige 

projecten gaan de leveringen eerst naar de tijdelijke opslag in Goirle. Alle leveranciers 

organiseren zelf het transport naar Nederland met een extern transportbedrijf. Het 

transport bij Impreg vandaan wordt verzorgd door Eurologistik en wordt één op één 

doorberekend aan Aarsleff. Ditzelfde geldt door de liners die worden ingekocht bij  

Aarsleff Denemarken. Voor Aarsleff Rohrsanierung geldt dat de transportkosten verwerkt 

zijn in de totale omzet en de transporteur niet per definitie bekend is. 

Als uitgangspunt voor de leveringen wordt locatie Goirle gebruikt aangezien 70% daar 

geleverd wordt. Het aantal km’s naar eventuele projectlocaties in Nederland is soms 

korter en soms iets langer en wijkt daarom gemiddeld niet significant af. 



 

9 Ketenanalyse Leidingrenovatie 

 

De ritlengtes van de transporten naar Goirle variëren per leverancier (zie 4.1.). Er wordt 

meestal gereden met groot type vrachtwagen (>20 ton) echter weegt de vracht 

gemiddeld 15 ton. Zie onderstaande tabel voor de verdeling in leveringen van de diverse 

leveranciers in 2019. Door uitbreiding van de productiemogelijkheden binnen de 

fabrieken van Aarsleff is het de verwachting dat het aandeel dat bij Impreg wordt 

ingekocht steeds verder zal afnemen. Dit zal meer transportkilometers tot gevolg 

hebben, maar wordt doorgevoerd vanwege strategische overwegingen. 

Locatie Totaal 
vervoerd 
2019 (ton) 

Ritlengte 
(km) 

Emissiefactor 
(kg CO2/tonkm) 

Uitstoot  Eenheid 

Impreg GmbH 213,04 563 0,259 31,06 ton CO2 

Aarsleff GmbH 303,09 528 0,259 41,45 ton CO2 

Aarsleff DK 293,93 811 0,259 61,74 ton CO2 

            

Uitstoot  134,25 ton CO2 

*Bron: Aarsleff en co2emissiefactoren.nl 

Omdat de gemiddelde lading 15 ton is, is hier de emissiefactor van een gemiddelde 

vrachtwagen (10-20 ton) genomen. 

4.3 Tijdelijke opslag en Transport naar project 

Op een bedrijventerrein in Goirle heeft Aarsleff een opslagplek. Ca 70% van de 

leveringen is bestemd voor kleinere projecten en wordt eerst naar de tijdelijke opslag in 

Goirle gebracht. Van hier uit wordt het per project naar de projectlocatie gebracht.  

De transporten naar de projectlocaties zijn door heel Nederland. Ca 90% van de liners 

wordt meegenomen door de ploeg die ook het werk uitvoert en valt daarmee in scope 1. 

Ca 10% wordt door een externe transporteur naar de projectlocatie gebracht. De 

gemiddelde afstand is 120 km, de externe transporteur rijdt met grote vrachtwagens 

(>20 ton). 

Locatie Totaal vervoerd 

2019 (ton)* 

Gem. ritlengte 

(km) 

Emissiefactor 

(kg CO2/ 

tonkm) 

Uitstoot  Eenheid 

Goirle 56,70 120 0,11 0,75  ton CO2 

            

Totaal 2019:       0,75  ton CO2 

*Bron: Aarsleff en co2emissiefactoren.nl 

4.4 Rioolrenovatie 

Het grootste gedeelte van de werkzaamheden wordt in eigen beheer uitgevoerd, met 

eigen gespecialiseerd materieel. Omdat dit volledig in scope 1 thuis hoort en de CO2-

reductiemaatregelen reeds in kaart zijn gebracht, wordt dit in deze ketenanalyse buiten 

beschouwing gelaten. Woon-werk verkeer is niet of nauwelijks van toepassing omdat het 

personeel van Aarsleff rijdt met bedrijfsbussen of met de vrachtwagens. Doorgaans 
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overnacht het personeel in hotels om reiskilometers te beperken, waardoor de werkweek 

ook gevormd kan worden met 4 lange dagen.  

Op de projectlocatie zijn diverse partijen betrokken bij de realisatie. De meest 

significante partijen zijn opgenomen in het overzicht van de ketenpartners in paragraaf 

3.2. 

4.4.1 Verkeersmaatregelen 

Voor de werkzaamheden moeten regelmatig straten deels worden afgezet en moet 

bebording en of verkeerslichten worden geplaatst. Ook komt het voor dat er 

verkeersregelaars aanwezig moeten zijn. Dit gebeurt door onderaannemers. De uitstoot 

vindt enkel plaats door de transporten van de materialen en incidenteel het 

personenvervoer van de verkeersregelaars. De grootste onderaannemer is zelf 

gecertificeerd op trede 5 van de CO2 prestatieladder.  

De uitstoot wordt veroorzaakt door dieselverbruik en komt voort uit de 

bedrijfsvoertuigen (bestelauto’s >2 ton) die onderweg zijn om vanuit diverse 

regiovestigingen van de onderaannemer/leverancier de verkeersmaatregelen plaatsen, 

verplaatsen en/of verwijderen. 

Op basis van de gegevens die ontvangen zijn van de grootste onderaannemer en de 

leveranciers analyse in de scope 3 analyse is benaderd dat de totale uitstoot welke 

voortkomt uit de verkeersmaatregelen 104,4 ton CO2 is. 

Verkeersmaatregelen ton CO2 

BUKO lnfrasupport 49,1 

Gebr. van Egdom & Zn. Verkeerswerken B.V. 30,1 

Versluys Verkeerstechniek BV 13,2 

Vevon BV 7,5 

Dega Verkeersinfra B.V. 4,5 

    

Totaal 2019: 104,4 

*Bron: BUKO Infrasupport en scope 3 analyse 

In 2019 zijn zo’n 70 projecten uitgevoerd. Op basis van een gemiddelde ritlengte enkele 

reis van 80 km met een bestelauto <2 ton is de benadering dat er in 2019 gemiddeld 8 

ritten per project zijn geweest om verkeersmaatregelen te plaatsen, te verplaatsen en/of 

te verwijderen. Dit getal is in dit geval nog een indicatie die zeer waarschijnlijk afwijkt 

van de werkelijkheid omdat in de gebruikte uitstootberekening de totale uitstoot van de 

onderaannemers is meegenomen en niet enkel de project specifieke uitstoot. Daarnaast 

kunnen de projecten significant variëren in duur, omvang en complexiteit en worden niet 

op alle projecten verkeersmaatregelen ingezet.  

* zie aanvullende toelichting in hoofdstuk 5.5 
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4.4.2 Reiniging en inspectie 

De rioolbuizen worden voor aanvang van de werkzaamheden afgesloten en gereinigd. 

Het afsluiten doet Aarsleff zelf, het reinigen wordt uitgevoerd door onderaannemers met 

gespecialiseerd materieel, doorgaans in eigen beheer ontwikkeld. Het materieel van de 

onderaannemers draait op diesel. Het gemiddelde verbruik is 8,5 liter diesel per uur. 

De verbruiken zijn bepaald aan de hand van opgave van de grootste onderaannemer 

welke zelf ook op niveau 5 gecertificeerd is. Het betreft de gemiddelde verbruiken, deze 

zijn afhankelijk van diverse factoren zoals bijvoorbeeld: 

✓ reisuren t.o.v. productie uren (reizen is zuiniger dan productie) 

✓ diepte van de putten 

✓ vervuilingsgraad van het riool 

✓ diameter van riool 

Na de reiniging van de bestaande rioolbuizen wordt de status van het riool 

geïnspecteerd. Dit gebeurt met een op afstand bestuurbare camera dit door het riool 

gevoerd wordt. De uitstoot van de inspectie (inclusief de reiskilometers) is conform de 

grootste onderaannemer 1,67 liter diesel/uur.  

De dagproductie is normaal gesproken gemiddeld 500m1/dag. Uitgaande van een 

werkdag van 8 uur is dit 62,5m per uur. De reiniger trekt altijd samen met de inspecteur 

op, dus de dagproductie van de inspectie is hetzelfde. 

Reiniging en 
inspectie 

productie 
m1/uur 

Gem 
verbruik 
liter/ uur 

Totaal 
m1 2019 

Totaal 
verbruik 
2019 (liter) 

Emissie 
factor (kg 
CO2/liter) 

Uitstoot 
(ton CO2)  

Reiniging 62,50 8,5 31.000 4.216,00 3,23 13,62 

Inspectie 62,50 1,67 31.000 828,32 3,23 2,68 

              

Totaal 2019:           16,29 

*Bron: Aarsleff + onderaannemers 

4.4.3 Bijkomende werkzaamheden 

Rondom de leidingrenovatie zijn afhankelijk van het project diverse aanvullende 

werkzaamheden nodig welke door diverse onderaannemers worden uitgevoerd en 

waarbij zeer divers materieel kan worden ingezet. Hieronder volgt een opsomming van 

werkzaamheden die kunnen voorkomen. 

✓ Putten vrij graven (inzet graafmachine) 

✓ Put slopen en aansluiting zoeken voor afpompen (inzet graafmachine) 

✓ Rioolstelsel leegpompen/leeghouden (inzet pompen) 

✓ Bronbemaling (inzet pompen) 

✓ Aansluitingen opgraven, openen en aansluiten (inzet graafmachine) 

✓ Leiding over spoor leggen / weghalen (inzet vrachtwagen) 
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✓ Opmetselen put / afwerken terrein. (inzet divers materieel) 

✓ Putrenovatie (inzet busjes en aggregaten) 

✓ Omzetten kolkleidingen op huisaansluitingen (inzet graafmachine) 

✓ Liften van rioolbuizen (inzet graafmachine) 

✓ Aan- en afvoer rijplaten (inzet vrachtwagen) 

Door de grote variatie in projecten en de vele variabelen is er nog geen inzicht in de 

exacte uitstoot die voortkomt uit deze categorie werkzaamheden. Ook de 

onderaannemers zelf hebben dit inzicht nog niet. Daarom is de uitstoot benaderd op 

basis van de cijfers uit de scope 3 analyse. 

Diverse bijkomende werkzaamheden ton CO2 

Mulder Loonbedrijf 93,9 

Eekels Pompen 67,7 

Rene Veldt Machineverhuur B.V. 13,5 

Smit Composite B.V. 11,8 

P. Witteveen en Zonen B.V. 7,5 

Leendertse Bronbemaling B.V. 6,7 

Erfra B.V. 6,1 

Bronbemaling J. Oude Wesselink B.V. 5,6 

    

Totaal 2019: 212,9 

*Bron: Scope 3 analyse 

4.5 Transport afval en verwerking 

Het afval dat vrijkomt bij de rioolrenovatie bestaat uit resten liner en een deel van de 

houten verpakkingen.  

Het afval gaat in eerste instantie van de projecten mee terug naar Goirle, wat door het 

eigen personeel gedaan wordt als zij met het materieel terug rijden. Voor dat transport 

zijn er dus geen extra ritten. In Goirle wordt het hout en de liner resten gescheiden in 

containers en afgevoerd door Paulissen. Totaal is er in 2019 30.920 kg afval afgevoerd 

door Paulissen. 

De houten  kisten van Aarsleff DK of Aarsleff GmbH worden hergebruikt Bij voldoende 

lege kratten wordt transport geregeld voor de retourvracht. Dit wordt nog niet 

gecombineerd met leveringen. 

De liner restanten en het overige verpakkingsmateriaal worden in Nederland afgevoerd 

door Paulissen. Dit wordt gestort bij Aterro in Tilburg waarna het wordt overgeslagen en 

vervoerd naar de verbrandingsoven in Moerdijk. (conform opgave Paulissen). 
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Soort afval hoeveelheid 
(kg) 

Conversie 
kg CO2/ton 

CO2 (ton) 

Liners en hout 30.920 320,00 9,89 

    

Totaal 2019   9,89 

 

4.6 Totaal overzicht 

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 liners incl grondstoffen en transport                 2.204,0  

Transport liners                    135,0  

Diensten/leveringen van derden                    333,6  

Transport en verwerking afval                        9,9  

    

TOTAAL               2.682,5  

Omdat Aarsleff de productie meet in het aantal aangelegde strekkende meters liner 

wordt hieraan gerefereerd. In 2019 is er 31.000 m1 liner geïnstalleerd. Dit komt op een 

uitstoot van 86,53 kg CO2 per m1 geïnstalleerde liner. 

 

 

  

82%

5% 13%

0%

CO2-uitstoot per fase

Productie liners incl grondstoffen en transport Transport liners

Diensten/leveringen van derden Transport en verwerking afval
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5 | Verbetermogelijkheden 

Aarsleff is in de afgelopen jaren al actief geweest om in de keten zoveel mogelijk 

optimalisatie te realiseren. Zo worden er zoveel mogelijk lokale partijen ingeschakeld en 

worden onnodige reiskilometers voor zover mogelijk voorkomen. Er bestaan uiteraard 

nog wel enige mogelijkheden tot verbeteringen, waarvan de verbetering in inzicht de 

belangrijkste is. Het verbeteren van inzicht zal naar verwachting indirect ook leiden tot 

meer bewustzijn over CO2 reductie bij de ketenpartners. 

5.1 Mogelijkheden voor verbetering in inzicht 

5.1.1 Fase 1: Productie liners (incl. grondstoffen en transport) 

Momenteel is de uitstoot van deze fase geheel gebaseerd op glasvezel liners, terwijl in 

2019 60% van de projecten is uitgevoerd met naaldvilt-liners. Het verkrijgen van 

nauwkeurige gegevens over de productie van naaldvilt-liners geeft beter inzicht.  

Dit zal echter geen significant effect hebben op de doelstellingen en maatregelen omdat 

Aarsleff geen invloed kan uitvoeren op deze fase van het proces. 

5.1.2 Fase 2: Transport liners 

Omdat Aarsleff de reductiedoelstelling op deze fase richt is nauwkeurige informatie van 

de transporten nodig. Het aantal vervoerde kilo’s per rit is nu nog gebaseerd op een 

benadering op basis van het totaal vervoerde aantal kilo’s liner en het aantal ritten. Dit 

geeft nog niet voldoende inzicht om op te kunnen sturen. Actuele gegevens van het 

aantal kilo’s dat daadwerkelijk per rit vervoerd wordt geeft het nodige inzicht. 

5.1.3 Fase 3: Rioolrenovatie (werkzaamheden door derden) 

De CO2-uitstoot van de werkzaamheden van derden is hoofdzakelijk benaderd op basis 

van de omzetcijfers per onderaannemer en de emissiefactor van Defra (2012). Hiervoor 

is gekozen omdat er veel variabelen zijn per project en volledig inzicht nog ontbreekt. 

Ook de onderaannemers kunnen de nauwkeurige gegevens momenteel nog niet 

aanleveren. 

De eerste stap is het verkrijgen van meer inzicht in de inzet van materieel van derden, 

het aantal draaiuren en de verbruiken van dit materieel op de projecten. Dit kan 

bijvoorbeeld worden bereikt door het uitvoeren van een pilot waarbij op een 

representatief project samen met alle betrokken ketenpartners wordt gewerkt aan een 

goede data-inventarisatie. 

Verder kan er met de ketenpartners in gesprek worden gegaan over CO2-

reductiemogelijkheden en innovaties. 
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5.1.4 Fase 4: Transport en verwerking afval 

Er is verbetering in inzicht mogelijk door de exacte kilo’s per gescheiden afvalstroom te 

achterhalen. Ook kan er een mogelijkheid zijn om te achterhalen of recycling van liner 

afval mogelijk is. 

Aangezien deze fase echter de minst significante CO2-uitstoot heeft, voegt dit extra 

inzicht niet zoveel toe. 

5.2 Mogelijkheden voor CO2-reductie in de keten 

5.2.1 Fase 1: Productie liners (incl. grondstoffen en transport) 

In deze fase bestaat een mogelijkheid tot CO2-reductie door innovatieve ontwikkelingen 

bij de producent. Er zijn bijvoorbeeld pilots gaande waarbij de hars deels is 

samengesteld uit gerecyclede PET-flessen. Omdat de organisatie geheel geen invloed 

heeft wordt de mogelijkheid tot reductie voorlopig nog buiten beschouwing gelaten. 

Zodra er concrete resultaten zijn en door inkoop ook invloed ontstaat, zal dit alsnog 

worden toegevoegd aan deze analyse. 

5.2.2 Fase 2: Transport liners 

In deze fase ligt de meest concrete kans tot CO2-reductie. Dit kan bijvoorbeeld bereikt 

worden door in de voorbereidingsfase bij grotere projecten te beoordelen of de liners in 

één keer kunnen worden geleverd voor het hele project, of de liners met dezelfde 

diameters “in bulk” te laten leveren in grotere kisten en deze op het project op maat te 

snijden, of dat er ritten gecombineerd kunnen worden. De verwachting is dat er een 

reductie van 5% mogelijk is in CO2-uitstoot. 

 

5.2.3 Fase 3: Rioolrenovatie (werkzaamheden door derden) 

In deze fase is door het ontbreken van inzicht nog geen concrete mogelijkheid tot CO2-

reductie. 

5.2.4 Fase 4: Transport en verwerking afval 

De reductiemogelijkheden binnen deze fase hebben geen significante impact, maar 

dragen wel bij aan de CO2-reductie. Echter zijn de mogelijkheden allemaal nog 

afhankelijk van haalbaarheidsonderzoek, waardoor er nog geen concrete doelstelling aan 

gekoppeld kan worden.  

De houten kratten van leverancier Impreg worden nu weggegooid. Mogelijk kunnen deze 

ook voor hergebruik worden ingezet.  

Als de verwerking van het liner afval verbeterd kan worden van verbranding naar 

recycling dan wordt er CO2-reductie gerealiseerd. Dit hangt af van de technische 

mogelijkheden die er tot nu toe niet lijken te zijn. 
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Verder is er in 2020 een pilot uitgevoerd om te onderzoeken of het proces van installatie 

van naaldvilt-liners in stoomuitharding met kleine diameters dusdanig kan worden 

geoptimaliseerd, dat minder liner-afval wordt gegenereerd. 
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5.3 Doelstelling 

Op basis van bovenstaande verbeterpunten heeft Aarsleff de volgende doelstelling 

geformuleerd:  

In 2024 wil Aarsleff 5% CO2 reductie realiseren op de transporten van de fabrikant naar 

Nederland ten opzichte van 2019. 

Dit wordt gerefereerd aan het aantal strekkende meters geïnstalleerde liner.  

Daarnaast stelt Aarsleff zich als doel om inzicht te verkrijgen in de daadwerkelijke CO2-

uitstoot veroorzaakt door werkzaamheden door derden. 

 

5.4 Plan van aanpak 

De volgende stappen zullen naar verwachting leiden tot de beoogde CO2-reductie in de 

keten. Per stap wordt bijgehouden wat de uitkomst is en wat de invloed op de CO2 

uitstoot in de keten is. Op die manier wordt de voortgang bewaakt.  

1. Ketenpartners informeren over doelstellingen en hun rol daarin Q1 2021 

2. In gesprek met de ketenpartners over de aanpak   Q2 2021 

3. Optimaliseren van de levering van liners     doorlopend 

4. Voortgang monitoren       halfjaarlijks 

5. Voortgang bespreken met ketenpartners     halfjaarlijks 

 

De volgende stappen zullen naar verwachting leiden tot het verkrijgen van het gewenste 

inzicht in de CO2-uitstoot welke wordt veroorzaakt door de werkzaamheden door derden: 

1. Selecteren van een representatief project     Q1 2021 

2. Plan van aanpak pilot gegevensverzameling opstellen   Q1/Q2 2021 

3. Ketenpartners informeren over de pilot en hun rol daarin  Q2/Q3 2021 

4. In gesprek met de ketenpartners over de aanpak   dynamisch 

5. Dataverzameling op project       dynamisch 

6. Analyseren data        dynamisch 
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5.5 Onzekerheden en verbetermogelijkheden in informatie 

De berekeningen in deze ketenanalyse bevatten enkele onzekerheden. Een aantal 

daarvan kunnen worden weggenomen door betere informatie van ketenpartners te 

verkrijgen.  

✓ Uitstoot grondstoffen en productie liners is op basis van een goed gemiddelde van 

één type liner (Het SWECO rapport zegt hierover op pag. 11: the composition of 

material used in a liner varies with diameter and thickness and therefore a span is 

presented in the table; naaldvilt liner is niet meegenomen. 

✓ Gewichten vrachtwagens tbv transporten bij benadering, kan mogelijk worden 

opgevraagd bij transporteur. 

✓ Werkwijze van diverse onderaannemers kan afwijken.  

✓ Door de benadering op basis van de scope 3 analyse wordt alle uitstoot van de 

onderaannemers nu meegerekend (ook bijvoorbeeld kantoor, zakelijk reizen, etc). 

Het betreft dus niet zuiver de projectgebonden uitstoot. 

✓ Door de benadering op basis van de scope 3 analyse wordt nu geen onderscheid 

gemaakt tussen de werkzaamheden die de onderaannemers uitvoeren. 

✓ Het aantal kilo’s liner staat niet altijd in verhouding met het aantal meters. Dit is 

sterk afhankelijk van bijvoorbeeld de diameter en wanddikte. 

✓ Exacte kilo’s afval per soort onbekend 

 

*) Na afronding van 2021 is de conclusie getrokken dat de inschatting van de uitstoot 

voor verkeersmaatregelen ca 60% te hoog is omdat lang niet op alle projecten 

verkeersmaatregelen bij derden worden ingekocht (28 van de 57 projecten in 2021) en 8 

ritten per project een te hoge inschatting blijkt (6 is realistischer). Aangezien dit totaal 

ca 2% van de gehele CO2-uitstoot van deze analyse betreft en er niet veel kans is op CO2 

reductie voor deze activiteit, wordt dit inzicht voorlopig niet gewijzigd in de berekening. 

 

5.6 Voortgang 

De voortgang gaat iets minder snel dan gepland doordat binnen de organisatie de 

prioriteit in 2021 anders heeft gelegen door de wijziging in de directie.  

Er is een algemene conclusie getrokken binnen de organisatie dat refereren aan het 

aantal geïnstalleerde m1 liner mogelijk niet de beste indicatie geeft. Echter is er nog 

geen beter alternatief gevonden. Daar wordt actief naar gezocht. 

De pilot die in 2020 is uitgevoerd om tot minder liner afval te komen, is niet succesvol 

gebleken omdat het tot onacceptabele verzwaring van de fysieke arbeid leidt.  
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5.6.1 Gesprekken met ketenpartners 

Aan Aarsleff Denemarken is gevraagd naar de mogelijkheden voor recycling van liner 

afval. In het laatste CSR-rapport van Aarsleff wordt wel gesproken over het recyclen van 

afval van projecten, maar dat gaat meer over de andere takken waar ze actief zijn 

(Aarsleff Construction). Naar verwachting volgt antwoord in Q1 2022. 

In Q1 is uitgebreid gesproken met Eekels pompen over CO2-reductie in relatie tot de 

inzet van hun pompen op een tweetal grote projecten in Groningen. Waterstof is toen 

even aan de orde geweest, maar uiteindelijk is besloten, ook na overleg met de 

gemeente, om de pompen te laten aftanken (door Aarleff) met HVO. Omdat de omzet 

met Eekels in 2021 zo’n € 630.000 was is het voor dit jaar een relatief grote 

ketenpartner. 

Met BUKO heeft een erg interessant en informatief gesprek plaatsgevonden, maar er lijkt 

niet echt mogelijkheid tot CO2 reductie in scope 3.  

Het aandeel van de ketenpartners in uitstoot scope 3 valt wat in het niet als je kijkt naar 

de uitstoot die wordt toegeschreven aan produceren van liners. Er zijn ontwikkelingen in 

gang gezet op dit gebied door Aarsleff Pipe Technologies in Denemarken. Het doel is om 

dit nauwgezet te volgen en mee te liften met innovaties op het gebied van CO2 reductie 

die daar in gang worden gezet. 

5.6.2 Selectie project  

Er lijken mogelijkheden voor het selecteren van een representatief project in 2022 voor 

de gemeente Groningen. Daar word veel samengewerkt met loonbedrijf Mulder, die ook 

op trede 5 is gecertificeerd en al redelijk wat elektrisch materieel heeft. Omzet in 2020 € 

170.000, in 2021 tot Q4 € 238.000. Naar verwachting sluit een dergelijke pilot ook aan 

bij de interesse van de gemeente, die tot uiting komt in de contractstukken: 

duurzaamheid, innovatie en veiligheid zijn daar met name de pijlers.  

De grote uitdaging is hoe verder gebruik gemaakt kan worden van de data die een 

dergelijke pilot oplevert. Het is meer het vergroten van inzicht dan de aanzet tot een 

significante CO2-reductie. 

5.6.3 Transport 

Er is in 2021 gewerkt aan verbeterde administratie van de transporten waardoor er nu 

goed inzicht is in wat er exact getransporteerd wordt. Hierdoor is er ook inzicht ontstaan 

in bepaalde inefficiëntie die verbeterd kan worden. Dit ligt in lijn met de doelstelling, 

waardoor verwacht wordt dat de doelstelling gehaald kan worden. 
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6 | Bronvermelding 

Bron / Document Kenmerk 

Handboek CO2-prestatieladder 3.0, 10 

juni 2015 

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 

www.ecoinvent.org Ecoinvent v2 

www.bamco2desk.nl BAM PPC-tool 

www.milieudatabase.nl  Nationale Milieudatabase 

http://edepot.wur.nl/160737  Alterra-rapport 2064 

LCA PAA-G liner LCA report for Kaffka climate impact calculator 
2019-04-16 

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 5 

H9. Setting a reduction target - Hoofdstuk 5 

 

  

http://www.ecoinvent.org/
http://www.bamco2desk.nl/
http://www.milieudatabase.nl/
http://edepot.wur.nl/160737
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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 M. Havik. De ketenanalyse is daarnaast volgens het 

vier-ogen principe gecontroleerd door L. Dijkstra. L. Dijkstra is verder niet betrokken 

geweest bij het opstellen van het CO2-reductiebeleid van Aarsleff, wat zijn 

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: 

 

 

 

M. Havik 

 

 

 

 

Adviseur 

 

 

 

L. Dijkstra 

 

 

 

 

Adviseur 

 

 

 

 

 

  



 

22 Ketenanalyse Leidingrenovatie 

 

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 Aarsleff. 

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

toestemming door De Duurzame Adviseurs. 
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