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1. Inleiding 
 
Broeikasgasemissies worden onderverdeeld in 3 verschillende scopes. Scope 1 betreft de directe 
emissies en scope 2 de indirecte emissies. Scope 1 en scope 2 worden uitgebreid 
besproken in de emissie inventaris van HAZ infra B.V.. Conform de richtlijnen in het GHG protocol 
wordt de analyse van scope 3 uitgevoerd zoals aangegeven in onderstaand figuur.  
 
 

 
 
 
De bedrijfsactiviteiten van HAZ infra B.V. (hierna te noemen HAZ 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). Hierbij wordt de totale emissie in scope 3 
per jaar geschat, waarbij het uitgangspunt is dat minimaal 80% van de uitstoot wordt meegenomen. 
Voor de inventarisatie van de relevante scope 3 categorieën wordt gebruik gemaakt van de tabel, 
gebaseerd op de “scope 3 standaard” waar in de ladder naar wordt verwezen.  
Deze rapportage richt zich op het rapporteren van belangrijke scope 3 emissies door middel 
van een ketenanalyse. Als basis voor deze rapportage is het GHG-Protocol, deel A “Corparate 
Accounting and Reporting Standaard” gekozen. In dit rapport wordt inzichtelijk gemaakt waar de 
meeste uitstoot in scope 3 van HAZ infra zich bevindt en waarom onderstaande keuze is gemaakt.  
 

1.1 Achtergrond CO2 prestatieladder 
HAZ infra is reeds gecertificeerd voor de CO₂-prestatieladder niveau 5 te behalen. De CO₂-
prestatieladder is een initiatief van Pro Rail en sinds maart 2011 overgedragen aan de Stichting 
Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). De CO₂-prestatieladder beloont bedrijven 
die klimaat bewust produceren. Dit gebeurt door gunningcriteria bij aanbestedingen toe te passen. 
De CO₂-prestatieladder is opgezet volgens het Green House Gas (GHG) Protocol. De CO₂-
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prestatieladder is ontwikkeld om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren hun 
eigen CO₂ uitstoot te kennen en te verminderen. Volgens het certificatieschema van de CO₂-
prestatieladder wordt verwacht van het deelnemende bedrijf dat er een analyse van GHG 
genererende activiteiten uit scope 3 kan worden voorgelegd zoals beschreven in het GHG-protocol. 
De volgende voorwaarden worden door SKAO aan de analyse gesteld: 

• De 5 algemene stappen uit het GHG protocol vormen de structuur van deze analyse 
(zie hoofdstuk 2); 

• Het gaat om een significant deel van de emissies; 

• Het resultaat van de analyse dient een aanvulling te zijn op eventueel bestaande 
inzichten en bij te dragen aan het voortschrijdend maatschappelijk inzicht. 
 

1.2 HAZ infra 
HAZ Infra beschikt over een breed machinepark, met diverse machines voor o.a. gespecialiseerd 
baggerwerk, (water)bodemsaneringswerk en waterbouwkundige werkzaamheden. In 2012 is vanuit 
Hasselt begonnen. Vanaf 1 januari 2015 worden een groot deel van de activiteiten vanuit Radewijk 
uitgevoerd.  
 
Vanwege groei en uitbreiding van onze werkzaamheden, was er al enige tijd de wens om een 
vestiging aan het water te hebben. Die wens is in juli 2019 gerealiseerd, met de aankoop van de 
grond en panden aan de Dingstede 7-9 te Zwartsluis. De komende jaren zal deze locatie een 
herinrichting krijgen, om te voldoen aan de wensen van deze tijd. 
 
HAZ Infra beschikt over een breed machinepark en in combinatie met onze ervaren en 
gespecialiseerde vakmensen/medewerkers kunnen we kwaliteit leveren in de juist 
prijs/kwaliteitverhouding. 
 
HAZ Infra heeft de CO2 prestatielader niveau 5 en is ISO 9001-2008, VCA** en BRL 7000 
gecertificeerd. 
 
Op basis van de berekende CO2-emissies is er sprake van een klein bedrijf.   
 

1.3 Onderwerp en doel ketenanalyse 
Uit de rangorde van de scope 3-emissies is gebleken dat de categorie aangekochte goederen en 
diensten de belangrijkste scope 3-emissie van HAZ infra is. Binnen deze categorie is de post ‘productie 
en transport’, waar de leveranties in projecten onder vallen de belangrijkste post waar HAZ Infra invloed 
op heeft. Als onderwerp voor de ketenanalyse is gekozen voor gericht verminderen van de CO2 emissie 
bij v.d. Bosch Beton (hierna te noemen v.d Bosch Beton). Uit de kwantitatieve analyse is gebleken dat 
v.d. Bosch Beton verantwoordelijk is voor 14,7 procent van de CO2 uitstoot in scope 3. 
 
De volgende argumenten hebben gezorgd voor deze keuze: 

• Relevantie: Groot 
Het bedrijf v.d. Bosch Beton heeft met 14,7 procent van de CO2 uitstoot in scope 3 een groot aandeel 
in de CO2 emissies in de keten van HAZ Infra. Daarnaast beschikt v.d. Bosch Beton niet over het  
certificaat CO2 Prestatieladder. Het bedrijf v.d. Bosch Beton verzorgt de levering van onder andere 
straatstenen, graselementen en trottoir- en opsluitbanden voor HAZ Infra en ‘productie en 
transport’, waar de leveranties in projecten onder vallen komen in de kwalitatieve- en kwantitatieve 
dominantieanalyse als meest relevant naar voren. Het aandeel van v.d. Bosch Beton in de totale 
berekende scope 3 emissies van HAZ Infra is 96 ton CO2.. Doordat v.d. Bosch Beton een vaste 
leverancier is van HAZ Infra is het mogelijk om over een langere periode reductie van CO2-reductie te 
behalen. 
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• Impact op de keten: Middelgroot 
HAZ Infra behoort tot de 25% grotere bedrijven in de groep van ca. 3.000 Cumelabedrijven. Een groot 
deel van deze grotere bedrijven hebben het certificaat CO2-Prestatieladder behaald.  
In het kader van Klimaatakkoord is v.d. Bosch bezig om de CO2-emissie met 40% te reduceren in 
2030. HAZ Infra ziet kans om door samenwerking met v.d. Bosch Beton een bijdrage te leveren tot 
reductie van CO2-emissie in de keten.  
Hierdoor zullen andere bedrijven die met v.d. Bosch Beton  samenwerken indirect ook bijdragen aan 
CO2 reductie, dit versterkt de impact op de bredere keten. Het reductiepotentieel is gemiddeld tot 
groot, aangezien er in potentie een grote keten achter zit, en v.d. Bosch Beton een sterke motivatie 
heeft om verdere CO2-reductie te realiseren. 
 

• Invloed van HAZ Infra: Middelgroot. 
HAZ Infra neemt opdrachten aan en voert deze zoveel mogelijk met eigen materieel uit. In een deel van 
projecten die door HAZ Infra worden uitgevoerd is sprake van leveranties van onder andere 
straatstenen, graselementen en trottoir- en opsluitbanden. HAZ Infra heeft een vrije keuze in het 
inschakelen van een of meerdere leveranciers voor deze producten, maar werkt sinds 2021 veel samen 
met v.d. Bosch Beton. De samenwerking is goed te noemen en door het belang dat v.d. Bosch Beton 
heeft bij de leveranties aan HAZ Infra kan de invloed daarom middelgroot worden genoemd. 
 
Het doel van de ketenanalyse is in eerste instantie het reduceren van CO2 emissie bij levering van 
straatstenen, graselementen en trottoir- en opsluitbanden in projecten in groen, grond en infra. De 
betonleverancier v.d. Bosch Beton is de tweede grootste leverancier wat betreft inkoopomzet bij 
HAZ Infra. In tweede instantie is het doel om op de langere termijn ook andere opdrachtgevers te 
stimuleren tot CO2 reductie door gebruik van de specifieke materialen in werken.  
 
Bijvangst van de voorgenomen activiteiten zal voor HAZ Infra toenemende kennis van de keten en  
eventuele knelpunten bij opdrachtgevers zijn. Zo dragen de acties vanuit deze ketenanalyse in de 
basis bij in het inzicht voor HAZ Infra bij de aankoop van goederen voor projecten. 
 
De ketenanalyse is een aanvulling op bestaande (gepubliceerde) kennis en inzichten over dit 
onderwerp. Het is kijkende naar de aard van de werkzaamheden van een dusdanig belang in scope 3 
dat het bijdraagt aan het voortschrijdend maatschappelijk inzicht. De rapportage van de 
ketenanalyse wordt openbaar, zodat de verbetermogelijkheden ook door andere partijen kunnen 
worden toegepast. 
 

1.4 Omschrijving van de keten 
Een belangrijke voorwaarde voor de keuze van de ketenanalyse is, dat het product een 
significant deel uitmaakt van de emissies. HAZ Infra voert de scope 3 analyse uit voor CO2 reductie bij 
onderaannemers, leveranciers, afvalverwerkers en ingehuurde bedrijven.  
 
De Aangekochte goederen en diensten betreffen 87,8 procent van de inkoopomzet scope 3. Voor 
wat betreft geleverde goederen en diensten is er tevens een onderscheid gemaakt voor productie en 
transport, waar onder andere v.d. Bosch Beton onder valt. Deze categorie is voor HAZ Infra goed 
voor 32,7 procent van de inkoopomzet en 67,9 procent van de totale scope 3 emissies. Hierdoor is de 
categorie relevant. Het bedrijf v.d. Bosch Beton is binnen deze categorie de tweede grootste 
leverancier waarbij jaarlijks wordt ingekocht. In totaal gaat het om 6,1 van de inkoopomzet scope 3 
en 14,7 procent van de scope 3 emissies. Het bedrijf v.d. Bosch Beton levert onder andere 
straatstenen, graselementen en trottoir- en opsluitbanden voor de uitvoering van de projecten. Zij 
maken minimaal gebruik van gas, stroom en brandstof. 
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Alle partijen in de keten zijn weergegeven in onderstaande afbeelding. Deze ketenanalyse richt zich op de 
leverancier (v.d. Bosch Beton), de transporteur (v.d. Bosch Beton), de aannemer (HAZ Infra) en de overige 
klanten van de leverancier als zijnde ketenorganisaties. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
 
 
 

Zie voor een nadere onderbouwing van deze keuze hoofdstuk 2. Een belangrijk punt in deze 
ketenanalyse is de algemene beschrijving van de ketenanalyse voor scope 3. Het is belangrijk dat 
inzichtelijk wordt welke leveranciers meegenomen dienen te worden in het onderzoek. Het GHG-
protocol geeft hierbij het volgende aan: 
 
“Because the assessment of scope 3 emissions does not require a full cycle assessment, it 
is important, for the sake of transparency, to provide a general description of the value chain 
and associated GHG sources.” 
 

1.4.1 Onderbouwing ketenstappen v.d. Bosch Beton 
De werkzaamheden van v.d. Bosch Beton  bevinden zich met name in de eerste stap van de in 
paragraaf 1.4 genoemde keten, namelijk ‘Leverancier projecten’.  
 
Betonleverancier v.d. Bosch Beton levert naast de reguliere beton producten ook diverse producten 
waarmee bij de productie de CO2-uitstoot fors wordt gereduceerd. De ontwikkeling van alternatieve 
producten pas in het beleid van v.d. Bosch Beton waarbij innovatie en duurzaamheid twee 
belangrijke pijlers zijn. Tevens speelt het bedrijf in op afspraken die zijn gemaakt in onder meer het 
Klimaat- en Betonakkoord.  
 
Het gaat hierbij om de zogenaamde Reduton straatstenen, graselementen en trottoir- en 
opsluitbanden die worden geproduceerd van een volledig cementloos beton. Het cement is 
vervangen door Gelopolymeren, waarbij mineralen gemengd worden met Alkaliën. Hierdoor ontstaat 
polymerisatie. Het geopolymeer is een stabiel, vormvast materiaal dat optisch gelijk is aan 
cementgebonden materiaal. Het cementloze beton is tevens voorzien van gerecycled betongranulaat 
als grindvervanging.  
Betontegels zijn op dit moment niet leverbaar in de Reduton-variant, wel als Ecoton-product. 
 
In de markt worden nu veelal reguliere betonproducten toegepast. HAZ Infra heeft berekend dat in 
minder dan 10 procent van de aanbestedingen, in de bestekeisen is opgenomen dat alternatieve 
producten zoals cementloos beton moet worden toegepast.  
 
 

Leveranciers projecten 

Transporteur 

Aannemer 

Opdrachtgever 

Afvoer materialen 

Overige aannemers 
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Ook HAZ Infra heeft tot nu toe altijd de reguliere betonproducten in werken toegepast. In tabel 1 en 
2 is een overzicht gegeven van de levering van betonproducten in een gemiddeld jaar. Tevens is 
weergegeven wat de CO2-emissie is van deze leveringen voor de standaard, Ecoton en Reduton 
betonproducten. De Emissie zijn vastgesteld door Bureau Mide.  
 
Tabel 1: Leveringen van betonproducten HAZ Infra op basis van een gemiddeld jaar, vergelijking 
standaard en Ecoton (CO2-emissie in kg).  
 
Product Specificatie Aantal Eenheid Standaard   Ecoton 

  
  
  

        CO2-
emissie  

Totale 
CO2-
emissie 

CO2-
emissie 

Totale 
CO2-
emissie 

Reductie  Reductie 
% 

Straatstenen 8 cm. 8.000 M2 14,81 118.480 14,25 114.000 4.480 -3,8% 

Betontegel 30x30x8 cm. 4.500 M2 23,94 107.730 23,87 107.415 315 -0,3% 

Grasbeton 40x60x12 cm. 250 M2 17,17 4.293 17,17 4.293 0 0,0% 

subtotaal   12.750     230.503   225.708 4.795 -2,1% 

                   

Opsluitband 10x20x100 cm. 200 stuks 4,44 888 4,38 876 12 -1,4% 

Trottoirband 13/15x25 cm. 2.250 Stuks 8,07 18.158 7,98 17.955 203 -1,1% 

subtotaal   2.450     19.046   18.831 215 -1,1% 

Totaal     249.548  244.539 5.010 -2,0% 

 
Wanneer alle geleverde betonproducten worden geleverd in de Ecoton-variant dan is een besparing 
van in totaal 5 ton CO2-emissie te realiseren (-2,0%).      
 
Tabel 2: Leveringen van betonproducten HAZ Infra op basis van een gemiddeld jaar, vergelijking 
standaard en Reduton (CO2-emissie in kg). 
Product Specificatie Aantal Eenheid Standaard   Reduton       

        CO2-
emissie  

Totale 
CO2-
emissie 

CO2-
emissie  

Totale 
CO2-
emissie 

Reductie  Reductie  
% 

Straatstenen 8 cm. 8.000 M2 14,81 118.480 7,47 59.760 58.720 -49,6% 

Betontegel 30x30x8 cm. 4.500 M2 23,94 107.730   107.730 0 0,0% 

Grasbeton 40x60x12 cm. 250 M2 17,17 4.293 5,02 1.255 3.038 -70,8% 

subtotaal   12.750     230.503   168.745 61.758 -26,8% 

                    

Opsluitband 10x20x100 cm. 200 stuks 4,44 888 1,87 374 514 -57,9% 

Trottoirband 13/15x25 cm. 2.250 Stuks 8,07 18.158 3,79 8.528 9.630 -53,0% 

subtotaal   2.450     19.046   8.902 10.144 -53,3% 

Totaal     249.548  177.647 71.902 -28,8% 

 
Wanneer alle geleverde betonproducten, uitgezonder de betontegel, geleverd worden in de 
Reduton-variant dan is een besparing van in totaal 71,9 ton CO2 te realiseren (-28,8%). 
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De toepassing van Reduton betonproducten in projecten biedt grote kansen om aanzienlijke CO2-
reductie te behalen, echter hiervoor is HAZ Infra ook afhankelijk van de type werken dat wordt 
aangenomen en de eisen die opdrachtgevers stellen. Tevens is de hogere prijs van het product van 
invloed op de mate waarin opdrachtgevers bereid zijn te investeren in Reduton.  

2. Scope 3 emissies en ketenanalyse 
 
Conform eis 4.A.1 van de Prestatieladder dient een kwalitatieve analyse te worden vastgelegd voor 
scope 3. Deze analyse is uitgevoerd en levert onderstaande tabel op met de verschillende product / 
marktcombinaties. In bijlage 1 is de kwalitatieve dominantie analyse opgenomen, waarin opgenomen 
de relatieve invloed. 
 

Tabel 3: Producten / markten combinaties 

Producten / markten Provincies Gemeenten  Waterschappen Bedrijven  Particulier Totaal 

Groen 1,0% 0,0% 0,0%   1,0% 2,0% 

Grond  5,0% 0,0% 24,0% 4,0% 1,0% 34,0% 

Infra 28,0% 24,0% 0,0% 10,0% 2,0% 64,0% 

Totaal 34,0% 24,0% 24,0% 14,0% 4,0% 100,0% 
 

Volgens eis 4.A.1 van de Prestatieladder moet uit de kwalitatieve analyse een activiteit geselecteerd 
worden voor een ketenanalyse. HAZ Infra heeft ervoor gekozen om een ketenanalyse te richten op 
de eerste rangen, waarbij het met name gaat om Infra-projecten (64%). Voor de uitvoering van deze 
werkzaamheden zijn de leveranties van v.d. Bosch Beton van groot belang. 
 
Voor de inventarisatie van de relevante scope 3 categorieën wordt gebruik gemaakt van de tabel, 
gebaseerd op de “scope 3 standard” waar in de ladder naar wordt verwezen. Uit deze tabel zijn de 
volgende categorieën leveranties van toepassing: Aangekochte goederen en diensten, Productieafval 
en Kapitaal goederen. 
 
Relevant zijn de crediteuren die 80% van de totale emissie veroorzaken. Hierop is een analyse 
uitgevoerd en is per leverancier die tot de eerste 80% van het inkoopbedrag behoren een inschatting 
opgenomen van de emissie, betrekking hebbend op de leveranties aan HAZ Infra. Deze 80% van de 
inkoop kan nader gespecifieerd worden als volgt: 
 

Tabel 4: Overzicht scope 3 type inkoop  

Type inkoop   Percentage 

Aangekochte goederen en diensten 87,8% 

Productie afval   5,9% 

Kapitaalgoederen   6,3% 

Totaal    100,0% 

 
Hieruit blijkt dat het type inkoop aangekochte goederen en diensten de grootste inkoopomzet 
omvat. Dit type inkoop kan nader worden gespecificeerd als:  
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Tabel 5: Specificatie scope 3 type inkoop naar categorie 

Categorie    Percentage 

Onderaannemers  18,7% 

Productie en transport  32,7% 

Transport licht  21,1% 

Handel en transport  15,2% 

Totaal    87,8% 

 
Uit bovenstaande specificatie blijkt dat de grootste post ‘Productie en transport’ is. Hier valt de 
levering van projectgebonden materialen onder. Hiermee is deze post een sterke uitgangspositie 
voor de ketenanalyse. De post ‘leveranties straatstenen, graselementen en trottoir- en 
opsluitbanden, etc.’ is opgenomen onder productie en transport. De leveranties van betonproducten 
door v.d. Bosch Beton is goed voor 6,9 procent van de inkoopomzet binnen het type inkoop 
‘aangekochte goederen en diensten’ en 6,1 procent binnen de gehele kwantitatieve dominantie 
analyse. 

3. Beschrijving ketenanalyse 
 

3.1 Beschrijving project 
HAZ Infra heeft in de afgelopen jaren vele projecten uitgevoerd waarbij veel materiaal en materieel 
gebruikt wordt. De uitstoot van dit materieel en materiaal komt uiteraard naar voren in scope 1 van 
HAZ Infra. Echter, het beheer van de leveranties voor projecten bevindt zich in scope 3. Het grootste 
gedeelte van de scope 1 en 2 emissies bevindt zich in de uitstoot van brandstof van materiaal en 
materieel van HAZ Infra en materieel verwerkt in de projectgebonden materialen. Hiermee is het  
interessant om dit laatste aspect verder in de keten te bekijken. 
 
De tweede grootste leverancier van projectgebonden materialen, v.d. Beton B.V., behaalde in 2021 
een omzet van 4,9 procent bij HAZ Infra, met name leveranties van straatstenen, graselementen en 
trottoir- en opsluitbanden. 
 
De organisatie van HAZ Infra heeft vooral toezicht op de kwaliteit van het geleverde materiaal, de 
samenwerking en planning met v.d. Bosch Beton en de efficiency. Aan de CO2-emissie bij de 
productie van betonproducten even als het brandstof, energie- en gasverbruik van de leverancier, 
werd tot op heden door HAZ Infra geen aandacht besteed. 
 
Om reductie te bereiken in scope 3 wil HAZ Infra nu gericht aandacht gaan besteden aan de CO2-

emissie bij levering van betonproducten door de v.d. Bosch Beton   

 

3.2 Aanpak en doelstellingen vermindering CO2 emissie betonproducten v.d. Bosch Beton 
Naar aanleiding van de uitgevoerde ketenanalyse is besloten om in gesprek te gaan met de v.d. 
Bosch Beton. Deze gesprekken hebben in de periode februari-april 2022 er toe geleid dat inzicht is 
verkregen in de CO2-emissie bij projecten van HAZ Infra waarin betonproducten van v.d. Bosch Beton 
B.V zijn toegepast. 
 
De verwachting voor de komende jaren is dat HAZ infra gemiddeld 12.750 m2 aan straatstenen, 
betontegels en graselementen en 2.450 stuks  trottoir- en opsluitbanden in projecten zal toepassen. 
De hoeveelheid aan leveringen is afhankelijk van de type werken die worden aangenomen. In de 
periode 2022-2026 wil HAZ Infra opdrachtgevers motiveren om Reduton- en Ecoton betonproducten 
in toe te passen.  
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Het doel is om in 2026 bij levering van straatstenen, graselementen, trottoir- en opsluitbanden door 
v.d. Bosch Beton, 25 procent Reduton in projecten toe te passen. Voor levering van betontegels door 
v.d. Bosch beton is het doel om in 2026 25 procent Ecoton in projecten toe te passen.  
In de eerste jaren zal de levering van Reduton beperkt zijn, omdat HAZ Infra zich moet houden aan 
bestekeisen, veelal concurrerend op prijs moet inschrijven en de kosten voor Reduton hoger liggen 
dan de standaardproducten. Door in gesprek te gaan met opdrachtgevers is de verwachting dat de 
toepassing van Ruduton-producten in de loop van de tijd zal toenemen. In onderstaand schema is de 
doelstelling weergegeven voor 2026. 
 
Tabel 6: Doelstellingen leveringen van Reduton en Ecoton-producten in 2026 
  Verwachte 

hoeveelheid 
Reductie 25% Reductie 

Straatstenen 8.000 7,34 2.000 14.680 

Betontegel 4.500 0,07 1.125 79 

Grasbeton 250 12,15 63 759 

Subtotaal 12.750   3.188 15.518 

          

Opsluitband 200 2,57 50 129 

Trottoirband 2.250 4,28 563 2.408 

Subtotaal 2.450     2.536 

Totaal       18.054 

 
In tabel 7 zijn de doelstellingen voor CO2-emissie voor de periode 2022-2026 weergegeven. Deze 
tabel is in bijlage 4 per product uitgewerkt.  
 
Tabel 7: Doelstellingen 2022-2026 voor CO2-emissie door toepassing van Reduton- en Ecoton-
producten.  
Jaartal Doelstelling Reductie kg CO2-

emissie 

2022 2% 
 

1.444 

2023 6% 
 

4.333 

2024 10% 
 

7.222 

2025 16% 
 

11.555 

2026 25% 
 

18.054 

 
In totaal zal de CO2-emissie in 2026 met 18 ton per jaar afnemen als bij 25 procent van de leveringen 
Reduton wordt toegepast. Hiermee wordt een CO2-reductie van 7,2 procent bereikt ten opzichte van 
levering van standaardproducten. Mocht het lukken om bij 100 procent van de verwachte leveringen 
Reduton en Ecoton toe te passen dan zal de totale CO2-emissie met 71,9 ton afnemen (28,8%). 
De reductie van 18 ton is 18,8 procent van de CO2-emissie van v.d. Bosch Beton op basis van de 
kwantitatieve dominantieanalyse 
 
De CO2-emissie van HAZ Infra bij v.d. Bosch Beton volgens de kwalitatieve dominantieanalyse is 96 
ton CO2, terwijl de CO2-emissie op basis van gegevens van v.d. Bosch Beton 249,5 ton CO2 bedraagt. 
Deze uitkomsten wijken sterk van elkaar af. 
De berekende emissie in de dominantieanalyse is gebaseerd op Guidelines to Defra / DECC's GHG 
Conversion Factors for Company Reporting, terwijl de gegevens van v.d. Bosch Beton zijn gebaseerd 
op berekeningen van Bureau Mide. 
Een bijkomende doelstelling voor de samenwerking tussen Beton en HAZ Infra is om door middel van 
onderzoek een betere aansluiting te verkrijgen tussen gegevens  van v.d. Bosch Beton en de 
dominantieanalyse van HAZ Infra. 
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Naast bovengenoemde doelstellingen wil HAZ Infra in 2022 in gesprek gaan met v.d. Bosch Beton 
over andere mogelijkheden om verdere verlaging van de CO2-emissie te bereiken. Het gaat hierbij om 
het verlagen van de uitstoot veroorzaakt door productie van materialen onder meer door innovatie 
en om het verlagen van de uitstoot door het nemen van maatregelen in de organisatie van v.d. Bosch 
Beton zelf. HAZ Infra is hierbij afhankelijk van de motivatie van v.d. Bosch Beton.  
 
De uiteindelijke reductie hangt af van de medewerking van opdrachtgevers om Reduton-producten 
in projecten te willen toepassen. Om dit te borgen zal in de periode 2026 tijd gepland worden om 
met opdrachtgevers in gesprek te gaan. Het doel is om ieder kwartaal met een opdrachtgever in 
gesprek te gaan.  
Tevens wordt in 2022 gezocht naar een opdrachtgever om en pilotproject uit te voeren waarin de 
diverse Reducton-producten worden toegepast. 
 
De meting van de resultaten zal worden uitgevoerd op basis leveringsoverzichten en 
voortgangsrapportages die door HAZ Infra tweemaal per jaar worden opgesteld. 
 
In deze analyse is het effect van andere schadelijke emissies, zoals fijnstof en stikstof, buiten 
beschouwing gelaten. Verder is buiten beschouwing gelaten de waarschijnlijk positieve werking op 
de scope 1 emissie bij HAZ Infra zelf. In contact met de v.d. Bosch Beton en opdrachtgevers kunnen 
nuttige ideeën worden opgedaan, waar ook HAZ Infra zelf baat bij heeft. 
 

3.3 Planning maatregelen 2021 t/m 2026 
Samenvattend heeft HAZ infra op dit moment de volgende acties gepland. 
 

➢ Maart 2022: Inzicht in leveringen en CO2-emissie betonproducten v.d. Bosch Beton (Gereed); 
➢ Mei 2022: Start gesprekken met opdrachtgevers voor pilotproject CO2-reductie; 
➢ Mei 2022: Start gesprekken met opdrachtgevers over toepassing Reduton (1x per kwartaal); 
➢ Juli 2022: Opstellen voortgangsrapportage; 
➢ September 2022: Gesprek v.d. Bosch Beton over verdere mogelijkheden voor CO2-reductie; 

o CO2-Footprint 
o CO2-reductie bij transport 
o CO2-reductie verbruik gas, elektriciteit en brandstof 

➢ Februari 2023: Opstellen voortgangsrapportage; 
➢ Januari 2027: Opstellen eindrapportage. 

4. Conclusie 
 
HAZ Infra heeft inzicht in de belangrijkste upstream en downstream CO2 emissies in de keten waarin 
het bedrijf zich bevindt. Op basis van de kwalitatieve dominantie-analyse heeft het bedrijf gekozen 
om een ketenanalyse te maken gericht op het verminderen van de CO2 emissie bij v.d. Bosch Beton. 
Er is een plan van aanpak opgesteld en in de periode van 2022 t/m 2026 wordt ingeschat dat door de 
toepassing van Reduton-betonproducten, geleverd door v.v. Bosch Beton, in projecten een CO2 
reductie kan worden gerealiseerd van 18 ton CO2 per jaar op basis van toepassing van 12.750 m2 
straatstenen, stoeptegels en grasbeton en 2.450 stuks trottoir- en opsluitbanden. 

Bronvermelding 
 

- Interview met de heer Job de Munnik (CO2-verantwoordelijke) 
- Productinformatie v.d. Bosch Beton 
- Leveringsoverzichten betonproducten van HAZ Infra 
- Crediteuren- en debiteurenadministratie HAZ Infra 



11 

 

- Kwantitatieve analyse HAZ Infra 
- Kwalitatieve analyse HAZ Infra 
- PMC tabel HAZ Infra 
- Website www.co2emissiefactoren.nl 
- 2012 Guidelines to Defra / DECC's GHG Conversion Factors for Company Reporting. 
 

Bijlagen 
1. Kwalitatieve dominantie-analyse 
2. Kwantitatieve dominantie-analyse 
3. Verantwoording kwantitatieve dominantieanalyse 
4. Doelstellingen 2022-2026 voor CO2-emissie door toepassing van de verschillende Reduton- 

en Ecoton-producten. 

http://www.co2emissiefactoren.nl/


Bijlage 1: Kwalitatieve dominantie-analyse

PMC's sectoren en activiteiten
Omschrijving activiteiten 

met CO2 emissie Relatief belang sector Invloed activiteiten
Potentiele invloed 

op CO2 uitstoot Rangorde
1 2 3 4 5 6

Groen
Bedrijven Onderaannemers (1) Klein Klein Klein

Diensten (1) Klein Klein Klein
Aankoop machines (2) Klein Klein Klein
Reparatie / onderhoud (1) Klein Klein Klein
Hulpstoffen / materialen (1) Klein Klein Klein
Afvalverwerking (5) Klein Klein Klein
Woon- werkverkeer (7) Klein Klein Klein
Upstream transport (4) Klein Klein Klein

Grond
Provincie Onderaannemers (1) Klein Klein Middelgroot 6
Waterschappen Diensten (1) Klein Klein Klein
Bedrijven Aankoop machines (2) Klein Klein Klein 7

Reparatie / onderhoud (1) Klein Klein Klein 10
Hulpstoffen / materialen (1) Klein Middelgroot Middelgroot 2
Afvalverwerking (5) Klein Klein Klein 8
Woon- werkverkeer (7) Klein Klein Klein
Upstream transport (4) Klein Klein Klein 4

Infra
Gemeenten Onderaannemers (1) Klein Klein Middelgroot 5
Provincie Diensten (1) Klein Klein Klein
Bedrijven Aankoop machines (2) Klein Klein Klein 8
Particulier Reparatie / onderhoud (1) Klein Klein Klein 9

Hulpstoffen / materialen (1) Klein Middelgroot Middelgroot 1
Afvalverwerking (5) Klein Klein Klein 7
Woon- werkverkeer (7) Klein Klein Klein
Upstream transport (4) Klein Klein Klein 3



Bijlage 2: Kwantitatieve dominantie-analyse

Crediteur Type inkoop Categorie Bedrag
% van 

inkoopomzet
Totaal

Geschat 
tonnage 

CO2 uitstoot

% van 
Tonnage 

CO2 
uitstoot

Van Loon Rioleringsystemen BV     Aangekochte goederen en diensten Productie en transport 194.130,46€           9,9% 9,9% 196,07 30,1%
v.d. Bosch Beton BV               Aangekochte goederen en diensten Productie en transport 95.012,69€             4,9% 14,8% 95,96 14,7%
Bats uitzendburo                  Aangekochte goederen en diensten Transport licht 93.568,79€             4,8% 19,6% 3,05 0,5%
Morssinkhof Groep BV              Aangekochte goederen en diensten Productie en transport 80.213,33€             4,1% 23,7% 81,02 12,4%
Bedrijfspensioenfonds voor de Land Aangekochte goederen en diensten Transport licht 73.595,28€             3,8% 27,5% 2,40 0,4%
Marco Kuijer                      Aangekochte goederen en diensten Onderaannemer 58.790,10€             3,0% 30,5% 19,18 2,9%
Jan Bakker Transport BV           Aangekochte goederen en diensten Handel en transport 55.772,80€             2,9% 33,3% 1,82 0,3%
G.J. Harmsen onderhoud en reparatie Aangekochte goederen en diensten Onderaannemer 46.437,00€             2,4% 35,7% 15,15 2,3%
Van Swaay Harlingen BV            Aangekochte goederen en diensten Productie en transport 45.032,20€             2,3% 38,0% 14,41 2,2%
MVDD Vakmensen                    Aangekochte goederen en diensten Transport licht 42.633,88€             2,2% 40,2% 1,39 0,2%
Renewi Nederland B.V              Productieafval Verwerker 34.632,66€             1,8% 42,0% 11,30 1,7%
Buko Infrasupport                 Aangekochte goederen en diensten Onderaannemer 33.264,47€             1,7% 43,7% 10,85 1,7%
Regge Hout                        Aangekochte goederen en diensten Handel en transport 33.006,77€             1,7% 45,3% 1,08 0,2%
TBS-SVA                           Aangekochte goederen en diensten Productie en transport 32.982,72€             1,7% 47,0% 10,55 1,6%
B. Dikken                         Kapitaal goederen Handel en transport 32.736,17€             1,7% 48,7% 1,07 0,2%
Ceelen Sport Constructies         Aangekochte goederen en diensten Onderaannemer 29.275,65€             1,5% 50,2% 9,55 1,5%
van de Vinne                      Aangekochte goederen en diensten Onderaannemer 26.842,51€             1,4% 51,6% 8,76 1,3%
Hansan bouwmachines noord b.v.    Kapitaal goederen Handel en transport 26.369,11€             1,3% 52,9% 0,86 0,1%
van Werven Infra bv               Aangekochte goederen en diensten Onderaannemer 24.534,95€             1,3% 54,2% 8,00 1,2%
Gaaf - digital agency BV          Aangekochte goederen en diensten Transport licht 23.690,26€             1,2% 55,4% 0,77 0,1%
Attero                            Productieafval Verwerker 21.953,70€             1,1% 56,5% 7,16 1,1%
Nieboer Recycling & Handel B.V.   Productieafval Verwerker 20.726,32€             1,1% 57,6% 67,61 10,4%
Weites B.V.                       Aangekochte goederen en diensten Onderaannemer 19.595,05€             1,0% 58,6% 6,39 1,0%
De Ruiter technische service      Aangekochte goederen en diensten Handel en transport 19.295,92€             1,0% 59,6% 0,63 0,1%
DR B.V.                           Aangekochte goederen en diensten Transport licht 18.456,20€             0,9% 60,5% 0,60 0,1%
Hanselman Expertise               Aangekochte goederen en diensten Transport licht 18.440,00€             0,9% 61,5% 0,60 0,1%
Martens Beton                     Aangekochte goederen en diensten Productie en transport 17.613,43€             0,9% 62,4% 17,79 2,7%
Bosman Watermanagement            Aangekochte goederen en diensten Productie en transport 17.575,00€             0,9% 63,3% 5,62 0,9%
Autobedrijf Schotmeijer           Aangekochte goederen en diensten Handel en transport 17.211,30€             0,9% 64,1% 0,56 0,1%
De Hamer beton B.V.               Aangekochte goederen en diensten Productie en transport 17.088,08€             0,9% 65,0% 17,26 2,6%
Visser Assen B.V.                 Aangekochte goederen en diensten Handel en transport 16.165,92€             0,8% 65,8% 0,53 0,1%
Lugtenberg Mechanisatiebedrijf    Kapitaal goederen Handel en transport 16.155,32€             0,8% 66,7% 0,53 0,1%



Bijlage 2: Kwantitatieve dominantie-analyse
Klomp B.V. transportbedrijf       Aangekochte goederen en diensten Handel en transport 15.176,88€             0,8% 67,4% 0,50 0,1%
Kok Meppel b.v.                   Aangekochte goederen en diensten Handel en transport 14.816,36€             0,8% 68,2% 0,48 0,1%
123 Machineverhuur                Aangekochte goederen en diensten Handel en transport 12.420,41€             0,6% 68,8% 0,41 0,1%
JagerKuiper advocaten             Aangekochte goederen en diensten Transport licht 11.767,37€             0,6% 69,4% 0,38 0,1%
Giverbo                           Aangekochte goederen en diensten Handel en transport 11.167,50€             0,6% 70,0% 0,36 0,1%
Martin Gerrits                    Aangekochte goederen en diensten Transport licht 10.851,25€             0,6% 70,6% 0,35 0,1%
Secundaire Bouwstoffen            Aangekochte goederen en diensten Onderaannemer 10.695,00€             0,5% 71,1% 3,49 0,5%
Janssen Leon & Co BVBA            Aangekochte goederen en diensten Handel en transport 10.412,60€             0,5% 71,6% 0,34 0,1%
Otten Infra B.V.                  Aangekochte goederen en diensten Onderaannemer 9.520,66€               0,5% 72,1% 3,11 0,5%
Enexis Den Bosch                  Aangekochte goederen en diensten Onderaannemer 9.169,28€               0,5% 72,6% 2,99 0,5%
Autobedrijf van Dijk              Aangekochte goederen en diensten Handel en transport 9.127,28€               0,5% 73,1% 0,30 0,0%
Akkerbouwbedrijf van Overbeeke    Aangekochte goederen en diensten Transport licht 9.126,25€               0,5% 73,5% 0,30 0,0%
IJslander                         Kapitaal goederen Handel en transport 8.986,32€               0,5% 74,0% 0,29 0,0%
Aannemersbedrijf Doornwaard BV    Aangekochte goederen en diensten Onderaannemer 8.417,69€               0,4% 74,4% 2,75 0,4%
De Hooidijk b.v.                  Aangekochte goederen en diensten Handel en transport 8.335,80€               0,4% 74,9% 0,27 0,0%
Kokoverhuur                       Aangekochte goederen en diensten Handel en transport 8.331,92€               0,4% 75,3% 0,27 0,0%
Kramp Nederland BV                Kapitaal goederen Handel en transport 7.731,46€               0,4% 75,7% 0,25 0,0%
DBG bouw- en reststoffen          Productieafval Verwerker 7.546,00€               0,4% 76,1% 2,46 0,4%
Agro IT b.v.                      Aangekochte goederen en diensten Transport licht 7.433,16€               0,4% 76,4% 0,24 0,0%
GMB Rioleringstechnieken b.v.     Aangekochte goederen en diensten Onderaannemer 7.312,39€               0,4% 76,8% 2,39 0,4%
J. Koster Dienstverlening         Aangekochte goederen en diensten Transport licht 7.164,75€               0,4% 77,2% 0,23 0,0%
Koers Handel b.v.                 Aangekochte goederen en diensten Handel en transport 7.162,30€               0,4% 77,6% 0,23 0,0%
Top Gaarkeuken                    Productieafval Verwerker 6.838,00€               0,3% 77,9% 2,23 0,3%
Brand Equipment                                Kapitaal goederen Handel en transport  €              6.704,80 0,3% 78,2% 0,22 0,0%
Ez infra BV                                    Aangekochte goederen en diensten Onderaannemer  €              6.652,89 0,3% 78,6% 2,17 0,3%
Hoekman Dienstverlening                        Aangekochte goederen en diensten Transport licht 6.592,50€               0,3% 78,9% 0,22 0,0%
Allsetra b.v.                                  Aangekochte goederen en diensten Transport licht 6.527,22€               0,3% 79,3% 0,21 0,0%
Oogink Trilbeton BV                            Aangekochte goederen en diensten Productie en transport  €              6.100,00 0,3% 79,6% 1,95 0,3%
Berends Grondverzet                            Aangekochte goederen en diensten Onderaannemer  €              6.087,75 0,3% 79,9% 1,99 0,3%
King RootBarrier                               Aangekochte goederen en diensten Productie en transport  €              5.921,71 0,3% 80,2% 1,89 0,3%

Totaal 1.566.895,54€        80,2% 651,8 100,0%
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Type inkopen opgedeeld in de volgende categorieën; 

- Productie en transport 

Dit bevat de door de crediteur geproduceerde aangekochte goederen en diensten zoals straatwerk, 

hout, PVC en beton inclusief upstream transport. Uit de footprints van bekende bedrijven, die 

producten als hout en staal produceren en leveren komt een gemiddelde CO2 emissie van 32 ton  

per € 100.000,-- naar voren. Deze formule is aangehouden bij gebrek aan nauwkeuriger gegevens. In 

de komende jaren zullen wij proberen om hierin meer inzicht te krijgen, dit onderzoek zal zich met 

name richting op het aangekochte beschoeiingsmateriaal. 

Voor leveranties van betonproducten is uitgegaan van de conversiefactoren volgens Guidelines to 

Defra / DECC's GHG Conversion Factors for Company Reporting. Hierbij is gerekend met een 

wisselkoers: 1 pond = € 1,20. 

Conversiefactoren volgens Defra Guidelines per pond per euro 

Articles of concrete and stone   1,21  1,01 

   

- Onderaannemer 

Dit omvat de aannemers, loon- en grondverzetbedrijven die worden ingeschakeld met soortgelijke 

machines als die van HAZ Groen, Grond en Infra BV. Geschat wordt dat gemiddeld 10% van het tarief 

gereserveerd wordt voor de aanschaf van brandstof. Dit is gebaseerd op de kengetallenvergelijking 

van ca. 400 bedrijven aangesloten bij CUMELA Nederland. Hieruit blijkt dat ca. 10% van de 

brutomarge bestaat uit brandstofkosten. Uiteraard is dit afhankelijk van het feit of en welke 

machines de onderaannemer inzet en van het werk waarvoor de onderaannemer wordt ingezet. Er 

van uitgaande dat een grootverbruiker gemiddeld € 1,- per liter diesel betaald excl. BTW is 10% van 

de inkoopomzet vermenigvuldigt met de WTW-emissiefactor van diesel. 

- Handel en transport 

Dit omvat de aanschaf en levering van kapitaalgoederen als machines, bedrijfswagens en de aanschaf 

van goederen en diensten inclusief upstream transport van producten zoals hout die niet 

geproduceerd zijn door de crediteuren. Geschat wordt dat gemiddeld 1% van het tarief gereserveerd 

wordt voor de aanschaf van brandstof. Dit is natuurlijk zeer afhankelijk van de hoeveelheden worden 

besteld, bij een volle vrachtwagen vol hout of bij de aanschaf van een rupskraan zal dit percentage 

minder zijn dan wanneer slechts 5 pvc buizen op een projectlocatie worden geleverd of wanneer een 

kraanbak wordt aangeschaft. Daarnaast is het e.e.a. afhankelijk van de projectlocatie, wel wordt 

waar mogelijk rekening gehouden met de ligging van de handelaar t.o.v. de bedrijfslocatie of 

projectlocatie.  In de komende jaren zullen wij proberen om hierin meer inzicht te krijgen 

- Transport licht 

Hieronder zijn de bedrijven opgenomen die los personeel hebben geleverd, ZZP, de accountant en 

bedrijven die enkel met bedrijfsbusjes naar de werklocatie komen en geen gebruik maken van zware 

machines op de werklocaties. Geschat wordt dat gemiddeld 1% van het tarief gereserveerd wordt 

voor de aanschaf van brandstof. Bijvoorbeeld een ZZP die 8 uren op een dag werkt á € 35,- per uur. 

Hij heeft een omzet van € 260,- op een dag en moet zich verplaatsen van en naar het werk. Dit maakt 

dat hij per dag € 2,60 kan spenderen voor brandstof. Er van uitgaande dat een bedrijfsbusje op 1 liter 

diesel 12 km kan rijden (1:12) is het bedrijf in staat ca. 2 liter diesel per dag aan te schaffen om zich 

naar de werklocatie en terug kan verplaatsen wat inhoudt dat gemiddeld ca. 25 km per dag kan 

worden afgelegd. Dit is uiteraard zeer afhankelijk van de projectlocatie maar lijkt, mede gelet op het 

feit dat veelal lokale bedrijven nabij de projectlocaties worden ingeschakeld aannemelijk.   
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- Verwerker 

Dit zijn de bedrijven waar HAZ Groen, Grond en Infra BV afvalstoffen naar heeft afgevoerd die 

vervolgens op de stortlocatie verwerkt worden. Geschat wordt dat 10% van het innametarief per ton 

gebruikt wordt voor aanschaf van brandstoffen om de machines zoals wielladers, graafmachines, 

shredders en grondzeven van te laten functioneren. Er van uitgaande dat een grootverbruiker 

gemiddeld € 1,- per liter diesel betaald excl. BTW is 10% van de inkoopomzet vermenigvuldigt met de 

WTW-emissiefactor van diesel.  

 

 

  

 



Bijlage 4: Doelstellingen 2022-2026 voor CO2-emissie door toepassing van de verschillende 
Reduton- en Ecoton-producten. 

Verwachte hoeveelheid Reductie 25% Reductie
Straatstenen 8.000 7,34 2.000 14.680
Betontegel 4.500 0,07 1.125 79
Grasbeton 250 12,15 63 759
Subtotaal 12.750 3.188 15.518

Opsluitband 200 2,57 50 129
Trottoirband 2.250 4,28 563 2.408
Subtotaal 2.450 2.536
Totaal 18.054

Doelstelling Reduton Straatstenen 
m2

Reductie

2022 2% 160 1.174
2023 6% 480 3.523
2024 10% 800 5.872
2025 16% 1.280 9.395
2026 25% 2.000 14.680

Doelstelling Ecoton Betontegel m2 Reductie

2022 2% 90 6
2023 6% 270 19
2024 10% 450 32
2025 16% 720 50
2026 25% 1.125 79

Doelstelling Reduton Grasbeton m2 Reductie

2022 2% 5 61
2023 6% 15 182
2024 10% 25 304
2025 16% 40 486
2026 25% 63 759

Doelstelling Reduton Opsluitband 
per stuk

Reductie

2022 2% 4 10
2023 6% 12 31
2024 10% 20 51
2025 16% 32 82
2026 25% 50 129

Doelstelling Reduton Trotoirband 
per stuk

Reductie

2022 2% 45 193
2023 6% 135 578
2024 10% 225 963
2025 16% 360 1.541
2026 25% 563 2.408
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1. Inleiding 

In het kader van de CO2-Prestatieladder heeft HAZ Infra B.V. (hierna: HAZ) aan Cumela 
Advies gevraagd om een ketenanalyse professioneel te becommentariëren (eis 4.A.3). 
In dit rapport geeft Cumela Advies een review op de ketenanalyse zoals beschreven in 

de rapportage ‘Ketenanalyse Reductie CO2-emissie bij toepassing van betonproducten 
van v.d. Bosch Beton’ d.d. 11 april 2022.  
Cumela Advies heeft de review uitgevoerd op basis van het Handboek CO2-
Prestatieladder 3.1 (eis 4.A.1) en het Greenhouse Gas Protocol. 

 
2. Over Cumela Advies 

Stichting Cumela Advies is een onafhankelijke adviesorganisatie, deskundig op het 

gebied van de CO2 Prestatieladder: 
- Uitgebreide kennis van de  CO2 Prestatieladder 
- Ruime ervaring in het opstellen en reviewen van ketenanalyses 
- Meerdere specialisten die onafhankelijk van elkaar kunnen opereren als adviseur 

of reviewer 
- Uitgebreid netwerk in de agrarische sectoren, GWW en bouw en aanverwante 

branche-organisaties 
- Regulier contact met SKAO, CCvD en diverse certificeringsinstanties. 
 
Cumela Advies heeft geen winstoogmerk en heeft net als de vereniging CUMELA de 
volgende kernwaarden als uitgangspunt: 

• verbonden: wij zijn verbinders! We brengen leden samen, werken samen met 
relevante partners en behartigen de belangen van de sector op basis van de 
gezamenlijk opgestelde doelen. 

• Integer: wij zijn eerlijk en betrouwbaar! We maken zaken bespreekbaar en we werken 
aan een veilige organisatie en eerlijke sector.  

• Professioneel: wij zijn vakkundig! Door kennis te delen en samen te werken, kunnen 
we onze sector laten groeien. Je kunt op ons rekenen: afspraak is afspraak. 

• Praktisch: wij zijn doeners! We bieden heldere en praktische adviezen en oplossingen. 
Onze kennis van de sector en onze leden maakt het verschil. 
 

3. Review ketenanalyse 
HAZ is gespecialiseerd in baggerwerk, (water)bodemsaneringswerk en 
waterbouwkundige werkzaamheden. 

Het bedrijf heeft een ketenanalyse gemaakt over de reductie van CO2  bij haar tweede 
grootste leverancier in scope 3, te weten betonproducten. 

 
De CO2-emissie in scope 3 wordt voor het grootste deel bepaald door 
onderaannemers en leveranciers van projectgebonden materialen. 
HAZ heeft ervoor gekozen om de ketenanalyse te richten op de grootste leverancier te 
weten v.d. Bosch Beton. V.d. Bosch Beton is producent van beton producten als 
straatstenen, betontegels, graselementen, opsluitbanden en trottoirbanden.  
Doel van de ketenanalyse is de emissie te verlagen door het toepassen van CO2 
vriendelijker producten als ‘Ecoton’ en ‘Reduton’. Kenmerk van deze producten is de 
afwezigheid van cement en de toepassing van gerecycled puingranulaat in plaats van 
grind. 
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In tweede instantie hebben de ketenpartners het doel de emissie in het totale bedrijf 
v.d. Bosch te verminderen door gerichte reductiemaatregelen.  
Cumela Advies heeft de rapportage becommentarieerd. De review betreft de volgende 
aspecten:  
1. Algemeen  
2. Onderwerp / impact 
3. Inhoud  
4. Reductieplan  
 
Naar het oordeel van Cumela Advies biedt het rapport interessante inzichten voor HAZ 
en laat de uitvoering ervan zien dat HAZ werkt aan het verminderen van de CO2-
uitstoot van de bedrijfsvoering in scope 3.   
De ketenanalyse voldoet hiermee aan de eisen van de CO2-Prestatieladder.  
Wel zijn er enkele verbeterpunten te noemen, die de ketenanalyse nog inzichtelijker 
en interessanter kunnen maken. De belangrijkste zijn hieronder op een rij zijn gezet: 
 
- Hoe verhoudt deze ketenanalyse zich tot al bestaande inzichten en bestaande 

afspraken, zoals het zgn. ‘Betonakkoord’?  
- Welke impact kan deze ketenanalyse en de daaruit voortkomende maatregelen 

hebben op de sector? 
- De onderbouwing van de verschillen in emissie tussen de verschillende producten 

is wat mager 
- Het zou de leesbaarheid van de ketenanalyse ten goede komen, als de onderlinge 

verbanden tussen getallen en tabellen meer worden verduidelijkt. 
- Het realiseren van de doelstellingen is sterk afhankelijk van de medewerking van 

opdrachtgevers. Er lijkt nog niet een duidelijk plan te zijn om de opdrachtgevers te 
interesseren en de daarbij behorende argumenten.  

 

In de rapportage ‘Ketenanalyse Reductie CO2-emissie bij toepassing van betonproducten van 
v.d. Bosch Beton’ d.d. 11 april 2022 heeft Cumela Advies opmerkingen en vragen gezet door 
middel van ingevoegde opmerkingen.  
 




