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Het nieuwe kantoor van BESIX Nederland in Dordrecht is uitgerust met tal van geavanceerde technologieën op het vlak van energiebeheer
en -efficiëntie, duurzaamheid, comfort en beveiliging.
Het gebouw biedt een mooie staalkaart van uiteenlopende technologieën zoals bijvoorbeeld glasvezel en binnen- en buitensensoren. De
mensen beschikken op kantoor over applicaties om efficiënter te werken, de vergaderzalen beter te beheren, vlottere toegangscontrole en
beveiliging.

Bovendien is het gebouw, dat zijn elektriciteit volledig zelf opwekt, uitgerust met het allernieuwste energiemanagementsysteem die het
lokaal verbruik van energie maximaliseert. Algoritmen op basis van artificiële intelligentie controleren het evenwicht tussen productie,
verbruik en opslag. Zo helpen ze het elektriciteitsnetwerk te stabiliseren, wat van groot belang is in de transitie naar hernieuwbare
energiebronnen. Dit wordt mogelijk gemaakt door zonnepanelen, een interne batterij voor het energieoverschot alsook de elektrische
wagens op de parking. Het eindresultaat is een gebouw waar het energieverbruik, mede door een voortreffelijke isolatie, maximaal
geoptimaliseerd werd.

De interne architectuur werd speciaal ontworpen om deze energie-efficiëntie te koppelen aan een verhoogd comfort voor de
kantoormedewerkers. Dit geldt in het bijzonder voor de akoestiek en de rijkdom aan natuurlijk licht. In het hart van het gebouw is er een
open, transparant atrium, waar het groen zorgt voor een natuurlijke luchtzuivering.

Titel: Ketenanalyse ‘Beton’

Datum: 21/01/2022

Vrijgegeven: Jan Van Steirteghem (General Manager BU Europe)
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1. INLEIDING

N.V. BESIX S.A., onderdeel van de multidisciplinaire bouwgroep BESIX Group, is gespecialiseerd in het
realiseren van bouw-, infrastructuur- en maritieme werken, die zich vaak onderscheiden door hun
complexiteit.

BESIX, als onderdeel van BESIX Group, ondersteunt de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's), met
een bijzondere focus op SDG 13 over klimaatverandering en SDG 12 betreffende verantwoorde consumptie
en productie. Als actief lid van het Global Compact van de Verenigde Naties erkent onze Groep inderdaad
de hoogdringendheid van de klimaatuitdaging en beschouwt ze die als een van de belangrijkste uitdagingen
voor de bouwsector.

Onze ambities op dit vlak zijn drieledig:
 BESIX streeft ernaar om tegen uiterlijk 2050 neutraal te zijn voor zijn eigen directe en indirecte

broeikasgasemissies (scope 1 & 2).
 BESIX verbindt zich ertoe, als leider en promotor, om zijn partners en klanten duurzame

oplossingen aan te bieden en hen daarbij te helpen om hun eigen klimaatdoelstellingen te
bereiken.

 BESIX zal zijn toeleveringsketen, en in het bijzonder de producenten van bouwmaterialen met het
grootste potentieel op dit gebied, stimuleren om hun uitstoot van broeikasgassen (scope 3) te
verminderen en zo tegen uiterlijk 2050 neutraal te zijn.

De bovenstaande drie ambities zijn gedefinieerd omdat de impact als bouwbedrijf tweeledig is:
rechtstreekse impact via de eigen bouwactiviteiten en projectuitvoering enerzijds en onrechtstreekse
impact via de waardeketen van de partners en leveranciers, en via de duurzame oplossingen die wij
promoten en leveren aan onze klanten anderzijds.

BESIX is voor haar activiteiten in Nederland gecertificeerd op niveau 5 van de CO2 prestatieladder. In het
kader van deze certificatie dient invulling te worden geven aan eis 4.A.1 van de ladder:

BESIX heeft er voor gekozen om invulling te geven aan het tweede deel van deze eis door de opmaak van
een ketenanalyse ‘Beton”.  Dit document is een update van de ketenanalyse welke in april 2017 is
opgemaakt in samenwerking met KWA Bedrijfsadviseurs en dit volgend op de uitbreiding van de bestaande
Organizational Boundary naar de Business Unit Europa.

De relevante scope 3 emissies zijn door BESIX BU Europa zowel kwalitatief en kwantitatief bepaald waaruit
volgt dat de belangrijkst scope 3 emissies afkomstig zijn van ’Stortbeton’ en ‘staal (=wapeningsstaal,
funderingspalen, damwanden en constructief staal)’.

Deze rapportage beschrijft de ketenanalyse van stortklaar beton en bouwt voort op de opgedane kennis uit
de vorige ketenanalyses. Het model dat in 2017 is ontwikkeld is toepasbaar als eerste screening op alle
projecten van BESIX waar stortklaar beton wordt toegepast.

De opbouw van deze ketenanalyse is gebaseerd op de herkenbare structuur van de vier algemene stappen
uit de Corporate Accounting and Reporting Standard (Hoofdstuk 4 Setting Operational Boundaries).

 Beschrijf de betreffende keten
 Bepaal welke scope 3 categorieën relevant zijn
 Identificeer de partners in de keten
 Kwantificeer de scope 3 emissies

Het rapport wordt afgesloten met een hoofdstuk conclusies en aanbevelingen.
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Voor de update van dit document zijn de volgende beton- en cementleveranciers gecontacteerd:

 CCB (= onderdeel van de Cementir Holding - cement en betonproductie)
 Holcim (cement + betonproductie)
 Mebin (= Heidelberg Nederland – cement + betonproductie)
 VVM (= onderdeel van de Ierse Groep CRH - cementleverancier)
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2. BESCHRIJVING VAN DE WAARDEKETEN
Beton is één van de meest gebruikte materialen in de bouwsector. Binnen BESIX Group wordt gebruik
gemaakt van diverse types beton: traditionele stortklaar beton welke ter plaatse wordt verwerkt op de
bouwprojecten, beton welke door de leverancier wordt aangeleverd onder de vorm van prefab beton
elementen (wanden, kolommen, balken, vloerelementen, gevelelementen,…) , wegenbeton en aardvochtig
beton.

Conform een studie verricht door Febelcem wordt 64% van de in België gebruikte cement toegepast in
ready-mix beton, 19,4% in prefabbeton, 7,2% in de groothandel en 9,4% rechtstreeks op bouwprojecten.
Deze ketenanalyse spitst zich dan ook enkel toe op de toepassing ‘ready-mix beton’ ook wel ‘stortklaar
beton genoemd.

Stortklaar beton wordt samengesteld uit het bindmiddel cement, toeslagmaterialen zoals zand en grind,
water en eventuele hulpstoffen (plastificeerders, bindingsversnellers/vertragers,…). Elk onderdeel van het
mengsel heeft een specifieke functie. Cement is het hoofdbestanddeel van beton, het bindende element.
Onderstaande figuur geeft de betonketen globaal schematisch weer.

Tabel 1: Schematisch overzicht van ketenfases voor beton (bron CE delft)

BESIX is zich ten zeerste bewust van de hoge milieu-impact gerelateerd aan de toepassing van dit
bouwmateriaal op haar projecten. Deze milieu-impact is voornamelijk te wijten aan het gebruik van cement
dat 95% van de klimaatimpact van het materiaal beton voor zijn rekening neemt.

De keten van beton is te onderscheiden in de volgende ketenfases:

 grondstoffase
 productiefase
 gebruiksfase
 recyclingfase
 distributiefase
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3. KETENPARTNERS
In de totale betonketen zijn zeer veel partners betrokken. In onderstaande figuur van zijn de belangrijkste
weergegeven.

Tabel 2: partner in de betonketen (bron: MVO Nederland)

Hieronder wordt per ketenpartner hun invloed en aandeel in de keten besproken. Deze worden hier verder
opgesomd.

3.1. Beleidsmakers (Europese Unie, Overheden (nationaal/regionaal))

Door het regelgevende karakter (klimaatbeleid, energiebeleid, bouwvoorschriften,…) van zowel de
Europese Unie als de nationale en regionale overheden van de diverse lidstaten wordt actief
gestuurd op een CO2 reductie binnen de industrie en dus ook de bouwsector.

Vanuit de Europese Unie zijn binnen de Europese Green Deal diverse maatregelen genomen om de
CO2 uitstoot binnen de industrie, en dus ook de bouwsector, te reduceren. Voorbeelden hiervan zijn
de Klimaatwet, ETS-mechanismen voor specifieke sectoren en recent voor wegtransport en
gebouwen, de Energie Efficiency Directive,….

Ook lidstaten en/of regio’s kunnen individueel bijkomende wetgeving implementeren welke een
directe impact heeft op de verduurzaming van de bouwsector.  Voorbeelden hiervan zijn de Green
Deal ‘Verduurzaming betonketen’ welke heeft geleid tot het ‘Betonakkoord’ in Nederland of de
zogenoemde ‘betonstop’ in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen die ervoor moet zorgen dat tegen
2025 de helft minder open ruimte verdwijnt en dat die verdwijning stopt tegen 2040.  Dit houdt in
dat meer en meer zal worden ingezet op renovatie en hergebruik van materialen afkomstig van de
hieraan gerelateerde sloopwerkzaamheden.

3.2. Onderzoek, certificering en normalisatie

Door de opmaak en bijsturing van productnormen kunnen accreditatie-organisaties CO2-reductie
binnen de bouwsector faciliteren. We denken hierbij aan het bijsturen van productnormen inzake
beton en in functie van de technologische en innovatieve ontwikkelingen binnen de sector.
Voorbeelden zijn de toepassing mogelijk maken van innovatieve bindmiddelen en verhoging van het
percentage toelaatbare toeslagstoffen en granulaten in de van toepassing zijnde productnormen.
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Door deelname aan sectorinitiatieven zoals het Betonakkoord in Nederland en het initiatief Circulair
Betonakkoord Vlaanderen wordt getracht de bestaande normen aan te passen in functie van deze
innovatieve ontwikkelingen. De Algemene Aannemer heeft, naast de overheid, beton- en
grondstoffenleveranciers hier een belangrijke rol in te spelen.

Binnen de academische wereld wordt, al dan niet in samenwerking met de bouwsector, actief
gezocht naar oplossingen om betonmengsel en/of de toepassing ervan verder te verduurzamen.
Voorbeelden zijn initiatieven rond 3D-printing (vb. 3D2BGreen,…), het gebruik van alternatieve
bindingsmiddelen, het verlengen van de levenscyclus van beton (b. Smartincs-zelfherstellende
beton), …

3.3. Opdrachtgever / klant

Naast de Overheid hebben ook Opdrachtgevers een zeer belangrijke rol in (de snelheid van) het
verduurzamingsproces van de bouwsector.  Door het gebruik van duurzame betonmengsels en/of
duurzame transport- en uitvoeringsmethodes te stimuleren en/of op te leggen in bestekken zorgen
zij rechtstreeks voor een innovatieve evolutie binnen de bouwsector.  Vandaag uit zich dit vooral
binnen de sector van de infrastructuurwerken welke door de nationale en regionale overheden
worden aanbesteed.

Binnen de privésector wordt dit momenteel minder gevraagd.  Hier heeft de Algemene Aannemer
een rol te spelen door het stimuleren en voorleggen van duurzame oplossingen aan zijn mogelijke
opdrachtgever.

3.4. Grondstofleveranciers

Zoals eerder aangegeven wordt de CO2-impact van stortbeton vooral bepaald door het type
bindmiddel en dan met name cement. De impact van de grondstofproducent en/of leverancier wordt
bepaald door de locatie van de grondstofwinning, de transportwijze van de gewonnen grondstoffen,
en de gebruikte energie tijdens het productieproces.

Daarnaast experimenteren meer en meer grondstofproducenten/leveranciers met carbon capturing
welke een positieve invloed heeft op de CO2-balans

3.5. Betonleverancier

Ook de betonleverancier heeft door de keuze van zijn ligging een directie invloed op de CO2-uitstoot
van het toegepaste betonmengsel.  Betoncentrales welke aan het water zijn gelegen kunnen gebruik
maken van vrachtschepen voor de aanlevering van hun grondstoffen welke minder belastend is dan
wegtransport.

Daarnaast kan de betonleverancier door het kiezen voor alternatieve bindingsmiddelen (vb.
hoogovencement i.p.v. portlandcement) en gerecycleerde granulaten de CO2 impact drastisch
verlagen. De betonleverancier kan zich door innovatie onderscheiden van zijn concurrenten en een
betere marktpositie afdwingen.

Tot slot kan de betonleverancier ook in het transport naar de afnemer, de Algemene Aannemer, zijn
uitstoot reduceren door bijvoorbeeld gebruik te maken van alternatieve brandstoffen (HVO, biogas,
waterstof,…) en/of elektrificatie van zijn betonmixerpark. Zo kunnen betonproducenten opteren
voor een betoncentrale-netwerk,

3.6. Algemene aannemer

Hoewel de Algemene Aannemer niet rechtstreeks betrokken is in het productieproces heeft deze een
belangrijke invloed op de verduurzaming van de keten. Net zoals de betonleverancier kan de
Algemene Aannemer het gebruik van duurzame betonmengsels gebruiken om zich te onderscheiden
van de concurrentie. Hij kan dit doen door duidelijke afspraken te maken met de betonleverancier
inzake type betonmengsel en transportmethodes.

De Algemene Aannemer kan, indien deze beschikt over een eigen engineersafdeling en/of
betontechnoloog, het ontwerp van het te bouwen object optimaliseren waardoor het aantal
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benodigde m3 beton en/of wapeningsratio wordt gereduceerd. De Algemene Aannemer kan ook het
betonmengsel zelf verder optimaliseren, al dan niet in samenwerking met de betonleverancier en de
Academisme wereld.  Vooral bij design & build projecten kan hier veel reductie worden bekomen.

De uitstoot bij de Algemene Aannemer ligt vooral in het energieverbruik op de bouwplaats
(elektriciteit/brandstof voor verticaal transport, verwerking van beton (betonpomp, gebruik
trilnaalden,…).  Door de keuze van energie/brandstof en optimalisatie van de uitvoeringsmethode
(aanrijroutes, tijdstip van storten (vb. buiten het spitsuur) en werforganisatie,…) kan verder worden
geoptimaliseerd.

3.7. Sloopbedrijven

Na het gebruik van de betonnen bouwwerken worden ze gesloopt. Tijdens het slopen wordt er
gebruikgemaakt van machines die doorgaans diesel gebruiken. Het gaat hier om bijvoorbeeld kranen,
shovels, puinbrekers etc. Door de sloopmethode en de keuze in energie welke gebruikt wordt in dit
sloopproces kan verdere reductie worden bekomen.

Daarnaast kan het sloopbedrijf afspraken maken met grondstofleveranciers, betonleveranciers en/of
breekinstallaties om het gesloopte beton te recycleren.
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4. CO2 EMISSIE BETONKETEN
De kwantificering van de CO2-emissies die vrijkomen door het gebruik van beton is uitgevoerd in een
speciaal ontwikkeld Excel-model. Dit model zal tevens worden gebruikt om de CO2-impact van
betongebruik op projecten van BESIX in de toekomst vast te stellen.

In dit model is een referentiesituatie bepaald aan de hand van literatuurwaarden1. Dit is een landelijk
gemiddelde betonsamenstelling (type cement, hoeveelheid grind, etc.), transportafstanden, etc. De
referentie kan worden aangepast aan project specifieke kenmerken, bijvoorbeeld transportafstand,
wapeningstaal, etc.

Met dit model kan de werkwijze van BESIX af worden gezet tegen de gemiddelde werkwijze in Nederland.
Hiermee kan worden vastgesteld of en hoeveel effect bepaalde maatregelen hebben op het verminderen
van de CO2-impact van het betongebruik van BESIX. De bronnen van de gehanteerde conversiefactoren zijn
in tabblad conversiefactoren in het model weergegeven. Dit maakt het mogelijk dat wanneer er in de
toekomst andere emissiefactoren moeten worden gehanteerd door een verbeterde stand der techniek,
deze makkelijk kunnen worden toegepast.

In de onderstaande beschrijving van de verschillende ketenfases is het referentiescenario weergegeven. Dit
geeft een goed inzicht waar de CO2-impact ligt van het gebruik van beton. De tabellen zijn screenshots van
de output die het Excel model heeft gegenereerd.

4.1. Grondstoffenfase

Beton bestaat uit cement, water, zand en granulaten en enkele hulpstoffen.  Het beton bestaat uit circa ¾
zand en granulaat (korrel en stenen om het beton te versterken), ¼ bestaat uit cement met water en dient
als bindmiddel waarmee de uiteindelijke betonconstructie vorm wordt gegeven.

Deze milieu-impact van beton is voornamelijk te wijten aan het gebruik van cement dat 95% van de
klimaatimpact van het materiaal beton voor zijn rekening neemt. Daarnaast wordt als vuistregel
aangenomen dat de cementindustrie ongeveer 5% van het wereldwijd door mensen veroorzaakte
broeikasgas CO2 uitstoot. Het grootste gedeelte van deze emissies is gerelateerd aan de ontleding van
kalksteen (decarbonatatie).  Er zijn wel verschillen tussen de regio’s in de wereld: aan cement uit Oost-
Europa is gemiddeld 70kg/ton CO2 meer verbonden dan cement uit West-Europa. Aan de cementproductie
in China kleeft gemiddeld zelfs 220kg/ton meer CO2. (bron website MBI)

Het zand en de granulaten worden doorgaans gewonnen in steen- en zandgroeves. Traditioneel cement
wordt gemaakt uit Portlandklinker (cementtype CEM I), maar er worden in Nederland ook op grote schaal
cementtypen gebruikt waarbij het CO2-intensieve Portlandklinker is vervangen door alternatieve
grondstoffen (CEM II, IV en V) of het restproduct hoogovenslak (CEM III).

Onderstaande tabel laat de gemiddelde grondstofsamenstelling van beton in Nederland zien. Voor het
bepalen van de conversiefactoren is voor cement en staal gebruikgemaakt van de Nationale Milieudatabase
en voor zand, grind en betongranulaat van MRPI-bladen. Het gebruik van cement en staal heeft de grootste
CO2-impact op de grondstoffase.
Grondstoftype Grondstof type hoeveelheid eenheid
Cement Cement, CEM I 59 kg 0,78 kg CO2/kg 46,0 kg CO2

Cement, CEM III/B 253 kg 0,28 kg CO2/kg 70,8 kg CO2
Totaal 312 kg 116,9 kg CO2
Zand Industriezand 787 kg 0,002 kg CO2/kg 1,9 kg CO2
Totaal 787 kg 1,9 kg CO2
Grind Grind inkoop 1.034 kg 0,002 kg CO2/kg 2,0 kg CO2
Totaal 1.034 kg 2,0 kg CO2
Betongranulaat Betongranulaat inkoop 40 kg 0,001 kg CO2/kg 0,0 kg CO2
Totaal 40 kg 0,0 kg CO2
Water Leidingwater 167 kg 0,000 kg CO2/kg 0,0 kg CO2
Totaal 167 kg 0,0 kg CO2
Staal betonstaal 36 kg 1,273 kg CO2/kg 45,8 kg CO2
Totaal 36 kg 45,8 kg CO2
Totaal grondstoffen 2.376 kg 166,6 kg CO2

CO2-uitstootConversiefactor

Tabel: berekening CO2-impact grondstoffase

1 CE Delft, Milieu-impact van betongebruik in de Nederlandse bouw
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4.2. Productiefase

Om beton te produceren worden de verschillende grondstoffen in de juiste verhouding gemengd waardoor
met toevoeging van cement en water een kleverige substantie ontstaat. Dit gebeurt in een betoncentrale.
De betoncentrale kan op de bouwlocatie zelf worden geplaatst of het beton kan via vrachtwagens worden
aangevoerd. Het energiegebruik van de betoncentrale is vastgesteld op basis van de situatie op het Lanaye
project, waar de betoncentrale een vermogen had van 330 kW met een capaciteit van 80 m3 beton per uur.

Het beton moet middels een betonpomp naar de juiste plek op de projectlocatie worden gepompt. Het
energiegebruik van de betonpomp is tevens vastgesteld  op basis van de situatie op het Lanaye-project,
waar de betonpomp 25 liter diesel per uur gebruikte met een capaciteit van 60 m3 beton per uur.

Tijdens het storten van het beton is er dieselgebruik door mixwagens, bulldozers, graafkranen etc. De
onderstaande referentiesituatie is bepaald op basis van de situatie op het Project Lanaye waar 1.020.000
liter diesel is gebruikt om 230.000 m3 beton te storten.

Voor het bepalen van de conversiefactoren is gebruikgemaakt van de conversiefactoren die door
www.co2emissiefactoren.nl beschikbaar zijn gesteld.

Proces energiedrager hoeveelheid eenheid
Betoncentrale Grijze stroom 4,125 kWh 0,523 kg CO2/kwh 2,2 kg CO2
Betonpomp Diesel (B7 Blend) 0,417 Liter 3,262 kg CO2/liter diesel 1,4 kg CO2
Dieselgebruik (mixwagen en bulldozers Diesel (B7 Blend) 4,435 Liter 3,262 kg CO2/liter diesel 14,5 kg CO2
Totaal productie 1 18,0 kg CO2

Conversiefactor CO2-uitstoot

Tabel: berekening CO2-impact productiefase

4.3. Gebruiksfase

Beton behoeft vrijwel geen onderhoud tijdens de gebruiksfase, dit aspect wordt verwaarloosbaar geacht op
de totale milieu-impact. De gebruiksfase van bouwwerken zelf omvat energieverbruik en emissies door
bijvoorbeeld verkeer. Hoewel het gebruik van beton de gebruiksfase van bouwwerken beïnvloedt, zijn de
emissies door gebruik van een gebouw of GWW-bouwwerk niet of niet volledig toe te rekenen aan het
bouwmateriaal. Immers, betonnen wegconstructies hebben geen invloed op de hoeveelheid verkeer die
ervan gebruikmaakt of op de zuinigheid van de vervoersmiddelen. De CO2-uitstoot van deze ketenfase is
hierdoor op nul gesteld.

4.4. Recyclingfase

Na het gebruik van de betonnen bouwwerken worden ze gesloopt. Tijdens het slopen wordt er
gebruikgemaakt van machines die doorgaans diesel gebruiken. Het gaat hier om bijvoorbeeld kranen,
shovels, puinbrekers etc. De hoeveelheid energie die het kost is afhankelijk van het type bouwwerk. In deze
ketenstudie is een vaste gemiddelde waarde gehanteerd van 12 kg CO2 per m3 beton (op basis van
literatuur2).

Na het sloopproces blijven betongranulaat en oud betonstaal over. Beide stromen kunnen worden
gerecycled. Betongranulaat kan fungeren als nieuw toeslagmateriaal voor funderingsmateriaal. De functie
die het vervult is een vervanging van grind. Staal kan weer worden gerecycled tot nieuw staal. De impact
van recycling van deze materialen is al meegenomen in emissiefactoren van de grondstoffen.

Proces energiedrager hoeveelheid eenheid
Slopen en breken Hoeveelheid verwerkt beton 1 m3 beton 12 kg CO2/m3 beton 12,0 kg CO2
Totaal Recycling 1 12,0 kg CO2

Conversiefactor CO2-uitstoot

Tabel: berekening CO2-impact recyclingfase

2 CE Delft, Milieu-impact van betongebruik in de Nederlandse bouw
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4.5. Distributiefase

Zoals het schematisch overzicht weergeeft zitten er meerdere transportmomenten in de keten van beton.
Onderstaande tabel laat de gemiddelde transportafstanden en transportmiddelen van de betonketen in
Nederland zien.

Voor het bepalen van de conversiefactoren is gebruik gemaakt van de conversiefactoren die door
www.co2emissiefactoren.nl beschikbaar zijn gesteld.

Transport transportmethode transportafstand eenheid
Transport cement Bulk- en stukgoederen: Vrachtwagen Groot (> 20 ton) + aanhanger176 km 0,105 kg CO2/tonkm 5,8 kg CO2
Zand Bulk- en stukgoederen: Binnenvaart Klein, 300-600 ton (Spits-Kempenaar)159 km 0,041 kg CO2/tonkm 5,1 kg CO2
Grind Bulk- en stukgoederen: Binnenvaart Klein, 300-600 ton (Spits-Kempenaar)239 km 0,041 kg CO2/tonkm 10,1 kg CO2
Betongranulaat Bulk- en stukgoederen: Vrachtwagen Groot (> 20 ton) + aanhanger35 km 0,105 kg CO2/tonkm 0,1 kg CO2
Staal Bulk- en stukgoederen: Vrachtwagen Groot (> 20 ton) + aanhangerkm 0,105 kg CO2/tonkm 0,0 kg CO2
Transportbetonmortel naar bouwplaats Bulk- en stukgoederen: Vrachtwagen Groot (> 20 ton) + aanhanger18 km 0,105 kg CO2/tonkm 4,5 kg CO2
Transport na sloop Bulk- en stukgoederen: Vrachtwagen Groot (> 20 ton) + aanhanger15 km 0,105 kg CO2/tonkm 3,7 kg CO2
Totaal transport 1 29,4 kg CO2

Conversiefactor CO2-uitstoot

Tabel Error! No text of specified style in document.: berekening CO2-impact distributiefase

4.6. Totale keten

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de gemiddelde CO2-impact van stortklaar beton. Hieruit
wordt duidelijk dat de grondstoffase de grootste impact heeft op de totale CO2-footpint. Dit wordt met
name veroorzaakt door het gebruik van cement en staal.

Ketenfase CO2-uitstoot (kg/m3) Percentage
Grondstoffase 166,6 73,7%
Productiefase 18,0 8,0%
Gebruiksfase 0,0 0,0%
Recyclingfase 12,0 5,3%
Transportfase 29,4 13,0%
Totaal 226,0 100,0%

Tabel: berekening CO2-impact totale keten

Figuur: CO2-footprint beton
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
BESIX heeft zich in Nederland verbonden aan het ‘Betonakkoord’ (periode
2016 tot en met 2030) waarin de volgende zes doelstellingen zijn
geformuleerd:

 minimaal 30% CO2 reductie in 2030 ten opzichte van 1990 waarbij wordt gestreefd naar een
reductie van 49%.

 100% hoogwaardig gebruik van het vrijkomende beton (grondstoffen, elementen, componenten),
waarbij er transparantie is over de herkomst en samenstelling van het hergebruikte beton

 het creëren van een netto positieve waarde van natuurlijk kapitaal in de betonsector

 het bevorderen van innovaties en sociaal kapitaal

 samenwerking in de betonketen voor verdere verduurzaming

 consistente uitvraag van duurzaam beton

In analogie van het ‘Betonakkoord’ in Nederland willen BESIX en
BESIX Infra een actieve rol spelen in de verduurzaming van de
betonsector in België. Beide ondernemingen hebben dan ook zich
geëngageerd in het sectorinitiatief ‘Circulair Betonakkoord
Vlaanderen’ dat als doel heeft een ‘betonakkoord’ voor Vlaanderen

te bewerkstellingen. BESIX Infra maakt via haar voorzitterschap van FPRG (Federatie van Producenten van
Recycling Granulaten vzw) deel uit van zowel de Projectgroep, Stuurgroep, als Transitiegroep terwijl BESIX
deel uitmaakt van zowel de Stuurgroep als de Transitiegroep.

Middels het voor deze ketenstudie opgezette model kan het beton dat in de toekomst door BESIX wordt
gebruikt, worden doorgerekend op CO2-impact. Op basis van deze ketenstudie en de ervaringen op het
project Lanaye is de meeste CO2-reductie in deze keten te behalen door samen met de ketenpartners te
focussen op de volgende aspecten:

5.1. Samenwerken met en sensibilisatie van de Opdrachtgever / klant

 Door in dialoog te treden met de Opdrachtgever / klant kan BESIX Group zijn (potentiële) klant
informeren over mogelijke duurzamere oplossingen en dit zowel op het vlak van ontwerp als op het
vlak van uitvoering. Het doel hierbij is om de klant in alle transparantie te informeren over
mogelijke duurzamere oplossingen met vermelding van de mogelijke impact (financieel, klimaat,
planning,…).   Een keuze voor een CEM III bindmiddel kan bijvoorbeeld een negatieve impact
hebben op de duur van het bouwproces. Het is dan aan de Opdrachtgever / Klant om hier keuzes in
te maken.

 Door het opzetten van (sector)initiatieven en/of ontwikkelingsprojecten in samenwerking met
(regionale) overheden / private klanten kan de Algemene Aannemer de verduurzaming van de
bouwsector stimuleren.

5.2. Ontwerp

 Voor projecten waarbij de ontwerpverantwoordelijkheid bij BESIX ligt, de zogenaamde DB(FM)
projecten, zal door BESIX bekeken worden of het ontwerp (afmetingen, wapeningsratio,
duurzaamheid betonmengsel,…) en de uitvoeringsmethode verder kan worden geoptimaliseerd.
Voor de puur Build projecten is dit beperkt maar kan er met de Opdrachtgever in dialoog worden
gegaan om deze te informeren over mogelijke duurzamere oplossingen.

 BESIX wil sterk inzetten op ontwerpoptimalisatie volgens de principes van ‘Strength through
geometry’ waarbij enkel beton wordt voorzien op de plaatsen waar het nodig is, met andere
woorden ter hoogte van de druklijnen. Hierbij wordt ook gekeken naar alternatieve
bekistingsmethodes, zoals driedimensionaal geweven textiel bestaande uit gerecycleerde vezels en
dat digitaal wordt gefabriceerd en alternatieve betonmengsels.
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 Berekenen van de duurzaamheid van het betonmengsel door een ontwerptool zoals ‘groen beton’.
(https://www.ontwerptoolgroenbeton.nl)

5.3. Alternatieve cementtypes

 Vervanging van cement door alternatieve bindmiddelen zoals kunstharsen (het zogenoemde
polymeerbeton)

 Vervanging van cement met een hoge emissiefactor (CEM I) door een cementtype met een lagere
emissiefactor (CEM II, CEM III,…) voor zover dit technisch mogelijk is. Bij de bepaling van het
betonmengsel moet namelijk rekening worden gehouden met de te behalen sterkteklasse en
uithardingstermijnen.

Hierbij wordt de grootste bijdrager tot de embodied CO2, de productie van cement, vervangen door
“low carbon”-solutions. Enerzijds kan dit door cement in zijn totaliteit te vervangen en op zoek te
gaan naar andere grondstoffen die beton hun gewenste sterkte kunnen bezorgen, zoals onder
andere alkali geactiveerde materialen. Anderzijds kan de CO2 voetafdruk van beton worden
verlaagd door de verhoudingen van de primaire grondstoffen in cement te veranderen. Het
klassieke cement, ook wel CEM I, bevat circa 95% aan de primaire grondstof portlandklinker, welke
bij hoge brandingstemperaturen (1.450°C) CO2 vormt.

Er zijn al welgekende cement types, CEMII en CEMIII, waarbij de hoeveelheid aan portlandklinker
wordt verlaagd door deze te vervangen door secundaire grondstoffen van andere industriële
processen. Een vervanging van portlandklinker door hoogovencement tot 65% kan in een CEM III/A
mengsel worden gerealiseerd waarbij simultaan de geproduceerde CO2 en de hoge temperatuur
noden worden getackeld. Bij een CEM III/B gaat men tot een maximale verhouding
hoogovenslak/portlandcementklinker van 80/20 waar dit bij een CEM III/A een maximale
verhouding 65/35 is. Door het toepassen van een CEM III/C met een maximale verhouding
hoogovenslak/portlandcementklinker van 95/5 is een nog grotere reductie mogelijk.

Door volledig om te schakelen van een 100% gebruik CEM III/A (0,46 kg CO2/kg ) cement naar een
100% gebruik CEM III/B (0,27 kg CO2/kg) cement kan een reductie van 41% behaald worden.
Binnen BESIX Group wordt CEM III/A voornamelijk toegepast in de gebouwensector (90% van de
toegepaste cement) terwijl in de infrastructuur reeds meer gebruik wordt gemaakt van CEM III/B
(67% van de toegepaste cement). Gebaseerd op de volumes ingekocht bij BESIX Group zou de
vervanging van CEM III/A naar CEM III/B kunnen leiden tot een geschatte reductie van 20.900 ton
CO2 wat neerkomt op een reductie van ongeveer 30%.

Wel dient men steeds rekening te houden met de betonnormen, die duidelijk aangeven a.h.v.
sterke en omgeving categorieën welk cement type dient geadopteerd te worden. De vervanging
van portlandklinker heeft namelijk effect op de sterkte vorming en de duurzaamheidsprestaties in
bepaalde omgevingen. Dit geldt ook voor een betonsoort met een totale cement vervanging.
Bijgevolg is CO2-reductie door hierboven aangehaalde argumenten niet altijd mogelijk en dient het
project team projectgebonden de mogelijkheden te onderzoeken.

Er moet wel rekening gehouden worden met het feit dat in de toekomst minder hoogovenslakken,
en dus ook hoogovencement, beschikbaar zal zijn door de verduurzaming van de staalsector
(omschakeling van blast furnace naar electric furnace productieproces). Ook de beschikbaarheid
van scrap en gerecycleerd staal zal hier een belangrijke rol in spelen.

5.4. Gerecycleerde granulaten en vulstoffen

 Door hoogwaardig hergebruik van gerecycleerde beton granulaten (RCA) wordt een antwoord
geboden op de onverantwoorde ontginning van niet-hernieuwbare grondstoffen, die reeds of snel
schaarste zullen tonen. Door in te zetten op een circulaire aanpak van het beton dat reeds vervat
zit in onze infrastructuur en gebouwen, wordt niet enkel de ontginning van primaire grondstoffen
aangepakt, maar wordt ook gespaard op het CO2-uitstotende productieproces.

Deze aanpak vereist een goed gecoördineerd proces vanaf de afbraak tot en met het storten van
beton. De afbraak dient namelijk selectief te gebeuren om zo zuiver betonpuin te bekomen. De
grotere betonbrokken worden vervolgens in meerdere cycli gebroken en getrommeld tot
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granulaten die overeenstemmen met de vorm en afmetingen aangegeven in de betonnorm. Tijdens
het mengen van de het nieuwe betonmengsel dient men voldoende aandacht te besteden aan de
juiste waterhuishouding, gezien RCA vaak meer water aantrekken, waardoor er minder overblijft te
reageren met cement. Deze water aantrekkende eigenschap van RCA is afkomstig van de
resterende cement die nog in de RCA vervat zit en die op zijn beurt wil reageren met water. Het
gebruik van RCA kan invloed hebben op de sterkteontwikkeling en duurzaamheidsprestaties van
beton.

Indien BESIX eigen sloopwerk dient uit te voeren, zal met de ketenpartners worden gekeken of deze
het vrijgekomen sloopafval kan hergebruiken in het productieproces. BESIX en in het bijzonder
BESIX Infra heeft de ambitie om hier sterk op in te spelen.

 Daarnaast kan er gebruik worden gemaakt van alternatieve vulstoffen zoals restproducten
afkomstig van de productie van roestvrij staal of restproducten welke vrijkomen tijdens de
thermische reiniging van teerhoudend asfalt waarvan sommige ook kunnen instaan voor de
opname van CO2. (vb. materiaal dat vrijkomt tijdens het breek- en wasproces van de minerale
fractie van roestvast staal)

5.5. Transport van betonleverancier / grondstoffenleverancier naar plaats van verwerking

 Per project zal er in dialoog worden gegaan met de betonleverancier en/of grondstofleverancier (bij
een mobiele betoncentrale op het project) om het transport van zowel het betonmengsel vanaf de
betoncentrale tot op het project als het transport van de grondstoffen naar de mobiele
betoncentrale te gaan verduurzamen. Mogelijkheden worden per project bestudeerd.
Voorbeelden zijn transport over water en/of spoor, het gebruik van alternatieve brandstoffen
(HVO, waterstof) en/of elektrificatie van de betonmixers. Momenteel loopt een testproject op het
project De Groene Boog waarbij de betonleveranciers gebruik maakt van HVO als brandstof voor de
betonmixers. Deze maatregel zorgt voor een CO2 reductie van 90% t.o.v. traditionele diesel.

 Per project zal er gekeken worden om de betonstorten zo optimaal mogelijk te optimaliseren zijnde
buiten de spitsuren. Voor grote betonstorten wordt een gedetailleerde betonplanning uitgewerkt
waarbij gekeken wordt om onnodige stilstand van mixers zoveel mogelijk te vermijden.


