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1 INLEIDING 

1.1 Koninklijke Smals NV - het bedrijf 

In 1885 is de familie Smals haar onderneming gestart. Zij heeft zich sinds die tijd ontwikkeld tot Koninklijke 

Smals en is een internationaal opererende familieonderneming geworden.  

Het bedrijf houdt zich bezig met het baggeren van bouwgrondstoffen, verhuur van materieel, de verbetering 

van waterwegen, het terugdringen van waterrisico’s en natuurherstel. Duurzaamheid en milieuvriendelijkheid 

zijn net als kwaliteitsbewaking en vernieuwingsdrift belangrijke aspecten in de dagelijkse bedrijfsvoering. 

De volgende onderdelen vallen onder Koninklijke Smals N.V.: 

• Smals IKW B.V. 

• Smals Bouwgrondstoffen B.V. 

• Smals Dredging B.V. 

o Smals Dredging GmbH 

o Smals Dredging UK Ltd. 

• Smals Verhuur B.V. 

 

1.2 Aanleiding ketenanalyse 

Koninklijke Smals NV (vanaf nu ‘Smals’) is gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder en wenst 

door te groeien naar niveau 5. Onderdeel van het behalen van niveau 5 is het uitvoeren van twee 

ketenanalyses om CO2-reductiekansen in de keten te identificeren. Energieverbruik en CO2-uitstoot limiteert 

zich immers niet alleen tot de eigen processen (scope 1 & 2), er moet ook een beeld worden gevormd van 

de uitstoot die wordt veroorzaakt als afgeleide van de activiteiten van Smals (scope 3). Dit vindt plaats in 

haar keten en wordt toegelicht en gekwantificeerd in een zogeheten ketenanalyse.  

De voortgang op de ketenanalyses dient halfjaarlijks beschreven te worden in de emissiereductie 

rapportages. Aangezien Smals in 2020 een certificering krijgt voor de CO2-Prestatieladder niveau 5 is het 

nodig om twee ketenanalyses op te stellen. Dit document beschrijft één van de twee nieuwe ketenanalyses.  
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1.3 Opzet van de rapportage 

Voorliggende rapportage beschrijft de aanpak en resultaten van de uitgevoerde ketenanalyse.  

Bij het vaststellen welke emissiestromen in Scope 3 het meest relevant zijn voor Smals, wordt het GHG-

protocol gevolgd waarin 4 stappen worden beschreven om tot een analyse te komen: 

1. Beschrijven van de waardeketen; 
2. Bepalen van de relevante scope 3 emissie categorieën; 
3. Identificeren van partners in de waardeketen; 
4. Kwantificeren van de emissies. 

 

In deze rapportage worden deze stappen achtereenvolgens toegelicht: 

• Hoofstuk 2 Keuze voor ketenanalyse. Hierin wordt het project behandeld dat als onderwerp voor de 

ketenanalyse is gekozen, de scope, beschrijving van de keten, de bijbehorende ketenstappen en de 

veroorzakers van CO2-uitstoot per ketenstap;  

• Hoofdstuk 3 Ketenpartners waarbij de ketenpartners en hun rol in de keten worden toegelicht.  

• Hoofdstuk 4 Kwantificeren van de emissies: de ketenanalyse: welke data is gebruikt, hoe zijn de CO2-

emissies gecalculeerd en wat zijn de uitkomsten; 

• Hoofdstuk 5 geeft de conclusie weer: het bevat een samenvatting en een analyse van de uitkomsten; 

• Hoofdstuk 6 geeft een kritische reflectie op de uitgevoerde analyse en aanbevelingen voor de toekomst;  
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2 UITLEG KETEN 

De ketenanalyse is bepaald op de meest materiële scope 3 emissie categorieën. Deze analyse is terug te 
lezen in het bestand ‘Rangorde Scope 3 emissies Smals’. Hieronder is de analyse samengevat als inleiding 
op de keuze van het onderwerp van de voorliggende ketenanalyse.  
 

2.1 Bepaling relevante scope 3 emissie categorieën 

Het uitvoeren van deze analyses begint met het verkrijgen van inzicht in de Scope 3 emissies van de 

organisatie. In het document ‘Rangorde scope 3 emissies Smals’ zijn de meest materiële Scope 3 

emissiecategorieën reeds in kaart gebracht volgens de stappen zoals beschreven in de Corporate Value 

Chain (Scope 3) standaard van het GHG-protocol. 

Uit de inventarisatie van de Scope 3 emissies komt naar voren dat in de keten van Smals de significante 

emissies optreden bij de categorieën:  

 CO2-emissiebronnen Smals Categorie Scope (3) 

# 1 Bouwstoffen (mix en handel) 
Aangekochte goederen en 

diensten 

Emissies van ingekochte bouwmaterialen, 

toeslagstoffen, zand- en grindwinning. 

# 2 Machines, brandstof afnemer 

Brandstof en energie gerelateerde 

activiteiten (niet in scope 1 of 

scope 2) 

Emissies uit brandstoffen voor machines die verhuurt 

worden, waarvan de afnemer verantwoordelijk is voor 

resulterende emissies. 

# 3 Wegtransport 
Downstream transport en 

distributie 

Emissies uit aanvullende diensten in transport, logistiek 

en baggeren, aanvullend op het werk van Smals. 

# 4 Machines, elektriciteit afnemer 

Brandstof en energie gerelateerde 

activiteiten (niet in scope 1 of 

scope 2) 

Emissies uit elektriciteitsverbruik door afnemer van 

materieel of materieeldiensten die Smals voor hen 

inkoopt en doorberekend 

# 5 Materieel 
Kapitaal goederen 

Upstream geleaste activa 

Emissies voor de productie van materieel voor inhuur, 

machinebouw, scheepsbouw, andere apparatuur en 

onderhoud. 

# 6 Machine-onderdelen 
Aangekochte goederen en 

diensten 

Emissies voor de productie van gereedschappen en 

onderdelen, installaties, materialen, componenten, 

bewerkingen en dienstverlening. 

 

De keuze voor het uitvoeren van de ketenanalyses door Smals is op deze rangorde gebaseerd. De eerste 

emittor – ingekochte bouwstoffen – wordt langzaam afgebouwd: Smals koopt steeds minder bouwstoffen in 

die zij doorvoert. Dit is dus niet interessant voor een ketenanalyse.  

De tweede emittor – machines – is onderwerp van de eerste ketenanalyse van Smals. De derde CO2-emittor 

in scope 3 en doel van de tweede ketenanalyse is: wegtransport en de optimalisatie hiervan. Dit wordt het 

onderwerp van voorliggende ketenanalyse.  
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2.2 Keuze van het onderwerp van analyse 

Voor de tweede ketenanalyse is gekozen voor het 3e onderwerp uit de rangordeanalyse, het wegtransport, 

omdat Smals verwacht verbeteringen te kunnen toepassen in deze keten. Hiermee voldoet het onderwerp 

aan de tweede eis dat 1 ketenanalyse wordt gemaakt van een van de 6 meest materiële emissies. Naast de 

mogelijkheid om CO2-emissies te reduceren, zijn er meer voordelen: 

• Het onderwerp is vernieuwend en uniek voor het bedrijf zelf; 

• De ketenstappen zijn bekend. Benodigde data kunnen redelijk eenvoudig van Jan Kees Boer 

Transport, een belangrijke ketenpartner voor Smals, betrokken worden; 

• Bereidheid om mee te werken vanuit JKB Transport is hoog, maar Smals heeft ook de vrijheid om te 

kiezen voor kortere transportroutes (kortere routes, lokale opslag van leidingen), efficiënter materieel 

en voorrang voor duurzamere vervoersmiddelen; 

• De flexibiliteit van verschillende technologische oplossing die van invloed kunnen zijn, maakt de 

ketenanalyse duurzaam inzetbaar; 

• Specifieke, meetbare en haalbare doelstellingen en maatregelen kunnen geformuleerd worden, 

gerelateerd aan doelstellingen op bedrijfsniveau. 

 

2.2.1 Materieel 

Smals zet verschillende transporteurs in voor het materieel. Eén transporteur is Jan Kees Boer Transport, 

deze is representatief voor de vervoersbewegingen en wordt als referentie aangehouden. Het materieel van 

Jan Kees Boer Transport is gebruikt voor emissies gerelateerd aan de kapitaalgoederen (trekkers, 

opleggers) en emissies uit de verbranding van diesel.  

De emissie-inventaris is een nulmeting. Opvolgende emissie-inventarissen zullen afgezet worden tegen 

deze nulmeting voor het bepalen van CO2-emissiereducties.  

2.2.2 Scope 

De ketenanalyse heeft als doel om een representatief beeld te geven van Wegtransport emissies. Hiertoe 

heeft Smals gekozen om de emissie-inventaris te nemen van een project in Nederland. Het materieel is 

aangevoerd vanuit een project in Frankrijk. 
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2.3 Ketenmodel 

Onderstaand is het ketenmodel toegevoegd. De geel gemarkeerde onderdelen zijn de ketenstappen. De 

normale modules uit de bepalingsmethode ‘Milieuprestatie Gebouwen en GWW werken’ zijn hier niet van 

toepassing; deze behandelen het product van grondstof tot aan afdanking uit het werk. De gehele 

ketenanalyse bevindt zich in module A1: de productie van grondstoffen voor toepassing in beton of asfalt. De 

ketenstappen zijn echter nog steeds relevant en lijken uit de modules van de bepalingsmethode: de 

complete keten bestaat uit grondstofonttrekking, transport, productie, gebruik, onderhoud en afdanking. 

Bovendien is de ketenanalyse toegespitst op grondstofonttrekking zelf, een specifieke toepassing van 

wegtransport. Het vervoer van zuigers en toebehoren is uitzonderlijk, met een – anders dan normale – 

voetafdruk. 

 

Het wegtransport van de materieelstukken van een project in Nederland zijn onderwerp van dit ketenmodel. 

Het betreft een zuiger, zuigeronderdelen, ankers, ladder, A-profiel, boegbak, pontons, een boot, leidingen, 

slangen en diverse onderdelen. Alle vrachtwagens rijden op diesel. 

Hieronder worden de ketenonderdelen in meer detail toegelicht.  

2.3.1 Grondstof en productie 

 

Grondstof staal 

De trekkers, opleggers en toebehoren (m.n. kranen) bestaan met name uit staal en gietstaal (m.n. 

onderdelen). Dit materiaal en de bewerking tot materieel is naar schatting relevant en zijn meegerekend in 

de CO2-impact van wegtransport. In de inventarisatie van materiaal en materieel zijn de gewichten van JKB 

Transport betrokken, omdat de vervoerder nog veel toevoegingen doet aan het wegtransport voordat deze 

geschikt is voor Smals, waardoor de opgave van de fabrikant incompleet is. Een voorbeeld zijn de kranen 

die op de trekkers geïnstalleerd worden, om snel te kunnen ontladen wanneer de zuigeronderdelen op 

locatie zijn. De gewichten zijn meegenomen voor de hoeveelheid staal, één van de meest impactvolle 

processen in de productie van de trekkers en opleggers.  

Details waaronder autobanden en elektronica zijn buiten beschouwing gelaten voor deze studie, omdat uit 

de eerste analyse is gebleken dat de meest impactrijke onderdelen van de trekker en oplegger samen 

slechts 4,0% uit maken van de totale impact van het wegtransport. Het apart meerekenen van onderdelen 

zal naar verwachting <1% van de impact uit maken van het totaal. 

De gewichten van trekkers, opleggers en toebehoren zijn meegerekend, maar alleen voor dat deel dat 

relevant is voor het project in Nederland: 

• Voor het project is het materieel 510 kilometer uit Frankrijk vervoerd. Dit kilometrage is aangevuld 

voor 37,5% ‘lege’ kilometers, door 510 te delen door 62,5% (816 km). Volgens JKB Transport leggen 

trekkers voor dit type werken gemiddeld 120.000 km per jaar af en worden deze in 12,5 jaar tijd 

afgeschreven. In totaal leggen trekkers dan 1,5 mln km af tot finale afschrijving. Het aandeel van 816 

km van 1,5 mln km dat een trekker aan totaal km aflegt, is aan een project in Nederland gealloceerd 

(0,054%);  
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• Volgens JKB Transport leggen opleggers dezelfde afstand af als de trekkers, echter de levensduur 

is vastgesteld op 25 jaar. Deze levensduur is afgeleid uit het feit dat een online marktplaats voor 

deze opleggers (Autoline.nl) laat zien dat het aanbod van opleggers een sterke aflopende curve laat 

zien na 25 jaar. De vrachtwagens worden afgedankt. Dit geeft aan dat de levensduur in de praktijk 

tot 25 jaar loopt. Dit betekent wel dat dit project in Nederland een lager percentage uitmaakt in het 

leven van de oplegger (0,027%); 

• De CO2-referenties van staal en metaalbewerking zijn betrokken uit EcoInvent 3.5 (cut-off). 

Vrachtwagen Type Vervoerde Brandstof Gewicht Allocatie 

Daf (Trekker) XF 460 Diverse onderdelen, ankers, A profiel etc.  diesel 18.330 9,97 

Contar (oplegger) B1727   5.940 1,62 

DAF (trekker) XF 480 Ladder 16 x 3,5 x 2,7m - 32 ton.  diesel 8.725 4,75 

Nooteboom (oplegger) MCO 48 03V   12.080 3,29 

DAF (trekker) XF 460 Voorponton diesel 8.695 4,73 

Nooteboom (oplegger) MCOS-58-04V   13.000 3,54 

Scania (trekker) R450 Achterponton 1 diesel 9.130 4,97 

Broshuis 3ASD   11.400 3,10 

Volvo FH16 Hoofdponton a 82 ton diesel 11.920 6,48 

Faymonville 4bed6 > 8mtr deel   31.540 8,58 

DAF (trekker) XF 480 Ponton 10x2,8 + lier diesel 5.000 2,72 

Nooteboom (oplegger) MCO 48 03V   12.080 3,29 

Daf (Trekker) XF 460 FT Ladderbok + anker + diverse diesel 8.211 4,47 

Pacton (oplegger TXD 344   6.700 1,82 

Scania (trekker) R450 Achterponton 2 diesel 9.130 4,97 

Pacton (oplegger) Semi dieplader   8.060 2,19 

Volvo (trekker) FH16 Voorponton 2 diesel 11.920 6,48 

Pacton (oplegger) Semi dieplader   8.060 2,19 

Scania (trekker) R450 Boot 10 x 3 x 3.6 meter diesel 9.130 4,97 

Nooteboom (oplegger) MCO 48 03V   12.080 3,29 

Volvo (trekker) FH diverse losse zuigeronderdelen diesel 8.164 4,44 

Pacton (oplegger FXD 342   7.110 1,93 

DAF (trekker) XF 480 Ponton 10x2,8 + lier diesel 5.000 2,72 

DAF (trekker) XF 105 Drijvende leidingen (Dunlops) rond 600 diesel 16.790 9,13 

Pacton (oplegger) TXD 344   6.700 1,82 

DAF (trekker) XF 480 Boegbak deel I + frame diesel 5.000 2,72 
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Vrachtwagen Type Vervoerde Brandstof Gewicht Allocatie 

Nooteboom (oplegger) MCO 48 03V   12.080 3,29 

DAF (trekker) XF 480 Boegbak deel II diesel 5.000 2,72 

Nooteboom (oplegger) MCO 48 03V   12.080 3,29 

DAF (trekker) XF 105 Leidingen/buizen diesel 16.790 9,13 

Pacton (oplegger) T3-001   6.640 1,81 

Scania (trekker) R450 Leidingen diesel 9.130 4,97 

Pacton (oplegger) TXD 344   6.700 1,82 

DAF (trekker) XF 460 FT Drijvende leidingen (Dunlops) ø 600 diesel 8.211 4,47 

Pacton (oplegger) TXD 342   7.110 1,93 

Daf (trekker) XF 105 Drijvende leidingen (Dunlops) ø 600 diesel 16.790 9,13 

Pacton (oplegger) T3-001   6.640 1,81 

DAF (trekker) XF 105 Drijvende leidingen (Dunlops) ø 600 diesel 16.790 9,13 

Pacton (oplegger) T3-001   6.640 1,81 

Scania (trekker) R450 Drijvende leidingen (Dunlops) ø 600 diesel 9.130 4,97 

Pacton (oplegger) TXD 344   6.700 1,82 

DAF (trekker) XF 460 FT Drijvende leidingen (Dunlops) ø 600 diesel 8.211 4,47 

Pacton (oplegger) TDX 344   6.700 1,82 

Scania (trekker) R450 Drijvende leidingen (Dunlops) ø 600 diesel 9.130 4,97 

Pacton (oplegger) TPD 345   8.160 2,22 

DAF (trekker) XF 460 FT Drijvende leidingen (Dunlops) ø 600 diesel 8.211 4,47 

Pacton (oplegger) TXD.342.L-422   7.420 2,02 

Volvo (trekker) FH Drijvende leidingen (Dunlops) ø 600 diesel 8.164 4,44 

Pacton (oplegger) TXD 342   7.110 1,93 

 

Transport van de grondstoffen naar de productielocatie 

De impact van transport van grondstoffen naar de trekker- en opleggerproducenten is in deze studie naar 

schatting <1% en is buiten beschouwing gelaten. 

Productie  

Voor de productie is het gewicht aan (giet)staal meegenomen voor ‘metaalbewerking’, om de grondstof om 

te vormen tot onderdelen en – via assemblage – in het eindproduct. Ook hier is rekening gehouden met het 

aandeel staal dat gealloceerd is aan het project. De referentie is betrokken uit EcoInvent 3.5 (cut-off). 
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2.3.2 Gebruik 

Voor het gebruik zijn de dieselverbruiken van de trekkers en het verbruik van Adblue apart gemodelleerd en 

meegenomen. Voor Adblue is rekening gehouden met de productiefase van gemineraliseerd water (67,5%) 

en pure ureum (32,5%). Het ureum is betrokken uit een betrouwbare database uit de tuinbouw (Greenhouse 

marketeers / Benefits of Nature). Voor gemineraliseerd water vinden we een representatieve referentie uit 

EcoInvent 3.5 (cut-off). Het brandstofverbruik is gecorrigeerd voor het percentage leeg rijden. Dit percentage 

ligt tussen 35 – 40%. Het gemiddelde van 37,5% is genomen, waarbij de trekkers 62,5% van de kilometers 

volgeladen rijden. 

Materieelstuk Brandstof opgave Brandstof (62,5% geladen) 

 Diesel Adblue Diesel Adblue 

Daf (Trekker) XF 460 213 8 340,8 12,8 

DAF (trekker) XF 480 224 7 358,4 11,2 

DAF (trekker) XF 460 155 4,5 248 7,2 

Scania (trekker) R450 159 5 254,4 8 

Volvo FH16 319 7 510,4 11,2 

DAF (trekker) XF 480 224 7 358,4 11,2 

Daf (Trekker) XF 460 FT 146 7 233,6 11,2 

Scania (trekker) R450 159 5 254,4 8 

Volvo (trekker) FH16 319 7 510,4 11,2 

Scania (trekker) R450 159 5 254,4 8 

Volvo (trekker) FH 159 5 254,4 8 

DAF (trekker) XF 480 224 7 358,4 11,2 

Pacton (oplegger) TXD 344 3 0,5 4,8 0,8 

DAF (trekker) XF 480  - - - - 

DAF (trekker) XF 480 - - - - 

DAF (trekker) XF 105 3 1 4,8 1,6 

Scania (trekker) R450 156 7 249,6 11,2 

DAF (trekker) XF 460 FT 143 7 228,8 11,2 

Daf (trekker) XF 105 182 7 291,2 11,2 

DAF (trekker) XF 105 182 7 291,2 11,2 

Scania (trekker) R450 156 7 249,6 11,2 

DAF (trekker) XF 460 FT 143 7 228,8 11,2 

Scania (trekker) R450 156 7 249,6 11,2 

DAF (trekker) XF 460 FT 143 7 228,8 11,2 
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Volvo (trekker) FH 159 5 254,4 8 

 

2.3.3 Onderhoud  

Voor het onderhoud worden de trekkers en opleggers eens in de drie weken gewassen  en ondergaan 

eenmaal per jaar een APK keuring. De impact van deze processen is naar schatting <1% en is daarom 

buiten beschouwing gelaten. 

2.3.4 Einde levensduur  

Voor het afdankingsscenario is gebruik gemaaktvan de forfaitaire waarden uit de bepalingsmethode, waarbij 
we voor het grootste deel uitgaan van recycling (90%), dan stort (5%) en tot slot verbranding (5%) van staal. 
 

 

Figuur 1 Grafische weergave van de CO2-emissies van een trekker (DAF XF 460) 

 

Figuur 2 Grafische weergave van de CO2-emissies van een oplegger (Contar B1727) 
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3 KETENPARTNERS 

Het identificeren van de ketenpartners is een onderdeel van de ketenanalyse. Zo wordt duidelijk wat de rol is 
van de ketenpartners en bij wie welke informatie opgevraagd moet worden ten behoeve van het bepalen van 
de CO2-emissies in de keten.  
 
Daarnaast is inzicht in de invloed van de diverse ketenpartners van belang. Om antwoord te kunnen geven 
op de vraag: ‘met wie kan Smals het beste samenwerken om CO2-reductie te bereiken?’ moeten de 
volgende vragen beantwoord worden: 

• Wie zijn de ketenpartners? 

• Waar binnen de keten zitten de grootste emissies? 

• Welke ketenpartners zijn betrokken bij de ketenstappen met de grootste emissies? 

 

Om te bepalen waar Smals de meeste invloed op de emissies heeft, is het van belang om te definiëren 
welke ketenpartners op welke manier betrokken zijn bij het project. Hier gaat onderhavig hoofdstuk op in. De 
grootste emissies worden behandeld in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 worden de ketenpartners gerelateerd 
aan de emissies per ketenstap.  
 
Onderstaand wordt allereerst de definitie van de term ketenpartner beschreven. Hierna worden de 
ketenpartners in het project benoemd en toegelicht.  
 

3.1 Definitie ketenpartners 

Ketenpartners zijn partijen zowel upstream als downstream in de keten(s) van het bedrijf, waar het bedrijf 

mee samenwerkt. Dit kunnen bijvoorbeeld klanten, distributeurs, leveranciers of opdrachtgevers zijn.  

Bij het identificeren van ketenpartners moet onderscheid worden gemaakt tussen directe ketenpartners en 

indirecte ketenpartners. Directe ketenpartners zijn partijen in de keten waar Smals een contractuele relatie 

mee heeft, zoals toeleveranciers, afnemers, onderaannemers en opdrachtgevers. Indirecte ketenpartners 

zijn partijen waar Smals geen directe (contractuele) relatie heeft, zoals leveranciers van de 

onderaannemers. Informatie over de CO2-gegevens van indirecte ketenpartners zijn vaak moeilijker te 

verkrijgen vanwege de indirecte relatie. 

Volgens eis 5.A.3. in de CO2-prestatieladder, dient de te certificeren partij (Smals) van de directe (en 

potentiële) ketenpartners die relevant zijn voor de uitvoering van de scope 3 strategie, over specifieke 

emissiegegevens te beschikken die afkomstig zijn van directe ketenpartners. Waar mogelijk moet Smals ook 

van relevante indirecte ketenpartners emissiegegevens proberen te verkrijgen.  

 

3.2 Ketenpartners project 

Deze rapportage richt zich op het wegtransport van de zuiger en toebehoren voor grondstofwinning. Het 

wegtransport van Smals wordt grotendeels uitgevoerd door Jan Kees Boer Transport, een onderneming die 

zelf een hoge prioriteit stelt aan CO2-reductie en hier sterk op stuurt. JKB Transport is, mede dankzij diens 

nauwe samenwerking met andere transporteurs, representatief voor het wegtransport van Smals. In dit 

project in Nederland is JKB Transport de transporteur.  

In samenwerking hoopt Smals een goede CO2-emissiereductie in de keten te bewerkstelligen, deels met 

efficiëntere vrachtwagens en anderzijds door efficiënt om te springen met wegtransport.  
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Onderdeel keten Ketenactiviteit Ketenpartner Uitleg 

Winning grondstof en 
productie  

Grondstofwinning en 
opwerking 
Metaalbewerking productie 

DAF, Contar, Nooteboom, 
Scania, Broshuis, Volvo, 
Faymonville en Pacton. 

Alleen DAF is nu actief in 
elektrificatie van materieel. In 
het productieproces laat geen 
van de producenten een 
significante vooruitgang zien. 
Elektrisch materieel van een 
duurzame producent lijkt een 
sterk alternatief. 

Gebruik Brandstof 
Adblue 

Jan Kees Boer Transport JKB Transport kiest het 
materieel en verbruikt de 
brandstof. Zij is gedreven om 
duurzaam te transporteren. 

Onderhoud Schoonmaak 
APK 

- - 

Einde levensduur Recycling onbekend onbekend 

Tabel 1: Partners in de waardeketen 

 

Smals’ rol in deze keten ligt in de volgende processen: 

- slimmere logistiek, mogelijk met lokale opslag van materieel; 
- slimmere logistiek, mogelijk met uitwisseling van materieel met concullega’s; 
- faciliteren van geëlektrificeerd materieel, bijvoorbeeld met laadmogelijkheden; 
- matchen van een duurzaam aanbod met aanbestedende opdrachtgevers (m.n. overheden). 

 

3.3 Conclusie betrokkenheid ketenpartners 

Met name Jan Kees Boer Transport kan een groot verschil maken in de emissies van het wegtransport. Zij 

kiezen nu standaard voor producenten van dieselvoertuigen.  

Diesel is een dure energiebron en maakt de bulk uit van de kosten van materieel (29 ct / km bij 98 ct / liter), 

veel duurder dan bij elektrisch materieel (15 ct / km). Het prijsverschil van elektrisch en dieselvoertuigen is 

vanaf 2021 naar schatting maar 10 ct / km. Diesel is bovendien een zeer vervuilende bron van energie, 

terwijl batterijen relatief schoon zijn en steeds schoner geproduceerd worden.  

JKB Transport is nu flexibel met haar materieel en wil deze tot 800 kilometer per dag kunnen inzetten, ook 

op ruw terrein. Dit is net te ver voor een Tesla Semi – een elektrisch aangedreven truck – die krap 800 

kilometer haalt en dan moet kunnen opladen. De Tesla trekt sneller op dan een diesel truck, maar zorgen 

bestaan over het vermogen op ruw terrein. Daar staat tegenover dat als JKB Transport kan organiseren dat 

een elektrische truck ritten doet van 600 kilometer per dag of minder, dan kan zij veel geld verdienen op 

deze truck en veel CO2-emissies reduceren. De elektrische truck werkt met name goed voor transporteurs 

die lang doen met materieel: de lagere variabele kosten maken de casus nog interessanter. Dit past bij het 

profiel van JKB Transport, zij schrijven materieel veel langzamer af dan reguliere transporteurs en rijden toch 

veel kilometers. De vraag is of JKB Transport bereid is om met één truck wat in te leveren op flexibiliteit om 

klanten het meest duurzame, meest goedkope transport te kunnen bieden.  
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4 KWANTIFICEREN VAN EMISSIES 

Dit hoofdstuk beschrijft: 

• de dataverzameling; 

• de functionele eenheid van de analyse; 

• de invloed factoren op de CO2-emissies per functionele eenheid; 

• de berekende CO2-emissies. 

 

4.1 Dataverzameling 

Eisen datakwaliteit CO2-Prestatieladder 

In een ketenanalyse wordt onderscheid gemaakt tussen primaire data (data van de werkelijke leveranciers 

(up) en gebruikers (down)), en secundaire data (algemene cijfers en eigen schattingen). Primaire data zijn 

altijd beter dan secundaire data, echter het GHG-protocol Scope 3 Standard (eis 4.B.2) stelt dat het voor een 

ketenanalyse niet nodig is direct uitgebreid gegevens op te vragen bij allerlei leveranciers. Voor een eerste 

versie is het voldoende om enkel cruciale data op te vragen. Wanneer hiervoor primaire data niet 

beschikbaar blijken, door onvoldoende medewerking vanuit ketenpartners, mag secundaire data worden 

gebruikt. Voor alle relevante secundaire data dient de ketenanalyse in passende follow up te worden 

voorzien om later alsnog primaire data te krijgen.  

Dataverzameling voor de ketenanalyse  

De data zijn verzameld in nauwe samenwerking met Smals. Smals heeft informatie opgevraagd. De data zijn 

verkregen uit de volgende bronnen: 

Bron Gebruikte informatie 

JKB Transport Dieselverbruik, Adblue gebruik, onderhoud, APK, afdanking. 

CBS, RDW Afschrijvingstermijn van trekkers, jaarkilometrage van trekkers en opleggers 

Autoline.nl Afschrijvingstermijn van opleggers 
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4.2 Functionele eenheid 

Om de CO2-emissies in Scope 3 van Wegtransport te berekenen dient de functionele eenheid en 

bijbehorende systeemgrens voor de analyse bepaald te worden. Deze is in het tekstblok hieronder 

gedefinieerd. 

 

Het wegtransport van Smals in scope 3 heeft betrekking op de transport van machines die grondstoffen 
onttrekken (A1) voor de productie van voornamelijk beton en asfalt (A3). Het gaat dus om het reduceren van 
CO2-emissies om materieel op locatie te krijgen, niet persé het reduceren van CO2-emissies per ton km. Zo 
kan Smals bijvoorbeeld haar leidingen lokaal opslaan en leidingen uitwisselen met concullega’s om 
transportafstanden – en emissies – te reduceren. Smals relateert de CO2-emissies van wegtransport dus 
aan het op locatie krijgen van materieel en de onttrekking van grondstoffen. Het doel is niet het 
wegtransport, maar de resulterende onttrekking van grondstoffen. Om die reden worden de CO2-emissies 
van wegtransport emissies gerelateerd aan de aantal m3 onttrokken grondstoffen. 
 
Periodiek evalueert Smals hoe CO2-emissies van wegtransport zich verhouden tot de onttrokken 
grondstoffen. 
 

4.2.1 Uitsluitingen 

Voor deze ketenanalyse zijn de volgende uitsluitingen bepaald: 

• banden, elektronica en andere kleine onderdelen; 

• reinigen van trekkers en opleggers; 

• APK van trekkers en opleggers; 

• transport naar verwerker. 

 

4.2.2 Invloeden op de CO2-emissie per functionele eenheid 

De CO2-emissie per functionele eenheid wordt ook beïnvloed door andere factoren. Deze factoren worden 
hieronder toegelicht.  

De CO2-emissie van wegtransport per m3 onttrokken grondstoffen wordt naast de efficiëntie van het 
wegtransport zelf ook bepaald door:  

• transportafstanden; 

• de duur en omvang van projecten; 

• het % volgeladen rijden.  

 

4.3 Berekende CO2-emissies 

Deze paragraaf geeft de resultaten van de CO2-berekening weer. Een gedetailleerde analyse van de 

resultaten vindt plaats in Hoofstuk 5.  

  

Functionele eenheid 

De functionele eenheid (FE) is een beschrijving van de kernfunctie; het definieert de dienst van het 

product. De functionele eenheid luidt: 

wegtransport per m3 onttrokken grondstof 



 

pagina 18 van 27 

Totaaloverzicht: CO2-emissies per ketenstap 

Onderstaande tabel beschrijft de CO2-emissies voor de gehele keten per ketenstap voor: 

1. grondstof; 

2. productie; 

3. diesel; 

4. Adblue; 

5. verbranding; 

6. stort; 

7. recycling. 

 Productie Gebruik (transport) Afdanking Som 

 1 2 3 4 5 6 7  

1 Daf (Trekker) XF 460 16,39 18,53 1119,77 0,39 5,05 0,00 0,00 0,52 1160,67 

2 Contar (oplegger) B1727 2,66 3,00 - - - 0,00 0,00 5,74 11,40 

3 DAF (trekker) XF 480 7,80 8,82 1175,60 0,33 4,27 0,00 0,00 0,25 1197,08 

4 Nooteboom (oplegger) MCO 48 03V 5,40 6,11 - - - 0,00 0,00 0,17 11,68 

5 DAF (trekker) XF 460 7,78 8,79 814,38 0,21 2,72 0,00 0,00 0,25 834,13 

6 Nooteboom (oplegger) MCOS-58-04V 5,81 6,57 - - - 0,00 0,00 0,19 12,57 

7 Scania (trekker) R450 8,17 9,23 834,08 0,24 3,10 0,00 0,00 0,26 855,09 

8 Broshuis 3ASD 5,10 5,76 - - - 0,00 0,00 0,16 11,03 

9 Volvo FH16 10,66 12,05 1674,74 0,33 4,27 0,00 0,00 0,34 1702,40 

10 Faymonville 4bed6 > 8mtr deel 14,11 15,94 - - - 0,00 0,00 0,45 30,50 

11 DAF (trekker) XF 480 4,47 5,06 1175,60 0,33 4,27 0,00 0,00 0,14 1189,87 

12 Nooteboom (oplegger) MCO 48 03V 5,40 6,11 - - - 0,00 0,00 0,17 11,68 

13 Daf (Trekker) XF 460 FT 7,34 8,30 768,41 0,33 4,27 0,00 0,00 0,23 788,89 

14 Pacton (oplegger TXD 344 3,00 3,39 - - - 0,00 0,00 0,10 6,48 

15 Scania (trekker) R450 8,17 9,23 834,08 0,24 3,10 0,00 0,00 0,26 855,09 

16 Pacton (oplegger) Semi dieplader 3,60 4,07 - - - 0,00 0,00 0,12 7,80 

17 Volvo (trekker) FH16 10,66 12,05 1674,74 0,33 4,27 0,00 0,00 0,34 1702,40 

18 Pacton (oplegger) Semi dieplader 3,60 4,07 - - - 0,00 0,00 0,12 7,80 

19 Scania (trekker) R450 8,17 9,23 834,08 0,00 

Impa

ct 0,00 0,00 0,26 851,75 

20 Nooteboom (oplegger) MCO 48 03V 5,40 6,11 - - - 0,00 0,00 0,17 11,68 

21 Volvo (trekker) FH 7,30 8,25 834,08 0,24 3,10 0,00 0,00 0,23 853,23 

22 Pacton (oplegger FXD 342 3,18 3,59 - - - 0,00 0,00 0,10 6,88 

23 DAF (trekker) XF 480 4,47 5,06 1175,60 0,33 4,27 0,00 0,00 0,14 1189,87 
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 Productie Gebruik (transport) Afdanking Som 

 1 2 3 4 5 6 7  

24 DAF (trekker) XF 105 15,02 16,98 16,42 0,03 0,39 0,00 0,00 0,48 49,31 

25 Pacton (oplegger) TXD 344 3,00 3,39 - - - 0,00 0,00 0,10 6,48 

26 DAF (trekker) XF 480 4,47 5,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 9,68 

27 Nooteboom (oplegger) MCO 48 03V 5,40 6,11 - - - 0,00 0,00 0,17 11,68 

28 DAF (trekker) XF 480 4,47 5,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 9,68 

29 Nooteboom (oplegger) MCO 48 03V 5,40 6,11 - - - 0,00 0,00 0,17 11,68 

30 DAF (trekker) XF 105 15,02 16,98 16,42 0,06 0,78 0,00 0,00 0,48 49,73 

31 Pacton (oplegger) T3-001 2,97 3,36 - - - 0,00 0,00 0,09 6,42 

32 Scania (trekker) R450 8,17 9,23 820,95 0,33 4,27 0,00 0,00 0,26 843,21 

33 Pacton (oplegger) TXD 344 3,00 3,39 - - - 0,00 0,00 0,10 6,48 

34 DAF (trekker) XF 460 FT 7,34 8,30 751,99 0,33 4,27 0,00 0,00 0,23 772,47 

35 Pacton (oplegger) TXD 342 3,18 3,59 - - - 0,00 0,00 0,10 6,88 

36 Daf (trekker) XF 105 15,02 16,98 955,58 0,33 4,27 0,00 0,00 0,48 992,66 

37 Pacton (oplegger) T3-001 2,97 3,36 - - - 0,00 0,00 0,09 6,42 

38 DAF (trekker) XF 105 15,02 16,98 955,58 0,33 4,27 0,00 0,00 0,48 992,66 

39 Pacton (oplegger) T3-001 2,97 3,36 - - - 0,00 0,00 0,09 6,42 

40 Scania (trekker) R450 8,17 9,23 820,95 0,33 4,27 0,00 0,00 0,26 843,21 

41 Pacton (oplegger) TXD 344 3,00 3,39 - - - 0,00 0,00 0,10 6,48 

42 DAF (trekker) XF 460 FT 7,34 8,30 751,99 0,33 4,27 0,00 0,00 0,23 772,47 

43 Pacton (oplegger) TDX 344 3,00 3,39 - - - 0,00 0,00 0,10 6,48 

44 Scania (trekker) R450 8,17 9,23 820,95 0,33 4,27 0,00 0,00 0,26 843,21 

45 Pacton (oplegger) TPD 345 3,65 4,13 - - - 0,00 0,00 0,12 7,89 

46 DAF (trekker) XF 460 FT 7,34 8,30 751,99 0,33 4,27 0,00 0,00 0,23 772,47 

47 Pacton (oplegger) TXD.342.L-422 3,32 3,75 - - - 0,00 0,00 0,11 7,18 

48 Volvo (trekker) FH 7,30 8,25 834,08 0,24 3,10 0,00 0,00 0,23 853,23 

49 Pacton (oplegger) TXD 342 3,18 3,59 - - - 0,00 0,00 0,10 6,88 

 326,52 369,10 20.412,07 6,28 81,11 0,13 0,06 16,08 21.211,35 

 

  



 

pagina 20 van 27 

Met per materieelstuk, de CO2-emissie voor: 

1. grondstof; 

2. productie; 

3. diesel; 

4. Adblue; 

5. verbranding; 

6. stort; 

7. recycling. 

Materieelstuk Productie Gebruik (transport) Afdanking Som 

 1 2 3 4 5 6 7  

Boegbakken 19,75 22,32 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,63 42,72 

Drijvende 

leidingen 118,97 134,49 6.659,54 2,58 33,38 0,04 0,02 3,80 6.952,82 

Leidingen 29,15 32,95 837,37 0,39 5,05 0,01 0,00 0,93 905,85 

Pontons 66,65 75,34 4.731,95 1,29 16,69 0,03 0,01 7,79 4.899,74 

Overige 92,00 104,00 8.183,22 2,01 26,00 0,04 0,02 2,94 8.410,23 

Som 326,52 369,10 20.412,07 6,28 81,11 0,13 0,06 16,08 21.211,35 

 

Uit bovenstaande is te zien dat de pontons verreweg de grootste CO2-emissies veroorzaken, met 40%. 

Daarop volgen de drijvende leidingen met 33%. Het lijkt erop dat de opslag en inzet van drijvende leidingen 

mogelijk afgestemd kan worden op die van concullega’s. Ook het klein materieel onder ‘Overige’ lijkt een 

goede kandidaat te zijn voor lokale opslag, met 23%.  

 

Wegtransport wordt na voltooien van dit project ingezet op – en toegerekend aan – het volgende project. 

Voor het wegtransport zelf geldt dat 96% van de emissies uit dieselopwerking- en verbranding komt. De 

fossiele brandstof is duidelijk het knelpunt voor CO2-gerelateerde emissies, niet de trucks zelf. 

De totale CO2-equivalente emissie van het project bedraagt 21.211,35 kg CO2. Deze emissie is gerelateerd 

aan een grondstofonttrekking van 655.000 m3.  
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De CO2-eq. emissie per m3 grondstof bedraagt 0,03238 kg CO2.  Dit getal kun je vermenigvuldigen met de 

totale grondstofwinning voor een goede inschatting van Wegtransport gerelateerde emissies voor Smals.
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5 CONCLUSIE 

Met onderhavig rapport is een nulmeting gedaan op het wegtransport en de optimalisatie hiervan. De 
ketenanalyse resulteert in een CO2-equivalente emissie van 0,03238 kg CO2 per m3 onttrokken grondstof. 
    
Dit resultaat omvat minimaal 95% van CO2-eq. emissies in het wegtransport van dit project in Nederland. Het 
project is representatief voor projecten van Smals. 
  

CO2-emissie per ketenstap 

In dit rapport is een ketenanalyse uitgevoerd als nulmeting. Onderstaande grafiek presenteert de CO2-

emissies per ketenstap. 

 

Figuur 3 Grafische weergave van CO2-eq. emissie per ketenstap, in logaritmische schaal. 

 
In de grafiek is te zien dat brandstoffen veruit de grootste CO2-impact veroorzaken in het wegtransport. Dit 
zal de focus moeten hebben in een CO2-reductiestrategie en doelstelling. 
 

Invloed ketenpartners 

Jan Kees Boer Transport heeft een significante invloed op scope 3 emissies van Smals. De onderneming is 
een uitstekende kandidaat voor alternatieve duurzame energiebronnen, omdat zij duurzaamheid hoog in het 
vaandel hebben staan en omdat zij zuinig zijn met materieel, waardoor het voordeel van duurzame 
investeringen langer uitgenut wordt. 
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6 VERVOLGSTAPPEN 

6.1 Maatschappelijk voortschrijdend inzicht 

Maatschappelijk voortschrijdend inzicht is een eis die de CO2-Prestatieladder stelt aan ketenanalyses. 
Binnen deze term draait het om het belang van de ketenanalyse voor zowel Smals als het belang van de 
ketenanalyse voor de markt/maatschappij.  

De ketenanalyse van het wegtransport is bijzonder in het feit dat het wegtransport in de context geplaatst 

wordt van grondstofonttrekking; iets waar transportafstanden lang en zeer variabel zijn. Met bijzonder 

materieel dat op speciale opleggers vervoert wordt. Dit is niet te vergelijken met regulier transport en levert 

voor Smals en voor de transportsector een unieke ketenanalyse op. Het onderwerp draagt dan ook bij aan 

het voortschrijdend inzicht in transport van grote materieelstukken en is een robuust doel van CO2-

emissiereductie. 

6.2 Aanbevelingen voor de monitoring van CO2-emissies 

De focus in het monitoren van CO2-emissies moet liggen in brandstofverbruiken. De analyse van 
wegtransport toont aan dat de bulk van de emissies voortkomt uit de verbranding van diesel. De invloed van 
de kapitaalgoederen is, mede door het hoge kilometrage en de lange levensduur van met name de oplegger, 
klein. De administratie van JKB Transport houdt dieselverbruiken en gerelateerde CO2-emissies naar eigen 
zeggen bij, hier kan Smals in de toekomst op bouwen. 
   

6.3 Acties voor opschaling voor CO2-reductie 

6.3.1 Kortere transportroutes 

Smals ziet mogelijkheden om minder wegtransport in te huren door vaker haar materieel lokaal op te slaan. 

Zo kan zij met meer kapitaalgoederen en kortere afstanden sneller haar lokale klanten van dienst zijn. 

Transportroutes worden korter. Deze maatregel kan versterkt worden door generiek materieel in te kopen, 

dat uitgewisseld kan worden met concurrenten, zoals leidingen en slangen. Zo kunnen zij over en weer de 

kortste transportroutes realiseren. Met name het klein materieel en de dunnlops hebben een hoge impact. 

6.3.2 Elektrificeren 

Sinds 2019 zien we een sterke opkomst van elektrische- en waterstof trekkers. Deze trends volgen op de 

kostenbesparingen in waterstof en batterijtechnologie: waterstof wordt steeds goedkoper en batterijen voor 

mobiliteit dalen al jaren sterk in prijs.  

Waterstof Lithium-ion batterijen 

 
 

J. Timperley, 2019 Bloomberg, 2020 
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Een studie binnen Arcadis laat zien dat de totale kosten van eigendom van elektrische trucks in de meeste 

situaties onder de kosten van soortgelijke dieseltrucks gaat komen. In 2021-2022 komen dit soort trucks op 

de markt. Met name de Tesla Semi zal mogelijk een lange wachtlijst kennen, in navolging van de 

personenauto’s. 

 

De combinatie van kortere transportroutes en elektrische trekkers tot middellange afstand biedt 

mogelijkheden voor CO2-reductie. De transportketen heeft de kans om vanaf 2021 al CO2-arm materieel in 

te zetten. De continue vervanging van oude trekkers met modern materieel biedt over een langere periode 

kansen om CO2-reducties voor te zetten. 
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BIJLAGE 1: EISEN EN METHODIEK 

Eisen vanuit CO2-Prestatieladder 

De ketenanalyse is opgesteld conform de eisen van de CO2-Prestatieladder (Handboek CO2-Prestatieladder 

3.0, 10 juni 2015).  

De CO2-Prestatieladder stelt de volgende (rand)voorwaarden: 

a. De ketenanalyses dienen betrekking te hebben op de projectenportefeuille. Dit is gewaarborgd door het 

uitvoeren van de PMC-analyse.  

b. Het bedrijf dient eigen analyses uit te (laten) voeren. Het meeliften bij de uitvoering van een betaalde 

opdracht van een klant is niet toegestaan.  

c. Er dient één ketenanalyse te worden gemaakt voor een van de twee meest materiële emissies én één 

andere ketenanalyse voor een van de zes meest materiële emissies uit de rangorde. Dit is gewaarborgd 

door het uitvoeren van de PMC-analyse.  

d. A Corporate Accounting and Reporting Standard (Hoofdstuk 4 Setting Operational Boundaries) geeft de 

herkenbare structuur van elke ketenanalyse:  

a. Beschrijf de betreffende keten.  

b. Bepaal welke scope 3 categorieën relevant zijn. 

c. Identificeer de partners in de keten.  

d. Kwantificeer de scope 3 emissies. 

e. Het resultaat van de analyse dient een aanvulling te zijn op de bestaande (gepubliceerde) kennis en 

inzichten en dient bij te dragen aan het voortschrijdend maatschappelijk inzicht. 

 

Verder zijn de ketenanalyses, conform de CO2-prestatieladder, opgesteld volgens de richtlijnen uit de GHG 

Protocol Scope 3 Standard. 

 

Methodiek ketenanalyse 

De ketenanalyse is opgesteld conform de vigerende bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-
werken versie 3.0, januari 2019, met wijzigingsblad d.d. 1 juli 2019 en wijzigingsblad d.d. januari 2020 
(EcoInvent 3.5).  
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Figuur 4 Weergave van verschillende fasen in de ketenanalyse van bouwprojecten Stichting Bouwkwaliteit (2014) 

Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken p.10  

 

In deze ketenanalyse is het wegtransport als onderdeel van module A1, grondstofonttrekking, in kaart 

gebracht. Deze module loopt van de onttrekking van grondstoffen voor materieel tot afdanking van dit 

materieel, inclusief de productie, gebruiks-, onderhouds- en afdankingsfasen.  
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