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1. Inleiding 
Boverhoff Groep B.V. staat aan het hoofd van een organisatie waartoe behoren: Boverhoff 

Machines, Gereedschappen en Materieeldienst B.V., Boverhoff Beton-, Boor- en Zaagbedrijf en 

Sloopwerken B.V., Milieutechniek Boverhoff B.V. en Ruiterkamp Gebruikte Bouwmaterialen B.V.  

Boverhoff Groep B.V. wil zich kwalificeren in overeenstemming met de CO2-prestatieladder niveau 

5 (versie 3.1). Via een kwantitatieve analyse is een globaal inzicht gekregen in de CO2-emissie in 

scope 3. Op basis daarvan is gekozen voor een ketenanalyse bij Boverhoff Beton-, Boor- en 

Zaagbedrijf en Sloopwerken B.V. (hierna Boverhoff Sloopwerken B.V.) voor reguliere sloop versus 

duurzame sloop. 

1.1 Wat is een ketenanalyse 

Een ketenanalyse houdt in dat van een bepaald product of dienst de CO2-uitstoot wordt berekend 

van de gehele keten. Met de gehele keten wordt de gehele levenscyclus van het product bedoeld: 

van winning van de grondstof tot en met het einde van de levensduur.  

1.2 Activiteiten Boverhoff Sloopwerken B.V. 

Boverhoff Sloopwerken B.V. is een aannemer gespecialiseerd in de diverse voorkomende 

sloopwerkzaamheden, zoals bijvoorbeeld totaalsloop van gebouwen, fabrieken en kunstwerken en 

renovatiesloopwerk. Vanuit onze vestiging in Heerde voeren wij landelijk werkzaamheden uit. 

Vanuit maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef is het milieubeleid van Boverhoff Sloopwerken 

B.V. gericht op het voorkomen van milieuvervuiling, het terugdringen van de milieubelasting, het 

continue en meetbaar verbeteren van de prestaties op milieugebied en het naleven van wet- en 

regelgeving. De CO2-prestatieladder is een instrument om CO2-reductie te realiseren en sluit 

daarom aan bij het door ons gevoerde milieubeleid.  

Onderstaande ketenanalyse is bedoeld om inzicht te krijgen wat een sloopproject aan uitstoot 

genereerd, waarbij verschil gemaakt wordt in traditioneel en duurzaam slopen, en om te kijken waar 

we mogelijk nog meer aan reductie kunnen creëren. 

1.3 Doelstellingen van het onderzoek 
De belangrijkste doelstelling voor het uitvoeren van deze ketenanalyse is het identificeren van 

CO2-reductiekansen, het definiëren van reductiedoelstellingen en het monitoren van de 

voortgang. Op basis van het inzicht in de scope 3 emissies en de ketenanalyses wordt er een 

reductie doelstelling geformuleerd. Binnen het energiemanagementsysteem dat is ingevoerd, 

wordt actief gestuurd op het reduceren van o.a. scope 3 emissies.  

1.4 Opbouw van het rapport 
Dit voorliggende rapport is als volgt opgedeeld:  

- Hoofdstuk 2 beschrijft de keuze voor de ketenanalyse;  

- Hoofdstuk 3 behandelt de schakels in de keten;  

- Hoofdstuk 4 beschrijft de kwantificering van de emissies; 

- Tot slot worden in hoofdstuk 5 de reductiemogelijkheden beschreven. 
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2. Scope 3 emissies en keuze onderwerp ketenanalyse 
De activiteiten van het bedrijf zijn onderdeel van een keten van activiteiten. Zo moeten materialen 

die worden ingekocht eerst geproduceerd worden (upstream). Vervolgens gaat het transporteren, 

gebruiken en verwerken gepaard met energieverbruik en emissies (downstream). Voor de volledige 

inventarisatie van de relevante scope 3 wordt verwezen naar het document “Scope 3 analyse”. 

2.1 Selectie van keten voor analyse 
Conform de voorschriften van de CO2-prestatieladder zal het bedrijf uit de top van emissiebronnen 

kiezen om een ketenanalyse te maken. De top betreft:  

- Productieafval; 

- Aangekochte goederen en diensten; 

- Woon-werk verkeer. 

 

Deze ketenanalyse gaat over Productieafval.  

De invloed is beperkt maar de impact van projecten op het milieu is groot. Een relatief kleine 

reductie zorgt voor een grote absolute besparing.  

2.2 scope ketenanalyse 
Deze ketenanalyse beziet de keten van afvoer productieafval. 

2.3 Primaire en secundaire data 
In de ketenanalyse is gebruik gemaakt van primaire data zoals overzichten sloopafval, 

berekeningen kilometers om reductie te kunnen vaststellen. 

In de ketenanalyse is gebruik gemaakt van secundaire data, deze data komt van externe bronnen 

en staan als bronvermelding in het document opgenomen. 

2.4 Allocatie van data 
Er wordt geen gebruik gemaakt van allocatie van data 
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3. Identificeren van schakels in de keten 

3.1 Ketenstappen 
 

Beschrijving van de waardeketen 

Om de uitstoot van CO2 bij sloopwerken goed in kaart te brengen, is als eerst zichtbaar gemaakt 

hoe de keten loopt. (Zie figuur 1).  

 
Figuur 1: De keten 

Bepaling van de relevantie emissiecategorieën 

Zoals beschreven in bovenstaand figuur 1, is de keten onder te verdelen in verschillende stappen. 

De mogelijkheden tot reductie zijn voornamelijk te vinden in de volgende stappen: 

- Keuze materieel 

- Traditioneel versus Duurzaam slopen 

- Afvoeren naar diverse afvalstroomlocaties 

De keuze van het materieel is divers, zo zijn er voor dit project een mobiele kraan en vrachtauto’s 

benodigd te zijn voor het uitvoeren én opleveren van de sloopwerkzaamheden. 

Traditioneel slopen kent 4 afkomende producten: bouw- en sloopafval, hout, ferro en puin. Dit wordt 

met vrachtwagens naar een tussenopslag (vergunde locatie) afgevoerd en vervolgens via een 

sorteerinrichting naar een verwerker of naar een bedrijf dat de materialen hergebruikt gebracht. 

Puin wordt veelal op de werf gebroken tot menggranulaat en daarna veelal toegepast in de wegen- 

of huizenbouw (hergebruik). Figuur 2 weergeeft de schakels van het traditioneel slopen: 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

Figuur 2: Schakels in de traditioneel slopen 

Duurzaam slopen heeft een belangrijke impact op de uitvoering van de sloopwerkzaamheden. 

Hierdoor wordt er onderscheid gemaakt in diverse afvalstromen, deze afvalstromen worden 

gescheiden en afgevoerd naar diverse verwerkingsbedrijven.  

De volgende afvalstromen worden gescheiden in diverse containers en afgevoerd, naar erkende 

afnemers of verwerkers. Om extra transportbewegingen te voorkomen wordt zo mogelijk gezocht 

naar afnemers in de regio van het project, zie figuur 3:  
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Figuur 3: Schakels in de duurzaam slopen 

3.2 Ketenpartners  
We maken, voor het voorbeeld project te Oosterwolde, gebruik van onderstaande 

verwerkingsbedrijven: 

 

- Schaafsma Zand en Grind B.V. te Appelscha 
- Van der Galien B.V. te Kootstertille 

- HDF Recycling te Coevorden 

- Afvalzorg Deponie te Lelystad 

- Beelen Amsterdam B.V. te Harderwijk 

 

3.3 Kwantificeren van emissies 

Emissie totaal  
In onderstaande tabellen worden de uitstoot per gebruikt materieel weergeven. Voor de 

berekeningen is gebruik gemaakt van de conversiefactoren uit de CO2-prestatieladder van SKAO. 

Deze is te vinden op www.co2emissiefactoren.nl.  

Traditioneel slopen CO2-uitstoot  
Per schakel uit de keten kan de CO2-uitstoot worden berekend. De hoeveelheden komen uit de 

stoffeninventarisatie en –evaluatie die na afloop op basis van de werkelijk afgevoerde 

hoeveelheden is gemaakt.  

Materieel Verbruik Brandstof-
verbruik per 

uur 

Factori Uitstoot CO2 
ton 

Mobiele kraan  232 uren 16 liter 0,003262 12,11 

Vrachtauto’s 1.560 liter        0,003262 5,09 

TOTAAL:     liter - 17,20 

Tabel 1: CO2-uitstoot brandstof scope 1 (diesel met factor 0,003262 ton CO2 per liter). 
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Afvalstroom Tonnage 
totaal 

Aantal ritten Totaal KM’s Factor1 Uitstoot 
CO2 ton 

Asbest* 17,64 1 261 - - 

      

B-hout* 41,76 6 896 0,075 3,1 

Bouw- en 
Sloopafval* 

6,44 1 729 0,350 2,3 

Puin** 278,66 100      2.976 0,007 2,0 

TOTAAL: 344,50 108 4.862 - 7,4 

Tabel 2: CO2-uitstoot keten scope 3 .

In totaal wordt er voor 344,50 ton afval in totaal 24,6 ton CO2 uitgestoten. Dit is 0,0714 ton CO2 per 

ton afval. Hierbij gaat het over “traditioneel slopen”. 

Totaal CO2 uitstoot van tabel 1+2 bij traditioneel ontleding: 24,6 ton CO2.  
 
* vertrek vanaf werf naar slooplocatie. Van slooplocatie naar leverancier. Van leverancier naar werf. 
** vertrek vanaf werf naar slooplocatie. Van slooplocatie naar leverancier. Van leverancier 
slooplocatie of naar werf. 
 

Duurzaam slopen CO2-uitstoot  
We hebben in dit voorbeeld “duurzame ontleding” toegepast, daardoor is de CO2-emissie er heel 
anders uit gaan zien. De materialen kunnen dan voor een deel rechtstreeks vanaf het project naar 
de verwerker of hergebruiker, die daardoor niets meer aan het eindproduct hoeven te doen. 
 

Materieel Aantal 
gebruiksuren 

totaal 

Brandstofverbr
uik totaal 

Factor Uitstoot CO2  
in kg 

Mobiele kraan 232 uren 16 liter 0,003262 12,11 

Vrachtauto 1.560 liter    0,003262 5,09 

TOTAAL:     liter - 17,20 

Tabel 3: CO2-uitstoot brandstof scope 1 (diesel met factor 0,003230 ton CO2 per liter). 

 

Afvalstroom Tonnage 
totaal 

Aantal ritten Totaal KM’s Factor Uitstoot 
CO2 in kg 

Asbest* 17,64 1 261 - - 

B-hout* 41,17 6 896 0,075 3,0 

Bouw- en 
Sloopafval* 

6,44 1 729 0,350 2,3 

Puin** 278,66 100 2976 0,007 2,0 

Hergebruik 
trap / 
kozijnen met 
glas 

0,60 1 87 - - 

Hergebruik 
electronica 

- - - -  

TOTAAL: 344,50 109 4.949 - 7,3 

Tabel 4: CO2-uitstoot keten scope 3.

 

 
1 Bron: CO2-equivalent: Royal Haskoning DHV. CO2 per ton. 



 

Pagina 8 van 10      Ketenanalyse Boverhoff Sloopwerken B.V.  

In totaal wordt er voor 344,50 ton afval in totaal 24,5 ton CO2 uitgestoten. Dit is 0,0171 kg CO2 per 

ton afval. Hierbij gaat het over “duurzaam slopen”. 

Totaal CO2-uitstoot van tabel 3+4 bij duurzame ontleding: 24,5 ton CO2.  
 

4. Conclusie en reductiemaatregelen 
Boverhoff Sloopwerken B.V. heeft inzichtelijk gemaakt wat de belangrijkste upstream en 
downstream CO2-emissies in de keten zijn. 
 
Bij traditioneel slopen is het resultaat, in de regel, laagwaardig hergebruik. Deze ketenanalyse wijst 
uit dat een splitsing van de reststoffen op meerdere afvalstromen de CO2-uitstoot reduceert wat 
bijdraagt aan meer mogelijkheden tot hoogwaardig hergebruik (Oosterwolde is relatief een “klein” 
project). 
 
De besparing ten behoeve van het sloopproject ten opzichte van traditioneel slopen: 0,1 ton CO2. 
 
Om dit in de toekomst te gaan borgen zal er geprobeerd worden om een vaste werkwijze te creëren 
waarbij aandacht wordt besteed aan registratie, rapportage, evaluatie en verbeteringsmaatregelen. 
De verwachting is dat deze positieve ervaringen in dit project, de komende jaren ook in andere 
vergelijkbare projecten kunnen worden ingezet: 
 
- Onderzoek of voortaan de draaiuren registratie en brandstof nauwkeuriger kan worden 

geregistreerd (er is nu nog met aannames gewerkt); 
- Er zal gekeken naar nieuwe afzetmarkten voor hergebruik materialen (circulaire economie); 
- Daarnaast zal er onderzoek gedaan worden naar energiezuinigere machines; 
- Nog efficiënter inplannen van ritten naar eindverwerker; 
- Het eventueel laten bijscholen van machinisten en chauffeurs met een cursus ‘het nieuwe rijden 

en het nieuwe draaien’. 
 

De doelstelling is om per jaar minimaal 8 duurzame sloopprojecten aan te nemen en uit te voeren. 

Het plan van aanpak en de voortgang worden gerapporteerd in resp. “Het handboek 3.1 CO2 

Prestatieladder v2” en de “Emissie inventarisatie 2018-2020”. 
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5. Bronvermelding 

Bron/ Document  Kenmerk  

Handboek CO2-prestatieladder 3.1  
Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden 
& Ondernemen  

Corporate Accounting & Reporting 
standard  

GHG-protocol, 2004  

Corporate Value Chain (Scope 3) 
Accounting and Reporting Standard  GHG-protocol, 2010a  

Product Accounting & Reporting Standard  GHG-protocol, 2010b  

Nederlandse norm Environmental 
management – Life Cycle assessment – 
Requirements and guidelines  

NEN-EN-ISO 14044  

Administratie Boverhoff Sloopwerken B.V.   
Facturen en overzichten werkzaamheden 
/ afgevoerde hoeveelheden 

www.CO2emissiefactoren.nl  CO2-emissie factoren  

Energieaudit wagenpark  Opgave Diesel  

Broeikasgasemissies- Directe en 
vermeden emissies 

Royal Haskoning DHV 

 

  

http://www.co2emissiefactoren.nl/
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Bijlage 1 

 

Diverse materialen die voor hergebruik middels duurzaam slopen zijn gedemonteerd uit het project 

(Re-use). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


