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1 Inleiding 
Nexus wil zich gaan certificeren op niveau 5 van de CO2-Prestatieladder.  

 

Een belangrijk onderdeel van het behalen van niveau 5 van de CO2-prestatieladder is het verkrijgen van inzicht in 

de Scope 3 emissies van de organisatie. Eén van de eisen (4.A.1) om aan dit niveau te voldoen, is het opstellen 

van een actuele ketenanalyse (klein bedrijf).  

 

De belangrijkste doelstelling die Nexus wil behalen met het in kaart brengen van de Scope 3 emissies is het 

identificeren van CO2-reductiekansen, het bepalen van reductiedoelstellingen en het monitoren van de 

voortgang. In het document ‘Memo Meest Materiele Emissies’ zijn de geactualiseerde meest materiele Scope 3 

emissiecategorieën in kaart gebracht, volgens de stappen zoals beschreven in de Corporate Value Chain (Scope 

3) standaard van het GHG-protocol (Figuur 1). Op basis daarvan is er een onderwerp gekozen om een 

ketenanalyse op uit te voeren. De ketenanalyse is gericht op het plaatsvinden van een vooronderzoek van het 

project(locatie), waarbij er actief wordt gekeken welke materialen er hergebruikt kunnen worden. 

 

 
Figuur 1. Het scope-diagram van de GHG-protocol. 

 

1.1 Vaststellen onderwerpen ketenanalyses 

Uit de inventarisatie van Scope 3 emissies is de volgende rangorde van Scope 3 emissiecategorieën naar voren 
gekomen: 
 
Tabel 1: Kwantitatieve rangorde Scope 3 emissiecategorieën 

PMC Meest materiële emissiebron Bijdrage uitstoot 

Realisatie Ontwerp Verwerken grondstoffen – tbv installaties 87,38% 

Realisatie Ontwerp Gebruik van verkochte producten - Energieverbruik 9,89% 

Reizen - Ingehuurde 

personeel 

End-of-life verwerking (met downstream transport) 1,92% 

Realisatie Ontwerp Woon-werkverkeer 0,59% 

Kantoor - Huur kantoor Aangekochte goederen en diensten 0,09% 

Kantoor - Certificering Aangekochte goederen en diensten 0,03% 
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Uit de resultaten blijkt dat de verwerking van grondstoffen veruit de grootste uitstoot veroorzaakt. Deze 

is verantwoordelijk voor 87% van de CO2uitstoot in de keten van Nexus   

 

Nexus selecteert ketenanalyse-onderwerpen uit de rangorde van Scope 3 emissiecategorieën die het meest voor 

de hand liggen voor het ontwikkelen of verbeteren van een reductie-aanpak. Daarbij is gekeken of de 

kwalitatieve rangorde die ontstaan is ook voldoende mogelijkheden biedt om tot een reductie-aanpak te komen.  

 

Aan de hand van de rangorde zoals weergegeven in Tabel 2 (gebaseerd op de factoren belang, grootte en 

invloed) heeft Nexus gekozen voor het uitvoeren van een ketenanalyses voor het volgende onderwerp: 

 

• Ketenanalyse: Hergebruik bestaande materialen van/nabij/op projectlocaties 

 
Tabel 2: Kwalitatieve rangorde Scope 3 emissiecategorieën 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit document beschrijft de ketenanalyse ‘Hergebruik bestaande materialen projectlocaties (Helmond)’. 

 

1.2 Leeswijzer 

Dit document maakt samen met het document ‘Memo Meest Materiële Emissies’ deel uit van de implementatie 

van de CO2-Prestatieladder.  

 

Tabel 3. Leeswijzer 

Hoofdstuk Inhoud 

2 Doelstellingen Beschrijving van het doel van de ketenanalyse 

3 Scope Onderwerp van de ketenanalyse 

4 Vaststellen systeemgrenzen Overzicht van de keten en beschrijving ketenstappen 

5 Kwantificeren van CO2-emissies en resultaten Berekening en analyse van de CO2-uitstoot in de keten 

6 Reductiemogelijkheden Reductiemogelijkheden, doelstellingen en maatregelen 

7 Onzekerheden Onzekerheden en verbetermogelijkheden voor de analyse 

8 Bronvermelding Gebruikte bronnen  

Bijlage 1: Datacollectie en datakwaliteit Methode van dataverzameling en kwantificering 

  

PMC Meest materiële emissiebron Bijdrage uitstoot Invloed 

Realisatie Ontwerp Verwerken grondstoffen – tbv 

installaties 

87,38% Middelgroot 

Realisatie Ontwerp Gebruik van verkochte producten - 

Energieverbruik 

9,89% Middelgroot 

Reizen - Ingehuurde 

personeel 

End-of-life verwerking (met downstream 

transport) 

1,92% Groot 

Realisatie Ontwerp Woon-werkverkeer 0,59% Klein 

Kantoor - Huur kantoor Aangekochte goederen en diensten 0,09% Groot 

Kantoor - certificering Aangekochte goederen en diensten 0,03% Groot 
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2 Doelstelling van het opstellen van de ketenanalyse 
De belangrijkste doelstelling voor het uitvoeren van deze ketenanalyse is het identificeren van GHG-

reductiekansen, het definiëren van reductiedoelstellingen en het monitoren van de voortgang. 

 

Op basis van het inzicht in de Scope 3 emissies en de twee ketenanalyses wordt een reductiedoelstelling 

geformuleerd. Binnen het energiemanagementsysteem dat is ingevoerd wordt actief gestuurd op het reduceren 

van de Scope 3 emissies. 

 

Het verstrekken van informatie aan partners binnen de eigen keten en sectorgenoten die onderdeel zijn van een 

vergelijkbare keten van activiteiten is hier nadrukkelijk onderdeel van. Nexus zal op basis van deze ketenanalyse 

stappen ondernemen om partners binnen de eigen keten te betrekken bij het behalen van de 

reductiedoelstellingen. 
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3 Vaststellen van de Scope van de ketenanalyse 
Een belangrijk onderdeel van de verwerkte producten binnen projecten is het ontwerpen van projectplannen. In 

de ontwerpfase van (RailTechnischVerkeerOntwerp) projecten heeft Nexus invloed op het proces om tot het 

eindproduct te komen. In deze fase kan gezocht worden naar efficiëntie in de ontwerpen en slimme 

ontwerpstrategieën om CO2-reductie te behalen. Binnen de projecten heeft Nexus in de ontwerpfase invloed op 

de benodigde hoeveelheid materiaal en daarom richt deze analyse zich op in hoeverre de CO2-uitstoot 

verminderd kan worden door een ontwerp verder door te rekenen en zo te optimaliseren om zo min mogelijk 

nieuw materiaal in te zetten. Hiermee kan Nexus ook meerwaarde leveren aan haar opdrachtgevers.  

Binnen de keten van projecten zijn de volgende -gesimplificeerde- ketenstappen te onderscheiden:  

 
Figuur 1: Ketenstappen projecten Nexus 

 

De uitstoot in projecten wordt bepaald door alle ketenstappen na het ontwerpplan zoals hierboven beschreven. 

De invloed die Nexus heeft zit binnen het onderdeel waarbij de ontwerpen worden gemaakt. De absolute 

hoeveelheid kan door het ontwerp (van Nexus) worden beïnvloed.  

Vooronderzoek Ontwerpplan
Winning & 
productie

Transport
Onttrekking 

& verwerking
Transport End-of-life
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4 Vaststellen systeemgrenzen en identificeren van ketenpartners 
4.1 Ketenstappen  

 

 
Figuur 2: Ketenstappen Kabelwerk Helmond 

 

In Helmond is er uiteindelijk het duurzame ontwerp toegepast, waardoor er kabels onaangetast in de grond 

konden blijven liggen. In figuur 2 zijn de ketenstappen weergegeven als de kabels wel vervangen waren en dus 

het duurzame ontwerp niet toegepast was geweest. 

4.2 Uitsluitingen 

De analyse is gericht op het gehele keten met uitzondering van de end-of-life cycli. De End-of-life wordt buiten 

de scope van Nexus gelaten, omdat er bij ieder project verschillende materialen gebruikt worden, waarbij bij de 

een hergebruikt wordt in een ander project en/of bedrijf en bij de ander door een afvalverwerker verwerkt 

wordt. Het is daarom niet inzichtelijk wat er precies met de materialen gebeurt na het uitvoeren van het RTVO. 

Daarom wordt het buiten deze ketenanalyse gelaten. 
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5 Kwantificeren van emissies 
De CO2-uitstoot in ton CO2 van de verschillende ketenstappen, zoals beschreven in Hoofdstuk 4, is bepaald aan 

de hand van de beschikbare gegevens. Daarbij is gekeken naar de reductiemogelijkheden die behaald kunnen 

worden bij het toepassen van het duurzame ontwerp/advies. De onderliggende berekening zijn terug te vinden 

in het Excel-document: ‘Ketenanalyse Helmond Nexus’. Bij het doorrekenen van de keten is er gekeken naar de 

absolute besparing van het duurzame ontwerp ten opzichte van een standaard ontwerp.  

5.1 Uitstoot in de keten standaard ontwerp 

• Voorwerk 

De CO2-uitstoot die vrijkomt bij voorwerk is 173,44 Kg CO2. 

 

• Transport 

De CO2-uitstoot bij transport van materieel en materiaal is 227,07 Kg CO2. 

 

• Verwijderingswerkzaamheden 

De CO2-uitstoot bij verwijderingswerkzaamheden is 21.981,80 Kg CO2. 

 

• Nieuwe kabels 

De CO2-uitstoot bij produceren en aanleveren van nieuwe kabels is 115.805,04 Kg CO2. 

 

• Installatie 

De CO2-uitstoot die er vrijkomt bij het installeren van nieuwe kabels is 5.020,80 Kg CO2. 

 

• Straatwerk 

De CO2-uitstoot bij straatwerk is 18.640,00 Kg CO2. 

 

• Transport 

De vrijgekomen CO2-uitstoot bij transport van materieel en materiaal terug naar de opslag is 224,53 Kg CO2. 

 

• Totaal  

Over de gehele keten is er een totale CO2-uitstoot van 162 ton CO2 

 

In de tabel hieronder is per ketenstap weergegeven wat de bijdrage in CO2 uitstoot in de keten is. 

 

Tabel 4: CO2-uitstoot per ketenstap 

Ketenstap CO2-uitstoot in kg 

Voorwerk  173,44  

Transport  227,01  

Verwijderingswerkzaamheden  21.981,80  

Nieuwe kabels  115.805,04  

Installatie  5.020,80  

Straatwerk  18.640,00  

Transport  224,53  

Totaal  162.072,61  
 

5.2 Duurzaam ontwerp/advies 

5.2.1 Berekening CO2-uitstoot 

Er is voor deze berekening uitgegaan van een duurzaam advies, waarbij de kabels bij project Helmond in de 

grond kunnen blijven liggen. De CO2 uitstoot voor deze duurzame optie komt in totaal op 230,56 kg CO2. 
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5.3 Lineaire keten 

5.3.1 Berekening CO2-uitstoot 

Er is voor deze berekening van 6 GPL Kabels uitgegaan. De CO2 uitstoot voor dit ontwerp komt in totaal op 

162.072,61 kg CO2 (zie tabel 4). 

5.4 Conclusie 

Uit de vergelijking tussen bovengenoemde keten strategieën komt naar voren dat er met het toepassen van een 

duurzaam ontwerp een reductie in de CO2 uitstoot kan worden behaald van 161,84 ton CO2. Dit betreft een 

reductie van 99,99% (zie Tabel 5 en Figuur 5). 

 

Tabel 5. Reductiepotentie 

 
Figuur 5: Reductiepotentie 

 

Los van de CO2-reductie heeft het toepassen van een duurzaam ontwerp ook gevolgen voor de realisatie kosten, 

in positieve zin. Het aantal ingekochte materialen neemt significant af, omdat een duurzaam ontwerp zich richt 

op het hergebruiken van bestaande materialen rondom een project. Het leidt dus niet alléén tot CO2-reductie, 

maar ook tot potentieel minder kosten door meer mogelijk hergebruik van materialen en minder 

transportkosten, waarmee de kosten voor logistieke werkzaamheden gedrukt worden. Men kan daarom ook 

spreken over een ‘duurzaam alternatief’. 

99%

Absolute besparing in kg CO2

Reductie t.o.v.
standaard ontwerp

Duurzame advies

 Reguliere ontwerp Duurzaam ontwerp 

Reductie absoluut 

(kg) Reductie in % 

Uitstoot in kg CO2 162.072,61 231,56 161.841,05 99,99 
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6 Reductiemogelijkheden 
6.1 Reductiemogelijkheden  

Aan de hand van het referentieproject Helmond, en het berekende verschil in CO2-uitstoot) kunnen mogelijkheden 

om CO2 te reduceren geïdentificeerd worden. Op basis van deze reductiemogelijkheden kan vervolgens een 

mogelijke reductiedoelstelling geformuleerd worden voor het reduceren van CO2-uitstoot in de Scope 3 in 

projecten.  

 

Bij het benoemen van kansrijke mogelijkheden om CO2 te reduceren zijn onder andere de volgende factoren van 

belang: 

• De hoeveelheid CO2 die bespaard kan worden door de maatregel; 

• In welke mate Nexus invloed heeft op het proces waar de maatregel betrekking op heeft; 

• Technische haalbaarheid van de maatregel. 

Hoe meer CO2 er bespaard kan worden, hoe meer invloed Nexus heeft; hoe groter de haalbaarheid van de 

maatregel, hoe groter de kans dat de maatregel ook daadwerkelijk een significante CO2-reductie tot gevolg heeft. 

De grootste besparing in de CO2-uitstoot is te realiseren door het toepassen van een duurzaam ontwerp, dat door 

Nexus opgesteld is, in een project in plaats van een standaard ontwerp, waarbij er niet/onvoldoende gekeken is 

naar duurzame oplossingen. De ketenstap met betrekking tot de winning grondstoffen en productie materialen 

heeft het grootste aandeel heeft in de totale CO2-uitstoot in de keten. De grootste reductie kan dan ook bereikt 

worden door het toepassen van het duurzame alternatief, namelijk het toepassen van duurzaam ontwerp, 

waarbij hergebruik van bestaande materialen de hoofdrol speelt. 

Echter, heeft Nexus over het algemeen weinig invloed op het projectontwerp. De opdrachtgevers van Nexus 

beslissen hoe een project uitgevoerd wordt en bepalen daarmee ook het inkoop/inzet van materialen. Nexus kan 

haar opdrachtgevers wel stimuleren door ondersteuning te bieden aan de hand van feitelijke argumenten voor 

het toepassen van hun duurzame RTVO binnen de projecten. Hierbij kan ingespeeld worden op de ontwikkelingen 

rondom circulaire aanbestedingen en 100% circulair in 2050.  

6.2 Reductiedoelstellingen 

In projecten met damwanden waarin het toepassen van een duurzaam ontwerp mogelijk is, zal Nexus dit zoveel 

mogelijk toepassen. Nexus is afhankelijk van haar opdrachtgevers of een duurzaam ontwerp kan worden ingezet 

of niet. Daarom is er in de doelstellingen rekening gehouden met de afhankelijkheid van Nexus in 

aanbestedingen. Er wordt daarom meer nadruk gelegd op het aanbieden van een duurzaam ontwerp dan op het 

toepassen ervan.  

 

Op basis van de analyse is de volgende Scope 3 reductiedoelstelling vastgesteld: 

Doelstelling 2022-2025: Bij 50% van de projecten óók het duurzame alternatief uitvoeren en aanbieden aan de 

opdrachtgever.  

 

6.2.1 Reductiemaatregelen 

Er wordt met opdrachtgevers een gesprek aangegaan waarbij de duurzame RTVO als alternatief aangeboden 

wordt en beargumenteerd met ondersteuning van kwantitatieve- en kwalitatieve gegevens. Hierbij ligt de focus 

op hergebruik en lage transportkosten, waarbij er tevens ingespeeld wordt op de ontwikkelingen rondom de 

circulariteitsthema’s.  
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6.2.2 Meting en monitoring 

De bovenstaande doelstelling(en) kunnen als volgt gemonitord worden: 

1. Er wordt bijgehouden in hoeveel projecten Nexus een duurzaam ontwerp heeft aangeboden; 

2. Er wordt van elk project bijgehouden of er door de opdrachtgever gekozen is voor een duurzaam 

ontwerp of niet; 

3. Er wordt van elk project, waarbij het duurzame ontwerp toegepast is, gemeten tot hoeveel CO2-

reductie dit heeft geleid, door dit af te zetten tegen reguliere ontwerpen; 

De resultaten worden halfjaarlijks opgehaald en gerapporteerd in de halfjaarlijkse voortgangsrapportages. 
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7 Onzekerheden 
Voor het transport van medewerkers en gereedschap naar de projectlocatie zijn geen gegevens bekend over het 

daadwerkelijke brandstofverbruik. Hiervoor is uitgegaan van een gemiddelde afstand van 100 kilometer.  
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8 Bronvermelding 
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GHG Protocol, Product Accounting & Reporting Standard, 2010  
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Lijst emissiefactoren | Co2 emissiefactoren, december 2021 
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DuboCalc 2021 

  

https://viewer.milieudatabase.nl/
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Bijlage 1 Datacollectie en datakwaliteit 

De sterke voorkeur bij de datacollectie ligt bij het gebruik van primaire data. Secundaire (proxy) data wordt 

alleen gebruikt als er geen andere gegevens aanwezig zijn. De volgorde waarin de datacollectie is uitgevoerd 

staat in de volgende lijst weergegeven: 

1. Primaire data op basis van gemeten CO2-uitstoot gegevens. 

2. Primaire data op basis van gebruikte brandstoffen/energieverbruik. CO2-uitstoot wordt berekend met een 

CO2-conversiefactor. 

3. Secundaire data op basis van gemeten CO2-uitstoot gegevens. 

4. Secundaire data op basis van brandstof/energieverbruik. CO2-uitstoot wordt berekend met een CO2-

conversiefactor. 

5. Secundaire data over CO2-uitstoot uit algemene (sector)databases. 

Een uitgangspunt bij elke ketenanalyse is dat de CO2-uitstoot, binnen de ketenstappen die uitgevoerd zijn door 

het bedrijf dat de ketenanalyse maakt, gebaseerd moet zijn op primaire data. Aangezien alle ketenstappen niet 

uitgevoerd zijn door De Klerk zelf was het binnen deze analyse lastig om primaire data te verzamelen. Om deze 

reden is vaak gebruik gemaakt van secundaire data in de vorm van brandstof/energieverbruik van vergelijkbaar 

materieel en/of (sector)databases. 

Binnen deze ketenanalyse is gebruik gemaakt van de EcoInvent 3.0 database. Deze database bevat veel CO2-

uitstoot gegevens, voornamelijk over de winning van grondstoffen, productie en transport naar de 

gebruikslocatie van vele materiaalsoorten. Om een beeld te krijgen van de onzekerheid door het gebruik van 

deze database is deze getoetst op de criteria zoals genoemd in het GHG-protocol Product Accounting and 

Reporting Standard: 

6. Technologisch representatief; De EcoInvent database bevat gegevens over veel verschillende 

productiemethodes, waardoor meestal gegevens te vinden zijn die technologisch representatief zijn. 

7. Temporaal representatief; De EcoInvent database maakt gebruik van gegevens van meestal minder dan 

10 jaar oud. 

8. Geografisch representatief; Waar mogelijk is gekozen voor productiemethodes representatief voor West-

Europa. 

9. Compleetheid; De CO2-uitstoot gegevens in de database zijn zeer compleet in het aantal processen dat is 

meegenomen.  

10. Precisie; De CO2-uitstoot gegevens in de database zijn gebaseerd op literatuur met veelal een 

onzekerheid van <5%. 

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de Nationale Milieudatabase. De gegevens worden uit het programma 

DuBoCalc v4.01.1 (Bibliotheek 4.03) gehaald. De Nationale Milieudatabase wordt beheerd door de Stichting 

Bouwkwaliteit.  

9. Technologisch representatief; De Nationale Milieudatabase is opgebouwd uit gegevens die afkomstig zijn 

uit LCA’s. Deze LCA’s worden opgesteld in opdracht van de bedrijven en/of brancheverenigingen die de 

betreffende producten produceren. 

10. Temporaal representatief; De Nationale Milieudatabase is in oktober 2012 getest door de SBK op 

toepassing voor het bouwbesluit 2012. Tevens wordt in Artikel 5.9 van het Bouwbesluit 2012 de 

‘Bepalingsmethode Milieu-prestatie Gebouwen en GWW-werken’ voorgeschreven, welke de basis vormt 

voor de Nationale Milieudatabase. 

11. Geografisch representatief; De LCA’s die ten grondslag liggen aan de Nationale Milieudatabase zijn 

uitgevoerd voor de bedrijven en/of branches die in Nederland producten verkopen. 

12. Compleetheid; Naast de CO2-uitstoot van de producten worden ook andere milieu-indicatoren 

beschikbaar gesteld.  

13. Precisie; De LCA’s zijn opgesteld door professionele bureaus, wat een zekere precisie garandeert. Een 

afwijkingspercentage is niet beschikbaar. Geografisch representatief; De LCA’s die ten grondslag liggen 
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aan de Nationale Milieudatabase zijn uitgevoerd voor de bedrijven en/of branches die in Nederland 

producten verkopen. 

14. Compleetheid; Naast de CO2-uitstoot van de producten worden ook andere milieu-indicatoren 

beschikbaar gesteld.  

15. Precisie; De LCA’s zijn opgesteld door professionele bureaus, wat een zekere precisie garandeert. Een 

afwijkingspercentage is niet beschikbaar. 
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