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1 INLEIDING 

Jan De Nul Group heeft in de loop van 2020 de scope 3-emissies van de civiele werken en de 
baggerwerken in de Benelux, en de milieuwerken en valorisatiecentra in de EU in kaart gebracht. Aan 
de hand van een product-markt analyse op deze activiteiten, werd de CO2 impact van de scope 3 
geëvalueerd, waaruit bleek dat de CO2 die in de beton-keten wordt uitgestoten significant is. In dit 
document wordt de beton-keten nu verder geanalyseerd waarbij alle CO2-emissies vanuit een 
levenscyclusbenadering worden in kaart gebracht: dit omvat de CO2-uitstoot van de winning van de 
grondstoffen tot en met de afvalverwerking of de recycling. Op deze manier verschuiven we de focus 
naar de up- en de downstream-emissies bij de ketenpartners in de betonketen. 

In deze ketenanalyse wordt met de term “Jan De Nul Group” onderstaande civiele werken in de 
Benelux bedoeld: 

 burgerlijke bouwkunde; 

 waterbouw; 

 openbare en haveninfrastructuur; 

 funderingswerken. 
 

Deze ketenanalyse ‘beton’ heeft tot doel een globaal inzicht te geven in de betonketen van 
Jan De Nul Group, door de emissies te identificeren en reductiemogelijkheden te formuleren. Om dit 
te bereiken wordt het document als volgt opgebouwd: 

 de eigenlijke ketenanalyse met een beschrijving van de keten en de ketenpartners; 

 bepalen van de CO2-emissies in de betonketen; 

 overzicht van de reductiemogelijkheden en hun potentiele CO2-besparing; 

 bronvermelding. 
 
Deze ketenanalyse werd voorgelegd aan Prof. dr. ir. Nele De Belie, professor duurzaamheid van 
cementgebonden materialen aan de Universiteit Gent (UGent), en technisch directeur van het Magnel 
Laboratorium voor Betononderzoek. Feedback werd verkregen via skypemeeting op 26 juni en via 
e-mail op 7 juli 2020.  
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2 KETENANALYSE BETON 

Beton is een veel gebruikt bouwmateriaal binnen Jan De Nul Group en wordt in verschillende vormen 
en consistenties aangeleverd door leveranciers. Er wordt binnen Jan De Nul Group een onderscheid 
gemaakt tussen:  

 stortklaar beton; 

 beton voor balken en kolommen; 

 architectonisch beton; 

 beton voor welfsels; 

 beton voor predallen; 

 beton voor prémuren; 

 beton voor trappen. 
 

Als aannemer is Jan De Nul Group zich bewust van de CO2-emissies dewelke voornamelijk zijn toe te 
schrijven aan het energie-intensieve productieproces van cement. Door onderstaande ketenanalyse 
beoogt Jan De Nul Group inzicht te verwerven in de betonketen en reductiemogelijkheden te 
formuleren. 

 

2.1 BESCHRIJVING BETONKETEN 

In Tabel 1 worden de scope 3 emissies van de betonketen onderverdeeld in een up- en downstream 
deel. Dit overzicht werd overgenomen uit het ‘GHG Protocol Corporate Value Chain (Scope 3) 
Accounting and Reporting Standard, 2011’ (ook gekend als de Scope 3 Standaard). 

Tabel 1. Overzicht van de scope 3 emissies in het upstream en downstream deel van de betonketen. 

In lijn met de CO2-prestatieladder wordt ‘Business Travel’ en ‘Personenvervoer onder werktijd’ 
(waarbij Business Travel = ‘Business air Travel’, ‘Personal Cars for business travel’ en ‘Business travel 
via public transport’) niet in de product markt combinatie opgenomen, omdat deze uitstoot hoe dan 
ook in detail wordt berekend. Voor de betonketen is dit ook van weinig belang. 

In Figuur 1 worden de verschillende ketenstappen met bijhorende partners voor beton gevisualiseerd. 
Op basis van een rapport opgesteld door CE Delft (2013) kan er een onderscheid gemaakt worden 
tussen: 

 grondstoffase; 

 productiefase; 

 gebruiksfase; 

 recyclingfase, afvalfase en hergebruik; 

 distributiefase. 
 

Upstream Downstream 

1. Aangekochte grondstoffen en beton(producten). 
2. Kapitaalgoederen van de aannemer en de 

transportbedrijven. 
3. Brandstof en energie gerelateerde activiteiten (buiten 

de scope 1 en 2 emissies).  
4. Upstream transport en distributie. 
5. Afval afkomstig van de operaties. 
6. Business travel 
7. Woon-werkverkeer. 
8. Upstream geleaste activa. 

9. Downstream transport en distributie. 
10. Ver- of bewerken van verkochte producten. 
11. Gebruik van verkochte producten. 
12. End-of-life verwerking van verkochte producten. 
13. Downstream geleaste activa. 
14. Franchisehouders. 
15. Investeringen. 
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Figuur  1  
Overzicht van de betonketen met bijhorende ketenpartners. De terugkerende pijl wijzend naar de gebruiksfase duidt op het 

hergebruik. De pijl die de betonketen verlaat duidt op de afvalverwerking. 

2.2 BESCHRIJVING KETENPARTNERS 

In onderstaande paragrafen volgt een beschrijving van de verschillende ketenpartners en hun aandeel 
in de keten. 

 

2.2.1 OVERHEID 

De overheid, met inbegrip van de Europese, de nationale en de regionale overheden, heeft een invloed 
op alle fases in de betonketen, zoals weergegeven in figuur 1.  

 Overheidsorganen zoals accreditatiecentra (Belac, RVA, ...) ontwerpen normen voor beton en 
cement of zetelen in technische comités van supra-nationale organisaties (vb zoals 
International Organization for standardization). Deze normen worden overgenomen door de 
lidstaten: vb de NBN B 15-001:2018 heeft betrekking op de specificaties, de eigenschappen, 
de vervaardiging en de conformiteit van beton. 

 Hoewel deze normen op zich geen wetgeving betreffen maar louter technische specificaties 
die (in zeker zin) vrijwillig kunnen worden gevolgd, kan het volgen van deze normen een 
voordeel opleveren bij certificering van een breed gamma aan betonproducten. Normen 
bevatten ook informatie over meer duurzame alternatieve samenstellingen door het gebruik 
van toegelaten hoeveelheden gerecycleerde betongranulaten en menggranulaten in 
gewapend en ongewapend beton. 

 Een ander wijze waarop de overheid en rol speelt is haar invloed op het energiebeleid en op 
de bouwvoorschriften. Zo bevat de strategische visie van het beleidsplan ruimte Vlaanderen 
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Grondstoffenproducent,

Energieleverancier

Transport

Overheid , Betonproducent,

Grondstoffenproducent,
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Productiefase
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Transport
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de doelstelling om harde ruimtefuncties voornamelijk een plaats te geven binnen het bestaand 
ruimtebeslag. Dit om de druk op de open ruimten te doen dalen. Verwacht wordt dat dit ook 
tot minder infrastructuur (en dus beton-productie) zal leiden.  

 Daarnaast leggen de overheden beperkingen op aan energie-intensieve sectoren, waaronder 
de cementindustrie (Departement Omgeving, 2018).  

Voorgaande punten leveren een positieve bijdrage tot het reduceren van de CO2-uitstoot.  

Daarnaast kan worden vermeld dat de cementindustrie en aanverwante sectoren een belangrijke bron 
van tewerkstelling in België en in andere Europese lidstaten is.  In België gaat het over zo’n 
14.000 werknemers. Deze economische factor wordt door overheden mee in acht genomen bij 
beslissingen in het kader van CO2-reductie (Febelcem, s.d.). 

 

2.2.2 GRONDSTOFFENPRODUCENT 

De samenstelling van beton is afhankelijk van de toepassing en de omgevingscondities. Beton kan de 
volgende bestanddelen bevatten: cement, grind, zand, water en eventuele additieven. De productie 
van bepaalde componenten en dan voornamelijk de decarbonisatie van cement vergt veel energie.  

Grondstoffenproducenten hebben invloed door de keuze van productielocatie, door hun 
energieverbruik, de gekozen energiebronnen, de wijze waarop ze de grondstoffen en eventuele 
afvalstoffen transporteren en de keuze van productieprocessen. Zo kunnen cementproducenten 
klinker vervangen door alternatieve grondstoffen, restproducten of afvalstoffen. Hoogovenslak uit de 
staalindustrie is hierbij een voorbeeld (CE Delft, 2013; CBR, 2017 & Febelcem, 2007). 

 

2.2.3 BETONPRODUCENT 

Net als de grondstoffenproducenten hebben betonproducenten een invloed door de keuze van 
productielocatie, het energieverbruik, de energiebron, het productieproces inclusief behandeling en 
hergebruik van de eigen afval- en bijproducten, en de wijze waarop ze het beton transporteren naar 
een volgende ketenpartner. Zo kunnen betonproducenten opteren voor een betoncentrale-netwerk, 
geografisch verspreid over een gebied zodat een heel gebied met beperkt afstanden kan worden 
beleverd, of een specifieke ligging in de buurt van een belangrijke verbindingswegen. Dit kan een 
spoorlijn, waterweg of een auto(snel)weg zijn.  

Verder bepalen betonproducenten mede het aanbod. Zo kunnen ze duurzame betonsoorten 
produceren en promoten om zo de CO2-emissies te beperken. 

 

2.2.4 AANNEMER – JAN DE NUL GROUP 

Aannemers veroorzaken tijdens het gebruik van beton CO2-emissies op de werf. Dit onder meer door 
het brandstofverbruik van machines. Zo wordt bij voorbeeld een torenkraan aangedreven door een 
generator of aangesloten aan het elektriciteitsgrid, gebruikt om geprefabriceerde betonproducten te 
installeren. Voor Jan De Nul Group worden deze emissies toegewezen aan respectievelijk scope 1 en 
scope 2. 

Jan De Nul Group kan wel invloed uitoefenen op de scope 3-emissies die ontstaan bij het transport van 
en naar de projecten, door in dialoog te gaan met de betonproducent en/of de klant.  

Daarnaast kan Jan De Nul Group ook in dialoog gaan met ander ketenpartners om kansen voor 
mogelijke CO2-emissie-reducties in de keten te onderzoeken en (helpen) deze te realiseren.  
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In design, build, finance and maintenance (DBFM) projecten, kan de aannemer invloed uitoefenen om 
binnen de krijtlijnen die de klant uitzet, duurzame keuzes te maken op vlak van betonconstructie, 
betonsamenstelling en dergelijke meer. 

2.2.5 KLANT 

Een klant kan verschillende eisen opleggen aan de aannemer. Dit met betrekking tot de betonsoort en 
het transport. Het is uiteindelijk de aannemer die deze eisen dient te beantwoorden. 

 

2.2.6 ENERGIELEVERANCIERS EN -PRODUCENTEN 

Energieleveranciers hebben net als de overheid een invloed op alle fases in de betonketen. Het 
energieaanbod en bijgevolg de prijzen sturen de energiekeuze van alle ketenpartners. Hoe groter de 
vraag naar hernieuwbare energie, hoe meer druk er op de energieleveranciers wordt uitgeoefend om 
hierop in te gaan, hetzij door zelf hernieuwbare energie te produceren, hetzij door deze zelf aan te 
kopen. Hoe meer energieproducenten onder impuls van de vraag duurzame energie van lokale 
oorsprong produceren, hoe groter het aanbod. Een voldoende groot aanbod is cruciaal voor in de 
groeiende vraag (bvb tgv elektrificatieprocessen van transport en mobiliteit) te voorzien en om een 
aanvaardbare energieprijs voor groene stroom te bekomen. 

2.2.7 TRANSPORTBEDRIJVEN 

Transportbedrijven maken onderdeel uit van de distributiefase en dit voor het transport tussen de 
grondstoffenproducent en de betonproducent, het transport van de betonproducent naar de 
aannemer en het vervoer van het gesloopte materiaal naar de grondstoffenproducent voor recyclage 
of naar de afvalbeheerder. Bovendien worden transportbedrijven ingezet voor het aanleveren van 
brandstoffen. Het kiezen voor binnenvaart in plaats van wegtransport verlaagt bij gelijke afstand de 
klimaatimpact en het primair energieverbruik met een factor km tot vier (CE Delft, 2013). Naast het 
type transport, heeft de afstand en bijgevolg het brandstofverbruik een belangrijke invloed op de CO2-
emissies van de transportbedrijven. Hieraan kan aandacht besteed worden tijdens het selecteren van 
een leverancier. Tot slot is het belangrijk een duidelijke planning op te stellen. Door het vermijden van 
de spitsuren met de bijhorende files, kan een brandstofreductie bekomen worden. 

2.2.8 CONCLUSIE 

Uit de hierboven beschreven ketenpartners levert ‘de productie van cement’ de grootste bijdrage aan 
CO2-uitstoot in de betonketen. Dit betekent dat de impact van de grondstofproducenten het grootst 
is. Toch is het aandeel van de andere ketenpartners niet te verwaarlozen. Ook de CO2-emissies van de 
transportbedrijven en de betonproductie zijn belangrijk en worden bepaald door aannemers, 
energieleveranciers en klanten. 

2.3 CO2-EMISSIES BETONKETEN 

Het bepalen van de CO2-emmisies in de betonketen, vereist data. Hierbij wordt primaire data 
aangeleverd door verschillende departementen van Jan De Nul Group. De secundaire gegevens zijn 
afkomstig uit de literatuur, de lijst CO2-emissiefactoren en informatie die ter beschikking wordt gesteld 
door de SKAO. Een overzicht is in Tabel 2 terug te vinden.  

Zoals beschreven in de inleiding van deel 2, maakt Jan De Nul Group een onderscheid tussen 
verschillende betonproducten en stortklaar beton. Op basis van de geleverde hoeveelheden in 2018 
en 2019 is het aandeel stortklaar beton beduidend hoger dan de overige betonproducten. Daarom zal 
deze ketenanalyse zich verder beperken tot de CO2-emissies van stortklaar beton. Op werven wordt 
daarnaast ook sporadisch zelf beton aangemaakt, maar deze hoeveelheden worden als te 



 

KETENANALYSE BETON 
4A1 
REVISION 00 

CO2-PRESTATIELADDER 

 

  7/20 

verwaarlozen beschouwd. Het op grote schaal produceren van beton behoort niet tot de activiteiten 
van Jan De Nul Group. 

Datat type bron 

Primaire data 1. Hoeveelheden beton 
2. Cementtype 

Secundaire data 1. CO2-emissiefactoren 
a. Lijst CO2-emissiefactoren 
b. CE Delft (2016) 
c. Milieubarometer (2016) 

2. Handboek 3.0 CO2-prestatieladder 

Tabel 2. Overzicht van primaire en secundaire data.  

Hieronder worden de CO2-emissiefactoren van de betonketen weergegeven. De emissiefactoren voor 
het transport en de energieopwekking zijn afkomstig uit de lijst met CO2-emissiefactoren 
(https://www.CO2emissiefactoren.nl/lijst-emissiefactoren/).  

Om de CO2-uitstoot van de betonproductie te bepalen worden cijfers uit twee onderzoeken van CE 
Delft (2013, 2016) gebruikt. Voor de CO2-emissiefactor van water wordt gebruik gemaakt van de 
milieubarometer (2016).  Een overzicht van alle CO2-emissiefactoren is in Tabel 3 terug te vinden. 
Daarin wordt ook het klinkergehalte opgenomen. Dit omwille van een groot verschil in CO2-impact 
tussen de cementsoorten naar gelang het klinkerpercentage.  

Tabel 3. Overzicht emissiefactoren in het kader van de CO2-uitstoot van de betonproductie. 

 
Cement III wordt op basis van de verhouding hoogovenslak en portlandcementklinker onderverdeeld 
in CEM III/A, CEM III/ B en CEM III/C (Cement&BetonCentrum, 2010). CEM III bestaat uit een mengsel 
van hoogovenslak en portlandcementklinkers en heeft daardoor een lagere CO2-impact dan CEM I. 
Hoogovenslak is een latent hydraulisch bindmiddel.  

                                                           
1 Merk op dat cement eigenlijk nooit 100% uit klinker bestaat. Er wordt steeds een bron van CaSO4 toegevoegd 
als bindingsregelaar (om flash setting te vermijden waarbij door korte exotherme reactie snelle verharding 
optreedt en verwerking onmogelijk wordt). 

Bestanddeel beton Klinker-
gehalte (in %) 

CO2-emissiefactor in kg 
CO2/ eenheid 

Bron CO2-emissiefactoren 

CEM I (met 90% portlandcement) 95% 0,818 kg CO2/kg CE Delft (2016) 

CEM III-A hoog 65% 0,570  kg CO2/kg CE Delft (2013) 

CEM III-B n/b 0,296  kg CO2/kg CE Delft (2016) 

Gemiddelde cement (nationale 
milieudatabase Nederland 2015) 

n/b 0,486  kg CO2/kg CE Delft (2016) 

Portlandcementklinker (maximaal 
aandeel portlandcement 

100%1 0,909  kg CO2/kg CE Delft (2016) 

Gemiddelde zand n.v.t. 0,000521  kg CO2/kg CE Delft (2016) 

Gemiddelde granulaat/ grind n.v.t. 0,00105  kg CO2/kg CE Delft (2016) 

Leidingwater n.v.t. 0,000298  kg CO2/kg Milieubarometer (2016) 

Goederenvervoer vrachtwagen groot n.v.t. 0,110  kg CO2/Ton.km Lijst CO2-emissiefactoren 

zwaar transport over weg n.v.t. 0.021 kg/Ton.km CE Delft (2013, tabel 9) 

binnenvaart gemiddeld n.v.t. 0.030 kg/Ton.km CE Delft (2013, tabel 9) 

zeetransport gemiddeld n.v.t. 0.082 kg/Ton.km CE Delft (2013, tabel 9) 

Zandproductie+Zandtransport n.v.t. 13.9  kg CO2e/ton zand Van den Heede, De Belie et al 2012 

Grindproductie+Grindtransport n.v.t. 45.9 à 35.9 kg CO2e/Ton  
gem: 40 kg CO2e/ton zand 

Van den Heede, De Belie et al 2012 

Breken van grind (enkel breken) n.v.t. 0.6465 kg CO2e Van den Heede, De Belie et al 2012 

https://www.co2emissiefactoren.nl/lijst-emissiefactoren/
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Andere cementsoorten zoals CEM III/C (90% hoogovenslakken), CEM IV (puzzolaancementsoorten) en
CEM V (composietcementen) worden niet in deze ketenanalyse nader beschouwd gezien hun gering
aandeel op in de projecten van Jan De Nul Group.

Naast CEM III zijn er nog verschillende andere alternatieven, zoals CEM II en CEM V (zie NBN EN 197-1
2011, tabel 1) maar deze worden in de projecten van Jan De Nul Group veel minder gebruikt.

Om een beeld te krijgen van de CO2-reductie door gebruik van gerecycleerd zand en gerecycleerde
puingranulaten, ter vervanging van nieuw zand en grind, wordt op basis van onderzoek uitgevoerd
door Van den Heede, De Belie et al. in 2011-1012, ook de productie van zand en grind meer in detail
bekeken. Het valt op dat de emissiefactoren voor zand en grind die in dit onderzoek worden gebruikt,
hoger liggen dan deze in de studie van CE Delft (2016), meer bepaald respectievelijk 0,521 kg CO2/ton
(CE Delft, 2016) zand versus 13,9 kg CO2/ton zand (Van den Heede, De Belie et al, 2012) en 0,105
kgCO2/ton grind (CE Delft, 2016) versus 40 kg CO2/ton grind (Van den Heede, De Belie et al, 2012).
Vanwege het aanzienlijk verschil wordt in deze ketenanalyse de emissiefactoren uit het onderzoek van
Van den Heede & De Belie afzonderlijke nogmaals in rekening gebracht (zie § 2.3.4 ‘Productie en
gerelateerd transport van zand en grind’). Doordat de emissiefactoren van CE Delft ook reeds in de 
betonproductie werd meegerekend (zie § 2.3.1 ‘Betonproductie’) resulteert dit in een 
overschatting à rato van de verhouding van beide emissiefactoren (respectievelijk 0.521/13.9 = 
3,7% en 0.105/40 = 0.3%).

 

2.3.1 BETONPRODUCTIE 

Zoals aangehaald in paragraaf 2.2.2, levert de decarbonisatie van cement de grootste bijdrage tot de 
CO2-uitstoot van de betonproductie. Daarom werden voor 2018 en 2019 bij de belangrijkste 
betonleveranciers die naar schatting voor meer dan 80% van de hoeveelheid geleverd beton in staan, 
de verschillende geleverde cementtypes opgevraagd.  

Op basis van de standaard samenstelling van beton, dat één deel cement, twee delen zand en drie 
delen grind bevat, is er voor beton met CEM I (90% portlandcement), CEM III-A, CEM III-B, 
portlandcementklinker (maximaal hoeveelheid portlandcement) en een gemiddeld type cement  een 
CO2-uitstoot bepaald. Er wordt gewerkt met een standaard samenstelling van beton omwille van de 
grote verschillen in samenstelling op en tussen de projecten (zie bijlage 1.  Berekening emissiefactor 
per m³ beton afhankelijk van gebruikte cementtype). 

De CO2-uitstoot van beton in 2018, 2019 en de gesommeerde uitstoot wordt respectievelijk 
weergegeven in Tabel 4, Tabel 5 en Tabel 6.  

De totale CO2-uitstoot van het stortklaar beton verbruikt door Jan De Nul Group in 2018 en 2019 wordt 
berekend door de totale CO2-uitstoot in ton CO2e per m³ beton te vermenigvuldigen met de totale 
hoeveelheid beton uitgedrukt in m³. 

types cement  
in aangeleverd beton 

emissiefactor 
(kg CO2e per m³ beton) 

Hoeveelheid geleverd  
in 2018 (m³ beton) 

Ton CO2  
in 2018 (ton CO2e) 

CEM I 267.61  2,569 687 TON CO2 

CEM III-A 187.01 13,215 2,471 TON CO2 

CEM III-B 97.96 13,215 1,295 TON CO2 

Gemiddelde cement 159.71 1,956 312 TON CO2 

Portlandcementklinker 297.18 verwaarloosbaar verwaarloosbaar 

Totaal / 30,956 4,766 TON CO2 

Tabel 4. Bestelde types beton, emissiefactoren, geleverde hoeveelheden en CO2 Tonnage in 2018. 
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types cement  
in aangeleverd beton 

emissiefactor 
(kg CO2e per m³ beton) 

Hoeveelheid geleverd  
in 2019 (m³) 

CO2  
in 2019 (ton CO2e) 

CEM I 267.61 2,569 687 TON CO2 

CEM III-A 187.01 41,746 7,807 TON CO2 

CEM III-B 97.96 41,746 4,089 TON CO2 

Gemiddelde cement 159.71 1,956 312 TON CO2 

Portlandcementklinker 297.18 verwaarloosbaar verwaarloosbaar 

Totaal / 88,016 12,896 TON CO2 

Tabel 5. Bestelde types beton, emissiefactoren, geleverde hoeveelheden en CO2 Tonnage in 2019. 

types cement  
in aangeleverd beton 

emissiefactor 
(kg CO2e per beton) 

Hoeveelheid geleverd  
in 2018-2019 (m³) 

CO2  
in 2018-2019 (ton CO2e) 

CEM I 267.61 5,138 1,375 TON CO2 

CEM III-A 187.01 54,961 10,278 TON CO2 

CEM III-B 97.96 54,961 5,384 TON CO2 

Gemiddelde cement 159.71 3,912 625 TON CO2 

Portlandcementklinker 297.18 verwaarloosbaar verwaarloosbaar 

Totaal / 118,972 17,662 TON CO2 

Tabel 6. Bestelde types beton, emissiefactoren, geleverde hoeveelheden en CO2 Tonnage in 2018 en 2019. 

 

 

Figuur  2 Bestelde types beton verdeeld naar cementtype, en hun respectievelijke CO2-uitstoot 

 

 

 

2.3.2 TRANSPORT 
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De berekeningen voor deze ketenanalyse beperken zich tot het transport tussen de betoncentrales en 
de projecten van Jan De Nul Group. Om een idee van de omvang van deze voetafdruk te krijgen werd 
een model uitgewerkt op basis van de geografische spreiding van betoncentrales van één van de 
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Van de betoncentrales werd op basis van de onderlinge afstand tussen nabijgelegen centrales (42 km) 
de maximale rijafstand tot de verst afgelegen projecten theoretisch uitgerekend op 224,2 km.  

De geografische spreiding van de eigen projecten werd niet in rekening gebracht. Gesteld dat de 
projecten geografisch gelijkmatig verspreid liggen tov de betoncentrales, kan als gemiddelde afstand 
de helft van de maximale afstand in rekening gebracht, of 12 km. 

Op basis van deze gemiddelde afstand, de totale hoeveelheid stortklaar beton, de CO2-emissiefactor 
voor een grote vrachtwagens, de gemiddelde mixerwagen vervoert 9 m³ en weegt netto 14 ton, en de 
dichtheid van stortklaar beton, kan de CO2-uitstoot van het transport van beton bepaald worden. (zie 
Tabel 7)  

Parameter eenheid 2018 2019 2018-2019 

Hoeveelheid beton m³ 30956 m³ 88016 m³ 118972 m³ 

Aantal ritten ritten 3440 9780 13219 

Gem. afstand tot werf Km 12 km 12 km 12 km 

Dichtheid storkklaar beton kg/m³ 2445  kg/m³ 2445  kg/m³ 2445  kg/m³ 

gewicht per mixer heen (9 m³ beton)  Ton 36.0 Ton 36.0 Ton 36.0 Ton 

Ton.km heenritten Ton.km 1,486,094 Ton.km 4,225,355 Ton.km 5,711,449 Ton.km 

gewicht per mixer terug Ton 14 Ton 14 Ton 14 Ton 

Ton.km terugritten Ton.km 577,845 Ton.km 1,642,965 Ton.km 2,220,811 Ton.km 

Totaal Ton.kms Ton.km 2,063,940 Ton.km 5,868,320 Ton.km 7,932,260 Ton.km 

emissiefactor kg CO2/ton.km beton 0.082 kg/Ton.km 0.082 kg/Ton.km 0.082 kg/Ton.km 

CO2e Ton CO2e 169 Ton CO2e 481 Ton CO2e 650 Ton CO2e 

Tabel 7. CO2-tonnage transporten tussen betoncentrales en projecten. 

2.3.2.2 TRANSPORT VAN CEMENT 

Voor het transport van cement werd rekening gehouden de ligging van de belangrijkste 
cementproducenten in België (Gent, Doornik, Bergen, Luik) en de ligging van de hierboven in 
beschouwing genomen betoncentrales. De gemiddelde enkele afstand bedraagt 43 km.  

Op basis van het volume% cement in stortklaar beton (13%); de afstand van 43 km; een dichtheid van 
cement van 2,5 ton/m³, en transport over de weg met silovrachtwagen (trekker met oplegger - 0.082 
kg/ton.km), kan de CO2-uitstoot van het transport van cement van de centrale naar de betoncentrale 
bepaald worden (zie Tabel 8).  

Parameter eenheid 2018 2019 2018-2019 

Hoeveelheid beton m³ 30,956 m³ 88,016 m³ 118,972 m³ 

Aandeel cement % 13% 13% 13% 

Hoeveelheid cement m³ 4,024 m³ 11,442 m³ 15,466 m³ 

Dichtheid cement kg/m³ 2,500  kg/m³ 2,500  kg/m³ 2,500  kg/m³ 

Hoeveelheid cement ton 10,061 Ton 28,605 Ton 38,666 Ton 

gewicht per kipsilowagen ton 7 Ton 7 Ton 7 Ton 

gewicht per rit heen (vervoert 30 T) ton 37 Ton 37 Ton 37 Ton 

Aantal ritten ritten 335 954 1289 

Gemiddelde afstand km 43 km 43 km 43 km 

Tom.km heenritten Ton.km 533,552 Ton.km 1,517,029 Ton.km 2,050,582 Ton.km 

gewicht per rit terug ton 7 Ton 7 Ton 7 Ton 

Tom.km terugritten Ton.km 100,942 Ton.km 287,006 Ton.km 387,948 Ton.km 

Totaal Ton.kms Ton.km 634,495 Ton.km 1,804,035 Ton.km 2,438,529 Ton.km 

emissiefactor kg CO2e per ton.km 0.082 kg/Ton.km 0.082 kg/Ton.km 0.082 kg/Ton.km 

CO2e transport cement ton CO2e 52 Ton CO2e 148 Ton CO2e 200 Ton CO2e 

Tabel 8. CO2-tonnage transporten tussen cementproductie en betoncentrales. 

                                                           
2  Uitgegaan van 3 centrales die onderling op een afstand van 42 km liggen is de maximale afstand te berekenen 
als 21 km/ COS 30°  
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2.3.2.3 TRANSPORT VAN ZAND 

Op basis van het volume% zand in stortklaar beton (27%); de afstanden die de gemiddelde m³ zand 
aflegt volgens de studie van CE Delft, 2013 ‘Milieu-impact van betongebruik in de Nederlandse bouw’ 
in respectievelijk zeetransport, binnenvaarttransport en wegtransport; en de respectievelijke 
emissiefactoren van emissiefactoren.nl, kan de CO2-uitstoot van het transport van zand bepaald 
worden (zie Tabel 9). 

parameter eenheid 2018 2019 -2018-2019 

Hoeveelheid beton m³ 30,956 m³ 88,016 m³ 118,972 m³ 

Aandeel zand % 27% 27% 27% 

Hoeveelheid zand m³ 8,358 m³ 23,764 m³ 32,122 m³ 

Dichtheid zand kg/m³ 2,444  kg/m³ 2,444  kg/m³ 2,444  kg/m³ 

Massa zand ton 20,427 Ton 58,080 Ton 78,507 Ton 

zeetransport/m³ (CE Delft, 2013) km 38 km 38 km 38 km 

binnenvaartschip/m³ (CE Delft, 2013) km 159 km 159 km 159 km 

Vrachtwagen km 4 km 4 km 4 km 

emissiefactor zeetransport gemiddeld kg CO2e/ton.km  0.021 kg/Ton.km 0.021 kg/Ton.km 0.021 kg/Ton.km 

emissiefactor binnenvaart gemiddeld kg CO2e/ton.km 0.030 kg/Ton.km 0.030 kg/Ton.km 0.030 kg/Ton.km 

emissiefactor zwaar transport over weg kg CO2e/ton.km 0.082 kg/Ton.km 0.082 kg/Ton.km 0.082 kg/Ton.km 

CO2 zeetransport  ton CO2e 16 Ton CO2e 46 Ton CO2e 63 Ton CO2e 

CO2 binnenvaart  ton CO2e 97 Ton CO2e 277 Ton CO2e 374 Ton CO2e 

CO2 wegtransport ton CO2e 7 Ton CO2e 19 Ton CO2e 26 Ton CO2e 

CO2 transport zand TOTAAL ton CO2e  120 Ton CO2e 342 Ton CO2e 463 Ton CO2e 

CO2 transport per ton zand kg CO2e/T zand 5.9 kg CO2e 5.9 kg CO2e 5.9 kg CO2e 

Tabel 9. CO2-tonnage transporten van zand. 

2.3.2.4 TRANSPORT VAN GRIND 

Op basis van het volume% grind in stortklaar beton (53%); de afstanden die de gemiddelde m³ grind 
aflegt volgens de studie van CE Delft, 2013 ‘Milieu-impact van betongebruik in de Nederlandse bouw’ 
in respectievelijk zeetransport, binnenvaarttransport en wegtransport; en de respectievelijke 
emissiefactoren van emissiefactoren.nl, kan de CO2-uitstoot van het transport van grind bepaald 
worden (zie Tabel 10). 

Parameter eenheid 2018 2019 2018-2019 

Hoeveelheid beton m³ 30,956 m³ 88,,016 m³ 118,972 m³ 

Aandeel grind % 53% 53% 53% 

Hoeveelheid grind m³ 16,407 m³ 46,648 m³ 63,055 m³ 

Dichtheid grind kg/m³ 2,453  kg/m³ 2,453  kg/m³ 2,453  kg/m³ 

Massa grind ton 40,246 Ton 114,429 Ton 154,674 Ton 

zeetransport per m³ (CE Delft, 2013) km 51 km 51 km 51 km 

binnenvaartschip per m³ (CE Delft, 2013) km 239 km 239 km 239 km 

Vrachtwagen km 10 km 10 km 10 km 

emissiefactor zeetransport gemiddeld kg CO2e/ton.km 0.021 kg/Ton.km 0.021 kg/Ton.km 0.021 kg/Ton.km 

emissiefactor binnenvaart gemiddeld kg CO2e/ton.km 0.030 kg/Ton.km 0.030 kg/Ton.km 0.030 kg/Ton.km 

emissiefactor zwaar transport over weg kg CO2e/ton.km 0.082 kg/Ton.km 0.082 kg/Ton.km 0.082 kg/Ton.km 

CO2 zeetransport  ton CO2e 43 Ton CO2e 123 Ton CO2e 166 Ton CO2e 

CO2 binnenvaart  ton CO2e 289 Ton CO2e 820 Ton CO2e 1,109 Ton CO2e 

CO2 wegtransport ton CO2e 33 Ton CO2e 94 Ton CO2e 127 Ton CO2e 

CO2 transport grind TOTAAL ton CO2e TOTAAL 365 Ton CO2e 1,037 Ton CO2e 1,402 Ton CO2e 

CO2 transport per ton grind kg CO2e/T grind 9.1 kg CO2e 9.1 kg CO2e 9.1 kg CO2e 

Tabel 10. CO2-tonnage transporten van grind. 
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2.3.3 GEBRUIKSFASE 

De milieu-impact van beton tijdens de gebruiksfase is te verwaarlozen en wordt in het kader van deze 
ketenanalyse buiten beschouwing gelaten. Jan De Nul Group heeft geen impact op het energieverbruik 
en de CO2-emissies tijdens het gebruik van betonnen constructies, zoals woningen, trappen of 
kantoorgebouwen (CE Delft, 2013).  

2.3.4 PRODUCTIE EN GERELATEERD TRANSPORT VAN ZAND EN GRIND 

Door gerecycleerde granulaten te gebruiken worden een aantal up-stream stappen uit de keten 
vermeden, met name de (1) ontginning in de mijn en (2) het transport van dit materiaal [8] & [9]. 
Daartegenover staan een aantal andere stappen, met name (3) het uit recyclage winnen van materiaal 
en (4) het transport van het gerecycleerd materiaal. In de volgende paragrafen wordt de berekening 
toegelicht. Tabel 11 geeft een overzicht van het cijfermateriaal, waarnaar in de tekst met [#] verwezen 
wordt. 

Ref Proces Parameter eenheid waarde 

[1] Werf Volume beton in theoretisch voorbeeld m³ 1,000 m³ 

[2] Werf Volume zand ([1]*27% Vol %) m³ 270 m³ 

[3] Werf Volume grind ([1]*53% Vol %)  m³ 530 m³ 

[4] Werf Tonnage zand ([2]*2444 Ton/m³) Ton 660 Ton 

[5] Werf Tonnage grind ([3]*2453 Ton/m³) Ton 1,300 Ton 

[6] Nieuw materiaal CO2 transport (nieuw materiaal) per ton zand kg CO2e/ton zand 5.9 kg CO2e 

[7] Nieuw materiaal CO2 transport (nieuw materiaal) per ton grind kg CO2e/ton grind 9.1 kg CO2e 

[8] Nieuw materiaal CO2 zandtransport in theoretisch voorbeeld Ton CO2e 3.9 Ton CO2e 

[9] Nieuw materiaal CO2 grindtransport in theoretisch voorbeeld Ton CO2e 11.8 Ton CO2e 

[10] Gerecycleerd materiaal theoretische afstand km 12 km 

[11] Gerecycleerd materiaal Emissiefactor  kg CO2e/ton.km  0.082 kg/T.km 

[12] Gerecycleerd materiaal CO2 zandtransport in theoretisch voorbeeld Ton CO2e 0.65 Ton CO2e 

[13] Gerecycleerd materiaal CO2 grindtransport in theoretisch voorbeeld Ton CO2e 1.3 Ton CO2e 

[14] Gerecycleerd materiaal CO2 transport zand+grind in theoretisch vb. Ton CO2e 1.9 Ton CO2e 

[15] Nieuw materiaal CO2 zandproductie + zandtransport kg CO2e/ton zand 13.9 kg CO2e 

[16] Nieuw materiaal CO2 grindproductie + grindtransport kg CO2e/ton grind 40.0 kg CO2e 

[17] Nieuw materiaal CO2 zandproductie [15]-[6] kg CO2e/ton zand 8.0 kg CO2e 

[18] Nieuw materiaal CO2 grindproductie [16]-[7] kg CO2e/ton grind 30.9 kg CO2e 

[19] Nieuw materiaal CO2 zandproductie in theoretisch voorbeeld Ton CO2e 5.3 Ton CO2e 

[20] Nieuw materiaal CO2 grindproductie in theoretisch voorbeeld Ton CO2e 40.2 Ton CO2e 

[21] Gerecycleerd materiaal Emissiefactor breken van puin op maat kg CO2e/ton grind 0.6465 kg CO2e 

[22] Gerecycleerd materiaal CO2 zandproductie in voorbeeld Ton CO2e 5.3 Ton CO2e 

[23] Gerecycleerd materiaal CO2 puingranulaatproductie in voorbeeld Ton CO2e 0.8 Ton CO2e 

Tabel 11. Berekeningen CO2e tonnages voor productie en transport nieuw materiaal (zand grind/keien) en gerecycleerd 
materiaal (zand, gebroken puingranulaten), voor een theoretisch hoeveelheid van telkens 1000 m³ beton. 

Werven bestellen zeer uiteenlopende hoeveelheden beton: van een 10-tal tot een duizendtal kubieke 
meters. We nemen een fictieve werf die voor levering van 1000 m³ beton [1], kiest voor gerecycleerde 
granulaten en zand in plaats van nieuwe aangeleverde materialen. Het betreft dan ca. 660 Ton zand 
[4] en 1 300 Ton grind [5].  

2.3.4.1 TRANSPORT VAN NIEUW MATERIAAL 

Mbt de uitstoot van het transport weten we uit tabel 9 en 10 dat er voor nieuw aangeleverde 
materialen per ton respectievelijk 5.9 kg CO2 per ton zand [6] en 9.1 kg CO2 per ton grind [7] wordt 
uitgestoten tijden het transport. Dit levert voor ons fictief voorbeeld 3.9 ton CO2 voor zandtransport [8] 
en 11.8 ton CO2 voor grindtransport [9] op.  
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2.3.4.2 TRANSPORT VAN GERECYCLEERD MATERIAAL 

Stellen we dat de gerecycleerde materialen 12 km [10] zouden afleggen (naar analogie met afstand 
bepaald in § 2.3.2.1) over de weg (met emissiefactor 0.082 kg/Ton.km [11]) dan zou dit respectievelijk 
0.65 Ton CO2 (zand) [12] en 1.3 ton CO2 (gebroken puingranulaten) [13], samen 1.9 Ton CO2 [14] 
vertegenwoordigen te wijten aan transport van puingranulaten voor onze fictieve werk. 

2.3.4.3 PRODUCTIE VAN NIEUW MATERIAAL 

Mbt de productie van grind en zand in vergelijking met de productie van gerecycleerde granulaten 
dient men onderscheid te maken tussen granulaten die van zee- of rivierbedding worden gewonnen 
(en enkel uitgesorteerd worden) en granulaten afkomstig van mijnbouw die moeten worden 
ontgonnen, verplaatst en gebroken.  

Indien gewonnen van rivier- en/of zeebodem wordt het productieproces in deze oefening gelijkgesteld 
aan 0-uitstoot.  

Indien gewonnen van mijnbouw zijn er in literatuur emissiefactoren gekend (P. Van den Heede, N. De 
Belie, 2012): transport en productie samen 13.9 kg CO2e/Ton zand [15] en 45.9 à 35.9 kg CO2e/Ton 
grind (gemiddeld +/- 40 kg CO2/ton grind) [16]. 

Trekken we hier de emissiefactor voor transport van af, dan bekomen we een emissiefactor die in 
rekening gebracht wordt voor het aandeel ‘productie zonder transport’: 8.0 kg CO2e/Ton 
geproduceerd zand [17] en 30.9 kg CO2e/Ton geproduceerd grind [18]. Als we deze emissiefactoren 
betrekken op de tonnages in ons fictief voorbeeld van 1000 m³ (zie [4] en [5]) wordt de CO2 uitstoot 
van productie van nieuw materiaal respectievelijk 5.3 Ton CO2 [19] voor zandproductie en 40,2 Ton 
CO2 voor grindproductie [20], of samen 45.5 Ton CO2. 

2.3.4.4 PRODUCTIE VAN GERECYCLEERD MATERIAAL 

Het breken van de gerecycleerde materiaal kan naar gelang het standpunt beschouwd worden als 
laatste of als eerste stap van de levenscyclusbenadering. Om conservatief te rekenen werd in deze 
oefening deze stap meegerekend als productiestap. Hiervoor werd een breekstap uit het 
productieproces in rekening gebracht, zoals beschreven in literatuur, met name een emissiefactor van 
0.6465 kg CO2/ton materiaal [21] voor breekproces met een ‘Nordberg HP400 SX breekinstallatie’ (P. 
Van den Heede, N. De Belie, 2012).  

Voor gerecycleerd zand werd geen specifieke emissiefactor teruggevonden en werd conservatief 
gerekend met dezelfde emissiefactor als nieuw zand, met name 13.9 kg CO2e/ton geproduceerd 
zand [15]. Dit is mogelijk een aanzienlijke overschatting. 

2.3.4.5 CO2-TONNAGES VAN TRANSPORT & PRODUCTIE VAN NIEUW & GERECYCLEERD MATERIAAL 

Tabel 11 geeft een overzicht van de in de berekening opgenomen waarden. Tabel 12 geeft de 
verschillen in uitstoot naar gelang de productiewijze.  



 

KETENANALYSE BETON 
4A1 
REVISION 00 

CO2-PRESTATIELADDER 

 

  14/20 

Ketenstap Product SCENARIO 1 
Passieve 
winning  
(zeebodem) 

SCENARIO 2 
Actieve 
winning 
(mijnbouw) 

SCENARIO 3 
Recycling 

Productie  
  

660 ton zand (cfr 1000 m³ beton) 0.0 Ton CO2e 5.3 Ton CO2e 5.3 Ton CO2e 

1300 ton grind/keien (cfr 1000 m³ beton)  0.0 Ton CO2e 40.2 Ton CO2e 0.8 Ton CO2e 

Transport 
  

660 ton zand (cfr 1000 m³ beton) 3.9 Ton CO2e 3.9 Ton CO2e 0.6 Ton CO2e 

1300 ton grind/keien (cfr 1000 m³ beton)  11.8 Ton CO2e 11.8 Ton CO2e 1.3 Ton CO2e 

Totaal CO2 afkomstig van zand en grind voor 1000 m³ beton. 15.7 Ton CO2e 61.2 Ton CO2e 8.0 Ton CO2e 

Tabel 12. CO2e tonnages voor productie en transport nieuw materiaal (zand grind/keien) en gerecycleerd materiaal (zand, 
gebroken puingranulaten), voor een theoretisch hoeveelheid van telkens 1000 m³ beton. 

Voor de projecten van Jan De Nul Group is niet gekend hoeveel beton zand en/of grind uit passieve 
winning, uit mijnbouw en/of uit recycling heeft gebruikt. Daarom wordt aangenomen dat elke 
toeleveringswijze in gelijke mate werd toegepast (dus elke voor 1/3e). Het transport werd niet meer 
opnieuw meegerekend vermits dit reeds in de vorige titels werd opgenomen. Tabel 13 geeft de 
respectievelijke CO2-uitstoot van de productie van zand en grind voor de projecten van Jan De Nul 
Group in 2018 en 2019.  

Parameter eenheid 2018 2019 2018-2019 

Hoeveelheid stortklaarbeton m³ 30,956 m³ 88,016 m³ 118,972 m³ 

CO2 uitstoot passieve winning zand Ton CO2e 0.0 Ton CO2e 0.0 Ton CO2e 0.0 Ton CO2e 

CO2 uitstoot passieve winning grind Ton CO2e 0.0 Ton CO2e 0.0 Ton CO2e 0.0 Ton CO2e 

CO2 uitstoot actieve winning zand Ton CO2e 54.5 Ton CO2e 154.9 Ton CO2e 209.4 Ton CO2e 

CO2 uitstoot actieve winning grind Ton CO2e 414.5 Ton CO2e 1,178.6 Ton CO2e 1,593.1 Ton CO2e 

CO2 uitstoot recycling zand Ton CO2e 54.5 Ton CO2e 154.9 Ton CO2e 209.4 Ton CO2e 

CO2 uitstoot recycling grind Ton CO2e 8.3 Ton CO2e 23.5 Ton CO2e 31.7 Ton CO2e 

CO2 uitstoot productie van zand Ton CO2e 108.9 Ton CO2e 309.8 Ton CO2e 418.7 Ton CO2e 

CO2 uitstoot productie van grind Ton CO2e 422.8 Ton CO2e 1,202.1 Ton CO2e 1,624.9 Ton CO2e 

Tabel 13. CO2e tonnages voor productie nieuw materiaal (zand grind/keien) en gerecycleerd materiaal (zand, gebroken 
puingranulaten), voor 2018, 2019. 

2.3.5 RECYCLING, AFVALFASE EN HERGEBRUIK 

Indien een betonnen constructie dient verwijderd te worden, is er afhankelijk van de samenstelling en 
conditie van het beton de mogelijkheid tot recycling, het storten op een daarvoor bestemde stortplaats 
of hergebruik. 

Voor hergebruik of recycling is het noodzakelijk om het beton in kleine fracties te breken. Op basis van 
het onderzoek van de CE Delft (2013) en de SBK-database waar voor het breekproces een CO2-uitstoot 
van 20,5 kg CO2 per ton in rekening wordt gebracht, kan de voetafdruk van de sloop worden bepaald 
(zie Tabel 14). Hierbij wordt ervan uit gegaan dat het breekproces ter plaatse kan gebeuren.  

parameter Eenheid 2018 2019 2018-2019 

Hoeveelheid stortklaarbeton m³ 30,956 m³ 88,016 m³ 118,972 m³ 

dichtheid verdicht beton kg/m³ 2,445  kg/m³ 2,445  kg/m³ 2,445  kg/m³ 

Emissiefactor CE Delft, 2013  SBK kg CO2/ Ton puin 20.5  kg/ton puin 20.5  kg/ton puin 20.5  kg/ton puin 

CO2 uitstoot ton CO2e 1,552 Ton CO2e 4,412 Ton CO2e 5,963 Ton CO2e 

Tabel 14. CO2-tonnage transporten van de afvalfase. 
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2.4 OVERZICHT CO2-EMISSIES BETONKETEN EN BESPREKING RESULTATEN 

Tabel 15 en Figuur  3 geven  een overzicht van de CO2 uitstoot in de keten.  

CO2 uitstoot beton keten per fase 2018 2019 2018-2019 % aandeel 

Betonproductie (98 à 99% tgv cementproductie) 4,766 Ton CO2e 12,896 Ton CO2e 17,662 Ton CO2e 62% 

Transport Cement 52 Ton CO2e 148 Ton CO2e 200 Ton CO2e 0.70% 

Transport Zand 120 Ton CO2e 342 Ton CO2e 463 Ton CO2e 1.6% 

Transport Grind 365 Ton CO2e 1,037 Ton CO2e 1,402 Ton CO2e 4.9% 

Transport Beton 169 Ton CO2e 481 Ton CO2e 650 Ton CO2e 2.3% 

Beton levensfase (niet in rekening gebracht) / / / / 

Productie van zand 109 Ton CO2 310 Ton CO2 419 Ton CO2 1.5% 

Productie van grind 423 Ton CO2 1,202 Ton CO2 1,625 Ton CO2 5.7% 

Recycling fase 1,552 Ton CO2e 4,412 Ton CO2e 5,963 Ton CO2e 21% 

TOTAAL 7,556 Ton CO2 20,828 Ton CO2 28,384 Ton CO2 100% 

Tabel 15. Overzicht CO2-uitstoot per fase in de keten 

 

 

Figuur  3 CO2-uitstoot in de betonketen van de Jan De Nul Group voor 2018-2019 
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2.5 REDUCTIEMOGELIJKHEDEN 

Uit bovenstaande ketenanalyse kunnen verschillende reductiemogelijkheden bepaald worden die de 
CO2-uitstoot van het beton verminderen. 

 Alternatieve cementtypes 
Zoals blijkt uit bovenstaande ketenanalyse levert de cementproductie de grootste bijdrage tot de 
CO2-uitstoot van de betonketen. Jan De Nul Group heeft geen directe invloed op de 
grondstoffenproducent, maar kan het cementtype in beperkte mate beïnvloeden door de vraag. 
Hierbij zou een keuze voor duurzame beton de CO2-impact kunnen reduceren. Jan De Nul Group 
kan dit bekomen door duurzame beton op te nemen in de offertes naar de klant of zelf de voorkeur 
te geven aan beton met een lager gehalte aan portlandklinkers. Deze reductiemaatregel start met 
het verwerven van inzicht in de cementtypes en communicatie daaromtrent met de leverancier. 
Om in een volgende fase de cement met een hoge emissiefactor te vervangen door 
milieuvriendelijkere cementsoort. Bijvoorbeeld door cement met een hoog aandeel aan 
hoogovenslak. Voor DBFM, DBM en DB-projecten (design, build, finance en maintenance projecten) 
kan Jan De Nul Group hier specifiek aandacht aan besteden in het ontwerp.  

Ruwe inschatting CO2-besparingspotentieel: 

Rijhoofd: Emissiefactor per type cement 
Kolomhoofd: Emissiefactor per alternatief type cement 
matrix: reductie/toename afhankelijk van gekozen alternatief 
uitgedrukt in kg CO2e per m³ beton 

CEM I CEM III A CEM III B 

267.61  
kg CO2e/m³ 

187.01 
kg CO2e/m³ 

97.96 
kg CO2e/m³ 

CEM I 267.61 kg CO2e/m³ beton 0 -81 -170 

CEM III A 187.01 kg CO2e/m³ beton 81 0 -89 

CEM III B 97.96 kg CO2e/m³ beton 170 89 0 

Tabel 16. Reductiepotentieel in kg CO2 per m³ beton bij verschillende alternatieve types cement.   

Rijhoofd: Emissiefactor per type cement 
Kolomhoofd: Emissiefactor per alternatief type cement 
matrix: reductie/toename afhankelijk van gekozen alternatief 
uitgedrukt reductiepercentages 

CEM I CEM III A CEM III B 

267.61  
kg CO2e/m³ 

187.01 
kg CO2e/m³ 

97.96 
kg CO2e/m³ 

CEM I 267.61 kg CO2e/m³ beton 0% -30% -63% 

CEM III A 187.01 kg CO2e/m³ beton 43% 0% -48% 

CEM III B 97.96 kg CO2e/m³ beton 173% 91% 0% 

Tabel 17. Reductiepotentieel in % per m³ beton bij verschillende alternatieve types cement. 

De berekende CO2-emissie afkomstig van de betonketen voor 2019 was 20,828 Ton CO2. Een 
reductie van 1% komt overeen met 208 Ton CO2. Tabel 18 geeft weer hoeveel m³ aangekocht beton 
per gekozen alternatief cementtype overeenstemt met 1% reductie tov 2019. 

Rijhoofd: EF per type cement 
Kolomhoofd: EF per alternatief types cem. 
matrix: m³ aangekocht beton om 1 % reductie tov totale 2019 
uitstoot te bekomen obv gekozen alternatief. 

CEM I CEM III A CEM III B 

267.61  
kg CO2e/m³ 

187.01 
kg CO2e/m³ 

97.96 
kg CO2e/m³ 

CEM I 267.61 kg CO2e/m³ beton onmogelijk 2,584 m³ 1,228 m³ 

CEM III A 187.01 kg CO2e/m³ beton onmogelijk onmogelijk 2,339 m³ 

CEM III B 97.96 kg CO2e/m³ beton onmogelijk onmogelijk onmogelijk 

Tabel 18. m³ aangekocht beton om 1 % reductie tov totale 2019 uitstoot te bekomen, voor verschillende 
alternatieve cementtypes. 
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 Inzet van sedimenten en gerecycleerde zand en grindfracties: 
Ruwe inschatting CO2-besparingspotentieel: 

Op basis van de gegevens uit Tabel 12 “CO2e tonnages voor productie en transport nieuw 
materiaal (zand grind/keien) en gerecycleerd materiaal (zand, gebroken puingranulaten), voor een 
theoretisch hoeveelheid van telkens 1000 m³ beton.” Weten we hoeveel ton CO2 wordt 
uitgestoten in respectievelijk productie en transport bij winning van zand/grind uit passieve 
winning (zeebodem); actieve winning (mijnbouw) en recycling. Door deze uitstoten onderling met 
elkaar te vergelijken kan worden bepaald hoeveel reductie er mogelijk is door over te schakelen 
van de ene naar de andere winningsmethode. 

Rijhoofd:  CO2-uitstoot tgv zand- en grindproductie van 1000 
m³ beton  per type productie 
Kolomhoofd: CO2-uitstoot tgv zand en grindproductie van de 
alternatieve productiewijzen  
matrix: reductie/toename afhankelijk van gekozen alternatief 
uitgedrukt in Ton CO2e voor een theoretisch verbruik van 
1000 m³ beton 

passieve 
winning  

(zeebodem) 

Actieve 
winning 

(mijnbouw) Recycling 

15.7 Ton CO2e 61.2 Ton CO2e 8.0 Ton CO2e 

passieve winning (zeebod.) 15.7 Ton CO2e/1000 m³ beton 0.0 Ton CO2e 45.5 Ton CO2e -7.7 Ton CO2e 

Actieve winning (mijnb.) 61.2 Ton CO2e/1000 m³ beton -45.5 Ton CO2e 0.0 Ton CO2e -53.2 Ton CO2e 

Recycling 8.0 Ton CO2e/1000 m³ beton 7.7 Ton CO2e 53.2 Ton CO2e 0.0 Ton CO2e 

Tabel 19. Reductiepotentieel in ton CO2 per m³ beton bij verschillende alternatieve types cement.   

Rijhoofd: CO2-uitstoot tgv zand- en grindproductie van 1000 
m³ beton  per type productie 
Kolomhoofd: CO2-uitstoot tgv zand en grindproductie van de 
alternatieve productiewijzen  
matrix: reductie/toename afhankelijk van gekozen alternatief 
in % reductie/toename uitgedrukt in Ton CO2e voor een 
theoretisch verbruik van 1000 m³ beton 

passieve 
winning  

(zeebodem) 

Actieve 
winning 

(mijnbouw) Recycling 

15.7 Ton CO2e 61.2 Ton CO2e 8.0 Ton CO2e 

passieve winning (zeebod.) 15.7 Ton CO2e/1000 m³ beton 0% 289% -49% 

Actieve winning (mijnbouw) 61.2 Ton CO2e/1000 m³ beton -74% 0% -87% 

Recycling 8.0 Ton CO2e/1000 m³ beton 96% 664% 0% 

Tabel 20. Reductiepotentieel in ton CO2 per m³ beton bij verschillende alternatieve types cement.   

De berekende CO2-emissie afkomstig van de betonketen voor 2019 was 20,828 Ton CO2. Een 
reductie van 1% komt overeen met 208 Ton CO2. Tabel 21 geeft per alternatieve productiemethode 
voor zand en grind weer welk volume aangekocht beton (m³) overeenstemt met 1% reductie 
tov 2019. 

Rijhoofd: CO2-uitstoot tgv zand en grind productie van 1000 
m³ beton  per type productie 
Kolomhoofd: CO2-uitstoot tgv laternatieve zand en 
grindproductie  
matrix: m³ aangekocht beton om 1 % reductie tov totale 
2019 uitstoot te bekomen obv gekozen alternatief. 

passieve 
winning  

(zeebodem) 
Actieve winning 

(mijnbouw) Recycling 

15.7 Ton CO2e 
/1000 m³ 

61.2 Ton CO2e 
/1000 m³ 

8.0 Ton CO2e 
/1000 m³ 

passieve winning  (zeeb.) 15.7 Ton CO2e/1000 m³ onmogelijk onmogelijk 26,991.4 m³ 

Actieve winning (mijnbouw) 61.2 Ton CO2e/1000 m³ 4,582.4 m³ onmogelijk 3,917.3 m³ 

Recycling  8.0 Ton CO2e/1000 m³ onmogelijk onmogelijk onmogelijk 

Tabel 21. Reductiepotentieel in ton CO2 per m³ beton bij verschillende alternatieve types cement.   
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 Optimaliseren ontwerp. 

Voor DBFM, DBM en DB-projecten (design, build, finance en maintenance projecten) kan 
Jan De Nul Group zelf betonconstructies ontwerpen die minder materiaal vereisen dan voorzien in 
het referentieontwerp van de klant. 
 
Ruwe inschatting CO2-besparingspotentieel: 

Om 1 % reductie te bekomen moet (gemiddeld gesproken) 1% van volume beton worden 
uitgespaard. Tabel 22 geeft een beeld van wat dit in respectievelijk 2018 en 2019 zou hebben 
betekend.  

Parameter Eenheid 2018 2019 2018-2019 

Hoeveelheid stortklaarbeton m³ 30,956 m³ 88,016 m³ 118,972 m³ 

Reductie van 1%  m³ 310 m³ 880 m³ 1190 m³ 

Tabel 22. Reductiepotentieel door ontwerpoptimalisatie 

 Inzet van sedimenten en gerecycleerde zand en grindfracties: onderzoek 
Jan De Nul Group is door het milieubedrijf Envisan betrokken bij wetenschappelijk onderzoek 
omtrent het hergebruik van sedimenten en gerecycleerde zand en grindfracties in alternatieve 
betonmengsels die klassiek beton kunnen vervangen. 

Onderzoek van P. Van den Heede, N. De Belie (Cement & Concrete Composites 34 (2012) 431–442) 
stellen dat er op basis van de onderzochte bronnen op dat ogenblik (2012) onvoldoende kon 
vertrouwd worden op de kwaliteit van de gerecycleerde granulaten. Envisan kan dan ook de focus 
van hun onderzoek op dit punt richten. 
 
Door deze studies nauw op te volgen en door blijvend deel te nemen aan onderzoek, kan Jan De 
Nul Group inzichten verwerven en eventuele successen integreren in projecten. Dit met de 
mogelijkheid om in toekomst bepaald bodemmateriaal te gebruiken bij de productie van cement. 
Een exact potentieel kan momenteel niet ingeschat worden.  
 

 Transport. 
Om de CO2-impact van de transportfase te reduceren, is het verwerven van meer inzicht essentieel. 
Jan De Nul Group kan op basis van het contract of een bijlage bij de leverbon informatie opvragen 
bij de betonleverancier met betrekking tot het type brandstof, de afstanden tussen het project en 
de betoncentrale, etc. Daarnaast is het belangrijk om in de toekomst nog meer met lokale 
betonleveranciers en grondstoffenproducenten samen te werken.  
Een exact potentieel kan momenteel niet ingeschat worden. 

 

 Promoten van duurzaam beton via transparante communicatie met aankoopdienst, 
transportdienst en operationele divisie. 
De keuze voor een duurzame betonsoort of milieuvriendelijker transport kan door de 
aankoopdienst of de transportdienst, in overleg met de operationele divisie gemaakt te worden. 
Hierbij is het belangrijk om informatie in te winnen bij de leveranciers en transportbedrijven met 
betrekking tot duurzame opties.  
Daarnaast blijft het belangrijke dat bovenstaande departementen van Jan De Nul Group data 
blijven aanleveren om ook in de toekomst het inzicht in de CO2-uitstoot door het gebruik van beton 
te behouden en verder te verbeteren. 
Een exact potentieel kan momenteel niet ingeschat worden.   
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BIJLAGE 1 

 

Berekening emissiefactor per m³ beton afhankelijk van gebruikte cementtype
Berekeningen

grondstof

kg tov 

1m³ beton

% tov 

1m³ beton

Emissiefactor in 

kg CO2/ kg

CO2-emissies 

in kg CO2e

aandeel CO2 

per grondstof

Cement (CEM I) 325 13% 0.818 265.85 99%

Zand 660 27% 0.000521 0.34386 0.13%

Grind 1300 53% 0.00105 1.365 0.51%

Water 160 7% 0.000298 0.04768 0.02%

Totaal 2445 100% 267.61 100%

grondstof

kg tov 

1m³ beton

% tov 

1m³ beton

Emissiefactor in 

kg CO2/ kg

CO2-emissies 

in kg CO2e

aandeel CO2 

per grondstof

Cement (CEM III-A) 325 13% 0.57 185.25 99%

Zand 660 27% 0.000521 0.34386 0.18%

Grind 1300 53% 0.00105 1.365 0.73%

Water 160 7% 0.000298 0.04768 0.03%

Totaal 2445 100% 187.01 100%

grondstof

kg tov 

1m³ beton

% tov 

1m³ beton

Emissiefactor in 

kg CO2/ kg

CO2-emissies 

in kg CO2e

aandeel CO2 

per grondstof

Cement (CEM III-B) 325 13% 0.296 96.2 98%

Zand 660 27% 0.000521 0.34386 0.35%

Grind 1300 53% 0.00105 1.365 1.39%

Water 160 7% 0.000298 0.04768 0.05%

Totaal 2445 100% 97.96 100%

grondstof

kg tov 

1m³ beton

% tov 

1m³ beton

Emissiefactor in 

kg CO2/ kg

CO2-emissies 

in kg CO2e

aandeel CO2 

per grondstof

Cement (Gemiddelde cement) 325 13% 0.486 157.95 99%

Zand 660 27% 0.000521 0.34386 0.22%

Grind 1300 53% 0.00105 1.365 0.85%

Water 160 7% 0.000298 0.04768 0.03%

Totaal 2445 100% 159.71 100%

grondstof

kg tov 

1m³ beton

% tov 

1m³ beton

Emissiefactor in 

kg CO2/ kg

CO2-emissies 

in kg CO2e

aandeel CO2 

per grondstof

Cement (Portlandcementklinker) 325 13% 0.909 295.425 99%

Zand 660 27% 0.000521 0.34386 0.12%

Grind 1300 53% 0.00105 1.365 0.46%

Water 160 7% 0.000298 0.04768 0.02%

Totaal 2445 100% 297.18 100%
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