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1 Inleiding 

In het kader van het behalen van niveau 5 op de CO2-Prestatieladder voert Gebr. van der Lee 

een analyse uit van een GHG (Green House Gas) genererende keten. Dit document beschrijft 

de ketenanalyse van asfalt. 

 

1.1 Activiteiten Gebr. van der Lee  

Hieronder volgt een beschrijving van de activiteiten die een bedrijf uitvoert. Gebr. van der 

Lee is een middelgroot familiebedrijf, actief binnen de civiele techniek. Het bedrijf is in 1975 

opgericht en heeft vestigingen in Hagestein (hoofdkantoor), Lelystad en Dordrecht. Wij zijn 

dynamisch en voeren alle disciplines welke horen tot de Grond-, Weg-, en Waterbouw (GWW) 

in eigen beheer uit. 

 

1.2 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. 

 

1.3 Doel van de ketenanalyse 

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 ketenanalyse 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.  

 

1.4 Verklaring ambitieniveau 

Gebr. van der Lee ziet zichzelf als een middenmoter wat betreft de emissies in scope 1, 2, BT 

en in scope 3. Dat blijkt ook uit de ingevulde maatregelenlijst. Zij hebben al sinds 2014 het 

niveau 3 certificaat op de CO2 prestatieladder en voor meerdere projecten ambitieniveau 5 

behaald. Sinds 2016 zijn zij in het bezit van niveau 5. In vergelijking met hun sectorgenoten 

is een reductie van 3% voor scope 1 en 2 en 4% voor scope 3 gemiddeld maar een aantal 

sectorgenoten zitten al wel langer op niveau 5. 

 

1.5 Leeswijzer 

In dit rapport presenteert Gebr. van der Lee de ketenanalyse van asfalt. De opbouw van het 

rapport is als volgt: 

 

Hoofdstuk 2: Scope 3 emissies & keuze ketenanalyse 

Hoofdstuk 3: Identificeren van schakels in de keten 

Hoofdstuk 4: Kwantificeren van de emissies 

Hoofdstuk 5: Verbetermogelijkheden 

Hoofdstuk 6: Bronvermelding 
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2 Scope 3 & keuze ketenanalyses 

Voordat wordt bepaald welke ketenanalyse uitgevoerd wordt, maakt onderstaande tabel 

overzichtelijk wat de Product-Markt Combinaties zijn waarop Gebr. van der Lee de meeste 

invloed heeft om de CO2-uitstoot te beperken.  

 

De achterliggende berekeningen zijn terug te vinden in het Excel-document Scope 3 analyses.  

 

2.1 Selectie ketens voor analyse 

Gebr. van der Lee zal conform de voorschriften van de CO2-Prestatieladder 3.1 uit de top 

twee een emissiebron moeten kiezen om een ketenanalyse over op te stellen. De top twee 

betreft: 

 

1. Asfaltverhardingen - Overheid 

2. Asfaltverhardingen - Private partijen 

 

Uit de top zes zal Gebr. van der Lee nog een andere categorie moeten kiezen om een 

ketenanalyse te maken. De top zes wordt gecompleteerd door de volgende categorieën: 

 

1. Asfaltverhardingen - Overheid 

2. Asfaltverhardingen - Private partijen 

3. Baggerwerkzaamheden - Overheid 

4. Groenwerkzaamheden - Overheid 

5. Elektrotechnisch – Overheid 

6. Reinigingswerkzaamheden - Overheid 

 

Door Gebr. van der Lee is gekozen om met de tweede analyse te focussen op waterstof. Deze 

ontwikkeling kan veel impact in de keten van asfaltverhardingen en mogelijk overige 

categorieën maken. Gebr. van der Lee ziet hierin voor zichzelf een belangrijke rol gelegd om 

met deze ontwikkelingen te pionieren. Hierdoor zijn ze ook al bij een collectief aangesloten die 

hier veel proeven en testen internationaal mee doet. Hierbij is het van belang om ook vooral 

te kijken naar de impact in te keten die de organisatie hiermee kan bewerkstelligen. Voor nu 

zal deze analyse nog vooral in conceptfase zijn, aangezien deze ontwikkelingen in volle gang 

zijn. Het doel is dan ook om deze analyse jaarlijks te optimaliseren en verbeteren.  

  

PRODUCTEN EN MARKTEN OVERHEID Private partijen % TOTALE OMZET

Opdrachtgevers Gemeenten

Rijkswaterstaat

ProRail

Inspectie & onderhoudsmanagement 4,5% 0,0% 4,5%

Asfaltverhardingen 47,0% 2,5% 49,5%

Groenwerkzaamheden 11,5% 0,0% 11,5%

Baggerwerkzaamheden 13,0% 0,0% 13,0%

Elektrotechnisch 2,0% 0,0% 2,0%

Reinigingswerkzaamheden 6,0% 0,0% 6,0%

Overige* 13,5% 0,0% 13,5%

97,5% 2,5% 100,0%
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2.2 Scope ketenanalyse 

De scope van de ketenanalyse beperkt zich tot de materialen die worden toegepast bij de 

productie van asfalt. Hierbij is gekozen om dit doormiddel van een project de ketenanalyse 

praktisch uitvoerbaar en bruikbaar te houden. Er is een project gekozen dat qua omvang van 

de werkzaamheden representatief is voor de projecten binnen Gebr. van der Lee. 

 

2.3 Primaire & Secundaire data 

In deze ketenanalyse wordt voornamelijk gebruik gemaakt van primaire data aangeleverd 

door Gebr. van der Lee.  

 

 Verdeling Primaire en Secundaire data 

Primaire data Brandstofverbruik, hoeveelheden materiaal, afstanden 
leveranciers 

Secundaire data Herkomst grondstoffen 

 

2.4 Allocatie data 

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

De bedrijfsactiviteiten van Gebr. van der Lee zijn onderdeel van een keten van activiteiten. 

Zo moeten materialen die worden ingekocht eerst geproduceerd worden (upstream) en gaat 

het transporteren, gebruik en verwerken van opgeleverde “producten” of “werken” ook 

gepaard met energiegebruik en emissies (downstream). Het figuur beschrijft de diverse fasen 

in de keten van asfalt. Hieronder worden deze stappen omschreven. 

 

3.1 Ketenstappen  

3.2 Ketenpartners 

Per schakel zal in onderstaande tabel de partner worden gepresenteerd. Over de winning van 

de grondstoffen wil de leverancier uit strategische overwegingen alleen het land van 

herkomst benoemen. Dit is onderstaand weergegeven. 

 

Categorie Type Leverancier Vestigingsplaats 

Winning 
grondstoffen 
incl. 

bewerking 

Zand Mineralis Hattemerbroek 

Vulstof Sibelco Dessel (BE) 

Bitumen Gebr. van der Lee 
VOF  

Dordrecht 

Steenslag Mibau Amsterdam 

Asfaltgranulaat Asfaltbrokken Divers 

 

Categorie Leverancier Toelichting 

Transport Diverse vervoerders Downstream 

Diverse vervoerders Upstream 

 

Categorie Type Leverancier Vestigingsplaats 

Productie asfalt in 

asfaltcentrale 

alle typen Gebr. van der Lee VOF Lelystad 

 

Categorie Leverancier Toelichting 

Transport Diverse vervoerders Downstream 

Diverse vervoerders Upstream 

 

Categorie Type Leverancier 

Verwerking in project alle typen Gebr. van der Lee VOF 

 

Categorie Partner Vestigingsplaats 

Onderhoud  Gebr. van der Lee VOF Lelystad 

 

Categorie Leverancier Toelichting 

Transport Diverse vervoerders Downstream 

Diverse vervoerders Upstream 

 

Categorie Partner Vestigingsplaats 

Recycling  Gebr. van der Lee VOF Lelystad 

 

Categorie Partner Vestigingsplaats 

Afval Nog onbekend. Lelystad 

Grondstoffen 
(Bitumen, steenslag, 

zand en vulstof)
Asfaltcentrale

Project IGO 
A28/A50

Gebruik en 
onderhoud

Sloop
Afval (0,1%) > 

Hergebruik 
(99,9%)
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4 Kwantificeren van emissies 

Op basis van de beschrijving van de keten zoals weergegeven in hoofdstuk 3 is per ketenstap 

bepaald hoeveel CO2 wordt uitgestoten tijdens de diverse fasen van de keten. Elke paragraaf 

beschrijft een onderdeel van de keten en de bijbehorende CO2-uitstoot. 

 

4.1 Grondstoffen 

De eerste schakel van de keten is het inkopen van materialen. Om de CO2 uitstoot hiervan te 

berekenen worden, voor de verschillende mixen van asfalt, de grondstoffen op een rij gezet 

met de juiste verhoudingen. Onderstaande tabel geeft dit overzichtelijk weer.  
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PA 16 duurzaam 70611 66.100 80,4 9,9 5,4 4,3 0 

AC 22 base OL-C 27213 0 12,6 17 1,7 3,7 65 

AC 22 base TL-C 25211 0 29,5 16,9 2,2 1,4 50 

AC 16 bind TL-C 27613 303 13 17 1,7 3,3 65 

SMA-NL 11B 70/100 50405 0 75,7 10,8 6,8 6,7 0 

AC 16 surf DL-C 40639 245 56,9 31,4 5,6 6,1 0 

SMA-NL 11A Granodiorite 50404 0 73,2 11,8 7,2 7,8 0 

AC 11 surf DL-IB Rood zw bit 
PMB 94143 0 48,6 39,4 5,9 6,1 0 

AC 16 surf DL-IB PMB 43614 5.747 42,9 20,2 3,9 3 30 

AC 16 surf D1-IB 43611 3.558 42,9 20,2 3,9 3 30 

AC 22 base-bind 25211 110.900 30,4 15,2 2,1 2,3 50 

AC 16 base-bind 26611 35 37,6 8,5 2,2 1,7 50 

AC 16 surf DL-B 43611 1.200 40,3 22,8 3,8 3,1 30 

AC 11 surf DL-B 43113 31 31,4 31,2 3,8 3,6 30 

Total (ton)   188.119           

De volledige tabel is terug te vinden in bijlage 1. 
 
 
Hoeveelheden in tonnen 
 

Materiaal 
Hoeveelheid 
(ton) 

Hoeveelheid 
(%) 

      

Grind/Steenslag 91535 48,66% 

Zand 25695 13,66% 

Bitumen  6328 3,36% 

Vulstoffen 5736 3,05% 

Asfaltgranulaat 58825 31,27% 

Totaal 188.119 100,00% 

Grind/Stee
nslag
49%

Zand
14%Bitumen 

3%

Vulstoffen
3%

Asfaltgran
ulaat
31%
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Een korte uitleg van de benodigde grondstoffen 

 

Steenslag: 

Het toegepaste type steenslag heeft een afmeting die minimaal groter is dan 2 mm met een 

overwegend gebroken korreloppervlak. De herkomst is divers en is op te delen in kiezelslag 

van Maasgrind, kiezelslag van de Bovenrijn en groeve steenslag. 

 

Zand: 

Het toegepaste type zand heeft een korrelafmeting tussen de 2 mm en 63 um. Hierbij kan het 

zand worden onderverdeeld in natuurlijk zand en brekerzand. Het natuurlijke zand wordt 

hoofdzakelijk gewonnen in de Nederlandse wateren en het brekerzand wordt hoofdzakelijk 

gewonnen op plaatsen waar het steenslag wordt gewonnen. 

 

Bitumen: 

Bitumen worden toegepast als bindmiddel in asfalt en is een op aardolie gebaseerde 

substantie. Het is een half vast koolwaterstofproduct dat verkregen wordt door het 

verwijderen van de lichtere fracties uit ruwe aardolie (zoals vloeibaar petroleumgas, benzine 

en diesel) tijdens het raffinageproces. 

 

Vulstof: 

Grofweg kunnen vulstoffen onderverdeeld worden in fabrieksvulstoffen en "eigen" stof. 

Fabrieksvulstoffen worden speciaal geproduceerd en worden onderverdeeld naar hun 

viscositeit beïnvloedend effect. Er zijn fabrieksvulstoffen die overwegend bestaan uit 

vliegassen en steenmeel en er zijn fabrieksvulstoffen die alleen bestaan uit kalksteenmeel. 

Ook kan een vulstof een mengsel van deze twee zijn. 

 

Asfaltgranulaat: 

Asfaltgranulaat wordt verkregen door het breken van asfaltbrokken/resten (verkregen door 

sloop van bitumineuze verhardingen) of door het frezen van bitumineuze wegverhardingen of 

dijkbekledingen. Het granulaat wat gebruikt is voor de productie van het asfalt wat naar het 

project IGO A28/A50 is gegaan komt uit verschillende projecten. 

 

Het totaal aantal ton grondstoffen ten behoeve van het project: 
 

Grondstoffen verwerkt in het project IGO 

Zand 25.695 ton 5,6 kg CO2/ton** 143,89 ton CO2 

Vulstof 5.736 ton 0 kg CO2/ton 0,00 ton CO2 

Bitumen 6.328 ton 30 kg CO2/ton* 189,83 ton CO2 

Steenslag 91.535 ton 9,26 kg CO2/ton** 847,61 ton CO2 

Asfaltgranulaat 58.825 ton 0 kg CO2/ton 0,00 ton CO2 

Totaal: 188.119 ton   1.181,33 ton CO2 

* Bron: Bitumen Lifecycle & Footprint, Dr Ian M Lancaster (2009) 

** Bron: CO2 Footprint Xiriton, J.J. Greeve ans M.J. Seventer (2008) 
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In de bepaling van de conversiefactoren wordt aangenomen dat de uitstoot van de vulstof en het 

asfaltgranulaat 0 zijn omdat het afvalstromen zijn.  

 

4.2 Transport (upstream) 

De verschillende grondstoffen worden getransporteerd naar de asfaltcentrale van Gebr. Van 

der Lee in Lelystad. Onderstaande tabel geeft de verschillende elementen weer met daarbij 

de transportafstanden. De transportafstanden zijn bepaald op basis van herkomst van de 

producten per leverancier. 

 
 
 
 
 
 

 

 

4.3 Productieproces grondstoffen tot asfalt 

Dit deel van de keten bevat de werkzaamheden die Gebr. van der Lee VOF uitvoert om van 

de grondstoffen asfalt te maken in de asfaltcentrale te Lelystad.  
* Bron: Bitumen Lifecycle & Footprint, Dr Ian M Lancaster (2009) 

 
 

 
 
 
4.4 Transport naar project IGO (downstream) 
 

Het asfalt wordt vanuit Lelystad getransporteerd naar de projectlocatie IGO. Onderstaande 

tabel geeft de CO2 uitstoot weer van dit transport. Er is een inschatting gemaakt van 75km 

per vracht in verband met de wisselende afleverlocatie op het project. 

 
CO2-uitstoot transport downstream 

Lelystad - projectlocatie 186.875 ton 75 km 0,110 kg CO2/tonkm* 1.541,71 ton CO2 
*Bron: Conversiefactor uit de CO2-Prestatieladder V3.1 2020 

 

4.5 Verwerken asfalt op bouwplaats 
Op de projectlocatie wordt het asfalt verwerkt door Gebr. van der Lee VOF. 
 

CO2-uitstoot verwerken asfalt 

Prognose footprint: 15%* Van totaal bedrijfsmiddelen & wagenpark  

Bedrijfsmiddelen & 
wagenpark ten 

358.338 Liters diesel 3.230 kg CO2/liter** 1.157,43 ton CO2 

Grondstof Herkomst Asfaltcentrale Aantal kilometers 

Zand Mineralis 
Hattemerbroek 

Lelystad 52 

Vulstof Dessel (BE) Lelystad 184 

Bitumen Dordrecht Lelystad 117 

Steenslag Amsterdam Lelystad 58 

Aanvoer grondstoffen naar asfaltcentrale Lelystad 

Zand  25.695 ton 52 km 0,110 kg CO2/tonkm* 146,97  ton CO2 

Vulstof  5.736 ton 184 km 0,110 kg CO2/tonkm* 116,09 ton CO2 

Bitumen  6.328 ton 117 km 0,110 kg CO2/tonkm* 81,44 ton CO2 

Steenslag 91.535 ton 58 km 0,110 kg CO2/tonkm* 583,99 ton CO2 

Asfaltgranulaat 58.825 ton 75 km 0,110 kg CO2/tonkm* 485,30 ton CO2 

 1.413,8 ton CO2 

Verwerken grondstoffen tot asfalt in asfaltcentrale Lelystad 

Productieproces 186.875 ton 16 kg CO2/ton* 3.010 ton CO2 

 3.010 ton CO2 
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behoeve van het 
verwerken: 

Wals  1 stuks    

Afwerkmachine 1 stuks    

Kleefauto 1 stuks    

Woon-werk verkeer  4 auto's    

Totaal:    1.157,43 ton CO2 

* Bron: inschatting op basis van uren overzicht project (bijlage 2) 
** Bron: Conversiefactor van co2emissiefactoren.nl 2020 
 
4.6 Gebruik/onderhoud 

Tijdens het gebruik van het asfalt zal het geen CO2-uitstoot veroorzaken. Hiervoor is dus 

geen berekening gemaakt. Er is wel rekening gehouden met het eventuele onderhoud. 

Hiervoor is een percentage van de totale uitstoot van het aanbrengen als aanname 

aangehouden. 

 

CO2-uitstoot gebruik/ onderhoud asfalt 

Onderhoud bij 
gebreken 

5%* Van totaal bedrijfsmiddelen & wagenpark  

Bedrijfsmiddelen & 
wagenpark  

17.917 Liters diesel 3.320 kg CO2/liter** 57,87 ton CO2 

Totaal:    57,87 ton CO2 

* Bron: inschatting op basis van uren overzicht project  

** Bron: Conversiefactor van co2emissiefactoren.nl 
 
4.7 Sloop en recycling 
Wanneer het asfalt weer wordt gesloopt kan 99,9% worden hergebruikt. 0,1% kan worden 
bestempeld als afval. 
 

CO2-uitstoot sloop & recycling asfalt 

Prognose footprint: 15%* Van totaal bedrijfsmiddelen & wagenpark  

Frezen asfalt (verbruik 
machines) 

358.338 Liters diesel 3.230 kg CO2/liter** 1.157,43 ton CO2 

Frees 2,2 m1  1 stuks    

Frees 2,0 m1  1 stuks    

Frees 0,5 m1 1 stuks    

Machinisten 3 stuks    

Totaal:    1.157,43 ton CO2 

* Bron: inschatting op basis van uren overzicht project (bijlage 2) 
** Bron: Conversiefactor van co2emissiefactoren.nl 
 

CO2 uitstoot transport t.b.v. recycling 

Transport asfalt t.b.v. 
recycling 

159.784 
ton 

75 km 0,110 kg CO2/tonkm* 1.318,21 ton CO2 

* Bron: Conversiefactor van co2emissiefactoren.nl 

 
 

CO2 uitstoot transport t.b.v. afval 

Transport afval 160 ton 75 km 0,110 kg CO2/tonkm* 1,32 ton CO2 

* Bron: Conversiefactor van co2emissiefactoren.nl 

 

4.8 Overzicht CO2-uitstoot in de keten 

Om een overzicht te geven van de totale CO2 uitstoot van de keten wordt onderstaand een 

tabel en een taartdiagram gepresenteerd. Nu de CO2 uitstoot over de gehele keten bekend is 

worden reductiedoelstellingen opgesteld om deze CO2-uitstoot te reduceren. 

 

Totalen 
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Fase: ton CO2 % 

Grondstoffen 1.181,33 10,9% 

Aanvoer grondstoffen 1.413,79 13,1% 

Verwerken grondstoffen  3.009,90 26,7% 

Vervoer asfalt naar de bouwplaats  1.541,71 14,4% 

Verwerken asfalt  1.157,43 10,3% 

Onderhoud  57,87 0,5% 

Demontage 1.157,43 10,3% 

Recycling (99,9% van totaal) 1.318,21 14,4% 

Afval (0,1% van totaal) 1,32 0,0% 

Totaal 10.838,99 100% 
 Tabel: Overzicht CO2 uitstoot per schakel uit de keten (in ton CO2). 

 

 

5 Verbetermogelijkheden 

5.1 Mogelijkheden voor CO2-reductie in de keten 

Gebr. van der Lee heeft organisatie heeft sinds 2014 het CO2-Bewust certificaat op Niveau 3. 

Sinds 2016 heeft de organisatie het certificaat op Niveau 5. Voor de scope 3 emissies geldt 

dat de mate van invloed binnen de keten redelijk is. Omdat Gebr. van der Lee veelal een 

grote rol heeft bij de verwerking in de asfaltcentrale en bij de verwerking in diverse grote 

projecten voor de overheid, heeft men hier redelijk veel inspraak in. Met het inzicht dat is 

verkregen met de ketenanalyse kan Gebr. van der Lee VOF in het vervolg gerichter eisen 

stellen aan haar eigen organisatie, maar ook aan haar ketenpartners. Op welke manier Gebr. 

van der Lee dit kan aanpakken is verder uitgewerkt in het Strategisch plan.  

 

11%

13%

28%
14%

11%

0%

11%

12%
0%

Overzicht CO2-uitstoot per ketenstap

Grondstoffen Aanvoer grondstoffen Verwerken grondstoffen

Vervoer asfalt naar de bouwplaats Verwerken asfalt Onderhoud

Demontage Recycling (99,9% van totaal) Afval (0,1% van totaal)
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5.2 Voortgang ketenanalyse 

In 2021 is er onderzoek gedaan naar de MKI-waardes van de standaard en duurzame 

asfaltmengsels die geproduceerd zijn. Deze MKI-waardes beschrijven in een single-score de 

milieu-impact, uitgedrukt in euro’s. Deze waardes zijn geldend voor de stadia van een 

levenscyclusanalyse binnen de categorie A1-A3. Deze stadia omvatten de extractie van 

grondstoffen, transport naar fabrikant en de productiefase.  

 

In het document “Vergelijking MKI asfaltmengsels” is een overzicht terug te vinden wat 

betreft de MKI-waardes van de asfaltmengsels. De achterliggende documentatie is niet 

bijgevoegd in dit document, maar kan in goed overleg beschikbaar gesteld worden. Uit dit 

overzicht valt op te maken dat de niet-standaard mengsels duurzamer zijn dan de 

standaardmengsels. Dit is te zien aan de lagere MKI-waardes, dat logischerwijs gepaard gaat 

met lagere milieukosten. De verschillen in MKI-waardes tussen de standaard en duurzamere 

variant zijn per mengsel verschillend. De verschillen lopen uiteen van een 11% tot 40% 

duurzamer mengsel. De gemiddelde duurzaamheidsverbetering van de MKI-waardes van de 

mengsels komt uit op 28% voor 2021.  

 

Gebr. van der Lee blijft in de toekomst actief bezig met het produceren van duurzame 

asfaltmengsels. Deze mengsels verminderen de CO2-uitstoot, met name door asfalt op lagere 

temperaturen te produceren wat veel energiewinst oplevert. Om deze reden zal er onderzoek 

worden gedaan en geëxperimenteerd blijven worden met duurzamere type asfaltmengsels. 

  

 

5.3 Doelstelling ketenanalyse 

De doelstelling van Gebr. van der Lee liep van 2015 tot en met 2021. Omdat deze doelstelling 

is verlopen is gekozen een nieuwe doelstelling op te stellen dat voortborduurt op het nieuw 

verkregen inzicht uit de ketenanalyse zoals beschreven in hoofdstuk 5.2. Idealiter hanteert 

Gebr. van der Lee een doelstelling waarin de organisatie kwantificeerbaar CO2 reduceert door 

het inzetten van de duurzamere variant asfalt. Door de huidige regelgeving en wensen vanuit 

opdrachtgevers kan de duurzamere variant asfalt niet altijd ingezet worden. Om deze reden is 

het eerst zaak om de asfaltmengsel verder te verduurzamen.  
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Als de ontwikkelde duurzamere variant asfalt op een toereikende schaal wordt ingezet zal de 

doelstelling aangepast worden naar de impact die gemaakt wordt in de keten door het 

inzetten van de duurzamere variant asfaltmengsel. Daarom is de volgende doelstelling 

opgesteld: 

 

Scope 3 doelstelling Gebr. van der Lee 

Gebr. van der Lee VOF streeft ernaar dat het gemiddelde verschil in MKI-waardes tussen de 
standaard en de duurzame variant asfaltmengsels toeneemt van 28% in 2021 naar 35% in 

2026. 

 

Deze doelstelling mikt om het verschil in de gemiddelde MKI-waardes van de mengsels te 

verduurzamen van 28% naar 35%. Wanneer de productie van asfalt een lagere milieu impact 

kent, heeft dit een grote impact op de totale ketenemissies van Gebr. van der Lee. Wanneer 

er duurzamere alternatieven worden ontwikkeld is het einddoel dat deze op grote schaal 

ingezet worden op projecten om de daadwerkelijke CO2-reducties te behalen. Zodra er 

voldoende ontwikkeld is en opdrachtgevers kiezen voor de duurzamere alternatieven, zal de 

doelstelling worden aangepast naar CO2-reductie door het in gebruik nemen van de 

duurzamere varianten. 

 

5.4 Plan van Aanpak 

Door onderzoek en experimenten uit te blijven voeren is de verwachting dat het asfalt over 

de jaren heen een steeds lagere milieu impact heeft. De verbetering van de asfaltmengsels 

moeten over de jaren heen gemonitord worden om de doelstelling te behalen. Het monitoren 

gebeurt aan de hand van het document “Vergelijking MKI asfaltmengsels”, waarbij 2021 als 

referentiejaar dient. Om de doelstelling te behalen wordt uitgegaan van een jaarlijkse 

reductie van gemiddeld 1% tot 2%. Om de doelstelling te kunnen behalen is de volgende 

planning met bijbehorende reductiemaatregelen bepaald: 

 

Planning Wat Reductie 

2021 Referentiejaar waarin de MKI-waardes zijn verkregen die dienen als 
vergelijk om een duurzamere variant te ontwikkelen.  

0% 

2022 Uitbreiden van het onderzoek naar hergebruik materialen en 
reductiemaatregelen bij het verwerkingsproces van de asfaltcentrale. 
Daarnaast blijven experimenteren met duurzamere varianten asfalt en 
monitoren MKI-waardes. 
 

1% 

2023 Onderzoek uitvoeren naar de toepassing lage temperatuur asfalt, met 
als gevolg lagere MKI-waarden. 

1% 

2024 Onderzoek uitvoeren naar de toepassing lage temperatuur asfalt, met 
als gevolg lagere MKI-waarden. 

1% 

2025 Onderzoek uitvoeren naar de toepassing lage temperatuur asfalt, met 
als gevolg lagere MKI-waarden. Daarnaast wordt in dit jaar uitgebreid 
geïnventariseerd in hoeverre opdrachtgevers de duurzamere variant 
willen inzetten op projecten. Zodra dit op een toereikende schaal 
gebeurt, wordt de doelstelling aangepast naar de CO2-reductie die tot 
stand komt door het inzetten van de ontwikkelde duurzamere 
asfaltmengsels. 
 

2% 
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2026 Onderzoek uitvoeren naar de toepassing lage temperatuur asfalt, met 
als gevolg lagere MKI-waarden. Daarnaast wordt in dit jaar 
geïnventariseerd in hoeverre opdrachtgevers de duurzamere variant 
willen inzetten op projecten. Zodra dit op een toereikende schaal 
gebeurt, wordt de doelstelling aangepast naar de CO2-reductie die tot 
stand komt door het inzetten van de ontwikkelde duurzamere 
asfaltmengsels.  

2% 

Totaal  7% 
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6 Bronvermelding 

Bron / Document Kenmerk 

Handboek CO2-prestatieladder 3.0, 10 

juni 2015 

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 

www.ecoinvent.org Ecoinvent v2 

www.bamco2desk.nl BAM PPC-tool 

www.milieudatabase.nl  Nationale Milieudatabase 

 

De opbouw van dit document is gebaseerd op de Corporate Value Chain (Scope 3) Standaard. 

Daarnaast is, waar nodig, de methodiek van de Product Accounting & Reporting Standard 

aangehouden (zie de onderstaande tabel). 

 

Corporate Value Chain 

(Scope 3) Standard 

Product Accounting & 

Reporting Standard 

Ketenanalyse: 

H3. Business goals & 

Inventory design 
H3. Business Goals 

Hoofdstuk 1 

H4. Overview of Scope 3 

emissions 
- 

Hoofdstuk 2 

H5. Setting the Boundary H7. Boundary Setting Hoofdstuk 3 

H6. Collecting Data 
H9. Collecting Data & 

Assessing Data Quality 

Hoofdstuk 4 

H7. Allocating Emissions H8. Allocation Hoofdstuk 2 

H8. Accounting for Supplier 

Emissions 
- 

Onderdeel van 

implementatie van CO2-

Prestatieladder niveau 5 

H9. Setting a reduction target - Hoofdstuk 5 

 

  

http://www.ecoinvent.org/
http://www.bamco2desk.nl/
http://www.milieudatabase.nl/
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7 Verklaring opstellen ketenanalyse 

De Duurzame Adviseurs heeft ruime ervaring met het opstellen van ketenanalyses en geldt 

daarom als een professioneel erkend kennisinstituut. Zie hiervoor ook de Verklaring van 

Deskundigheid (meegeleverd bij de ketenanalyse of eventueel apart op te vragen). Hierin 

staan benoemd welke ketenanalyses door De Duurzame Adviseurs opgesteld zijn, met daarbij 

onderwerp, opdrachtgever, datum en Certificerende Instelling door wie de ketenanalyse is 

goedgekeurd. Ook staat hierin beschreven welke adviseurs werkzaam zijn voor De Duurzame 

Adviseurs en wat hun kennis- en opleidingsniveau is. 

 

Deze ketenanalyse is opgesteld door Machteld Houben. De ketenanalyse is daarnaast volgens 

het vier-ogen principe gecontroleerd door Lars Dijkstra. Deze is verder niet betrokken 

geweest bij het opstellen van het CO2-reductiebeleid in het jaar van opstellen van Gebr. van 

der Lee, wat de onafhankelijkheid ten opzichte van het opstellen van de ketenanalyse 

waarborgt. Bij deze beoordeling is vastgesteld dat de gebruikte scope, brongegevens en 

berekeningen juist zijn weergegeven in het huidige rapport. Er zijn geen afwijkingen 

vastgesteld wat betreft volledigheid, onafhankelijkheid en deskundigheid van de analyse. 

 

Voor akkoord getekend: 

 

 

 

 

 

 

 

M. (Machteld) Houben MSc 

Adviseur 

 

 

Lars Dijkstra 

Adviseur 
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Disclaimer & Colofon 

 
Uitsluiting van juridische aansprakelijkheid 

Hoewel de informatie in dit rapport afkomstig is van betrouwbare bronnen en exceptionele 

zorgvuldigheid is betracht tijdens het samenstellen van deze rapportage kunnen De Duurzame 

Adviseurs geen juridische aansprakelijkheid aanvaarden voor fouten, onnauwkeurigheden, 

ongeacht de oorzaak daarvan en voor schade als gevolg daarvan. De borging en uitvoering 

van de opgestelde beoogde doelen en maatregelen aanwezig in dit rapport liggen bij de 

verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Voor het niet behalen van doelen en/of het 

onjuist aanleveren van data door de opdrachtgever, kunnen De Duurzame Adviseurs niet 

aansprakelijk worden gesteld. 

 

In geen enkel geval zijn De Duurzame Adviseurs, haar eigenaren en/of medewerkers 

aansprakelijk ten aanzien van indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van 

gederfde winst of inkomsten en verlies van contracten of orders. 

 

Bescherming intellectueel eigendom 

Het auteursrecht op dit document berust bij De Duurzame Adviseurs of bij derden welke bij 

toestemming deze documentatie beschikbaar hebben gesteld aan Gebr. van der Lee. 

Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande 

toestemming door De Duurzame Adviseurs. 
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