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1 INLEIDING 

1.1 Koninklijke Smals N.V. - het bedrijf 

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

Smals en is een internationaal opererende familieonderneming geworden.  

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

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

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

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

• Smals IKW B.V. 

• Smals Bouwgrondstoffen B.V. 

• Smals Dredging B.V. 

o Smals Dredging GmbH 

o Smals Dredging UK Ltd. 

• Smals Verhuur B.V. 

 

1.2 Aanleiding ketenanalyse 

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

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

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

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

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

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

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

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

nodig om twee ketenanalyses op te stellen. Dit document beschrijft één van de twee nieuwe ketenanalyses, 

gemaakt voor één van de twee meest materiële emissies uit de opgestelde rangordeanalyse conform de 

CO2-Prestatieladder, namelijk “Verhuur machines aan aannemers”. Hiermee voldoet de keuze van het 

onderwerp aan de eis dat 1 ketenanalyse dient te worden gemaakt voor een van de twee meest materiële 

emissies uit de rangorde.  

Het gekozen onderwerp binnen deze rang is de optimalisatie van de aan derde partijen (maar ook aan 

Smals zelf) verhuurde machines. De optimalisatie heeft tot doel om het brandstof- en/ of 

elektriciteitsverbruik te verlagen. Ook wordt ernaar gekeken om de uitstoot en onderhoud en afdanking van 

de machine te optimaliseren waardoor CO2-reductie wordt bereikt. In het kader van duurzaamheid zal 

uiteraard aanvullend ook gekeken worden naar transport van de machines en de inzet van aanvullende 

machines en installaties. Voor deze ketenanalyse is gekozen voor een specifiek project en een specifieke 

machine – een zandzuiger, ingezet in een zandwinning. Deze analyse dient als een nulmeting van de impact 

in de keten om te komen tot verbeteracties en doelstellingen (optimalisatie van machines).   

1.3 Opzet van de rapportage 

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

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

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

a. Beschrijven van de waardeketen; 

b. Bepalen van de relevante scope 3 emissie categorieën; 

c. Identificeren van partners in de waardeketen; 

d. Kwantificeren van de scope 3 emissies. 

 

In deze rapportage worden deze stappen achtereenvolgens toegelicht: 
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• Hoofstuk 2 Keuze voor ketenanalyse. Hierin wordt het project behandeld dat als onderwerp voor de 

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

veroorzakers van CO2-uitstoot per ketenstap;  

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

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

emissies gecalculeerd en wat zijn de uitkomsten; 

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

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

• Hoofdstuk 7 beschrijft de vervolgstappen voor monitoring van de CO2-emissies en de opschaling van de 

reductie in CO2-emissies.  

 
Informatie over de eisen die de CO2-Prestatieladder stelt aan ketenanalyses en de gebruikte methodiek bij 
het opstellen van de analyse is te vinden in Bijlage 1. Bijlage 2 geeft de gebruikte bronnen1 weer. 
 

 

1 Bronverwijzing wordt als volgt aangeduid: [1] , waarbij in Bijlage 2 de bron onder dit nummer kan worden gevonden.  
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2 KEUZE VOOR KETENANALYSE 

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

2.1 Bepaling relevante scope 3 emissie categorieën 

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

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

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

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

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

emissies optreden bij onderstaande categorieën:  

 CO2-emissiebronnen Smals Categorie Scope (3) 

# 1 Bouwstoffen (mix en handel) 
Aangekochte goederen en 

diensten 

Emissies van ingekochte bouwmaterialen, 

toeslagstoffen, zand- en grindwinning. 

# 2 Machines, brandstof afnemer 

Brandstof en energie 

gerelateerde activiteiten (niet in 

scope 1 of scope 2) 

Emissies uit brandstoffen voor machines die 

verhuurt worden, waarvan de afnemer 

verantwoordelijk is voor resulterende emissies. 

# 3 Wegtransport 
Downstream transport en 

distributie 

Emissies uit aanvullende diensten in transport, 

logistiek en baggeren, aanvullend op het werk van 

Smals. 

# 4 Machines, elektriciteit afnemer 

Brandstof en energie 

gerelateerde activiteiten (niet in 

scope 1 of scope 2) 

Emissies uit elektriciteitsverbruik door afnemer van 

materieel of materieeldiensten die Smals voor hen 

inkoopt en doorberekend 

# 5 Materieel 
Kapitaal goederen 

Upstream geleaste activa 

Emissies voor de productie van materieel voor 

inhuur, machinebouw, scheepsbouw, andere 

apparatuur en onderhoud. 

# 6 Machine-onderdelen 
Aangekochte goederen en 

diensten 

Emissies voor de productie van gereedschappen en 

onderdelen, installaties, materialen, componenten, 

bewerkingen en dienstverlening. 

Figuur 1 Resultaat rangordeanalyse 

 

De keuze voor het uitvoeren van de ketenanalyses door Smals is op deze rangorde gebaseerd en heeft 

geleid tot het onderzoeken van de CO2-uitstoot die gegenereerd wordt door: te aan derde (en intern) te 

verhuren machines en optimalisatie hiervan. Dit is de nummer twee uit de rangorde. 
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2.2 Uitleg onderwerp ketenanalyse 

De verhuur van machines aan derden (maar ook aan Smals zelf) is een belangrijke kernactiviteit van het 

bedrijf en hiermee ook een cruciale emissiebron.  

Derde partijen, maar ook Smals zelf, huren de machines bij Smals Verhuur B.V. (onderdeel van Koninklijk 

Smals N.V.; vanaf nu Smals Verhuur genoemd) in. Vervolgens worden de machines middels een extern 

logistiek bedrijf naar de productielocatie getransporteerd. Indien een derde partij de machine huurt, is deze 

ook verantwoordelijk voor de opbouw. Indien Smals zelf de machine inhuurt, verzorgt het bedrijf zelf op- en 

afbouw van de machines met behulp van ingehuurde kranen. Na gebruik (variërend tussen enkele weken tot 

aan maanden) worden de machines rechtstreeks naar de volgende productielocatie getransporteerd. 

Onderhoud vindt doorgaans op de locatie zelf plaats en wordt verzorgd door Smals Verhuur (met 

uitzondering van klein onderhoud tijdens het gebruik; dit wordt verzorgd door de medewerkers van de derde 

partij (of Smals zelf)). Heeft de machine het einde levensduur bereikt, dan demonteert Smals Verhuur de 

machine. Bruikbare delen worden hergebruikt of verkocht. Restafval wordt naar een ijzerhandelaar 

getransporteerd.  

 

Voor deze ketenanalyse is gekozen voor een project waarbij Smals zelf (en niet een derde partij) de 

machine inhuurt van Smals Verhuur. Dit omdat het eenvoudiger bleek om betrouwbare gegevens te 

achterhalen voor deze analyse, de nulmeting. Later kunnen de resultaten vergeleken worden met andere 

projecten waarbij de machine aan derden wordt verhuurt. In deze ketenanalyse wordt gekeken naar een 

diepwinzuiger. De gekozen functionele eenheid is de onttrokken hoeveelheid zand in m3 voor een specifiek 

project en een specifieke projectduur, gerelateerd aan de emissie van de ingezette zandzuiger (volledige 

keten). 

 

2.3 Uitgangspunten ketenanalyse 

De ketenanalyse focust op de emissies afkomstig van het representatieve zandwinningsproject door 

een in gebruik zijnde zandzuiger gerelateerd aan mineraalonttrekking per m3.  

Emissies van bepaalde ketenstappen zijn in procentuele verhouding teruggerekend naar deze 

projectduur om o.a. ook grondstoffen levering, productie, einde levensduur etc. mee te kunnen 

wegen. 

De ketenanalyse zal rekening houden met de gemiddelde levenscyclus van een dergelijke machine van 
geschatte 50 jaar. Dit kan geëxtrapoleerd worden naar meerdere jaren en/of meerdere machines, zodat 
deze ketenanalyse voor meerdere doeleinden gebruikt kan worden. Deze specifieke ketenanalyse focust 
echter op een representatief project en een bepaalde hoeveelheid draaiuren.  

Deze ketenanalyse representeert een nulmeting om in vervolganalyses de impact van de genomen 

maatregelen te kunnen monitoren.  

 

2.4 Ketenmodel 

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

Smals zelf de huurder van de machines, dan horen alle ketenstappenemissies bij Smals. Is een derde partij 

de huurder, dan is het brandstofverbruik op de winlocatie en het acuut onderhoud onderdeel van de 

emissies veroorzaakt door de derde partij. 
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Figuur 2 Ketenstappen 

 

Hieronder worden de ketenonderdelen in meer detail toegelicht.  

2.4.1 Winning, transport en productie 

 

Winning staal  

Zandzuigers bestaan voornamelijk uit stalen onderdelen. Deze specifieke zandzuiger weegt ongeveer 
109.930 kg. Experts nemen aan dat 99,25% van het gewicht de stalen onderdelen zijn.  
 
Staal is een legering, bestaande uit ijzer en koolstof. Er zijn veel verschillende legeringen met deze twee 
elementen, meestal ook met andere bestanddelen, er bestaan dus ook zeer veel soorten staal. De koolstof 
wordt gebruikt om een hoge treksterkte en hardheid te verkrijgen. 
 
In 2017 werd in totaal 1690 miljoen ton staal geproduceerd. De Volksrepubliek China is veruit de grootste 
producent met een wereldmarktaandeel van 50%. Duitsland is binnen de EU het grootste met 43 miljoen ton, 
gevolgd door Italië (24) en Frankrijk (16).2 Het grootste bedrijf in Nederland is Tata Steel B.V. te IJmuiden 
met een productie van ongeveer 7 ton per jaar. Voor deze ketenanalyse wordt de aanname gedaan dat het 
staal afkomstig is van Tata Steel3 (die inderdaad 1987, gedurende productie van de zandzuiger actief 
waren). 
 
Voor deze ketenanalyse wordt de totale CO2-emissie van het in te zetten staal teruggerekend op een 
specifiek project. Het percentage hangt af van de totale inzet (draaiuren) van de zandzuiger in verhouding 
met zijn levensduur en inzet in dit project.  
 
Recycling4 
Ruim een kwart van de wereldstaalproductie is afkomstig van gerecycled schroot. Schroot kan op 
verschillende manieren worden hersmolten naar staal. Is het staal gesmolten en voldoet het aan de gestelde 
eisen dan wordt het gegoten op de bekende manier. De kwaliteit van het schroot speelt een belangrijke rol. 
Sterk verontreinigd schroot geeft problemen bij het hersmelten. Daarom is het zorgvuldig selecteren van 
schroot in verschillende categorieën belangrijk. 
 
Het is helaas niet te achterhalen of tijdens productie van de zuiger in 1987 ook gerecycled staal is gebruikt.  
 

Transport van de grondstoffen naar de productielocatie 

Gezien de leeftijd van de zandzuiger is het niet mogelijk om de manier van transport van het staal te 
achterhalen. Er wordt aangenomen dat het staal direct van Tata Steel naar de productielocatie werd 
getransporteerd. Gezien de korte afstand tussen deze twee locaties en de ingewikkelde vaarwegen wordt de 

 

2 https://www.worldsteel.org/  
3 https://www.tatasteel.nl/  
4 https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/circulaire-economie/12087/tata-steel-staal-behoudt-kwaliteit-bij-elke-recycleslag  

https://www.worldsteel.org/
https://www.tatasteel.nl/
https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/circulaire-economie/12087/tata-steel-staal-behoudt-kwaliteit-bij-elke-recycleslag
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aanname gedaan dat het staal middels vrachtwagens werd vervoerd. De afstand tussen deze twee locaties 
bedraagt 86 kilometer.  
 
Er zijn geen details beschikbaar over de wijze van transport. Er wordt daarom slechts ‘vol transport’ 
geïncludeerd in de ketenanalyse (beladen met staal van Tata Steel naar de productielocatie) en niet de lege 
kilometers van het logistiek bedrijf naar Tata Steel. De aanname wordt gebaseerd op expertkennis (vaak 
rijden vrachtwagens meteen van ene projectlocatie door naar de andere).  
 
Voor deze ketenanalyse wordt de totale CO2-emissie van het transport teruggerekend op een specifiek 
project. Het percentage hangt af van de totale inzet (draaiuren) van de zandzuiger in verhouding met zijn 
levensduur en inzet in dit project. 
 

Productie  

Bij het specifieke project gaat het om een demontabele en via de openbare weg te transporteren 

diepwinzuiger. Deze bestaat uit een hoofdponton die uiteindelijk worden gekoppeld tot een zuiger van 31,17 

meter lang en 8,88 meter breed, met een gewicht van 82.000 kilogram. Hierbij horen nog verschillende 

onderdelen (5 pontons) die nodig zijn om de werking van de zuiger zelf te garanderen. Gezamenlijk komt dit 

uit op eerder vermelde 109.930 kg. De waterverplaatsing bedraagt 109,9 m3. De zandzuiger is voorzien van 

onderwaterpomp en binnenboordpomp (boosterpomp). 

 

 
Figuur 3 Voorbeeld diepwinzuiger 

 

Over de productie zelf is niets bekend, gezien de fabrikant De Groot Nijkerk Machinefabriek B.V. niet meer 

bestaat (De Groot is overgenomen door Damen Shipyard B.V. te Nijkerk). Wel kan in de komende periode 

als verbeterstap contact worden gezocht met een andere producent van vergelijkbare zandzuigers. Op deze 

manier kan informatie met betrekking tot de productie achterhaald worden, zoals manier van productie, 

gebruikte machines en verbruikt brandstof.  

Voor deze ketenanalyse wordt de totale CO2-emissie van de productie teruggerekend op het specifieke 

project. Het percentage wordt bepaald aan de hand van het aantal draaiuren dat de zandzuiger wordt 

ingezet in het specifieke project in verhouding tot de totale inzet (draaiuren) van de zandzuiger gedurende 

zijn levensduur. 

 

2.4.2 Transport en opbouw 

Transport van productielocatie naar koper 

Onderdeel van deze transportfase is het transport van de zandzuiger van de fabrikant naar de koper. De 
zuiger is in opdracht van Aannemingsbedrijf Geluk B.V. gebouwd. Geluk B.V. had een werkplaats in Cuijk 
aan de Havenlaan. Geluk B.V. is overgenomen door Smals. Er wordt een gemiddelde afstand gekozen van 
Nijkerk naar Cuijk van 86 kilometer.  
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Voor deze ketenanalyse wordt de totale CO2-emissie van dit deel van het transport teruggerekend op het 

specifieke project. Het percentage wordt bepaald aan de hand van het aantal draaiuren dat de zandzuiger 

wordt ingezet in het specifieke project in verhouding tot de totale inzet (draaiuren) van de zandzuiger 

gedurende zijn levensduur. 

Om de zandzuiger en alle bijhorende onderdelen van de fabrikant naar Smals Verhuur B.V. te transporteren, 
worden meerdere en verschillende transportmiddelen ingezet. Deze kunnen echter niet meer achterhaald 
worden. Hiervoor wordt een aanname gedaan (expertkennis) gebaseerd op het gewicht van de zandzuiger 
en de afstand tussen deze beide locaties (emissie per tonkilometer) en standaard vrachtwagens 
(gemiddelde EURO klasse, gemiddeld gewicht, etc.).  
 

Transport van koper naar winlocatie 

Tweede deel van het transport is van Smals Verhuur naar de projectlocatie. Het transport van Smals 
Verhuur naar de projectlocatie is sowieso puur voor dit project van toepassing. 
 
Om de zandzuiger en alle bijhorende onderdelen naar de projectlocatie te transporteren, worden meerdere 
en verschillende transportmiddelen ingezet. Afstand (507 kilometer), transportmiddelen, brandstoftype en 
brandstofverbruik zijn bekend. Onderstaand een overzicht afkomstig van het transportbedrijf zelf (Jan Kees 
Boer Transport B.V.):  
 

Vrachtwagen Type Vervoerde 
 

 Type  Aantal  Eenheid  

Daf (Trekker) 
Contar (oplegger) 

XF 460 
B1727 

Diverse onderdelen, ankers, 
A profiel etc. 

Diesel 
Adblue 

213 
8 

liter 

DAF (trekker) 
Nooteboom (oplegger) 

XF 480 
MCO 48 03V 

Ladder 16 x 3,5 x 2,7m –  
32 ton. 

Diesel 
Adblue 

224 
7 

liter 

DAF (trekker) 
Nooteboom (oplegger) 

XF 460 
MCOS-58-04V 

Voorponton Diesel 
Adblue 

155 
5 

liter 

Scania (trekker) 
Broshuis 

R450 
3ASD 

Achterponton 1 Diesel 
Adblue 

159 
5 

liter 

Volvo 
Faymonville 

FH16 
4bed6 > 8mtr 
deel 

Hoofdponton a 82 ton Diesel 
Adblue 

319 
7 

liter 

DAF (trekker) 
Nooteboom (oplegger) 

XF 480 
MCO 48 03V 

Ponton 10 x 2,8 + lier Diesel 
Adblue 

224 
7 

liter 

Daf (Trekker) 
Pacton (oplegger) 

XF 460 FT 
TXD 344 

Ladderbok + anker + 
diverse 

Diesel 
Adblue 

146 
7 

liter 

Scania (trekker) 
Pacton (oplegger) 

R450 
Semi dieplader 

Achterponton 2 Diesel 
Adblue 

159 
5 

liter 

Volvo (trekker) 
Pacton (oplegger) 

FH16 
Semi dieplader 

Voorponton 2 Diesel 
Adblue 

319 
7 

liter 

Scania (trekker) 
Nooteboom (oplegger) 

R450 
MCO 48 03V 

Boot 10 x 3 x 3,6 meter Diesel 
Adblue 

159 
5 

liter 

Volvo (trekker) 
Pacton (oplegger) 

FH 
FXD 342 

Diverse losse 
zuigeronderdelen 

Diesel 
Adblue 

159 
5 

liter 

DAF (trekker) XF 480 Ponton 10 x 2,8 + lier Diesel 
Adblue 

224 
7 

liter 

 
 

Opbouwfase 

Ter plekke worden verschillende machines (van een simpele boormachine tot aan een hijskraan) ingezet 
voor de opbouw van de zandzuiger.  
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Onderstaand is het materieel, benodigd voor de opbouw, vermeld dat de meeste impact (qua 
brandstofverbruik en daarom emissie-uitstoot) heeft. Het brandstofverbruik wordt gemonitord door de directe 
ketenpartner (Jenniskens kraanverhuur); de benodigde brandstof zelf wordt geleverd door Smals. 
 

• Kraan: Liebherr, euro klasse 6; tilvermogen 103 ton (Jenniskens kraanverhuur): kijkende naar dit project 

was het verbruik tijdens het rijden 678 liter diesel en het verbruik tijdens de werkzaamheden 28 liter 

diesel.  

 

Deze machine wordt gehuurd van een derde partij (zie bovenstaand). Het brandstofverbruik van deze 

machine is bekend en valt onder de emissies horende bij dit project en bij Smals, aangezien zij zelf voor de 

benodigde brandstof zorgen. 

Wordt de zandzuiger door een derde partij (aannemer) ingehuurd, is hij zelf verantwoordelijk voor de 

opbouw en voor de brandstof van de machines helpende bij de opbouw.  

Het transport van deze machine naar de productielocatie valt buiten de scope van deze ketenanalyse gezien 

het doel van de ketenanalyse de optimalisatie van de ingezette zandzuiger is. 

2.4.3 Gebruik 

Gedurende dit project is 655.000 m3 zand gewonnen. Er is 406.000 liter brandstof verbruikt, waaronder: 

• 20.000 liter witte diesel voor de bulldozer (1.217 draaiuren); 

• 2.625 liter witte diesel voor de graafmachine (995 draaiuren); 

• 2.875 rode diesel voor de boot; 

• 346.500 liter rode diesel voor de zandzuiger; 

• 34.000 liter B305 diesel voor de zandzuiger. 

 
Nb: voor witte en rode diesel wordt dezelfde emissie factor gehanteerd. 
 

Verder zijn onderstaande machines gebruikt, ingehuurd bij derden (brandstof verzorgd door Smals): 
 

• Graafmachine: Rups 22 ton, R05 Volvo EC220DL (Derks GWW): verbruik 2.625 liter diesel; 

• Bulldozer: Caterpillar D6T (Bijker Bulldozerverhuur): verbruik 20.000 liter diesel. 

 
Start van het project was 25-11-2019, einde van het project was 01-06-2020. In deze periode heeft de 
zandzuiger 22,2 weken gedraaid en maakte in totaal 1.000 draaiuren. Per week heeft de motor ca. 45 uur 
gedraaid. 
 
Bovenstaand project is een representatief voorbeeldproject waarbij een dergelijke zandzuiger wordt ingezet. 
De ketenanalyse is, zoals al vaker benoemd, opgesteld voor dit specifieke project.  
 
Kijkende naar de totale levensduur van een zandzuiger (inschatting expert 50 jaar) wordt de zuiger 
gemiddeld 36 weken per jaar ingezet en is in bedrijf. Per week levert een zuiger gemiddeld 45 draaiuren. Dat 
komt neer op ongeveer 81.000 draaiuren gedurende de genoemde levensduur. 
 
Wordt de zandzuiger door een derde partij (aannemer) ingehuurd, is hij zelf verantwoordelijk voor de 
brandstof van de zandzuiger. 
 

2.4.4 Onderhoud 

Een zandzuiger kent verschillende vormen van onderhoud. Het meest belangrijke is het acute onderhoud 
wat op locatie plaatsvindt gedurende het project. Acuut onderhoud wordt uitgevoerd door Smals zelf en 
emissies gerelateerd aan dit onderhoud horen daarom ook bij de emissies van deze ketenanalyse en bij 
Smals. Worden machines verhuurd aan derde partijen (aannemers) zorgen deze voor acuut onderhoud en 
horen de emissies afkomstig van dit onderhoud bij de derde partij.  
 

 

5 https://www.calpam.nl/brandstoffen/blauwe-diesel-20-tm-50/  

https://www.calpam.nl/brandstoffen/blauwe-diesel-20-tm-50/
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Een keer per 500 uur wordt door de machinist zelf de motorolie ververst, lucht-, olie-, en brandstoffilters 
gewisseld, klep ingesteld (indien nodig) enzovoort. Het meest belangrijke punt gedurende acuut onderhoud 
(naast het vastzetten van losse moeren of het vervangen van een stuk kabel e.d.) is het bijvullen van 
motorolie. Het is bekend hoeveel motorolie op locatie is bijgevuld door Smals. 
 
Zie onderstaand een overzicht van het verbruik gedurende het project.  
 

10 W 40 15 W 40 SAE 30 VG 32 VG68 Olietype 

55 214 4 0,7 60 Liters 

 
 
Groot onderhoud wordt uitgevoerd door Smals Verhuur. Dit onderhoud omvat vooral controles en revisies en 
is daarom moeilijk in CO2-emissies uit te drukken. Ook is de impact van een grote onderhoudsbeurt na 
20.000 resp. 40.000 uur in verhouding tot een project van 1.000 uur te verwaarlozen. Voor de volledigheid 
wordt dit type onderhoud hier kwalitatief beschreven. 
 
Er zijn drie soorten onderhoud/ inspecties (aan de verbrandingsmotoren): 
 
1.TA inspecties (technische analyse):  
Een speciale monteur van bij bijvoorbeeld CAT gaat na een bepaald aantal draaiuren de technische staat 
van de motor analyseren (o.a. met een endoscoop). Op basis hiervan wordt bepaald of een motor aan een 
“top” (kop) revisie toe is. 
 
2.Top (of kop) revisie:  
Dit is een onderhoudsbeurt bij bijvoorbeeld 20.000 uur waarbij buiten het reguliere onderhoud ook de 
cilinderkoppen en turbo’s worden uitgewisseld. De cilinderkoppen en turbo’s worden ingenomen en door de 
motorenleverancier weer gereviseerd voor hergebruik. 
 
3.Volledige revisie:  
Dit is een revisie (bijvoorbeeld na 40.000 uur) waarbij niet alleen de koppen en turbo’s, maar ook zuigers, 
bussen, lagers, nokkenassen, schalen etc. worden gemeten, bekeken en waar nodig uitgewisseld/ 
gereviseerd. 
 
 

2.4.5 Einde levensduur 

Aan het einde van de levensduur van de zandzuiger wordt deze door Smals Verhuur gedemonteerd. De 
specifieke zandzuiger in dit project heeft nog een verwachte levensduur van 20 jaar waardoor het niet 
mogelijk is om de afdankings-/ recyclingfase hiervan te achterhalen.  
 
Wel is bekend dat zuigers door Smals Verhuur in twee groepen worden gesplitst. Dat wil zeggen 
herbruikbare onderdelen van de zuiger (voor eigen hergebruik of geschikt voor verkoop) en restmaterialen 
(hoofdzakelijk staal) die afgeleverd worden bij een oud ijzerhandelaar of een recyclingbedrijf. Hier heeft 
Smals al ervaring mee; 2 duwbakken zijn in het verleden verkocht aan van Leeuwen Recycling in Rotterdam.  
 
In de komende periode kan deze ketenstap verder worden uitgewerkt, een mogelijke ketenpartner zou 
Leeuwen Recycling kunnen worden.  
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3 KETENPARTNERS 

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

• Wie zijn de ketenpartners? 

• Waar binnen de keten zitten de grootste emissies? 

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

 

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

3.1 Definitie ketenpartners 

Ketenpartners zijn partijen zowel upstream als downstream in de keten(s) van het bedrijf, waar het bedrijf 
mee samenwerkt. Dit kunnen bijvoorbeeld klanten, distributeurs, leveranciers of opdrachtgevers zijn.  
Bij het identificeren van ketenpartners moet onderscheid worden gemaakt tussen directe ketenpartners en 
indirecte ketenpartners. Directe ketenpartners zijn partijen in de keten waar Smals een contractuele relatie 
mee heeft, zoals toeleveranciers, afnemers, onderaannemers en opdrachtgevers. Indirecte ketenpartners 
zijn partijen waar Smals geen directe (contractuele) relatie heeft, zoals leveranciers van de 
onderaannemers. Informatie over de CO2-gegevens van indirecte ketenpartners zijn vaak moeilijker te 
verkrijgen vanwege de indirecte relatie. 
 
Volgens eis 5.A.3. in de CO2 prestatieladder, dient de te certificeren partij (Smals) van de directe (en 
potentiële) ketenpartners die relevant zijn voor de uitvoering van de scope 3 strategie, over specifieke 
emissiegegevens te beschikken die afkomstig zijn van directe ketenpartners. Waar mogelijk moet Smals ook 
van relevante indirecte ketenpartners emissiegegevens proberen te verkrijgen.  
 

3.2 Ketenpartners project 

Deze rapportage richt zich op de keten van verhuurde machines en de optimalisatie hiervan. Om een 
duidelijk beeld te krijgen welke partners bij welke ketenstap betrokken zijn, is contact gezocht met interne en 
externe experts. Aan de hand van hun input is de volgende tabel opgesteld met daarin de ketenpartners per 
ketenstap.  
 
Onderdeel keten Ketenactiviteit Ketenpartner Uitleg 

Winning grondstof Winning grondstof voor bouw 
machine 

Onbekend/ 
winningsbedrijf 

Keuze herkomst grondstoffen. 
 
De zuiger is gebouwd in 1987 en 
sindsdien in bezit van Smals. Het is 
onmogelijk om te achterhalen waar de 
grondstoffen voor de productie 
vandaan komen. 

Transport Transport grondstof naar 
productielocatie 

Onbekend/ logistiek 
bedrijf 

Keuze type transport. 
 
Gezien de koop van de machine meer 
dan 30 jaar geleden is, is het 
onmogelijk om te achterhalen wie op 
welke manier de grondstoffen naar de 
productielocatie heeft getransporteerd.  

Productie Productie van de machine De Groot Nijkerk 
Machinefabriek B.V. 
te Nijkerk (nu 
“Damen Dredging”) 

Manier van productie (design, gewicht, 
efficiëntie brandstof, type brandstof, 
etc.) 
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Onderdeel keten Ketenactiviteit Ketenpartner Uitleg 

De zuiger is gebouwd in 1987 en 
sindsdien in bezit van Smals Verhuur.  

Transport Transport naar Smals 
Verhuur 

Onbekend/ logistiek 
bedrijf 

Keuze type transport. 
 
Gezien de koop van de machine meer 
dan 30 jaar geleden is, is het 
onmogelijk om te achterhalen wie op 
welke manier de zuiger naar Smals 
Verhuur heeft getransporteerd 

Opbouw & gebruik Opbouw van de machine op 
locatie 
Gebruik van de machine 

Jenniskens 
Kraanverhuur 
 
Huurder: derde partij 
of Smals 
 
Bijker 
Bulldozerverhuur  
Derks GWW 
Graafmachine 
 
Klant: Teunesen 
Zand en Grint 

Manier van gebruik van machine 
(onnodige verspilling tegengaan). 
 
Ten behoeve van de opbouw maakt 
huurder gebruik van een kraan. De 
machines worden gehuurd bij 
verschillende partijen. Zo ook de 
benodigde bulldozer en graafmachine, 
ingezet tijdens het project. 
 
Smals heeft zelf de zuiger in bedrijf 
gehad 

Onderhoud Inspecties (acuut onderhoud) 
Groot onderhoud 

Acuut: 
Derde partij 
(aannemer) 
Smals 

De huurder (aannemer of Smals zelf) 
verzorgt zelf acuut onderhoud van de 
zuiger op locatie.  

Groot:  
Smals Verhuur 

Smals Verhuur verzorgt groot 
onderhoud op locatie.  

Einde levensduur  Smals Verhuur 
Recyclingbedrijven 
(o.a. Leeuwen 
Recycling) 

Manier van sloop en afvalverwerking. 
 
Gezien de zuiger nu al 30 jaar in bedrijf 
is en er nog geen plannen ter 
vervanging zijn, blijft het nu nog een 
aanname op welke manier (o.a. 
recycling) en in samenwerking met wie 
de sloop en verwerking plaatsvindt.  

Transport  Onbekend/ logistiek 
bedrijf 

Keuze type transport. 
 
(Zie bovenstaand).  

Tabel 1: Partners in de waardeketen 

 

Hieronder worden de ketenpartners per stap toegelicht. 

Productie 
De zandzuiger is sinds 1987 in bezit van Smals Verhuur. Geproduceerd is deze machine door De Groot 
Nijkerk Machinefabriek B.V. (nu “Damen Dredging”), een bedrijf gevestigd te Nijkerk.  
 
Het is daarom niet mogelijk om nadere kwantitatieve gegevens over grondstoffenwinning, productie of 
transport van toentertijd te achterhalen.  
Wel zijn productiebedrijven van dergelijke machines een belangrijke ketenpartner voor Smals in de 
toekomst, kijkende naar de optimalisatie van deze machines om emissiereductie te bereiken. Damen 
Dredging is hier een goed voorbeeld voor. Een samenwerking is hierdoor enorm belangrijk om samen aan 
de optimalisatie van de machines te kunnen werken.  
 

Opbouw en gebruik 

De zandzuiger wordt verhuurd door Smals Verhuur aan een derde partij (aannemer) of Smals zelf. De 

aannemer of Smals is hierdoor verantwoordelijk voor het gebruik van de machine gedurende de actieve 

productieweken. Een belangrijke ketenpartner vormt hierdoor het team medewerkers dat op locatie de 

machine in bedrijf heeft. Zij zijn verantwoordelijk voor af- en instellingen van de machine, vorm van gebruik 

en kleinschalig onderhoud die de emissies gedurende de gebruiksfase bepalen.  

Om de zandzuiger te kunnen gebruiken, moet deze middels extra machines op de plek van productie 

worden gebracht. De machine met de meeste impact is: 
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• Kraan: Liebherr 103 ton (Jenniskens kraanverhuur) 

 

Deze worden bij derde partijen ingehuurd, de benodigde brandstof wordt echter door de huurder zelf 

aangeleverd. Hierdoor zijn de medewerkers van het project zelf weer een belangrijke ketenpartner in deze 

ketenstap.  

Twee andere belangrijke machines voor de productie zijn: 

• Graafmachine Rups 22 ton, R05 Volvo EC220DL (Derks GWW); 

• Bulldozer: Caterpillar D6T (Bijker Bulldozerverhuur). 

 

Ook deze worden bij derde partijen ingehuurd. De benodigde brandstof wordt echter door de huurder zelf 

aangeleverd. Hierdoor zijn de medewerkers van het project zelf weer een belangrijke ketenpartner in deze 

ketenstap. 

De klant van dit project was Teunesen Zand en Grint. Afhankelijk van de winlocatie en de locatie waarvoor 

de zand wordt gebruik, heeft de klant invloed op de manier van transport en de af te leggen 

transportkilometer. 

Onderhoud 
Kleinschalig onderhoud (o.a. aandraaien moeren of bijvullen motorolie) gebeurt op locatie door Smals zelf. 
Grootschalig onderhoud na afloop van een project vindt ook op locatie plaats maar wordt echter uitgevoerd 
door Smals Verhuur.  

- Onderhoud 20.000 draaiuren 
- Groot onderhoud 40.000 draaiuren 

 
De belangrijke partij in deze fase is dus Smals Verhuur. Daarnaast hebben de medewerkers van de huurder 
(derde partij of Smals zelf) invloed op het gebruik van de machines en daarmee invloed op de noodzaak tot 
onderhoud en de vorm van onderhoud.   
  
Einde levensduur 
De specifieke zandzuiger van de voorliggende ketenanalyse is al sinds meer dan 30 jaar in gebruik en zal, 
volgens experts bij Smals, ook nog minimaal 20 jaar ingezet kunnen worden. Aan het einde van de 
levensduur is gepland dat de zandzuiger gedemonteerd wordt. Alle nog bruikbare onderdelen worden 
gedemonteerd voor eigen gebruik of worden verkocht naar o.a. kopers in Duitsland. Wat overblijft is 
voornamelijk oud ijzer, deze hoeveelheid wordt afgedragen aan een sloper/ oud ijzerhandelaar of aan een 
recyclingbedrijf. 
 
Hierdoor speelt Smals Verhuur zelf ook in deze ketenstap een belangrijke rol, kijkende naar het gedeelte wat 
hergebruikt kan worden. Des te meer gerecycled/ hergebruikt kan worden, des te minder wordt afgevoerd. 
Ook het recyclingbedrijf is een belangrijke ketenpartner die in een volgende stap er nader bij betrokken 
kunnen worden.  
  

3.3 Conclusie betrokkenheid ketenpartners 

Er kunnen als grootste kansen voor verbetering worden genoemd: 

1. Transitie van fossiele brandstof naar elektrische motoren: 

a. Elektrische kabels; 

b. Accupacks op pontons; 

2. Efficiëntie van de motoren zelf verhogen om het verbruik omlaag te brengen; 

3. Gebruik maken van lichter materiaal voor de machines zelf, wat in gereduceerd brandstofverbruik 

resulteert. 

Kijkende naar een mogelijke optimalisatieslag van de machines, is samenwerking tussen Smals Verhuur en 

Smals evenals cruciaal.  

Uiteraard hangen bovengenoemde kansen nauw samen met de productie van de machines bij een nieuwe 

aankoop. De producent van machines die benodigd zijn bij diverse projecten van Smals, kan in de toekomst 

betrokken worden om efficiëntere, zuinigere en lichtere machines te ontwikkelen, aangedreven door een 

alternatieve brandstof.  
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Kijkt men verder dan de machine zelf, dan is het te adviseren om ook naar het transport en einde levensduur 

te kijken. Kan dit efficiënter? Kan een alternatief transportmiddel gekozen worden? Kan het staal worden 

gerecycled? Om antwoorden te vinden op deze vragen dient contact gezocht te worden met het logistieke 

bedrijf en met de afvalverwerkingsbedrijven.  

Het is zinvol om in de komende periode contact te zoeken met in ieder geval de twee belangrijkste 

ketenpartners om volgende stappen te overwegen. Om hier alvast een eerste indruk van te geven, zijn de 

CO2-emissies toegekend aan de verschillende ketenstappen.  
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4 KWANTIFICEREN VAN EMISSIES 

Dit hoofdstuk beschrijft: 

• de dataverzameling; 

• de functionele eenheid van de analyse; 

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

• de berekende CO2-emissies. 

 

4.1 Dataverzameling 

Eisen datakwaliteit CO2-Prestatieladder 

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

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

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

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

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

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

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

voorzien om later alsnog primaire data te krijgen.  

Dataverzameling voor de ketenanalyse  

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

verkregen uit de volgende bronnen, weergegeven in de bijlage. 

4.2 Functionele eenheid 

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

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

gedefinieerd. 

 

 
De ketenanalyse zal rekening houden met een gemiddelde levenscyclus van een machine van 50 jaar. Dit 
kan geëxtrapoleerd worden naar meerdere jaren en/of meerdere machines, zodat deze ketenanalyse voor 
meerdere doeleinden gebruikt kan worden. Deze specifieke ketenanalyse focust echter op een 
representatief project en een bepaalde hoeveelheid draaiuren.  
 

4.2.1 Uitsluitingen 

Voor deze ketenanalyse zijn de volgende uitsluitingen bepaald: 

• Diverse kleine machines en apparatuur (boormachines e.d.) t.b.v. plaatsing en opbouw en afbouw 

zandzuiger op locatie zijn buiten beschouwing gelaten;  

• Transport van extra machines naar de winlocatie nodig voor de opbouw van de zandzuiger is buiten 

beschouwing gelaten;  

• Transport van winlocatie naar volgende projectlocatie valt onder de scope van het volgende project;  

Functionele eenheid 

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

product. De functionele eenheid luidt: 

Emissies afkomstig van het representatieve zandwinningsproject door het in gebruik hebben van 

een zandzuiger gerelateerd aan mineraalonttrekking per m3.  

Emissies van bepaalde ketenstappen zijn in procentuele verhouding teruggerekend naar deze 

projectduur om o.a. ook grondstoffen levering, productie, einde levensduur etc. mee te kunnen 

wegen. 

De ketenstappen van een ketenanalyse zijn meegenomen zo ver mogelijk.  
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• Transportbewegingen van de medewerkers van het project zijn buiten beschouwing gelaten.  

 

4.2.2 Invloeden op de CO2-emissie per functionele eenheid 

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

• Hoe intensiever de zandzuiger wordt gebruikt, hoe vaker de machine moet worden onderhouden (acuut 

onderhoud). Meer onderhoud zal de CO2 -emissies die vrijkomen bij deze levensfase doen stijgen.  

• Hoe inefficiënter (gedrag medewerker/ gebruiker) de zandzuiger wordt gebruikt, hoe meer brandstof de 

machine zal verbruiken. Hoger brandstofverbruik zal de CO2-emissies die vrijkomen bij deze levensfase 

doen stijgen. 

 

4.3 Berekende CO2-emissies 

Deze paragraaf geeft de resultaten van de CO2-berekening weer. Het Exceldocument ‘Smals ketenanalyse 

optimalisatie machines’ geeft een gedetailleerde beschrijving van de berekening van de CO2-emissies. Een 

gedetailleerde analyse van de resultaten vindt plaats in Hoofstuk 5.  

Totaaloverzicht: CO2-emissies per ketenstap 

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

Ketenanalyse  Emissie totaal (kg CO2) 
Emissie (kg CO2)/ m3 onttrokken 
zand 

Winning en productie 

Winning grondstof 6.331 0,009 

Transport grondstoffen 13 0,000 

Productie n.b. n.b. 

Opbouwfase 

Transport 7.959 0,012 

Opbouw 2.280 0,003 

Gebruik 

Gebruik 1.213.290 1,852 

Onderhoud 

Acuut onderhoud 912 0,001 

Einde levensduur 

Demonteren zandzuiger n.b. n.b. 

Transport onderdelen n.b. n.b. 

Hergebruik/ doorverkoop  n.b. n.b. 

Oud ijzer handelaar Recycling n.b. n.b. 

TOTAAL 1.230.784 1,879 

 kg CO2-emissies per ketenstap, nulmeting 
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Zoals te zien heeft de gebruiksfase van de zandzuiger de meeste invloed op de totale emissie en de emissie 

per m3 onttrokken hoeveelheid zand. Dat betekent wederom dat de efficiëntie van de machine zelf impact 

heeft op de verbruikte hoeveelheid brandstof en daarom op de emissie in deze fase.   

Om een beter beeld te krijgen met welke partners Smals moet gaan praten om deze CO2-emissies te 

reduceren, wordt in de volgende paragraaf ingegaan op de CO2-emissies per ketenpartner per ketenstap.  
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CO2-emissie per ketenpartner 

Voor de CO2-emissies in alle stappen zijn verschillende (onder)aannemers verantwoordelijk. In de tabel wordt de verdeling van de CO2-emissies per ketenstap 

en ketenpartner weergegeven. 

Vergelijking 2: kg CO2-emissie per ketenpartner 

Onderdeel keten Ketenactiviteit Ketenpartner CO2 emissies 

   Kg CO2 emissies (totaal) Percentage tov totale 
CO2 emissies 

Winning grondstof, 
tansport, productie 

Winning grondstof Onbekend/ winningsbedrijf 
 

6.331 0,514 % 

Transport grondstof Onbekend/ logistiek bedrijf 
 

13 0,001 % 

Productie zandzuiger De Groot Nijkerk Machinefabriek B.V. te Nijkerk (nu “Damen 
Dredging”) 

n.b. n.b. 

Opbouw Transport Onbekend/ logistiek bedrijf 7.959 0,646 % 

Opbouw Jenniskens Kraanverhuur 
Huurder: derde partij of Smals 
 

2.280 0,185 % 

Gebruik Gebruik Huurder: derde partij of Smals 
Bijker Bulldozerverhuur  
Derks GWW Graafmachine 
Klant: Teunesen Zand en Grint 

1.213.290 98,578 % 

Onderhoud Acuut onderhoud 
Groot onderhoud 

Acuut: 
Derde partij (aannemer) 
Smals 

912 0,074 % 

Groot:  
Smals Verhuur 

Te verwaarlozen  

Einde levensduur Demonteren zandzuiger 
 

Smals Verhuur 
 

n.b. n.b. 

Transport onderdelen Onbekend/ logistiek bedrijf n.b. n.b. 

Hergebruik/ doorverkoop Smals Verhuur 
Derde partij/ koper 

n.b. n.b. 

Oud ijzerhandelaar/ 
recycling 

Recyclingbedrijven (o.a. Leeuwen Recycling) n.b. n.b. 

 
In deze tabel is te zien dat de gebruiksfase de meeste impact heeft op de emissies, met een grote afstand gevolgd door transport en winning van de grondstof 
(staal).  De meest belangrijke ketenpartner is daarom de producent van de machines. Zij hebben invloed op het design van de machines en daarmee de 
efficiëntie van de motoren en het brandstofverbruik maar ook op het brandstofverbruik tijdens de transportfases (gewicht machines) en de recyclingfase 
(makkelijk demonteerbaar). 
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5 CONCLUSIE 

Met onderhavig rapport is een nulmeting gedaan op de emissies van een zandzuiger voor een specifiek 
project. Doelstelling is de optimalisatie van dergelijke machines om 
.    
De functionele eenheid waarmee gerekend is: 
Emissies afkomstig van het representatieve zandwinningsproject door het in gebruik hebben van een 
zandzuiger gerelateerd aan mineraalonttrekking per m3.  
Emissies van bepaalde ketenstappen zijn in procentuele verhouding teruggerekend naar deze 
projectduur om o.a. ook grondstoffen levering, productie, einde levensduur etc. mee te kunnen 
wegen. 
 
Voor deze functionele eenheid is gekeken waar de meeste CO2 emissies in de gehele keten optreden. 
  

CO2-emissies per ketenstap  

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

emissies per ketenstap. 

 

Figuur 4 Resultaat analyse 
 

Zoals te zien heeft de gebruiksfase van de zandzuiger de meeste invloed op de totale emissie en de emissie 
per m3 onttrokken hoeveelheid zand met bijna 99%. Dat betekent wederom dat de efficiëntie van de 
machine zelf impact heeft op de verbruikte hoeveelheid brandstof en daarom op de emissie in deze fase  
 
Invloed ketenpartners 
In deze ketenanalyse zijn ook de CO2-emissies gerelateerd aan de ketenpartner. Hieruit is voortgekomen dat 
de gebruiksfase de meeste impact heeft op de emissies, met een grote afstand gevolgd door transport en 
winning van de grondstof (staal).  De meest belangrijke ketenpartner is daarom de producent van de 
machines. Zij hebben invloed op het design van de machines en daarmee de efficiëntie van de motoren en 
het brandstofverbruik maar ook op het brandstofverbruik tijdens de transportfases (gewicht machines) en de 
recyclingfase (makkelijk demonteerbaar). 
  

Monitoring van de CO2-emissies  

Smals moet op de uitkomsten van deze ketenanalyse acties nemen om haar CO2-emissies in de keten te 

verminderen. Deze acties moeten conform de eisen van de CO2-Prestatieladder gemonitord worden. Hierin 

is het van belang om mee te nemen dat Smals in de komende maanden al de verhuurde machines gaat 

monitoren op haar CO2-emissies (zie vervolgstappen voor meer detail en doelstellingen).  

 

Winning grondstoffen Transport grondstoffen

Transport zandzuiger naar winlocatie Opbouwen zandzuiger

Gebruik Onderhoud: acuut onderhoud
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6 REFLECTIE 

 

6.1 Data verzameling 

De analyse is voor een belangrijk deel gebaseerd op primaire data die aangeleverd is door Smals. 

De gegevens zijn gebaseerd op bijgehouden gegevens en aannames. Bronnen zijn weergegeven in de 

bijlage. 

Voor enkele onderdelen zijn aannames gedaan. Bijvoorbeeld voor de winning van de grondstoffen gebruikt 
voor de productie van de zandzuiger, transport en productie van de zandzuiger zelf. De machine is ouder 
dan 30 jaar, hiervoor kon geen primaire data meer worden achterhaald. Ook voor afvalverwerking (einde 
levensfase) moeten aannames gemaakt worden, gezien de zandzuiger nog minimaal 20 jaar in bedrijf zal 
zijn.  
  

6.2 Representativiteit van functionele eenheid 

De gekozen functionele eenheid is kortgezegd de onttrokken hoeveelheid zand in m3 voor een specifiek 

project en een specifieke projectduur, gerelateerd aan de emissie van de ingezette zandzuiger (volledige 

keten). In deze ketenanalyse wordt voornamelijk gekeken naar de gebruiksfase van de machine en een 

mogelijke optimalisatie hiervan. De verbruikte hoeveelheid brandstof voor dit project is beschikbaar. 

Daarnaast is vastgelegd wanneer de machine moet worden onderhouden (maximale draaiuren) en hoe de 

machine getransporteerd wordt.  

 

Niet elk project lijkt op het andere project, echter inzet, draaiuren, transport en onderhoud zijn goed 

vergelijkbaar met andere projecten. Verder is het van belang om de focus te houden op de efficiëntie van de 

machine zelf, die niet afhankelijk is van het type project, projectduur, etc. Het is immers het doel om de 

emissie per m3 onttrokken zand te reduceren.  

 

Het verbruik is minder goed vergelijkbaar gezien die afhankelijk is van de samenstelling van het materiaal, 

de diepte waarop het materiaal gewonnen wordt en de afstand van de persleiding.  

 

6.3 Aanbevelingen voor verbetering van de ketenanalyse 

De ketenanalyse is gebaseerd op de meest reële beschikbare data op dit moment. Onderstaand enkele 

aanbevelingen om de ketenanalyse te verbeteren. 

• Meer informatie over de productie van de machines zelf (incl. winning grondstoffen en transport). Op dit 

moment is er geen communicatie geweest met de producent van de machine. Hij kan mogelijk meer 

inzicht geven in de grondstoffen en het transport, evenals de productieomstandigheden zelf. Voor nu zijn 

de emissies gebaseerd op aannames. Deze verbeterstap is vooral belangrijk bij optimalisatie van nieuwe 

machines en niet bij al bestaande machines (gedurende een moment van natuurlijke vervanging). Als 

ketenpartner kan contact worden gezocht met actuele fabrikanten van dergelijke zandzuigers. 

 

• Hetzelfde geldt voor het einde van de levensduur. Hier kan contact worden gezocht met o.a. de oud ijzer 

handelaar en recyclingbedrijven om inzicht te krijgen in hergebruik van het nog bruikbare materiaal/ staal. 

Ook kan een driehoek samenwerking in gang worden gezet tussen de fabrikant, Smals en een 

recyclingbedrijf om afgedankte zandzuigers meteen efficiënt te recyclen en het staal opnieuw in te zetten.  

 

6.4 Maatschappelijk voortschrijdend inzicht 

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

Het in kaart brengen van de keten van een zandzuiger gebruikt in een specifiek project is een ingewikkeld 
proces geweest. Veel ketenpartners in deze keten kennen elkaar (nog) niet (producent machine, 
afvalverwerker, etc.). Andere ketenpartners zijn nauw betrokken bij het proces en staan ervoor open om 
samen te werken met Smals.  
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Arcadis heeft door ondersteuning van Smals een groot deel van de keten in kaart kunnen brengen. Dit heeft 
niet alleen geholpen bij het inzichtelijk maken van de CO2-emissies. Het heeft ook duidelijk laten zien dat de 
keten efficiënter ingericht kan worden.  

Een producent van dergelijke machines kan immers ook de oude restmaterialen efficiënt omsmelten tot een 
nieuwe machine, waardoor de afvalverwerker en het bijbehorende extra transport niet nodig is. Sturen op 
circulair gebruik geeft een CO2-reductie in de winning en het transport van grondstoffen. Hier wordt echter 
nog niet op gestuurd vanuit Smals omdat zij geen inzicht hadden in deze fase van de keten.  

Onderhavige ketenanalyse heeft zich vooral gefocust op de machine zelf, de optimalisatie van de machine 
en de doelstelling om door optimalisatie en aanpassing van de machine een efficiëntie-verbetering te 
bereiken. De ketenanalyse heeft inzicht verschaft en geeft duidelijke aangrijpingspunten voor het bedrijf om 
de machine efficiënter en daarmee met minder uitstoot van CO2-emissies te kunnen gebruiken.  
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7 VERVOLGSTAPPEN 

CO2-emissies monitoren 
Om continu de gegevens te kunnen monitoren wordt aanbevolen om de CO2-emissies bij elk project op te 
nemen op basis van de huidige ketenanalyse. Na uitvoering van het project zullen de reële gegevens 
worden opgevraagd, zoals de daadwerkelijke verbruiken, transportafstanden en de manier van 
afvalverwerking (enzovoort).  
 
Na elk project kan dan worden geanalyseerd of de aannames nog steeds kloppen of dat deze bijgesteld 
moeten worden. Dit heeft als bijkomende belangrijk voordeel dat de gegevensverzameling reeds bij de start 
van het project opgestart wordt. Dit zorgt voorvolledige en accurate dataverzameling.  
 
Dit kan gedaan worden voor verhuurde machines aan derde partijen en aan Smals zelf.  
 
Vergelijken CO2-emissies 
Doorgaand op bovenstaande aanbeveling geeft het meer inzicht in de CO2-emissies wanneer de CO2-

emissies worden vergeleken tussen de projecten (vergelijking CO2-emissie per functionele eenheid; 
onttrokken zand m3). Indien Smals dit structureel gaat doen, zal zij betrouwbaardere CO2-emissie gegevens 
krijgen en duidelijker kunnen laten zien hoeveel CO2 bespaard kan worden door optimalisatie van de 
machines. 
 
Onderzoeken 
Het is belangrijk om te onderzoeken of tijdens een groot onderhoud de motoren zelf kunnen worden 
aangepast om deze efficiënter te laten draaien (modificatie motoren) wat wederom een reductie in 
brandstofverbruik betekent. Dit onderzoek dient uitgevoerd te worden in samenwerking met Smals Verhuur.  
 
Het tweede onderzoek behandelt het gewicht van het materieel zelf. Kan tijdens een onderhouds- of 
vervangingsperiode gekozen worden voor minder of ander materiaal om de zandzuiger in zijn geheel lichter 
te maken (met alle voordelen van dien)?   
 
Afname elektrische machine in 2020/2021 
Opstellen van een vergelijkende ketenanalyse van de nieuw in te kopen elektrische machine om het verschil 
in CO2-emissies van een gewone zandzuiger te analyseren. Waar liggen de grote emissiereducties per m3 
onttrokken zand? Welke ketenstappen zijn hierbij belangrijk? Welke ketenpartners horen hier bij? 
 
Aanvullen ketenstap productie 

a. Gebaseerd op aannames en vergelijkbare studies; 
b. Contact opnemen met een fabrikant van zandzuigers om proces productie te achterhalen. 

 
Om de CO2-emissies in de keten verder te reduceren en de machines al vanaf de productie optimaal te 
ontwikkelen, zal Smals samen met Smals Verhuur en producenten van de benodigde machines in overleg 
moeten treden. In dit overleg zal de huidige manier van produceren, maar ook het design zelf onder de loep 
moeten worden genomen. De kansen voor meer en beter gebruik van gerecycled materiaal en het geven 
van de voorkeur aan producenten die circulair produceren zijn mogelijkheden die CO2-reductie in de keten 
mogelijk maken. Smals zal over deze bevindingen met de ketenpartners in gesprek gaan.  
 
Aanvullen ketenstap einde levensduur 

a. Proces einde levensduur intern uitzoeken (hoeveelheden etc.); 
b. Contact opnemen met een recyclingbedrijf om mogelijkheden tot recycling te bespreken. 

 
Afvalverwerking is een belangrijk onderdeel bij een machine van deze ordergrootte. Een aanzienlijk deel van 
de onderdelen kan zelfs aan het einde van de levensduur gedemonteerd en hergebruikt worden. Wat het 
bedrijf zelf niet kan hergebruiken, kan worden verkocht. Restafval is vaak oud ijzer. Hier kan, zoals al 
bovenstaand benoemd, gekeken worden naar een circulaire toepassing in de volgende generatie machines 
om de CO2-emissie afkomstig van nieuwe grondstoffenwinning te reduceren – recycling dus. 
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BIJLAGE 1: EISEN, METHODIEK EN BETROKKENEN 

Eisen vanuit CO2-Prestatieladder 

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

3.1, 2020). De CO2-Prestatieladder stelt de volgende (rand)voorwaarden: 

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

uitvoeren van de PMC-analyse.  

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

opdracht van een klant is niet toegestaan.  

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

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

door het uitvoeren van de PMC-analyse.  

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

herkenbare structuur van elke ketenanalyse:  

a. Beschrijf de betreffende keten.  

b. Bepaal welke scope 3 categorieën relevant zijn. 

c. Identificeer de partners in de keten.  

d. Kwantificeer de scope 3 emissies. 

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

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

 

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

Protocol Scope 3 Standard. 

Methodiek ketenanalyse 

De ketenanalyse is opgedeeld volgens de hoofdmodules van de Europese bepalingsmethoden  
EN 15804 en de EN 159786 met inpassing van voor Nederland toepasselijke scenario's (2014).  

 
PRODUCTIEFASE (A1-3) 
De productiefase is verdeeld in drie stadia:  

1. Grondstofwinning (stadium A1). 

2. Transport van grondstofwinning naar de productielocatie van de grondstoffen (stadium A2). 

3. Productie van materialen op basis van de gewonnen grondstoffen (stadium A3).  

 

BOUWFASE (A4-A5) 
De bouwfase is verdeeld in twee stadia: 

1. Transport naar bouwlocatie (stadium A4).  

2. Bouw en installatieproces, aanleg (stadium A5).  

 

GEBRUIKSFASE (B1-B7) 
De gebruiksfase is grofweg opgedeeld in twee delen: het gebruik en het onderhoud. Het gebruik beslaat het 
gebruik van het product dat in de productiefase is gemaakt. Het onderhoud wordt ook wel de instandhouding 
genoemd en is gericht op het onderhouden van het product, zodat het zijn functie behoudt.  
 

SLOOP- EN VERWERKINGSFASE (C1-4) 
Deze fase richt zich vooral op de deconstructie (deconstruction, demolition), het transport van de materialen 
na deconstructie naar de afvalverwerker, het afvalverwerkingsproces (waste processing) en de uiteindelijke 
verwijdering van de materialen (disposal).  

 

6 Zie voor meer informatie over de bepalingsmethodes: 

https://www.milieudatabase.nl/imgcms/20141125_SBK_Bepalingsmethode_versie_2_0_definitief.pdf  

https://www.milieudatabase.nl/imgcms/20141125_SBK_Bepalingsmethode_versie_2_0_definitief.pdf
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BIJLAGE 2: BRONNEN 

 

Nr Organisatie Bron 

1 Smals 

Verbruikte hoeveelheid brandstof 

Productiedraaiuren/ projectduur 

Acuut onderhoud/ details en hoeveelheden 

Hoeveelheid zand gewonnen gedurende project 

Einde levensduur/ afvalverwerking 

2 Smals Verhuur 
Specificaties zandzuiger/ producent 

Groot onderhoud 

3 Jan Kees Boer Transport 
Transportgegevens (type vrachtwagen & hoeveelheid brandstof) naar 

productielocatie 

4 Derks GWW Graafmachine (specificaties & hoeveelheid brandstof) 

5 Bijker Bulldozer Bulldozer (specificaties & hoeveelheid brandstof) 

6 Jenniskens Kraan (specificaties & hoeveelheid brandstof) 

7 Teunesen Zand en Grint Te baggeren hoeveelheid zand 

8 
De Groot Nijkerk Machinefabriek B.V. 

te Nijkerk (nu “Damen Dredging”) 
Specificaties zandzuiger 
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