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1 | Inleiding en verantwoording  

In het kader van het behalen van niveau 5 op de CO2-Prestatieladder voert Acon B.V. een 

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

ketenanalyse over het staal en ijzerverbruik tijdens projecten. 

1.1 Activiteiten Acon B.V. 

Acon B.V. is een toonaangevend bedrijf dat zich bezig houdt met het fabriceren, leveren en 

aanbrengen van hek- en rasterwerken, faunavoorzieningen, beschoeiingen en wild- en 

veeroosters. 

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. In het geval van Acon B.V. zal gekeken worden naar het terugdringen van het 

ijzer en staalgebruik tijdens het leveren van hek- en rasterwerk. 

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. 

Acon B.V. zal op basis van deze ketenanalyse stappen ondernemen om partners binnen de 

eigen keten te betrekken bij het behouden van de reductiedoelstellingen.  

1.4 Verklaring ambitieniveau 

Acon B.V. zit in de middenmoot in de keten. Ze hebben CO2-Prestatieladder Niveau 5, waar ze 

zich onderscheiden van andere partijen. Wel zorgen aanbestedingseisen ervoor dat de 

ontwikkelingen niet altijd even snel gaan als het eventueel zou kunnen: men is afhankelijk van 

wat andere partijen eisen en wat de mogelijkheden zijn. 

1.5 Leeswijzer 

In dit rapport presenteert Acon B.V. de ketenanalyse van “Reductie materiaalgebruik 

dubbelstaafmat hekwerk”. 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: Reductiemogelijkheden 

• 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 Acon B.V. het meeste invloed heeft 

om de CO2-uitstoot te beperken.  

 

De achterliggende berekeningen zijn terug te vinden in bijlage de kwalitatieve analyse 

(Document Scope 3 Analyse Acon). 

2.1 Selectie ketens voor analyse 

Acon B.V. 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: 

• Beveiliging – semi-overheid 

• Beveiliging – private partijen 

Door Acon B.V. is gekozen om één ketenanalyse te maken van een product uit de categorie 

“beveiliging – semi-overheid”. De reden hiervoor is dat de meeste werkzaamheden van Acon 

B.V. hier worden uitgevoerd. 

2.2 Scope ketenanalyse 

Bij “beveiliging – semi-overheid” moet gedacht worden aan projecten die voor ProRail 

uitgevoerd worden aan het spoor. Dit houdt o.a. het plaatsen van suïcidehekken langs het spoor 

in. Dit om onbevoegden toegang tot het spoor te ontzeggen. Dit kunnen spoorlopers zijn, maar 

ook mensen – zoals de naam het doet vermoeden – die suïcide willen plegen. 

Voor het plaatsen van deze hekken wordt gebruik gemaakt van dubbelstaafmat hekwerk van 

183cm hoog die conform SPC00274 en verzinkt en gecoat RAL 6009 (kleur: dennengroen) 

geleverd worden. Van deze eisen mag Acon B.V. niet afwijken. ProRail heeft als wens dat 

hekwerk een theoretische levensduur van 40 jaar moet hebben vanuit life-cycle eisen. Dit is als 

wens geformuleerd in de aanbesteding, aangezien de moeilijke aantoonbaarheid van de 

levensduur van hekwerk in praktijkomstandigheden. 

In 2017 heeft Acon B.V. door SGS Search Ingenieursbureau B.V. een Cradle-to-Grave LCA laten 

uitvoeren met betrekking tot Draadmathekwerk. In navolging daarvan heeft SGS Search 

Ingenieursbureau B.V. in opdracht van ProRail in 2017 een ketenanalyse uitgevoerd over 

draadmathekwerk met het eerstgenoemde rapport van Acon B.V. als input. Als één van de 

reductiemogelijkheden is hier het volgende benoemd: 

“Verlagen van het aantal bevestigingspunten, minder arbeidstijd, 

Schatting potentiële CO2-emissie, reductie: 0,2% 

Vanuit de SPC000274 norm is voorgeschreven dat er minimaal iedere 40 cm een verbinding 

tussen de draadmat en de paal aanwezig moeten zijn. Het uitgangpunt hiervan is, volgens de 

leverancier, dat dit een minimale vertragingstijd borgt wanneer vandalen het hekwerk willen 

slopen. Echter, de leveranciers geven aan dat in de praktijk mensen over het hek klimmen of 

dat het hek omvergetrokken wordt. Het verminderen van het aantal bevestigingspunten heeft 

geen invloed op de vertragingstijd en zal het materiaalgebruik wel iets verminderen.”  

(bron: Rapportage CAT III LCA draadmathekwerk 26.17.00395,1 Definitief blz. 24) 
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Acon B.V. maakt gebruik van één bevestigingspunt. Hier is in 2019 een gesprek over geweest 

met ProRail. In deze ketenanalyse zal hier wel verder op ingegaan worden met een ander idee, 

namelijk: het reduceren van het materiaalgebruik door gebruik te maken van 3,0m 

dubbelstaafmat hekwerk in plaats van 2,5m dubbelstaafmat hekwerk. 

Iin deze ketenanalyse wordt een project vergeleken waarbij verschillende breedtes van 500m 

dubbelstaaf hekwerk wordt toegepast op een project. De verschillende breedtematen voor het 

hekwerk die vergeleken worden zijn 2,5m dubbelstaaf en 3,0m dubbelstaaf hekwerk. De 

verschillende breedtes en daarbij behorende bevestigingspunten kunnen mogelijk aanleiding 

zijn voor CO2-reductie in de keten. Op deze manier wordt wel voldaan aan minder 

bevestigingspunten, aangezien breder hekwerk minder palen behoeft en dus ook minder 

bevestigingspunten. Wanneer er minder palen in totaliteit geplaatst moet worden zal hierdoor 

ook een daling in arbeidstijd zichtbaar worden. Deze berekening zal worden gemaakt in de 

ketenanalyse. Mocht tijdens de ketenanalyse andere interessante zaken naar voren komen om 

berekend te worden, dan wordt dit uiteraard meegenomen.  

 

2.3 Primaire & Secundaire data 

In deze ketenanalyse wordt voornamelijk gebruik gemaakt van primaire data aangeleverd door 

Acon B.V..  

VERDELING PRIMAIRE EN SECUNDAIRE DATA 

Primaire data Inkoopprijs ijzer en staal, inhuur materieel, draaiuren 
materieel, manuren, autokilometers 

Secundaire data Transportvervoer, dieselverbruik, verbruik kWh 

Tabel 1: Verdeling primaire en secundaire data 

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 Acon B.V. 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).  

3.1 Ketenstappen  

In dit hoofdstuk worden alleen de ketenstappen meegenomen ingezoomd op de scope, 

aangezien de ketenanalyse van Acon B.V. uit 2017 en de ketenanalyse van ProRail een Cradle-

to-Grave LCA in beeld hebben gebracht.  Dit betekent dat er nu alleen gekeken gaat worden 

naar de CO2-uitstoot over het plaatsen van het verschil tussen 2,5 meter en 3,0 meter 

dubbelstaafmat hekwerk op een lengte van 500 meter. 

1. Transportvervoer van/naar locatie 

Transportvervoer van materiaal/materieel naar locatie: Land Rover Defender inclusief 

aanhanger met materiaal, rijdende op diesel. Hier wordt een fictieve afstand van 100km in acht 

genomen vanuit Lemelerveld, standplaats Acon B.V., voor deze ketenanalyse. Dit houdt in dat 

er een retour is van 200km per dag op het project. 

 

2. Vervoer van/naar project personeel 

Vervoer van/naar projectlocatie personeel met als uitgangspunt Lemelerveld. Op dit project 

worden twee mensen ingezet. Deze mensen zullen middels de bovenstaande Land Rover 

Defender vervoerd worden. Hier wordt een fictieve afstand van 100km in acht genomen vanuit 

Lemelerveld, standplaats Acon B.V., voor deze ketenanalyse. Dit houdt in dat er een retour is 

van 200km per dag op het project. 

 

3. Inhuur materieelgebruik 

Materieelgebruik wat ingehuurd wordt om het project uit te kunnen voeren. 

 

4. Verbruik materieel 

Eigen materieel dat tijdens het project gebruikt wordt om het uit te kunnen voeren. 

 

5. Gebruikte materialen 

Het gebruikte materiaal om het hekwerk op te leveren voor ProRail. 

Er is geen afvalverwerking, want zaken die overblijven op het project gaan terug naar Acon 

B.V., wat verwerkt zit in stap 1. In principe wordt staal/ijzer wat overblijft gebruikt op andere 

projecten. Acon B.V. heeft geen afval met betrekking tot staal/ijzer. Wanneer er hekwerk is wat 

onbruikbaar is, dan wordt het lokaal recycled. 
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3.2 Ketenpartners 

Met het oog op deze ketenanalyse zijn verschillende ketenpartners betrokken. Bij de 

kwalitatieve product-markt analyse komt naar voren dat het meeste werk uitgevoerd wordt in 

beveiliging bij semi-overheid. Daarnaast schrijft Acon B.V. zich ook in bij verschillende 

aanbestedingen bij overheid en semi-overheid. Dit betekent concreet dat zowel indirect als 

direct de grootste ketenpartner de overheid en semi-overheid is. Denk hierbij aan 

Staatsbosbeheer en ProRail. 

 

Ketenpartner Invloed op keten 

Opdrachtgevers: ProRail, Staatsbosbeheer, 
gemeentes 

De start van de keten begint natuurlijk bij 
opdrachtgevers, die in het geval van Acon B.V. 
vaak bestaan uit ProRail, Staatsbosbeheer, 
lokale overheden en private partijen. 

 
Zij hebben veel invloed, want zij kunnen de 
keuze maken om in plaats van traditioneel te 
stralen te kiezen voor elektrisch stralen en 
eventueel een stroomvoorziening aan te 
bieden met 100% Nederlandse Groene 
Stroom. 

Leveranciers materiaal: LegiNL, Legi GmbH, 
Heras B.V., HW Productie B.V., A. de Greef 
B.V. 

Acon B.V. en LegiNL zitten in dezelfde 
boundary, waardoor er beïnvloeding kan zijn 
op de keten. Nadeel is dat de prijzen op dit 
moment van ijzer/staal continu stijgen. Om 
deze reden is de enige invloed die uitgeoefend 
kan worden dat men de herkomst weet en een 

goede prijs kan afspreken. Wel werkt Acon 
B.V. – wanneer het kan - samen met 
leveranciers die ook CO2-Prestatieladder 
gecertificeerd zijn. Door grondstoftekorten is 

dit niet altijd mogelijk. 

Leveranciers materieel: Schimmel Overberg 
B.V., Van Lenthe Dalfsen Grondverzet B.V. 

Daar waar mogelijk werkt Acon B.V. samen 
met bedrijven die CO2-Prestatieladder 
gecertificeerd zijn. 
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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. 

In dit hoofdstuk gebruik je de indeling uit paragraaf 3.1 om voor elke fase/stap in de keten de 

CO2-uitstoot te berekenen. In de laatste paragraaf presenteer je de totale CO2-uitstoot. 

Om de uitstoot uit te rekenen zijn de emissiefactoren gebruikt van www.co2emissiefactoren.nl 

die als laatst voor 2022 zijn geüpdatet. Daarnaast zijn er ook emissiefactoren gebruikt van 

"2012 Guidelines to Defra / DECC's GHG Conversion Factors for Company Reporting". 

4.1 Transportvervoer van/naar locatie 

Het materieel wordt inclusief het materiaal vervoert vanuit Acon B.V. te Lemelerveld naar een 

projectlocatie wat fictief 100km van het bedrijf vandaan is. Hiervoor wordt een Land Rover 

Defender inclusief aanhangwagen gebruikt. Elke ochtend wordt het materieel en materiaal 

vervoerd naar het project en in de avond – in verband met diefstal – terug meegenomen naar 

Acon B.V. Dit betekent dat de aanhangwagen altijd de Gator John Deere mee heeft en minimaal 

op de terugweg restmateriaal. Voor het project wordt een fictieve afstand van 100km gebruikt 

van Lemelerveld. Dit houdt in dat per dag in totaal 200km gereden wordt. Het project heeft een 

duur van zeven dagen. Aangezien er geen betere conversiefactor is om te gebruiken wordt in 

het onderstaande tabel een conversiefactor gebruikt voor een minibus diesel.  

Van Naar Km totaliteit Conversiefactor (km) Uitstoot (ton CO2) 

Lemelerveld Project 200*7= 1400 0,298 0,42 

 

4.2 Vervoer van/naar project personeel 

Er gaan voor dit project twee man naar het project. Beide mannen zullen carpoolen in dezelfde 

auto. Deze uitstoot is meegenomen in bovenstaande cijfers. 

4.3 Inhuur materieelgebruik 

Voor sommige projecten huurt Acon B.V. materieel in. Voor dit project wordt een midikraan 

rups met trilblok ingehuurd. Deze kraan draait op het project 53,33 uur en heeft een inkoopprijs 

van €75,- per uur. Dit komt op een totaal van €3999,75. In scope 3 van Acon B.V. wordt 

uitgegaan van de inkoopprijzen, om deze reden zal er ook gerekend worden met de inkoopprijs 

van materieel om een zo goed vergelijkbaar beeld te krijgen. 

Materieel Kosten (€) Inkoop van goederen en 
diensten 

Conversiefactor (€)  Uitstoot (ton CO2) 

Midikraan rups 
met trilblok 

3.999,75 Verhuur van machines 0,243 0,97 

4.4 Verbruik materieel 

Op locatie wordt gebruik gemaakt van een Gator John Deere met een tankinhoud van 18 liter 

diesel, dit is eigen materieel van Acon B.V.. Deze Gator John Deere is voor 6,67 dag geboekt. 

Bij volledig verbruik, lees 8 uur per dag, is het verbruik 3,5 liter per dag. Dit betekent dat voor 

de Gator John Deere voor dit project 23,35 liter diesel verbruikt wordt. 

Materieel Verbruik liter Conversiefactor (L) Uitstoot (ton CO2) 

Gator John Deere Diesel 3,5 liter per dag * 6,67 dag = 23,35 liter 3,262 0,08 

 

http://www.co2emissiefactoren.nl/
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4.5 Gebruikte materialen 

Het gebruikte materiaal bij een project met een lengte hekwerk van 500 meters waar de 

staafmat 2,5 meter is. 

Materieel Inkoopsom (€) Conversiefactor (€)  Uitstoot (ton CO2) 

Staander verzinkt pur 185 DIN 1461 RAL 10.000,- 2,258 22,58 

Staander verzinkt pur 185 DIN 1461 RAL 50,- 2,258 0,11 

Dubbelstaafmat verzinkt 183 8 + 6 DIN 

1461 

13.500,- 2,258 30,48 

  Totaal 53,17 

4.6 Overzicht CO2-uitstoot in de keten 

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

en een taartdiagram gepresenteerd.   

VERDELING UITSTOOT 

FASE UITSTOOT  

Transport van/naar locatie 0,42 

Inhuur materieelgebruik 0,97 

Verbruik materieel 0,08 

Gebruikte materialen 53,17 

Totaal (ton CO2) 54,64 

Tabel 2: CO2-uitstoot per ketenstap 

 

Figuur 2: Verdeling CO2-uitstoot per ketenstap 

 
 
 
 
 
 

Verdeling CO2-uitstoot

Transport van/naar locatie Inhuur materieelgebruik

Verbruik materieel Gebruikte materialen
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5 | Verbetermogelijkheden 

In deze paragraaf worden de reductiemogelijkheden benoemd op het fictieve project van Acon 

B.V.. 

5.1 Mogelijkheden voor CO2-reductie in de keten 

Het reductiepotentieel ligt bij Acon B.V. wanneer er gebruik gemaakt wordt van een ander type 
staafmat. Nu wordt er bij ProRail projecten gebruik gemaakt van staafmatten die 2,5 meter lang 
zijn. Er is ook een optie om een staafmat te gebruiken van 3,0 meter. Dit houdt in dat er minder 
materiaal gebruikt wordt voor dezelfde lengte hekwerk. Denk hierbij aan minder palen die 
geplaatst hoeven te worden om het hekwerk te monteren. Minder materiaalgebruik zal leiden naar 
minder tijdsgebruik op het project, wat zal leiden naar minder reistijd. Op deze manier zal de CO2 

in diens totaliteit gereduceerd worden. 

5.2 Transportvervoer van/naar locatie 

Bij de berekening van de reductie ligt het fictieve project nog steeds 100km van Lemelerveld 

en wordt dagelijks nog steeds van/naar locatie gereden inclusief materiaal/materieel. Aangezien 

nu gebruik gemaakt wordt van 3,0 meter staafmat hekwerk, in plaats van 2,5 meter, zal het 

project voor het plaatsen van 500 meter hekwerk nu 6 dagen duren in plaats van 7 dagen. Dit 

is conform een rekenmodel uitgewerkt. Er wordt wederom gebruik gemaakt van conversiefactor 

minibus diesel.  

Van Naar Km totaliteit Conversiefactor (km) Uitstoot (ton CO2) 

Lemelerveld Project 200*6= 1200 0,298 0,36 

 

5.3 Vervoer van/naar project personeel 

Er gaan voor dit project twee man naar het project. Beide mannen zullen carpoolen in dezelfde 

auto. Deze uitstoot is meegenomen in bovenstaande cijfers. 

5.4 Inhuur materieelgebruik 

Voor sommige projecten huurt Acon B.V. materieel in. Voor dit project wordt een midikraan 

rups met trilblok ingehuurd. Deze kraan draait op het project 44,48 uur en heeft een inkoopprijs 

van €75,- per uur. Dit komt op een totaal van € 3.336,-. In scope 3 van Acon B.V. wordt 

uitgegaan van de inkoopprijzen, om deze reden zal er ook gerekend worden met de inkoopprijs 

van materieel om een zo goed vergelijkbaar beeld te krijgen. 

Materieel Kosten (€) Inkoop van goederen en diensten Conversiefactor (L)  Uitstoot (ton CO2) 

Midikraan rups 
met trilblok 

3.336 Verhuur van machines 0,243 0,81 
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5.5 Verbruik materieel 

Het reductievoordeel van Gator John Deere kan op verschillende manieren berekent worden. In 

eerste instantie zal in de ketenanalyse uitgegaan worden van de huidige situatie: de Gator John 

Deere die werkt op diesel. Daarnaast wordt ook gekeken naar een tweede situatie met het 

gebruik van HVO-diesel. Acon B.V. zal moeten onderzoeken of HVO-diesel toepasbaar is op de 

Gator John Deere. Door het mindere verbruik van het materiaal zal de Gator John Deere 5,56 

dag geboekt worden op het project. Dit houdt in dat het dieselverbruik zal verminderen. 

Er bestaan ook een Gator John Deere die elektrisch aangedreven zijn. Deze elektrische Gator 

John Deere is echter niet 4x4 aangedreven, iets wat wel bij de werkzaamheden van Acon B.V. 

nodig is. Hieronder worden nog twee situaties uitgeschreven met een huidig elektrisch model 

zonder 4x4 om inzicht te krijgen over de eventuele mogelijkheden: 

Op locatie wordt gebruik gemaakt van een Gator John Deere (verbruik is 1200 Watt), dit is 

eigen materieel van Acon B.V.. Deze Gator John Deere is voor 5,56 dag geboekt. Een Gator is 

elektrisch en kan 7 á 8  uur tussen oplaadbeurten werken. Dit houdt in dat in de avond de Gator 

opgeladen wordt bij Acon B.V. op grijze stroom (situatie 3) of 100% Nederlandse Groene 

Stroom (situatie 4). De berekening hiervan staat in het onderstaande tabel.  

Situatie Materieel Verbruik liters/kWh Conversiefactor  Uitstoot (ton CO2) 

1 Gator John Deere 
Diesel 

3,5 liter per dag * 5,56 dag = 19,46 
liter 

3,262 (L) 0,06 

2 Gator John Deere 
Diesel (HVO) 

3,5 liter per dag * 5,56 dag = 19,46 
liter 

0,314 (L) 0,006 

3 Gator John Deere 
Elektrisch (grijs) 

12 uur laadtijd * (1200 watt/1000) = 
14,4 * 6 nachten = 86,4 kWh 

0,523 (kWh) 0,045 

4 Gator John Deere 
Elektrisch (groen) 

12 uur laadtijd * (1200 watt/1000) = 
14,4 * 6 nachten = 86,4 kWh 

0,0 (kWh) 0,0 

 

5.6 Gebruikte materialen 

Het gebruikte materiaal bij een project met een lengte hekwerk van 500 meters waar de 

staafmat 3,0 meter is. Acon B.V. maakt bij inkoop geen gebruik van strekkende meter of kg. 

Hierdoor kan onderstaande inkoopsom niet gekwantificeerd worden in deze getallen. Bij een 

project wordt materiaal ingekocht op inkoopsom; men weet bij de inkoopafdeling hoeveel er 

nodig is voor een project en wat dat kost in de dan huidige markt. 

De reductie is in deze keten te vinden in het gebruik van materiaal (hekwerk). Nadeel is dat de 

inkoopsom afhangt aan de grillen van de markt, waardoor het minder ‘zuiver’ is.  

Materieel Inkoopsom (€) Conversiefactor (€) Uitstoot (ton CO2) 

Staander verzinkt pur 185 DIN 1461 RAL 8.333,33 2,258 18,82 

Staander verzinkt pur 185 DIN 1461 RAL 50,- 2,258 0,11 

Dubbelstaafmat verzinkt 183 8 + 6 DIN 
1461 

13.500,- 2,258 30,48 

  Totaal 49,41 
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Situatie 1: Reguliere diesel

Uitstoot 2,5m Uitstoot 3,0m Reductiepotentie

5.7 Overzicht reductiepotentie CO2-uitstoot in de keten 

Om een overzicht te geven van de totale reductiepotentie CO2-uitstoot in de keten wordt 

onderstaand verschillende tabellen en staafdiagrammen gepresenteerd. Van elke situatie is er 

een tabel en staafdiagram beschikbaar. Alle situaties gaan uit van een project met 500 meter 

hekwerk van staafmatten van 3 meter. Het verschil ligt in het gebruik van de type Gator John 

Deere. Situatie 1 en 2 maken gebruik van een Gator John Deere die wordt aangedreven door 

diesel. Situatie 1 heeft reguliere diesel en situatie 2 HVO-diesel. Bij situatie 3 en 4 wordt een 

elektrisch aangedreven Gator John Deere gebruikt, waarvan de Gator John Deere in situatie 3 

wordt opgeladen met grijze stroom en in situatie 4 met 100% Nederlandse Groene Stroom. 

Deze situaties worden bovenin het tabel en staafdiagram duidelijk gespecificeerd. 

 

REDUCTIEPOTENTIE SITUATIE 1 REGULIERE DIESEL 

FASE UITSTOOT 2,5 METER  UITSTOOT 3,0 METER REDUCTIEPOTENTIE 

Transport van/naar locatie 0,42 0,36 -0,06 

Inhuur materieelgebruik 0,97 0,81 -0,16 

Verbruik materieel 0,08 0,06 -0,02 

Gebruikte materialen 53,17 49,41 -3,76 

Totaal (ton CO2) 54,64 50,64 -4,0 
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REDUCTIEPOTENTIE SITUATIE 2 HVO-DIESEL 

FASE UITSTOOT 2,5 METER  UITSTOOT 3,0 METER REDUCTIEPOTENTIE 

Transport van/naar locatie 0,42 0,36 -0,06 

Inhuur materieelgebruik 0,97 0,81 -0,16 

Verbruik materieel 0,08 0,006 -0,074 

Gebruikte materialen 53,17 49,41 -3,76 

Totaal (ton CO2) 54,64 50,59 -4,05 

 

 

REDUCTIEPOTENTIE SITUATIE 3 GRIJZE STROOM 

FASE UITSTOOT 2,5 METER  UITSTOOT 3,0 METER REDUCTIEPOTENTIE 

Transport van/naar locatie 0,42 0,36 -0,06 

Inhuur materieelgebruik 0,97 0,81 -0,16 

Verbruik materieel 0,08 0,045 -0,035 

Gebruikte materialen 53,17 49,41 -3,76 

Totaal (ton CO2) 54,64 50,63 -4,01 

 

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Situatie 2: HVO-diesel

Uitstoot 2,5m Uitstoot 3,0m Reductiepotentie

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Situatie 3: Grijze stroom

Uitstoot 2,5m Uitstoot 3,0m Reductiepotentie



 

  

 
 
 

KETENANALYSE Acon B.V. 
14 

REDUCTIEPOTENTIE SITUATIE 4 GROENE STROOM 

FASE UITSTOOT 2,5 METER  UITSTOOT 3,0 METER REDUCTIEPOTENTIE 

Transport van/naar locatie 0,42 0,36 -0,06 

Inhuur materieelgebruik 0,97 0,81 -0,16 

Verbruik materieel 0,08 0,0 -0,08 

Gebruikte materialen 53,17 49,41 -3,76 

Totaal (ton CO2) 54,64 50,58 -4,06 

 

Wanneer naar bovenstaande gegevens gekeken wordt is zichtbaar dat bij situatie 1 de grootste 

klap de reductie van 4 ton CO2-uitstoot gecreëerd wordt door gebruik te maken van 3,0 meter 

dubbel staafmat hekwerk in plaats van 2,5 meter. 

Wanneer gebruik gemaakt wordt van HVO-diesel, in plaats van regulier diesel, kan hier nog een 

extra reductie van 0,05 ton bijkomen, wat een totaal maakt van 4,05 ton CO2-uitstoot. Acon 

B.V. zal moeten onderzoeken of HVO-diesel toepasbaar is op de Gator John Deere en dit geen 

negatieve uitwerking heeft op het materieel. 

Kijkende naar waar de markt naartoe beweegt is het verstandig om bij vervanging voor de 

Gator John Deere een elektrische Gator John Deere aan te schaffen, wanneer de mogelijkheid 

van 4x4 bestaat. Qua CO2-reductie zal hier naar waarschijnlijkheid geen groot verschil gemaakt 

worden, wel zal steeds meer elektrisch geëist worden en zal Acon B.V. hierdoor goed meelopen 

met de markt.  

Aangezien ProRail een grote klant is van Acon B.V. en ProRail op dit moment 2,5m 

dubbelstaafmat hekwerk eist, zal Acon B.V. continu het gesprek met ProRail aan moeten gaan 

om 3,0m hekwerk als eis te krijgen. Acon B.V. zal hierin samen moeten werken met andere 

partijen die ook samenwerken met ProRail. 
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Situatie 4: Groene stroom

Uitstoot 2,5m Uitstoot 3,0m Reductiepotentie

DOELSTELLING SCOPE 3: DUBBELSTAAFMAT HEKWERK 

Acon B.V. wil in 2025 t.o.v. 2021 op ProRail-projecten 5% CO2 reduceren door 3,0 meter 

dubbelstaafmat hekwerk toe te passen in plaats van 2,5 meter.  
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Om deze doelstelling te behalen zijn er deeldoelstellingen als plan van aanpak bedacht: 

Deeldoelstelling: bij de aanbesteding in 2023 naar ProRail 3,0 meter dubbel staafmat hekwerk 

voorstellen in plaats van 2,5 meter dubbel staafmat hekwerk. 

Deeldoelstelling: intern iemand in 2023 bij Acon B.V. aanwijzen die contact onderhoudt met 

ProRail om een actieve samenwerking in de keten te onderhouden. 

Deeldoelstelling: in 2024 een elektrische 4x4 Gator John Deere aanschaffen (indien mogelijk). 

 

5.8 Onzekerheden en verbetermogelijkheden in informatie 

Voor de Land Rover Defender in combinatie met een aanhangwagen is geen passende 

conversiecijfer. Daar wordt nu een minibus voor gebruikt, aangezien bij een bestelauto kleiner 

dan 2 ton met tonkilometer gewerkt wordt en dit niet inzichtelijk is voor dit project. Een minibus 

is hierbij de beste inschatting waar nu mee gewerkt kan worden, wel geeft dit 

verbetermogelijkheid. 

In de huidige analyse is een inschatting gemaakt die gebaseerd is op een fictief project. Voor 

ijzer/staal wordt een conversiecijfer gehanteerd die gebaseerd wordt op inkoopprijzen. Deze 

inkoopprijzen fluctueren, dit betekent dat de CO2-uitstoot hierop ook fluctueert.  

Aangezien er nu geen gebruik gemaakt wordt van een elektrische Gator John Deere is de huidige 

CO2-uitstoot ook een inschatting die gemaakt is op de handleiding die uitgegeven wordt bij de 

machine. Daarnaast is deze elektrische Gator John Deere geen 4x4 en heeft Acon B.V. alleen 

baat bij een 4x4 in diens werkzaamheden. Om deze reden zal Acon B.V. de markt in de gaten 

houden voor een elektrische 4x4 elektrische Gator John Deere. 
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6 | Bronvermelding 

BRON / DOCUMENT KENMERK 

Handboek CO2-prestatieladder 3.1, 22 

juni 2020 

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 

http://edepot.wur.nl/160737  Alterra-rapport 2064 

https://www.co2emissiefactoren.nl/lijst-

emissiefactoren/  

CO2 Emissiefactoren 

2012 Guidelines to Defra / DECC's GHG 

Conversion Factors for Company 
Reporting 

CO2 Emissiefactoren 

Rapportage CAT III LCA 
draadmathekwerk 26.17.00395,1 

Ketenanalyse ProRail 2017 

LCA Draadmathekwerk Ketenanalyse Acon 2017 

Tabel 3: Referentielijst voor ketenanalyse “Reductie materiaalgebruik dubbelstaafmat hekwerk”  

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 

Tabel 4: Theoretische norm en onderbouwing ketenanalyse “Reductie materiaalgebruik dubbelstaafmat 

hekwerk” 

  

http://www.ecoinvent.org/
http://www.bamco2desk.nl/
http://www.milieudatabase.nl/
http://edepot.wur.nl/160737
https://www.co2emissiefactoren.nl/lijst-emissiefactoren/
https://www.co2emissiefactoren.nl/lijst-emissiefactoren/
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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 Rosalie van der Veer. De ketenanalyse is daarnaast 

volgens het vier-ogen principe gecontroleerd door Cas Steenbergen. Cas Steenbergen is verder 

niet betrokken geweest bij het opstellen van het CO2-reductiebeleid van Acon B.V., wat diens 

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: 

 

Rosalie van der Veer 

 

 

 

 

  

Adviseur 

 

Cas Steenbergen 

 

 

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 Acon B.V.. 

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

toestemming door De Duurzame Adviseurs. 
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