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1 Inleiding 

VolkerWessels EPC wil zich in 2021 certificeren op niveau 5 van de CO2-Prestatieladder. Met dit 

certificaat toont VWEPC aan dat zij zich structureel inspant voor CO2-reductie binnen haar eigen 

organisatie. Daarnaast wil VWEPC voldoen aan de groeiende vraag van opdrachtgevers naar 

duurzaamheid in de gehele keten en wil met haar kennis en kunde een bijdrage leveren aan 

CO2-reductie buiten haar eigen organisatie.  

 

Onderdeel van het voldoen aan de eisen van niveau 4, op weg naar certificering op niveau 5 op 

de CO2-Prestatieladder, is het uitvoeren van een ketenanalyses om CO2-reductiekansen in de 

keten te identificeren. De ketenanalyse dient nauw aan te sluiten bij de bedrijfsvoering en dient 

voort te komen uit de analyse Meest Materiële Emissies. 

 

In het document ‘20210104 Memo MME VWEPC’ 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, is er één onderwerp bepaald 

om een ketenanalyse op uit te voeren. 

1.1 Vaststellen onderwerpen ketenanalyses 

Uit de inventarisatie van de scope 3 emissies komt naar voren dat de volgende categorieën het 

meest materieel zijn: 

 

Meest materiële emissiebron  PMC  Categorie  
Ton 
CO2  

Bijdrage 
uitstoot  Invloed  

# 
rangorde  

1. Gebruikte goederen en 
diensten - Grondwerk 
en verharding  

Wegen   Materiaal + transport + 
materieel  

14.742  51%  ++  1  

1. Gebruikte goederen en 
diensten - Grondwerk en 
verharding  

Grondwerk   Materiaal 
+ Transport + 
materieel  

6.826  24%  ++  2  

1. Gebruikte goederen en 
diensten - Kunstwerken  

Civiel (99,6%) 
en Wegen 
(0,4%)  Materieel + transport  

5.814  20%  ++  3  

1. Gebruikte goederen en 
diensten - Directe en 
indirecte (bouw)activiteiten  

Koepel (direct 
en indirect 
werk)  

Materieel +  diensten  455  1%  -  4  

1. Gebruikte goederen en 
diensten - Directe en 
indirecte (bouw)activiteiten  

Civiel - 
uitvoering  

Materieel  365  1%  +  6  

1. Gebruikte goederen en 
diensten - Directe en 
indirecte (bouw)activiteiten  

Grondwerk 
- uitvoering  

Materieel  213  1%  -  8  

1. Gebruikte goederen en 
diensten - Directe en 
indirecte (bouw)activiteiten  

Wegen - 
uitvoering  

Materieel  190  1%  +  5  

1. Gebruikte goederen en 
diensten - DVM  

Installatie  Materiaal  61  0%  -  7  

1. Gebruikte goederen en 
diensten - Directe en 
indirecte (bouw) activiteiten  

Installatie - 
uitvoering  

Materieel  21  0%  -  9  
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1. Gebruikte goederen en 
diensten - Grondwerk en 
verharding  

Installatie - 
openbare 
verlichting  

Materiaal en 
materieel  

3  0%  -  10  

 

Er is gekozen voor het uitvoeren van één ketenanalyses: 

• Ketenanalyse 1: Transport  van materialen 

1.2 Leeswijzer 

Dit document maakt samen met de Memo Meest Materiële Emissies deel uit van de 

implementatie van de CO2-Prestatieladder.  

 

1. Leeswijzer 
Hoofdstuk Inhoud 

2 Doelstellingen Beschrijving van het doel van de ketenanalyse 

3 Scope Onderwerp van de ketenanalyse 

4 Systeemgrenzen en ketenpartners Reikwijdte van de ketenanalyse  

6 Kwantificeren van CO2-emissies en 
resultaten 

Berekening en analyse van de CO2-uitstoot in de keten 

7 Onzekerheden Onzekerheden en verbetermogelijkheden voor de analyse 

8 Reductiemogelijkheden Kansen om CO2 te reduceren die voortkomen uit de ketenanalyse 

en reductiedoelstellingen die vastgesteld zijn 

9 Bronvermelding Gebruikte bronnen  

Bijlage  Datacollectie Methode van dataverzameling en bronnen van informatie 

 

 
 

  

2 Doelstelling van het opstellen van de ketenanalyse 

De belangrijkste doelstelling voor het uitvoeren van deze ketenanalyse is het identificeren van 

GHG-reductiekansen, het definiëren van reductiedoelstellingen en het monitoren van de 

voortgang. 

 

Op basis van het inzicht in de scope 3 emissies en de 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. 

VWEPC zal op basis van deze ketenanalyse stappen ondernemen om partners binnen de eigen 

keten te betrekken bij het behalen van de reductiedoelstellingen. 
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3 Vaststellen van de Scope van de ketenanalyse 

Uit de MME analyse blijkt dat de grootste uitstoot wordt veroorzaakt door activiteiten 

gerelateerd aan grondwerk en verhardingen en kunstwerken. Materiaal, transport en materieel 

veroorzaken daar respectievelijk de grootste uitstoot.  

  

Aangezien VWEPC zelf geen bouwwerkzaamheden uitvoert  en de kantoorwerkzaamheden zeer 

gering zijn vindt > 99% van de veroorzaakte uitstoot plaats in het upstream gedeelte van de 

keten (aangekochte goederen en diensten).  

 
De gekozen ketenanalyse-onderwerp komt uit de meest materiële emissies van de rangorde, 
zoals vereist door de Prestatieladder, namelijk:  
  

• Transport van materialen 
  
VWEPC heeft op dit onderwerp voldoende invloed binnen de projecten om tot een reductie 
aanpak te komen. Bovendien is dit onderwerp niet gebonden aan een specifiek project maar 
speelt het in elk project van VWEPC een belangrijke rol. In deze ketenanalyse is geanalyseerd 
hoeveel CO2-uitstoot wordt veroorzaakt in de keten door transport en waar wij ons moeten 
inzetten om een significante CO2-reductie te bereiken. Het inzicht in het logistieke proces op de 
projectlocatie vergroten is daarbij een belangrijke eerste stap.  
 
  



 

datum  24 februari 2021 

referentie  _R_CKP_0152  

 

 
 

4 Vaststellen systeemgrenzen en identificeren van 
ketenpartners  

Deze ketenanalyse focust zich op een gedeelte van de upstream keten, namelijk het transport 
en distributie van grondstoffen en materialen, afval en materieel rondom het bouwproces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Om het inzicht in de uitstoot uit projectlogistiek zo concreet mogelijk te maken, is een 
referentieproject als uitgangspunt genomen voor deze analyse. Het geselecteerde 
project is de aanleg van de Nieuwe N200. Het werk bestaat uit het  aanleggen van een nieuwe 
drinkwaterleiding (elf kilometer lang), het ophogen van een dijk, het opnieuw inrichten van de 
weg en het herinrichten van een ecopassage. De werkzaamheden hebben plaatsgevonden van 
oktober 2018 tot eind 2020. In het project vinden de volgende grote transportbewegingen 
plaats: 
 

Onderdeel Transportbewegingen Ketenpartner 

Materiaal - Levering beton op project 

- Levering asfalt 

- Levering drinkwaterleidingen 

- Levering overige materialen 

Fabrikanten en leveranciers 

Materieel - Transport materieel van en naar 
projectlocatie 

Materieelleverancier 
Onderaannemers 

Afvaltransport - Afvoer geproduceerd afval door 
verwerker 

Afvalverwerker 
Transporteur 

Productie van materialen 

Bouwproces 

Afdankingsfase 

Gebruiksfase 

Transport 

bouwmaterialen 

Transport afval 

Bouwproces 

Winning van grondstoffen 

Figuur 1: Ketenstappen in de upstream keten 
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-  Afvoer grond (naar 
gemeentedepot) 

Tabel 1: Transportbewegingen project 

 

Door deze vervoersbewegingen nader te analyseren zijn reductiemogelijkheden geïdentificeerd 

die in dit project én in volgende projecten van VWEPC toegepast kunnen worden om CO2-

reductie in de keten te realiseren.  

5 Kwantificeren van emissies 

Voor het project de Nieuwe N200 zijn verschillende transportbewegingen geanalyseerd en is de 

veroorzaakte CO2-uitstoot berekend. 

5.1 Levering materialen - asfalt 

De belangrijkste leveringen van materiaal voor De Nieuwe N200 is de levering van asfalt, beton 

en drinkwaterleidingen. In deze ketenanalyse richten wij ons op de grootste materiaalstroom op 

het project; asfalt en beton.  Voor de andere materialen is de transportdata incompleet en kan 

er geen goede analyse worden gemaakt.  

 

Het asfalt is afkomstig van de asfaltcentrale van KWS in Amsterdam. Deze locatie ligt zeer dicht 

bij de projectlocatie (op maximaal 7 kilometer) zoals te zien is onderstaande afbeelding. 

 

 
Figuur 2: Afstand projectlocatie - asfaltcentrale 

 

Het transport van het asfalt wordt verzorgd door verschillende transporteurs, namelijk: 

 

• BUKO Transport 

• Boonzaaijer  

• Vels Transport 

• H.T.O transport 

• Jan Bakker 

• Pouw T. Transport 

• Ricardo van Ouwel 

• Vrijbloed Transport 
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Elke asfaltcentrale heeft een of meerdere vaste transporteurs, die contractueel zijn vastgelegd.  

De transporteurs beschikken vaak over een zeer diverse vloot van vrachtwagens. Deze verschilt 

vaak ook per transporteur qua merken en types. De transporteurs vervoeren naast asfalt ook 

andere materialen. Zo komt het vaak voor dat een vrachtwagen de ene dag asfalt van de 

asfaltcentrale naar de projectlocatie vervoerd en de andere dag wordt ingezet voor het 

transport van zand of een ander materiaal.  

 

Verreweg het meeste asfalt op he project de Nieuwe N200 wordt vervoerd door BUKO 

transport (ongeveer 80%), deze transporteur ligt op 19 kilometer van de asfaltcentrale. In 

onderstaande tabel is te zien hoeveel asfalt er over de jaren 2018 t/m 2020 naar de 

projectlocatie is getransporteerd en wat de gemiddelde hoeveelheid per vracht was1.  

 

Hoeveelheid asfalt naar 

projectlocatie (ton) 

Totaal aantal vrachten Gemiddelde gewicht per vracht 

(kg) 

29.051 1.107 26.243 

Tabel 2: Hoeveelheden asfalt naar projectlocatie 

 

In onderstaande tabel is te zien hoeveel kilometer er door de transportbedrijven is afgelegd om 

het asfalt naar de projectlocatie te vervoeren en welke CO2-uitstoot dit veroorzaakt heeft. 

Hierbij is een maximale transportafstand aangehouden van 7 kilometer naar de projectlocatie 

en is de emissiefactor gebruikt van 0,105 kg CO2/tonkilometer2.  

 

Totaal gewicht in ton Transportafstand in km CO2-uitstoot in ton 

29.051 7.749 21 

Tabel 3: CO2-uitstoot door transport asfalt 

 

Voor het transport van asfalt worden grotendeels vijf verschillende merken vrachtwagens 

ingezet, in onderstaande tabel zijn de eigenschappen van deze vrachtwagens af te lezen. 

 

type vrachtwagen merk emissieklasse 

Kipper+kraan WVT 6 

Kipper+kraan MAN 6 

Kipper+kraan VOLVO 6 

Kipper+kraan GINAF 6 

Tabel 4 Type vrachtwagens voor asfalttransport 

 

Per vrachtwagen wordt er gemiddeld 26.157 kg asfalt vervoerd. Dit is gelijk aan een gemiddelde 

bezettingsgraad van 99%3. 

 
1 Data uit asfaltbonnen 2018 t/m Juni 2020 N200 
2 Uit https://www.co2emissiefactoren.nl/ (2021) 
3 Op basis van gemiddelde beladingsgraad BUKO wagenpark 

https://www.co2emissiefactoren.nl/
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5.2 Transport van materialen – Beton 

Naast asfalt is een andere grote materiaalstroom op GWW-projecten beton. Op dit project 

wordt er echter veel minder beton ingezet dan asfalt, namelijk 2.556 ton (tegen 29.051 ton 

asfalt). Het beton is afkomstig van Mebin in Amsterdam West. Deze locatie ligt op zo’n 8 

kilometer van de projectlocatie. In totaal zijn er zo’n 118 ritten nodig om het beton naar de 

projectlocatie te vervoeren, waardoor 2,2 ton CO2 wordt uitgestoten.  

5.3 Transport van vrijkomende materialen 

 

Naast de leveringen van asfalt en beton is ook bekend welke hoeveelheden vrijkomende 

materialen er van het werk worden getransporteerd. Deze materialen worden in containers 

verzameld en vervolgens per vrachtwagen vervoerd naar de verwerkers. Er zijn zo’n 15 

verschillende vrijkomende materiaalstromen op het werk, een aantal daarvan worden 

hergebruikt op het project (voornamelijk grond en zand). Van de vrijkomende materialen die 

worden afgevoerd bestaat het grootste aandeel uit (frees) asfalt, namelijk 57%.  Dit wordt 

getransporteerd naar de asfaltcentrale waar het oude asfalt worden gerecycled door het toe te 

voegen aan het productieproces.  Naast asfalt zijn betonpuin (15%) en Bbk (13%) 

verantwoordelijk voor een groot deel van de afvoer. Een volledig overzicht van de verschillende 

is opgenomen in onderstaande tabel. 

 

Soort materiaal Hoeveelheid in % van totaal                                       

(Frees) asfalt 57%  

Baggerspecie 0%  

Bbk 13%  

Bedrijfsafval 0%  

Betonpuin 15%  

Hout 0%  

BSA 0%  

Groenafval 0%  

Grond 3%  

Klei 3%  

Mengpuin 6%  

Stortsteen 3%  

Tabel 5: Afgevoerde materialen 

 

Op het project de nieuwe N200 wordt het afval naar 11 verschillende locaties vervoerd. 

Hierdoor wordt de volgende CO2-uitstoot veroorzaakt. 
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Locatie Hoeveelheid afval 

totaal (ton) 

Afstand in 

km 

CO2-uitstoot 

in ton 

[Weegbrug] ARA (Asfaltproductie Regio 

Amsterdam) 

12.276 7 9,0 

Afvalzorg Assendelft 7.560 23 18,3 

Beelen Amsterdam B.V. 4.094 11 4,7 

Depot Diepen 35.639 6 20,6 

Depot Westpoortweg 3.810 7 2,8 

Dura Vermeer Reststoffen Vijfhuizen 657 16 1,1 

N200 (Haarlemmerweg) 6.189 6 3,9 

PARO Amsterdam 14.470 10 14,9 

SAAone  1.088 22 2,5 

Vollers Hoogtij Westzaan 2.736 17 4,8 

Wieringermeer Afvalzorg 38 23 0,1 

Totaal 88.556 - 82,6 

Tabel 6: CO2-uitstoot door transport afval 

 

In totaal worden er zo’n 145 verschillende voertuigen ingezet om de vrijkomende materialen te 

vervoeren. De type vrachtwagens zijn grotendeels gelijk aan de voertuigen die worden ingezet 

voor het asfalt (zie tabel 4).  De vervoerders die hiervoor worden ingezet zijn: BUKO Transport 

(57%), Vrijbloed Transport (42%) en Beelen Amsterdam (1%). Alle drie bevinden zich binnen 20 

kilometer van de projectlocatie. De eerste twee worden tevens ingezet voor het transport van 

het asfalt en voor vervoer van grond/zand binnen het project. Beelen verzorgt het vervoer naar 

de eigen afvallocatie. Hierdoor hoeven deze vrachtwagens niet nog naar een eigen locatie te 

rijden na het lossen van het afval.  

 

Naast grond en zand dat wordt afgevoerd wordt het meeste grond en zand dat vrijkomt op het 

project elders hergebruikt op de projectlocatie, dit betreft zo’n 3.104 m3 grond en 3.783 m3 

zand. Het grond wordt per vrachtwagen door BUKO transport of Vrijbloed Transport binnen het 

werk vervoerd naar de juiste locatie. In totaal zijn hier 298 ritten per vrachtwagen voor nodig 

waardoor ongeveer 2,8 ton CO2 uitstoot wordt veroorzaak (uitgaande van een gemiddelde 

afstand van 2,5 kilometer per rit). 

 

Door een gebrekkige datakwaliteit zijn niet alle transportstromen volledig in beeld gebracht en 

richt deze ketenanalyse zich op de hoofdstromen asfalt en beton en vrijkomende materialen. In 

onderstaande grafiek is de CO2-uitstoot van deze verschillende onderdelen opgenomen.  
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Om deze ketenanalyse te verbreden wordt gekeken hoe we de dataverzameling in de toekomst 

kunnen verbeteren. Onder andere door alle grote materialenstromen op te nemen in de 

analyse. 

 

6 Onzekerheden 

Voor het transport van beton is gebruik gemaakt van de geregistreerde data in SmartTrackers. 

Deze data is waarschijnlijk minder volledig dan de gegevens voor asfalt en vrijkomende 

materialen waar transportbonnen van beschikbaar waren. Daarnaast zijn er geen gegevens over 

het daadwerkelijke brandstofverbruik. Hiervoor is gebruik gemaakt van het gemiddelde verbruik 

per kilometer. 

  

7 Reductiemogelijkheden 

7.1 Reductiemogelijkheden  
Uit de kwalitatieve en kwantitatieve analyse blijkt dat op het project de Nieuwe N200 een groot 

deel van de uitstoot wordt veroorzaakt door het transport van vrijkomende materialen en asfalt 

en in mindere mate door het transport van beton en grond en zand binnen het project. Echter 

ontbreekt er betrouwbare data over de andere grote materiaalstromen op het project.   

7.2 Doelstelling 1. 
Om de ketenanalyse en daarmee de reductieopties te verbeteren wordt voorgesteld om te 

onderzoeken welke procesmaatregelen bijdragen aan de kwaliteit van deze data, het registeren 

van de transportbewegingen. Op basis van het onderzoek naar registratiemethoden kan een 

besluit genomen worden over de wijze waarop de transportbewegingen optimaal vastgelegd 

worden zodat een doelmatiger gereduceerd kan worden. Voor het onderzoek naar het 

optimaliseren van de registraties van transportbewegingen staat een periode van 3 jaar. Dit 

tijdsbestek is nader toegelicht in hoofdstuk 7.4.  

20%

76%

2% 2%

CO2-uitstoot transport 'De nieuwe N200' 
(Totaal 109 ton)

Transport asfalt

Transport vrijkomende materialen

transport grond en zand binnen
project

transport beton
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Doelstelling:  Het registratieproces van transportbewegingen optimaliseren bij 2 projecten, 

waardoor een reductie van minimaal 5% CO2-uitstoot in de transportbewegingen is per project 

behaald in de periode van 3 jaar. 

Plan van Aanpak: Om de gestelde doelstelling te behalen worden jaarlijks, in de periode van 3 

jaar, de volgende maatregelen genomen: 

- Bij inschrijving op projecten 

o Tenderfase (TF): 

▪ in de raming van het project een inschatting van de nodige 

transportbewegingen van het project in kaart gebracht.  

- Bij gunning van een project: 

o Voorlopig ontwerp (VO) – fase: 

▪ In het voorlopige ontwerp van het project een inschatting van de 

transportbewegingen van het project in kaart gebracht. 

▪ Eerste inschatting maken van registratiemethode, benodigde data en 

keuze van registratieprogramma. 

o Definitief ontwerp (DO) – fase: 

▪ In het definitieve ontwerp van het project een inschatting van de 

transportbewegingen van het project in kaart gebracht, met de 

eventuele bekende Ketenpartners hierin verwerkt. 

▪ Randvoorwaarde van data-collectie moet duidelijk geformuleerd zijn. 

Denk aan datapunten als tonkilometers, gereden kilometers per € 

omzet. Zodat duidelijk is welke parameters uitgevraagd worden aan 

ketenpartners. 

▪ Keuze welke methode van data-collectie is bekend. Zodat duidelijk is 

welke registratieverplichting uitgevraagd wordt aan de 

ketenpartners. 

▪ Inkoop voorwaarden, met betrekking tot het reduceren van 

transportbewegingen, ketenpartners zijn geformuleerd.  

o Uitvoering (UF) – fase 

▪ Alle  transport ketenpartners zijn bij aanvang gesommeerd om 

gegevens zoals deze vastgelegd zijn in het DO 

▪ De transportbewegingen van het project wordt per kwartaal 

geanalyseerd, geëvalueerd en verbeteringen, waar mogelijk, 

doorgevoerd. 

▪ Halfjaarlijks is de CO2-uitstoot van de transportbewegingen in het 

project berekend. 

▪ Wanneer geen reductie of de reductie per jaar kleiner dan [5%/duur 

van het project in halve jaren] is, wordt er gekeken welke 

aanvullende maatregelen nodig en mogelijk zijn om aan de 

doelstellingen te blijven voldoen of deze te herzien. 

 

7.3 Doelstelling 2 
Een belangrijke factor bij het reduceren van CO2 door transport zijn de combinatieritten. Nu 

wordt de capaciteit van vrachtwagens niet volledig benut en rijden wagen met name bij het 

afleveren of ophalen van materialen leeg retour. Bij afleveren van materiaal en materieel is niet 

duidelijk of de vrachtwagens volledig benut worden of dat ze ook voor andere projecten/ritten 
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worden. Om een reductie op transportbewegingen te bewerkstellingen gaan we werken met 

bouwhubs voor infraprojecten. De bouwhubs vervullen verschillende functies, afhankelijk van 

de randvoorwaarden van de projecten waarop ingeschreven wordt.  

Een aantal voorbeelden van mogelijkheden die ontstaan door het toepassen van infra 

bouwhubs (niet limitatief): 

- Bouwhubs kunnen dienen als tijdelijke opslagplaats voor vrijgekomen asfalt. Wanneer 

nieuw asfalt aangeleverd wordt rijden de asfaltwagens niet leeg retour naar de 

asfaltcentralen maar nemen ze het vrijgekomen asfalt mee retour naar de centrale. Dit 

scheelt direct transportbewegingen zoals zichtbaar is in deze ketenanalyse. 

- Bouwhubs kunnen dienen als tijdelijke verwerkingslocatie, bijvoorbeeld voor 

vrijgekomen beton. In plaats van transporteren naar stortlocaties of recyclelocaties kan 

op een bouwhub lokaal vrijgekomen beton vermalen worden tot betongranulaat. Het 

betongranulaat dat vrijkomt is direct toe te passen door bij te mengen in nieuw aan te 

brengen beton. Hiervoor moet wel een lokale en tijdelijke betoncentrale gerealiseerd 

worden; deze maatregel levert enkel reductie onder specifieke en nog te bepalen 

randvoorwaarden. Wanneer deze maatregel wordt toegepast valt zowel binnen de 

aanvoer van nieuw beton als in de afvoer van vrijgekomen beton een reductie in 

transportbewegingen en uitstoot te behalen.  

Omdat VW Infra EPC nog niet exact weet op welke projecten ingeschreven wordt nemen wij op 

als doelstelling dat we deze maatregel in 2 projecten toepassen in de komende 3 jaar. Voor de 

realisatiefase is Infra EPC afhankelijk van de opdrachtgever en gunningsverlening. Om de 

bouwhub op passende wijze te realiseren is in de tenderfase nauwe samenwerking en 

afstemming nodig met de ketenpartners.  

Doelstelling:  Het toepassen van een bouwhub in 2 projecten, waardoor een reductie van 

minimaal 5% CO2-uitstoot in de transportbewegingen is per project behaald in de periode van 3 

jaar. 

Plan van Aanpak: Om de gestelde doelstelling te behalen worden jaarlijks, in de periode van 3 

jaar, de volgende maatregelen genomen: 

- Bij inschrijving op projecten: 

o Een bouwhub als bindende contractbelofte wordt aangeboden in het plan van 

aanpak van de aanbesteding. 

7.4 Toelichting op het tijdsbestek van 3 jaar voor de doelstellingen 
Voor grote integrale infraprojecten is de doorlooptijd per tender meerder jaren, vanaf het 

moment dat bij Infra EPC een project is gestart om over te gaan tot inschrijving tot aan de 

gunningsbeslissing door opdrachtgever. De integrale projecten hebben na de tender een 

looptijd (realisatiefase) van meerdere jaren. Om de PDCA-cirkel goed te kunnen doorlopen is de 

doelstelling initieel vastgesteld op 2 projecten binnen 3 jaar met tussentijdse evaluaties. De 

doelstelling (aantal keren toegepast) en het tijdsbestek kan daarbij bijgeteld worden indien dit 

realistisch of noodzakelijke blijkt. 
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7.5 Autonome reductiemogelijkheden 

 
De projecten van VWEPC betreffen allen tenders. Dit maakt het opstellen en vasthouden aan 
een uniforme CO2-reducerende aanpak moeilijker. Zo verschillen de eisen,  business case en 
aanpak per project en zal er per tender onderzocht worden welke CO2-reductiemogelijkheden 
het beste passen en het meeste effect kunnen sorteren.  Naast de benoemde 
reductiemogelijkheden in paragraaf 7.1 zullen de volgende autonome maatregelen met 
betrekking tot transport en vervoer op onze projecten worden onderzocht. 
 

Maatregel Omschrijving 

Inzet biobrandstoffen In plaats van materieel op enkel diesel gebruiken we steeds vaker 

alternatieve schonere brandstoffen zoals HVO waarmee de CO2-

uitstoot door diesel tot 89% kan worden gereduceerd. 

Efficiënter rijgedrag Cursus Het Nieuwe Rijden/Het Nieuwe Draaien geven aan 

medewerkers. Door instructies te geven over welke aspecten van 

het rijgedrag het brandstofverbruik van de auto beïnvloeden, leren 

autobestuurders zuiniger te rijden 

Invoeren van 

mobiliteitsregeling met 

verschillende 

vervoersvormen 

Hiermee wordt duurzaam reisgedrag gestimuleerd, door 

medewerkers naast het gebruik van de auto ook gebruik te laten 

maken van andere vervoersmiddelen zoals de fiets, trein en/of bus. 

Verminderen van 

reiskilometers 

Onder andere door het inschakelen van personeel en 

transportbedrijven dichtbij de projectlocatie en materieel zoveel 

mogelijk op projectlocatie laten staan 

Inzet elektrische 

voertuigen en materieel 

In plaats van enkel materieel op fossiele brandstoffen meer gebruik 

maken van beschikbare elektrische alternatieven. Bijvoorbeeld 

elektrische asfaltsets en kranen 
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8 Bronvermelding 

Bron  

SKAO, Handboek CO2-Prestatieladder versie 3.1, juni 2020 

GHG Protocol, Corporate Accounting & Reporting standard, 2004  

GHG Protocol, Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard, 2010  

GHG Protocol, Product Accounting & Reporting Standard, 2010  

NEN-EN-ISO 14044, Nederlandse norm Environmental management – Life Cycle assessment – Requirements 
and guidelines  
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Bijlage 1 Datacollectie en datakwaliteit 

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

data wordt alleen gebruikt als er geen andere gegevens aanwezig zijn. De volgorde waarin de 

datacollectie is uitgevoerd staat in de volgende lijst weergegeven: 

 

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

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

berekend met een CO2-conversiefactor. 

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

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

met een CO2-conversiefactor. 

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

 

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

uitgevoerd zijn door het bedrijf dat de ketenanalyse maakt, gebaseerd moet zijn op primaire 

data. Aangezien alle ketenstappen niet uitgevoerd zijn door VW EPC zelf was het binnen deze 

analyse lastig om primaire data te verzamelen. Om deze reden is vaak gebruik gemaakt van 

secundaire data in de vorm van brandstof/energieverbruik van vergelijkbaar materieel en/of 

(sector)databases. 

 

Binnen deze ketenanalyse is gebruik gemaakt van de EcoInvent 3.0 database. Deze database 

bevat veel CO2-uitstoot gegevens, voornamelijk over de winning van grondstoffen, productie en 

transport naar de gebruikslocatie van vele materiaalsoorten. Om een beeld te krijgen van de 

onzekerheid door het gebruik van deze database is deze getoetst op de criteria zoals genoemd 

in het GHG-protocol Product Accounting and Reporting Standard: 

 

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

verschillende productiemethodes, waardoor meestal gegevens te vinden zijn die 

technologisch representatief zijn. 

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

meestal minder dan 10 jaar oud. 

8. Geografisch representatief; Waar mogelijk is gekozen voor productiemethodes 

representatief voor West-Europa. 

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

processen dat is meegenomen.  

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

een onzekerheid van <5%. 

 

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

het programma DuBoCalc v4.01.1 (Bibliotheek 4.03) gehaald. De Nationale Milieudatabase 

wordt beheerd door de Stichting Bouwkwaliteit.  

 

11. Technologisch representatief; De Nationale Milieudatabase is opgebouwd uit gegevens 

die afkomstig zijn uit LCA’s. Deze LCA’s worden opgesteld in opdracht van de bedrijven 

en/of brancheverenigingen die de betreffende producten produceren 

12. Temporaal representatief; De Nationale Milieudatabase is in oktober 2012 getest door 

de SBK op toepassing voor het bouwbesluit 2012. Tevens wordt in Artikel 5.9 van het 
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Bouwbesluit 2012 de ‘Bepalingsmethode Milieu-prestatie Gebouwen en GWW-werken’ 

voorgeschreven, welke de basis vormt voor de Nationale Milieudatabase. 

13. Geografisch representatief; De LCA’s die ten grondslag liggen aan de Nationale 

Milieudatabase zijn uitgevoerd voor de bedrijven en/of branches die in Nederland 

producten verkopen. 

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

indicatoren beschikbaar gesteld.  

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

garandeert. Een afwijkingspercentage is niet beschikbaar.Geografisch representatief; De 

LCA’s die ten grondslag liggen aan de Nationale Milieudatabase zijn uitgevoerd voor de 

bedrijven en/of branches die in Nederland producten verkopen. 

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

indicatoren beschikbaar gesteld.  

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

garandeert. Een afwijkingspercentage is niet beschikbaar 


