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1 Inleiding 

1.1 Het bedrijf Stadsbader 

Het familiebedrijf Stadsbader werd in 1946 opgericht in Harelbeke. Intussen wordt de onderneming 
geleid door tweede en derde generatie Désiré Stadsbader en Dominique Valcke. 

Op vandaag is de groep dagelijks actief op zo’n 125 werven in België en buurlanden. 

Het portfolio van Stadsbader beslaat diverse domeinen van de bouwsector: wegenwerken en 
infrastructuuraanleg, industriebouw en commerciële bouwprojecten, burgerlijke bouwkunde, 
afbraakwerken, waterbehandeling, sportinfrastructuur, kunstgrasvelden, onderhoudsdiensten, 
signalisatie, productie van prefabbeton en technieken, zowel voor overheids- als voor private werken. 

Meer informatie over de grenzen van de onderneming waarop deze ketenanalyse van toepassing is, 
kan gevonden worden op https://www.stadsbader.com/nl/co2-prestatieladder. 

 

1.2 Duurzaamheidsstrategie 

Stadsbader heeft de ambitie om de CO2-uitstoot drastisch te verlagen. Deze inspanningen kunnen 
worden gekwantificeerd door middel van de CO2-Prestatieladder. Dit is een certificeerbaar 
managementsysteem dat bedrijven stimuleert om CO2 te reduceren op zowel structurele wijze, binnen 
de bedrijfsvoering als op projecten én in de toeleveringsketen. Bedrijven die goed scoren op de ladder 
kunnen bij aanbestedingen een gunningsvoordeel krijgen. Op 30/11/2021 ontving Stadsbader een CO2-
bewust certificaat op niveau 3. Ondertussen wil Stadsbader zijn CO2-beleid nog een stap hoger tillen, 
en wil het certificaat halen op niveau 5, het hoogste niveau op de CO2-prestatieladder. 

Om een certificaat te halen op niveau 5 van de CO2-prestatieladder moeten er twee ketenanalyses 
opgesteld worden. In een ketenanalyse wordt de CO2-uitstoot van de volledige keten (upstream en 
downstream) van een product of service berekend en geëvalueerd. Voorliggend rapport betreft een 
ketenanalyse voor de productie van Beton. 

 

1.3 Meest materiële Scope 3-emissies 

Om het onderwerp van de ketenanalyses te bepalen moet er een kwalitatieve analyse gebeuren van de 
Scope 3-emissies. Conform de voorgeschreven werkwijze uit handboek 3.1 van de CO2-prestatieladder 
wordt er voor deze kwalitatieve analyse gekeken naar de Product-Marktcombinaties (PMC’s) en 
bijhorende relevante scope 3-emissiecategorieën voor Stadsbader. 

In onderstaande tabel worden de relevante PMC’s voor Stadsbader opgelijst: 
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Tabel 1: PMC's Stadsbader 

PMC Korte toelichting 

Infrawerken Infrastructuurwerken (grond-, asfalt-, beton- of 
rioleringswerken) voor zowel openbare als privé 
klanten. 

Bouwprojecten Civiele constructies voor zowel openbare als 
privé klanten. 

(Prefab)beton/asfalt productie Productie van (prefab)beton of asfalt voor derden 
(geen installatie op de bouwwerf). 

Technische installaties Installeren van technische installaties zoals 
HVAC systemen 

Transport Transport van beton, asfalt, grond en 
prefabelementen van en naar de eigen werven. 

Slopen Afbraakwerken, breken van fracties en recyclage. 

 

Op basis van de kwalitatieve analyse van de CO2-emissies werd onderstaande top 6 bekomen van 
BKG- (Broeikasgas-) genererende activiteiten.  

Tabel 2: Top 6 BKG-genererende activiteiten 

Activiteit Score 

Aankoop, productie en plaatsing van Asfalt 20 

Aankoop, productie en plaatsing van Stortbeton 20 

Aankoop, productie en plaatsing van Prefabbeton 20 

Aankoop en verwerking van Kalk 19 

Aankoop en verwerking van Staal 19 

Aankoop en verwerking van isolatiematerialen 17 

 

De impact van de activiteiten wordt steeds kwalitatief (van zeer klein = 1 tot groot = 4) gescoord op 

 Belang Sector, 

 Uitstoot, 

 Reductiepotentieel, 

 Marktaandeel, 

 Omzet. 

De maximale kwalitatieve beoordeling bedraagt aldus een score van 20 punten. 

Uit de analyse blijkt dat de Aankoop, productie en plaatsing van beton (stortbeton + prefabbeton) 
voor Stadsbader in deze combinaties één van de belangrijkste BKG-genererende activiteiten is met een 
maximale score. Het gebruik van beton is een kernactiviteit van Stadsbader, en dus is er ook een 
bepaalde mate van invloed mogelijk om in te grijpen op BKG-generende processen in de keten. 
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1.4 Grenzen 

Volgende ondernemingen en locaties worden opgenomen in de scope van deze ketenanalyse. De 
locaties betreffen de vaste locaties met activiteiten relevant voor de betonketen (excl. werven, maar 
inclusief de mobiele betoncentrales). 

Ondernemingen Vaste locaties 
Stadsbader NV 
MDV 
STV trans 
Staroute 
IB-Mat  
ACAP 
Deckx algemene ondernemingen 
Van Maercke Prefab 
Recydem West 
RTS Depot 

Harelbeke 
Kallo 
Puurs 
Zedelgem 
Kluisbergen 
Asse (mobiel) 
Zaventem (mobiel) 
Oosterweel (mobiel) 

 

In dit rapport wordt naar het geheel van deze ondernemingen en locaties verwezen als ‘Stadsbader 
Groep’ of ‘Stadsbader’. 

 

1.5 Activiteiten 

Stadsbader Groep heeft in de loop van 2022 de scope 3-emissies van haar activiteiten in kaart gebracht. 
In dit document worden de CO2-emissies van de betonketen vanuit een levenscyclusbenadering in kaart 
gebracht. Dit omvat de CO2-uitstoot van de winning van de grondstoffen tot en met de afvalverwerking 
of de recycling. Op deze manier verschuift de focus naar de up- en de downstream-emissies bij de 
ketenpartners in de betonketen. 

In deze ketenanalyse worden de voor de betonketen relevante activiteiten van de Stadsbader Groep in 
de Benelux beschreven, deze worden zowel in opdracht van overheden als privé uitgevoerd en bestaan 
uit: 

 wegenwerken en infrastructuuraanleg 

 industriebouw en commerciële bouwprojecten 

 burgerlijke bouwkunde 

 afbraakwerken 

 productie van (prefab) beton 

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

 een beschrijving van de keten en identificatie van de belangrijkste ketenpartners; 

 bepalen van de CO2-emissies in de betonketen; 

 overzicht van de reductiemogelijkheden en hun potentiële CO2-besparing.  
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2 Identificeren van schakels in de keten 

2.1 Scope ketenanalyse 

Beton is een veelgebruikt bouwmateriaal binnen Stadsbader Groep. Het beton neemt verschillende 
vormen en consistenties aan en wordt zowel door Stadsbader zelf geproduceerd als op de werven 
geleverd door diverse leveranciers. Er wordt binnen Stadsbader Groep een onderscheid gemaakt 
tussen: 

 Stortklaar beton 

 Prefab beton 

Daarnaast zijn onder andere ook asfaltbeton en zandcement meegenomen in deze ketenanalyse in de 
categorie ‘stortklaar’ beton voor zover deze door Stadsbader zelf zijn geproduceerd. Voor producten 
geleverd door externen (en door Stadsbader gebruikt op de werven) werd enkel rekening gehouden met 
stortklaar beton en prefab beton. Het staal dat in de prefab beton wordt verwerkt, wordt voor deze 
ketenanalyse buiten beschouwing gelaten. 

De meeste betonelementen kunnen zowel op basis van stortklaar als prefab beton gebouwd worden. 

Binnen de prefab beton worden volgende producten onderscheiden: 

 balken en kolommen 

 architectonisch beton 

 beton voor welfsels 

 beton voor predallen en prémuren  

 beton voor trappen 

 beton voor rioleringen 

Qua samenstelling zijn deze betonproducten vergelijkbaar met stortklaar beton, en ook onderling zijn 
de prefab elementen qua samenstelling gelijkaardig. 

Stadsbader Groep is zich ervan bewust dat een belangrijk deel van de CO2-emissies toe te schrijven is 
aan het energie-intensieve productieproces van cement. Door onderstaande ketenanalyse beoogt 
Stadsbader Groep inzicht te verwerven in de betonketen en reductiemogelijkheden te formuleren. 
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2.2 Ketenstappen 

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

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

Upstream Downstream 
01. Aangekochte grondstoffen en beton(producten). 
02. Kapitaalgoederen van de aannemer en de 
transportbedrijven. 
03. Brandstof en energie gerelateerde activiteiten 
(buiten de scope 1 en 2 emissies).  
04. Upstream transport en distributie. 
05. Afval afkomstig van de operaties. 
06. Zakenreizen 
07. Woon-werkverkeer. 
08. Upstream geleasete activa 

09. Downstream transport en distributie. 
10. Ver- of bewerken van verkochte producten. 
11. Gebruik van verkochte producten. 
12. End-of-life verwerking van verkochte producten. 
13. Downstream geleasete activa. 
14. Franchisehouders. 
15. Investeringen. 

 

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

Beton wordt samengesteld uit cement, toeslagmaterialen, zoals zand en grind, water en eventuele 
hulpstoffen of restproducten en gerecycleerde materialen. Cement is het hoofdbestanddeel, het 
bindende element. Voor wapeningen wordt staal gebruikt, maar staal wordt voor het doel van de 
ketenanalyse voor beton buiten beschouwing gelaten. De samenstelling van de verschillende 
bestandsdelen bepaalt de sterkte van het beton. Onderstaande figuur geeft een globaal overzicht van 
een betonketen weer. 
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Figuur 1 schematisch overzicht van ketenfases voor beton (CE Delft, 2013) 

We maken een onderscheid tussen 5 ketenfases: 

 Grondstoffase 

 Aanvoer grondstoffen 

 Productiefase 

 Distributie beton 

 Gebruiksfase 

 Afvoer reststromen 

 Eindelevensfase (recyclingfase, afvalfase en hergebruik) 

Deze worden in hoofdstuk 3 specifiek voor de betonketen van Stadsbader beschreven. 
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2.3 Overzicht van de betonketen per fase met ketenpartners 

In onderstaande tabel wordt het ketenmodel voor beton op rudimentaire wijze weergegeven. 

Tabel 4 Overzicht ketenfases en -partners 

Fase Activiteit Ketenpartners 
Grondstoffase Cementproductie  - Derden 

Winning zand  - Derden 

Winning grind - Derden 

Additieven  - Derden 

Waterwinning - Drinkwatermaatschappij (gebruik 
leidingwater) 

- Eigen waterwinning  

Betongranulering  - Eigen beheer 

Productiefase Productie stortklaar beton - Eigen beheer 
- Derden 

Productie prefab beton - Eigen beheer 
- Derden 

Gebruiksfase Storten van beton tijdens 
bouwwerkzaamheden 

- Eigen beheer 
- Derden 

Gebruik en onderhoud van de 
betonconstructies 

- Derden 

Recyclingfase, 
afvalfase en hergebruik 
 

Slopen en breken na de levensduur 
van de objecten 

- Eigen beheer 

Distributiefase Aanvoer cement - Eigen beheer 
- Grondstofleveranciers 
- Derden 

Aanvoer zand 

Aanvoer grind 

Aanvoer betongranulaat 

Transport stortklaar beton naar werf - Eigen beheer 
- Betonleveranciers 
- Derden 

Transport prefab beton naar werf 

Transport betongranulaat na sloop - Eigen beheer 
- Derden 
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2.4 Ketenpartners 

In onderstaande paragrafen volgt een beschrijving van de verschillende ketenpartners en hun aandeel 
in de keten. In de eigen activiteiten neemt Stadsbader Groep onder meer de rol van op van: 

- Betonproducent 
- Aannemer 
- Transportbedrijf 

Elke van deze rollen wordt ook door andere partners binnen de keten opgenomen. 

Van de meest relevante ketenpartners is een opsomming opgenomen van de belangrijkste betrokken 
partijen. Ze zijn als belangrijk beschouwd in die zin dat zij instaan voor het grootste deel van de 
betreffende activiteit binnen de keten (naar grondstof, product of transportkilometers), en aldus 
representatief zijn voor de volledige keten. 

 

 GRONDSTOFFENPRODUCENT/LEVERANCIER 

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

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

 

 BETONPRODUCENT/LEVERANCIER 

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

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

 

 AANNEMERS 

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

Stadsbader Groep kan wel invloed uitoefenen op de scope 3-emissies die ontstaan bij het transport van 
en naar de projecten, door in dialoog te gaan met de betonproducent en/of de klant. Daarnaast kan 
Stadsbader Groep ook in dialoog gaan met ander ketenpartners om kansen voor mogelijke CO2-
emissie-reducties in de keten te onderzoeken en (helpen) deze te realiseren.  

In design, build, finance and maintenance (DBFM) projecten, kan de aannemer invloed uitoefenen om 
binnen de krijtlijnen die de klant uitzet, duurzame keuzes te maken op vlak van betonconstructie, 
betonsamenstelling en dergelijke meer. 

 

 EINDKLANTEN 

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

 

 ENERGIELEVERANCIERS EN -PRODUCENTEN 

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

In 2021 kocht de Stadsbader Groep nog grijze stroom aan bij een zelfde leverancier. Vanaf januari 2023 
heeft Stadsbader voor alle sites een contract afgesloten bij een nieuwe leverancier met 100% groene 
elektriciteit. 

Daarnaast wordt binnen de betonketen ook gebruik gemaakt van stookolie en aardgas voor verwarming 
en diesel voor transport. 

 

 TRANSPORTBEDRIJVEN 

Transportbedrijven maken onderdeel uit van de distributiefase en dit voor het transport tussen de 
grondstoffenproducent en de betonproducent, het transport van de betonproducent naar de aannemer 
en het vervoer van het gesloopte materiaal naar de grondstoffenproducent voor recyclage of naar de 
afvalbeheerder. Bovendien worden transportbedrijven ingezet voor het aanleveren van brandstoffen. 
Het kiezen voor binnenvaart in plaats van wegtransport verlaagt bij gelijke afstand de klimaatimpact en 
het primair energieverbruik met een factor vier per km (CE Delft, 2013). Naast het type transport, heeft 
de afstand en bijgevolg het brandstofverbruik een belangrijke invloed op de CO2-emissies van de 
transportbedrijven. Hieraan kan aandacht besteed worden tijdens het selecteren van een leverancier. 
Tot slot is het belangrijk een duidelijke planning op te stellen. Door het vermijden van de spitsuren met 
de bijhorende files, kan een brandstofreductie bekomen worden. 
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Drie bedrijven in de Stadsbader groep zijn transportbedrijven: MDV, STV Trans en Staroute. Daarnaast 
werkt Stadsbader samen met verschillende andere transportbedrijven voor transport per as. Verder 
leveren sommige leveranciers hun grondstoffen per schip, en werkt Stadsbader ook samen met 
verschillende vaste schippers om het geproduceerde beton te leveren. 

 

 OVERHEDEN 

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

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

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

 Een ander wijze waarop de overheid een rol speelt, is haar invloed op het energiebeleid en op 
de bouwvoorschriften. Zo bevat de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 
de doelstelling om harde ruimtefuncties voornamelijk een plaats te geven binnen het bestaand 
ruimtebeslag. Dit om de druk op de open ruimten te doen dalen. Verwacht wordt dat dit ook tot 
minder infrastructuur (en dus betonproductie) zal leiden.  

 Daarnaast leggen de overheden beperkingen op aan energie-intensieve sectoren, waaronder 
de cementindustrie. 

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

Daarnaast zijn de cementindustrie en aanverwante sectoren een belangrijke bron van tewerkstelling in 
België en andere Europese lidstaten. In België gaat het over zo’n 14.000 werknemers. Deze 
economische factor wordt door overheden in acht genomen bij beslissingen in het kader van CO2-
reductie (Febelcem, s.d.).  
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3 CO2-emissies 
Het bepalen van de CO2-emissies in de betonketen vereist data. Hierbij wordt primaire data aangeleverd 
door verschillende departementen van Stadsbader Groep. De secundaire gegevens zijn afkomstig uit 
de literatuur, de lijst CO2-emissiefactoren (BE en NL) en informatie die ter beschikking wordt gesteld 
door de SKAO. 

Zoals eerder beschreven, maakt Stadsbader Groep een onderscheid tussen stortklaar beton en prefab 
beton/betonproducten. In 2021 produceerde Stadsbader 87,5% van het verkochte beton en kocht het 
12,5% aan. De verdeling in stortklaar beton en prefab beton van het geproduceerde beton was 
respectievelijk 86,3% en 13,7%. Voor het aangekochte beton was deze verdeling 48,0%-52,0%. 

Een overzicht van alle gebruikte CO2-emissiefactoren is terug te vinden in BIJLAGE 2 – CO2-
emissiefactoren. Hier werd ook het klinkergehalte opgenomen omwille van een groot verschil in CO2-
impact tussen de cementsoorten naar gelang het klinkerpercentage. 

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

Andere cementsoorten zoals CEM II, CEM III/C (90% hoogovenslakken), CEM IV 
(puzzolaancementsoorten) en CEM V (composietcementen) worden in deze ketenanalyse niet nader 
beschouwd gezien Stadsbader deze cementsoorten niet gebruikt.  

3.1 GRONDSTOFFASE 

De CO2-equivalente emissies in de grondstoffenfase van het intern geproduceerd beton worden 
berekend op basis van gegevens met betrekking tot de aan Stadsbader geleverde grondstoffen voor 
betonproductie in 2021.  

Tabel 5 Tonnage grondstoffen en emissies voor intern geproduceerd beton in grondstoffase 

 
Geleverd in 2021 voor 
stortklaar beton (ton) 

Geleverd in 2021 
voor prefab beton 

(ton) 

Emissiefactor 
(ton CO2eq / 

ton) 

Emissies per 
grondstof (ton 

CO2eq) 

CEM I  552,24    14.177,56   0,818  12.048,98  

CEM III A  51.359,20    -     0,57  29.274,74  

CEM III B  2.453,31    -     0,296  726,18  

Grind  137.385,08    35.573,72   0,00105  91,79  

Betonpuin  124.421,44    49.844,10   0  196,59  

Asfalt  140.683,90    -     0  -   

Zand  140.605,03    -     0,000521  -   

Water  22.557,80    3.749,22   0  -   

Hoogovenslak -  3.639,66     -   

Vliegas  754,41    -     0  -   

(Super)plast  257,66    42,82   1,53  459,74  

Overige  100,47    -     0  -   

Totaal  621.130,55    107.027,09   NVT  42.798,02  
 



  

 

CO2-Prestatieladder  
Ketenanalyse Beton 

 
 

 

 

 
p.15/35 

 

In Tabel 5 Tonnage grondstoffen en emissies voor intern geproduceerd beton in grondstoffase worden 
de emissiefactoren van betonpuin, asfalt, water, hoogovenslak, vliegas en overige gelijkgesteld aan nul.  

 Voor betonpuin en asfalt is dit zo omdat Stadsbader hier gebruik maakt van reststromen van 
haar eigen werven. De enige emissies zijn in dit geval ten gevolge van het slopen, breken en 
transport. Deze emissies worden meegenomen in de productie- en eindelevensfase.  

 Voor de betonproductie gebruikt Stadsbader uitsluitend regen- en grondwater. Eventuele 
emissies zijn ten gevolge van elektriciteitsgebruik voor het oppompen van water, en worden 
meegenomen in de productiefase. 

 Hoogovenslak is een reststroom uit de staalindustrie en vliegas is een reststroom uit de 
verbranding van steenkool De enige emissies zijn ten gevolge van transport. Deze emissies 
worden voor vliegas niet meegenomen in deze ketenanalyse gezien de relatief beperkte 
consumptie. 

 De categorie overige bevat onder andere kleurstof, vulstof en luchtbelvormer. Gezien de relatief 
beperkte consumptie wordt abstractie gemaakt van deze emissiefactoren.  

In 2021 produceerde Stadsbader 299.457,6 m³ stortklaar beton en 47.615 m³ prefab beton. Per m³ 
stortklaar beton werd gemiddeld 103,74 kg CO2eq uitgestoten en voor prefab beton (excl. staal) was dit 
246,43 kg CO2eq per m³. Dit grote verschil is een gevolg van het feit dat prefab beton meer cement 
bevat en dat het gaat om het koolstofintensievere CEM I.  

Naast interne productie kocht Stadsbader 23.835,92 m³ stortklaar beton en 25.869 m³ prefab beton 
extern aan. Het grootste deel van het aangekochte stortklaar beton zijn rijke betontypes. Er wordt 
aangenomen dat de samenstelling van rijke betontypes representatief is voor de gemiddelde 
samenstelling van het extern aangekochte stortklaar beton. In onderstaande tabel wordt de 
broeikasgasintensiteit van dit beton berekend.  

Tabel 6 Berekening broeikasgasintensiteit extern aangekocht beton 

 Kg grondstof per m³ Emissiefactor (kg CO2eq / 
kg grondstof) 

Emissies per grondstof 
(kg CO2eq / m³ beton) 

CEM III A 330,0 0,57  188,10  

Grind 1.130,0 0,00105  1,19  

Zand 783,0 0,000521  0,41  

Water 120,0 0  -   

(Super)plast 3,3 1,53  5,05  

Totaal  2.366,3  NVT  194,74  

 

Ten gevolge van het hogere cementaandeel in het extern aangekochte stortklaar beton is de 
broeikasgasintensiteit een factor 1,88 hoger dan de broeikasgasintensiteit van het intern geproduceerde 
stortklaar beton. Onder de aanname dat al het extern aangekocht stortklaar beton deze samenstelling 
heeft, werd voor extern aangekocht stortklaar beton in de grondstoffase respectievelijk 4.641,89 ton 
CO2eq uitgestoten. 

We nemen aan dat de samenstelling van het extern aangekocht prefab beton (exclusief staal) gelijk is 
aan de samenstelling van het intern geproduceerd prefab beton (exclusief staal). Zo wordt er 6.374,83 
ton CO2eq uitgestoten voor de grondstoffen gebruikt voor extern prefab beton. 
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In de grondstoffase van de betonketen werd in 2021 bijgevolg 53.814,74 ton CO2eq uitgestoten. 
42.798,02 ton CO2eq (79,5%) hiervan is geassocieerd aan de grondstoffen voor intern geproduceerd 
beton en 11.016,72 ton CO2eq (20,5%) aan de grondstoffen voor extern geproduceerd beton. De 
broeikasgasintensiteit van intern geproduceerd stortklaar beton, extern geproduceerd stortklaar beton 
en prefab beton is respectievelijk 103,74 kg CO2eq / m³, 194,74 kg CO2eq / m³ en 246,43 kg CO2eq / 
m³.  

98,2% van de uitstoot in de grondstoffenfase is toe te wijzen aan cement. De overige bestanddelen die 
in de grondstoffenfase een bijdrage leveren aan de uitstoot - zand, grind, en (super)plast – zijn 
respectievelijk verantwoordelijk voor 0,2%, 0,5% en 1,1% van de uitstoot.  

 

3.2 AANVOER GRONDSTOFFEN 

De grondstoffen zijn afkomstig van verschillende locaties. Soms wordt een soort grondstof van 
meerdere locaties aangevoerd. Wanneer grondstoffen per schip aangevoerd worden, werd 
aangenomen dat het schip na levering een andere vracht vervoert. Enkel de heenweg wordt dus in 
rekening gebracht voor het berekenen van de uitstoot. Wanneer grondstoffen per vrachtwagen 
aangevoerd worden, werd aangenomen dat de vrachtwagen na levering geen andere vracht vervoerde. 
Voor vrachtwagens werd dus zowel de heen- als de terugweg in rekening gebracht voor het berekenen 
van de uitstoot.  

De uitstoot van broeikasgassen geassocieerd met de aanvoer van grondstoffen staat per grondstof en 
per transportmiddel weergegeven in onderstaande tabellen (stortklaar beton en prefab beton) voor de 
5 voornaamste grondstoffen: cement, zand, grind, asfalt en hoogovenslak. Ook betongranulaat 
(betonpuin) en water zijn  belangrijke grondstoffen. Betonpuin wordt aangevoerd van de eigen werven 
en gebroken in de eigen betoncentrales. Deze emissies worden meegenomen in de afvoer van 
reststromen en de eindelevensfase. Stadsbader gebruikt voornamelijk hemelwater en grondwater. 
Beiden leiden niet tot transportemissies (het elektriciteitsverbruik op de site uitgezonderd, maar dit is 
opgenomen in de productiefase). Andere grondstoffen, zoals vliegas en (super)plast worden niet in 
rekening gebracht voor transportemissies, omdat deze opgeteld minder dan 0,2% van het gewicht 
aangevoerde grondstoffen vertegenwoordigen.  
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Tabel 7 Uitstoot geassocieerd met de aanvoer van grondstoffen voor de productie van stortklaar beton 

Grondstof Transportmiddel 
Tonnage 

(ton) 
Transportafstand 

(enkel) (km) 

Emissiefacto
r (kg CO2eq 
per ton.km) 

Totaal  
(ton CO2eq) 

Cement Vrachtwagen 54.364,75 67,29 0,088 643,85 

Zand 

Kustvaart 140.605,03 38,00 0,022 117,55 

Binnenvaart 140.605,03 159,00 0,031 693,04 

Vrachtwagen 140.605,03 4,00 0,088 98,99 

Grind 

Kustvaart 137.385,08 51,00 0,022 154,15 

Binnenvaart 137.385,08 239,00 0,031 1.017,89 

Vrachtwagen 137.385,08 10,00 0,088 241,80 

Asfalt Vrachtwagen 140.683,90 18,50 0,088 458,07 

Totaal  597.460,21   3.425,32 

 

Tabel 8 Uitstoot geassocieerd met de aanvoer van grondstoffen voor de productie van prefab beton 

Grondstof Transportmiddel 
Tonnage 

(ton) 
Transportafstand 

(enkel) (km) 

Emissiefacto
r (kg CO2eq 
per ton.km) 

Totaal  
(ton CO2eq) 

Cement 
(NL) 

Vrachtwagen 550,98 436,00 0,088 42,28 

Cement 
(PT) 

Kustvaart 13.626,58 2.008,00 0,022 601,97 

Vrachtwagen 13.626,58 72,50 0,088 173,88 

Zand 

Kustvaart 35.573,72 38,00 0,022 29,74 

Binnenvaart 35.573,72 159,00 0,031 175,34 

Vrachtwagen 35.573,72 4,00 0,088 25,04 

Grind 

Kustvaart 49.844,10 51,00 0,022 55,93 

Binnenvaart 49.844,10 239,00 0,031 369,29 

Vrachtwagen 49.844,10 10,00 0,088 87,73 

Hoogoven-
slak 

Vrachtwagen 3.639,66 166,00 0,088 106,34 

Totaal  103.235,04   1.667,53 
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In onderstaande grafiek worden de emissies per grondstof en per transportmiddel weergegeven. 

In onderstaande paragrafen worden de berekeningen en aannames toegelicht. 

 

 AANVOER CEMENT 

Voor de aanvoer van cement voor de productie van stortklaar beton wordt gekeken naar de 3 
belangrijkste cementleveranciers in 2021. Op basis van het geleverde aandeel cement voor elk van 
deze leveranciers en hun gemiddelde afstand tot de centrales waaraan zij leveren, wordt een gewogen 
gemiddelde van de transportafstand berekend. Gemiddeld wordt het cement (54.364,75 ton) over 67,29 
km via vrachtwagen aangevoerd.  

Voor de aanvoer van cement voor de productie van prefab beton wordt gekeken naar de 
cementleveranciers van de prefabcentrale te Kluisbergen. Het grootste aandeel van het cement 
(13.626,58 ton) komt per schip van Portugal en wordt vanuit een Nederlandse haven met de 
vrachtwagen naar de centrale gevoerd. Het resterende cement (550,98 ton) komt uit Nederland.  

Aan de hand van de emissiefactoren van CE Delft (2020) kan de geassocieerde uitstoot van 
broeikasgassen bepaald worden (zie   

Figuur 2 Emissies transport grondstoffen 
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Tabel 7 Uitstoot geassocieerd met de aanvoer van grondstoffen voor de productie van stortklaar beton 
en Tabel 8 Uitstoot geassocieerd met de aanvoer van grondstoffen voor de productie van prefab beton). 

 

 AANVOER ZAND 

Zoals aangegeven in Tabel 5 Tonnage grondstoffen en emissies voor intern geproduceerd beton in 
grondstoffase, kocht Stadsbader in 2021 voor de productie van stortklaar en prefab beton respectievelijk 
140.605,03 ton en 35.573,72 ton zand aan. Aan de hand van data over het gemiddelde transport van 
zand als grondstof uit de studie van CE Delft, 2013 ‘Milieu-impact van betongebruik in de Nederlandse 
bouw in respectievelijk zeetransport, binnenvaarttransport en wegtransport’ en de emissiefactoren van 
CE Delft (2020) kan de geassocieerde uitstoot van broeikasgassen bepaald worden (zie  
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Tabel 7 Uitstoot geassocieerd met de aanvoer van grondstoffen voor de productie van stortklaar beton 
en Tabel 8 Uitstoot geassocieerd met de aanvoer van grondstoffen voor de productie van prefab beton). 

 

 AANVOER GRIND 

Zoals aangegeven in Tabel 5 Tonnage grondstoffen en emissies voor intern geproduceerd beton in 
grondstoffase, kocht Stadsbader in 2021 voor de productie van stortklaar en prefab beton respectievelijk 
137.385,08 ton en 49.844,10 ton grind aan. Aan de hand van data over het gemiddelde transport van 
grind als grondstof uit de studie van CE Delft, 2013 ‘Milieu-impact van betongebruik in de Nederlandse 
bouw in respectievelijk zeetransport, binnenvaarttransport en wegtransport’ en de emissiefactoren van 
CE Delft (2020) kan de geassocieerde uitstoot van broeikasgassen bepaald worden (zie  
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Tabel 7 Uitstoot geassocieerd met de aanvoer van grondstoffen voor de productie van stortklaar beton 
en Tabel 8 Uitstoot geassocieerd met de aanvoer van grondstoffen voor de productie van prefab beton). 

 

 AANVOER ASFALT(PUIN) 

Zoals aangegeven in Tabel 5 Tonnage grondstoffen en emissies voor intern geproduceerd beton in 
grondstoffase, gebruikte Stadsbader in 2021 140.683,90 ton asfaltpuin voor de productie van stortklaar 
beton. Dit asfaltpuin is een reststroom van de eigen werven. Er wordt aangenomen dat dit met de 
vrachtwagen getransporteerd wordt over een afstand gelijk aan de gemiddelde afstand van de 
betoncentrales tot de werven, zoals bepaald onder hoofdstuk 3.4. Zo kan de geassocieerde uitstoot van 
broeikasgassen bepaald worden (zie   
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Tabel 7 Uitstoot geassocieerd met de aanvoer van grondstoffen). 

 

 AANVOER HOOGOVENSLAK 

Zoals aangegeven in Tabel 5 Tonnage grondstoffen en emissies voor intern geproduceerd beton in 
grondstoffase, gebruikte Stadsbader in 2021 3.639,66 ton hoogovenslak voor de productie van prefab 
beton. De gebruikte afstand is de afstand van de leverancier tot de prefab betoncentrale. Zo kan de 
geassocieerde uitstoot van broeikasgassen bepaald worden (zie Tabel 8 Uitstoot geassocieerd met de 
aanvoer van grondstoffen voor de productie van prefab beton). 
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3.3 PRODUCTIEFASE 

Om beton te produceren worden de verschillende grondstoffen in de juiste verhouding gemengd. Dit 
proces vindt plaats in een betoncentrale. Ook hier wordt een onderscheid gemaakt tussen de eigen 
betonproductie en die van derden. 

De CO2-emissies van de betonproductie zijn in essentie deze van het energieverbruik van de 
betoncentrale (inclusief aardgas en of stookolie/diesel voor de opwarming van het aanmaakwater, en 
het gebruik van machines zoals een laadschop en walkraan). Voor de prefab centrale is er ook nog 
verbruik van machines die niet op andere betoncentrales aanwezig zijn (bv. plooimachines voor staal 
om in het prefab beton te verwerken).  

Voor een aantal sites is het energieverbruik van kantoren, werkplaatsen of productie-installaties niet 
apart gemeten – zo ook voor de centrales in Kallo en Puurs waar eveneens een asfaltcentrale aanwezig 
is. Ze hebben een gemeenschappelijke teller voor elektriciteit en/of aardgas, of een 
gemeenschappelijke mazouttank. Voor andere is een zeker onderscheid wel mogelijk. Het 
weergegeven verbruik is het verbruik dat uitsluitend toe te wijzen is aan de betonproductie op basis van 
de beschikbare meetgegevens in combinatie met inschatting op basis van expertise van Stadsbader. 

Het energieverbruik van de betoncentrales die onderdeel zijn van de Stadsbader Groep is hieronder 
weergegeven. 

Tabel 9 Overzicht betoncentrales en hun energieverbruik voor betonproductie 

Naam Site Adres Type producten Verbruik 
elektriciteit (MWh) 

Verbruik 
mazout/diesel (L) 

Vaste betoncentrales   

Harelbeke Kanaalstraat 1 
8530 Harelbeke 

Stortklaar beton 254,58 - 

Kallo Haven 1560, St.-Jansweg 8 
9120 Kallo 

Stortklaar beton 
Asfalt 

202,55 - 

Puurs Gansbroekstraat 33 
2870 Puurs 

Stortklaar beton 
Asfalt 

170,35 
 

- 

Zedelgem Remi Claeysstraat 23 
8210 Zedelgem 

Stortklaar beton 305,44 - 

Kluisbergen Scheldekaai 9 
9690 Kluisbergen 

Prefab beton 894,17 72.540 

Mobiele betoncentrales   

Asse Mollem (Asse) Stortklaar beton - 13.276 

Oosterweel Beatrijslaan 
2050 Antwerpen 

Stortklaar beton 173,06 - 

Zaventem Namenstraat 
1930 Zaventem 

Stortklaar beton - 13.167 

Totaal 2.000,15 98.983 

 

Uit onderstaande figuur is duidelijk dat de prefab centrale verantwoordelijk is voor het grootste deel van 
het verbruik en dus de uitstoot. 
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In onderstaande tabel zijn de energieverbruiken van de betoncentrales omgerekend naar CO2-uitstoot 
aan de hand van emissiefactoren uit de lijsten op co2emissiefactoren.be.  

 
Tabel 10 Overzicht energieverbruik betonproductie alle sites 

Energievector Hoeveelheid 
in 2021 

Eenheid Emissiefactor 
(ton CO2eq per 

eenheid) 

Ton CO2  
in 2021 (ton CO2eq) 

Elektriciteit 2.000,15 MWh 0,205 410,03 

Mazout/diesel 98.983 liter 0,0033 326,64 

Totaal - - - 736,67 

 

3.4 DISTRIBUTIE BETON 

Om een inschatting te maken van de emissies die gepaard gaan met het transport van beton naar 
werven, identificeren we 5 categorieën: 

1) Stortklaar beton, geproduceerd in vaste betoncentrales (Harelbeke, Kallo, Puurs en Zedelgem) 
2) Stortklaar beton, geproduceerd in mobiele betoncentrales (Asse, Oosterweel, Zaventem) 
3) Intern geproduceerd prefab beton (vaste centrale te Kluisbergen) 
4) Extern aangekocht stortklaar beton 
5) Extern aangekocht prefab beton 

In onderstaande tabel staat aangegeven hoeveel emissies er geassocieerd zijn aan elk van deze 
categorieën. Stortklaar beton wordt getransporteerd per mixer en prefab beton wordt getransporteerd 
per vrachtwagen. Voor het berekenen van de emissies benaderen we de emissiefactor voor mixers als 
zijnde gelijk aan die van vrachtwagens (0,088 kg CO2eq per ton.km). Voor vrachtwagens en mixers 
wordt aangenomen dat deze op de terugweg geen andere vracht vervoeren, en dus wordt zowel de 
heen- als terugrit meegerekend. Onder de tabel wordt toegelicht hoe de enkele transportafstand bepaald 
werd. 

Figuur 3 Verbruik per site relatief ten opzichte van het totaal 
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Tabel 11 Uitstoot geassocieerd met het transport van beton naar werven 

Product 
Tonnages 

(ton) 
Transportafstand 

(enkel) (km) 
Totaal  

(ton CO2eq) 

Stortklaar beton, geproduceerd in vaste 
betoncentrales (Harelbeke, Kallo, Puurs en 
Zedelgem) 

350.418,86       18,50   1.140,96   

Stortklaar beton, geproduceerd in mobiele 
betoncentrales (Asse, Oosterweel, Zaventem) 

270.711,69   -     -     

Intern geproduceerd prefab beton (geproduceerd in 
de vaste centrale in Kluisbergen) 

107.027,09   73,28   1.380,36   

Extern aangekocht stortklaar beton 56.402,94   18,50   183,65   

Extern aangekocht prefab beton 58.147,30   18,50   189,33   

Totaal 842.707,87 NVT 2.894,30 

 

 

 STORTKLAAR BETON – VASTE BETONCENTRALES  

De berekening van de emissies die gepaard gaan met het transport van stortklaar beton van de vaste 
betoncentrales naar werven, baseert zich op de locatie en afnamevolumes van de 5 belangrijkste 
werven voor elk van de vaste betoncentrales. Samen zijn deze werven goed voor 45,6% van de afname 
van stortklaar beton uit deze centrales. Met de afnamevolumes als gewichten werd een gewogen 
gemiddelde berekend, waaruit blijkt dat de gemiddelde afstand van de betoncentrales tot de 
belangrijkste werven 18,50 km is. Er wordt aangenomen dat de gemiddelde afstand naar deze werven 
gelijk is aan de gemiddelde afstand naar alle werven waaraan deze betoncentrales leveren.  

 

 STORTKLAAR BETON – MOBIELE BETONCENTRALES 

Aangezien het werkingsprincipe van de mobiele betoncentrales is dat deze opgesteld worden op de 
locatie waar men het beton nodig heeft, is de afstand van de mobiele betoncentrales naar de werven 
waarnaar ze leveren verwaarloosbaar. Daarom benaderen we de bijdrage van het transport van beton 
van mobiele centrales naar werven in deze ketenanalyse als zijnde nul.  

Figuur 4 Verhouding transportemissies beton 



  

 

CO2-Prestatieladder  
Ketenanalyse Beton 

 
 

 

 

 
p.26/35 

 

 PREFAB BETON – INTERN GEPRODUCEERD 

Stadsbader heeft slechts één betoncentrale die prefab betonproducten produceert. Het is dus 
aannemelijk dat deze betonproducten typisch over een langere afstand getransporteerd worden in 
vergelijking met bv. het stortklaar beton uit de vaste betoncentrales. We benaderen de gemiddelde 
afstand tot de werf als het gemiddelde van de afstanden van de centrale in Kluisbergen tot elk van de 5 
belangrijkste werven van de 4 vaste betoncentrales voor stortklaar beton. De gemiddelde afstand tot 
deze 20 werven is 73,28 km. 

 

 STORTKLAAR BETON – EXTERN AANGEKOCHT 

Er wordt aangenomen dat het extern aangekochte stortklaar beton steeds rechtstreeks naar een werf 
wordt getransporteerd, zonder eerst naar een Stadsbader centrale gebracht te worden. Er wordt 
aangenomen dat de gemiddelde afstand van de externe centrale naar de werf gelijk is aan de 
gemiddelde afstand van Stadsbaders centrales voor stortklaar beton tot de werf, namelijk 18,50 km. 

 

 PREFAB BETON – EXTERN AANGEKOCHT 

Ook voor het extern aangekocht prefab beton wordt aangenomen dat het beton rechtstreeks naar een 
werf getransporteerd wordt over een gemiddelde afstand van 18,50 km. 

 

3.5 GEBRUIKSFASE 

De gebruiksfase omvat alle stappen die het beton doorgaat tussen de aankomst op en het vertrek van 
de werf (incl. storten van beton, installatie van prefab beton, onderhoud en slopen, maar niet breken). 
De milieu-impact van beton tijdens de gebruiksfase is te verwaarlozen t.o.v. de andere activiteiten en 
wordt in het kader van deze ketenanalyse buiten beschouwing gelaten. Stadsbader Groep heeft geen 
impact op het energieverbruik en de CO2-emissies tijdens het gebruik van betonnen constructies (CE 
Delft, 2013). 

 

3.6 AFVOER RESTSTROMEN 

Er wordt aangenomen dat het totale tonnage van de reststromen gelijk is aan het tonnage van zowel 
geproduceerd en aangekocht beton in 2021 (842.707,87 ton). Een deel van het betonpuin (ca. 270.000 
ton) wordt afgevoerd naar Stadsbader betoncentrales. Hier wordt dit puin ofwel gebruikt als bestanddeel 
voor beton (124.421,44 ton), ofwel als bestanddeel voor niet-gecementeerde toepassingen (ca. 
145.578,56 ton). Het overige betonpuin (ca. 572.707,87 ton) wordt afgevoerd om te recyclen, te 
hergebruiken of te storten. De uitstoot in deze fase is proportioneel met de afstand tussen de werf en 
de eigen centrales enerzijds en de werf en externe centrales/de stortplaats anderzijds. Deze afstanden 
worden ingeschat als zijnde gelijk aan de gemiddelde afstand van Stadsbader betoncentrales naar de 
werf (18.50 km). Onder de aanname dat het transport wordt uitgevoerd per vrachtwagen, leidt het 
transport van 842.707,87 ton beton tot de uitstoot van 2.744,15 ton CO2eq. 405,16 ton CO2eq hiervan 
is geassocieerd met Stadsbaders gebruik van betonpuin als bestanddeel voor beton en 474,06 ton 
CO2eq voor Stadsbaders gebruik van betonpuin in niet-gecementeerde toepassingen. 
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3.7 EINDELEVENSFASE 

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

Voor hergebruik of recycling is het noodzakelijk om het beton in kleine fracties te breken. Op basis van 
het onderzoek van de CE Delft (2013) en het Copernicus Instituut (2010) is voor het breekproces 0,7 
kWh per ton nodig. Stadsbader voert betongranulaten zelf aan en breekt het grotendeels op de eigen 
betoncentrales in herbruikbare fracties.  

In 2021 werd er ca. 270.000 ton betonpuingerelateerde afvalstromen aangevoerd op de eigen 
breekwerven/betoncentrales. Dit puin is allemaal hergebruikt na breken/zeven/cementeren. Enkel 
restafval (mengsels van plastic, hout, isomo, isolatie…) wordt niet hergebruikt. Van de ca. 270.000 ton 
wordt 124.421,44 ton (zie Tabel 5 Tonnage grondstoffen en emissies voor intern geproduceerd beton 
in grondstoffase) hergebruikt in de betonproductie (als betonpuin, mengpuin van verschillende fracties). 
Daarnaast zijn er ook niet gecementeerde toepassingen voor betongranulaat die voor deze 
ketenanalyse buiten beschouwing gelaten worden. 

Voor de overige 572.707,87 ton per jaar (op basis van gegevens van 2021) zijn er twee mogelijkheden. 

- Storten 

- Recycling/hergebruik door off-site breken 

In het geval van storten dient enkel een impact voor transport naar de stortplaats ingeschat te worden 
(meegenomen in AFVOER RESTSTROMEN) Wanneer ook recycling/hergebruik wordt toegepast moet 
een extra impact van het breekproces berekend worden.  

In onderstaande tabel wordt berekend wat de uitstoot zou zijn onder de aanname dat al het betonpuin 
gebroken zou worden. Het breken van 842.707,87 ton beton leidt zo tot een uitstoot van 120,93 ton 
CO2eq, waarvan 17,85 ton CO2eq voor het betonpuin dat door Stadsbader hergebruikt wordt in de 
betonketen, 20,89 ton CO2eq voor betonpuin hergebruikt in niet-gecementeerde toepassingen 82,18 
ton CO2eq voor betonpuin dat niet door Stadsbader hergebruikt wordt.  

Tabel 12 Uitstoot geassocieerd met het breken van beton in de eindelevensfase 

Parameter Eenheid 2021 

Hoeveelheid beton te recycleren Ton 842.707,87 

Energiebehoefte (CE Delft 2013) MWh / ton puin 0,0007 

Emissiefactor Ton CO2eq / MWh 0,205 

Totaal Ton CO2eq 120,93 

 

Het is belangrijk op te merken dat het gebruik van een equivalente hoeveelheid nieuw materiaal (grind) 
een uitstoot met zich zou meebrengen die een stuk hoger ligt.  

Het is niet geweten welk aandeel van de overige grondstoffen afkomstig is van recycling of hergebruik. 
De conservatieve aanname in de berekeningen in voorgaande hoofdstukken is dat dit allemaal nieuw 
materiaal betreft. 
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3.8 OVERZICHT CO2-EMISSIES BETONKETEN 

Onderstaande tabel en diagram geven een overzicht van de CO2-uitstoot in de keten.  

Tabel 13 Overzicht CO2-equivalente uitstoot keten 

CO2-equivalente uitstoot betonketen per fase en categorie Emissies (ton CO2eq) Aandeel 

Grondstoffenfase  53.814,74   82,4% 

Cement  52.834,16   80,9% 

Zand  111,58   0,2% 

Grind  253,31   0,4% 

(super)plast  615,69   0,9% 

Aanvoer grondstoffen  5.092,85   7,8% 

Cement   1.461,97   2,2% 

Zand  1.139,70   1,7% 

Grind  1.926,78   3,0% 

Asfalt  458,07   0,7% 

Hoogovenslak  106,34   0,2% 

Productiefase  736,67   1,1% 

Elektriciteitsverbruik  410,03   0,6% 

Mazout-/dieselverbruik  326,64   0,5% 

Distributie beton  2.894,30   4,4% 

Gebruiksfase  -     0,0% 

Afvoer reststromen  2.744,15   4,2% 

Eindelevensfase  120,93   0,2% 
Totaal  65.297,44   100,0% 

 

 

Figuur 5 Verdeling emissies betonketen 
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Hieronder wordt een schematisch overzicht gegeven van de volledige keten, inclusief hoeveelheden en 
emissies. 

 
Figuur 6 Schematische voorstelling van de keten 
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4 Reductiemogelijkheden 

4.1 Algemeen 

Enkele algemene maatregelen werden reeds eerder in het kader van de CO2-prestatieladder 
gedefinieerd. Deze zijn niet specifiek voor de betonketen, maar eerder voor het geheel van activiteiten 
van de Stadsbader groep. Niettemin zijn ze waardevol om in acht te nemen voor de betonketen. De 
concrete maatregelen zijn als volgt. 

 Gebruik van efficiëntere brandstof (bv. verwarmen met aardgas i.p.v. diesel) 

 Beperken van stationair draaien van machines 

 Verliezen (bv. persluchtlekken) vermijden 

 Gebruik van hybride kranen en stroomgroepen 

 Inzetten van poolwagens 

 Stimuleren van eco-driving 

 Gebruik van hernieuwbare energie 

 

4.2 Betonketen 

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

 Alternatieve cementtypes 

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

 

 Inzet van sedimenten en gerecycleerde zand- en grindfracties 

De winning van zand/grind uit passieve winning (zeebodem), of door recycling toe te passen kan een 
significante impact hebben in vergelijking met actieve winning (mijnbouw). Een aandachtspunt is de 
kwaliteit van de gerecycleerde granulaten (P. Van den Heede, N. De Belie (Cement & Concrete 
Composites 34 (2012) 431–442) stelt dat er op basis van de onderzochte bronnen op dat ogenblik 
(2012) onvoldoende kon vertrouwd worden op hun kwaliteit). 
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 Optimaliseren ontwerp 

Voor DBFM, DBM en DB-projecten (design, build, finance en maintenance projecten) kan Stadsbader 
Groep zelf betonconstructies ontwerpen die minder materiaal vereisen dan voorzien in het 
referentieontwerp van de klant. 

 

 Transport 

Om de CO2-impact van de transportfase te reduceren, is het verwerven van meer inzicht essentieel. 
Stadsbader Groep kan op basis van het contract of een bijlage bij de leverbon informatie opvragen bij 
de betonleverancier met betrekking tot het type brandstof, de afstanden tussen het project en de 
betoncentrale, etc. Daarnaast is het belangrijk om in de toekomst nog meer met lokale betonleveranciers 
en grondstoffenproducenten samen te werken.  

Een exact potentieel kan momenteel niet ingeschat worden. 

 

 Promoten van duurzaam beton via transparante communicatie met 

aankoopdienst, transportdienst en operationele divisie 

De keuze voor een duurzame betonsoort of milieuvriendelijker transport kan door de aankoopdienst of 
de transportdienst, in overleg met de operationele divisie gemaakt te worden. Hierbij is het belangrijk 
om informatie in te winnen bij de leveranciers en transportbedrijven met betrekking tot duurzame opties.  

Daarnaast blijft het belangrijke dat bovenstaande departementen van Stadsbader Groep data blijven 
aanleveren om ook in de toekomst het inzicht in de CO2-uitstoot door het gebruik van beton te behouden 
en verder te verbeteren. 

Een exact potentieel kan momenteel niet ingeschat worden. 

 

4.3 Duurzaam beton 

In 2016 beschreef CE Delft 17 verduurzamingsopties voor beton. Deze zijn niet steeds relevant of 
toepasbaar voor Stadsbader en zijn ook niet noodzakelijk toegespitst op de ketenbenadering die in 
voorliggende analyse de focus is. De lijst wordt voor de volledigheid wel meegegeven in BIJLAGE 1. 

Aanvullend zijn ook circulair cement en het gebruik van bacteriën in het stortmengsel innovaties die hun 
ingang proberen te vinden in de dagelijkse praktijk. 
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BIJLAGE 1 – 17 verduurzamingsopties voor beton 
Tabel 14 Overzicht van verschillende categorieën maatregelen om de CO2-footprint van beton gebruik te 
verminderen (CE Delft, 2016)
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BIJLAGE 2 – CO2-emissiefactoren 
Tabel 15 Overzicht emissiefactoren bestanddelen beton 

 

Tabel 16 Overzicht emissiefactoren elektriciteit & brandstoffen 

 

Tabel 17 Overzicht emissiefactoren transportmiddelen betonketen 

 

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

Bestanddeel beton Klinker-gehalte 
(in %) 

CO2-emissiefactor 
in kg CO2/ kg 

Bron CO2-
emissiefactoren 

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

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

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

Portlandcementklinker (maximaal 
aandeel portlandcement 

100%1 0,909 CE Delft (2016) 

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

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

Weekmakers (plasticizers) n.v.t. 1,53 EFCA EPD (2021) 

Energiebron/-drager Eenheid CO2-emissiefactor 
in ton CO2/ eenheid 

Bron CO2-emissiefactoren 

Elektriciteit MWh 0,205 CO2emissiefactoren.be 

Mazout/diesel Liter 0,0033    CO2emissiefactoren.be 

Transportmiddel CO2-emissiefactor in 
kg CO2/ ton.km 

Bron CO2-
emissiefactoren 

Zeevaart, kustvaart 0,022    CE Delft (2020) 

Binnenvaart (gemiddeld, 1500-3000 ton) 0,031    CE Delft (2020) 

Vrachtwagen (zware trekker met oplegger) 0,088    CE Delft (2020) 


