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1. Inleiding 
In het kader van de trede 5-certificering op de CO2-Prestatieladder voert Remmits Beheer (hierna te 

noemen Remmits) een analyse uit van een GHG (Green House Gas) genererende keten. Dit 

document beschrijft de ketenanalyse van betonproducten. 

1.1 Activiteiten Remmits Beheer 
Gebr. Remmits BV, gestart in het jaar 1950, is een modern familiebedrijf met bijna 70 jaar ervaring 

op het gebied van de grond, water- en wegenbouw. In de afgelopen decennia is het bedrijf 

uitgegroeid tot een begrip in de regio en ver daarbuiten. 

In begin 2000 is vanuit de markt de vraag ontstaan naar “kennis en ervaring” in de ontwikkeling en 

voorbereiding van projecten. Uit die betreffende vraag uit de markt is ons ingenieursbureau RE-Infra 

BV ontstaan.  

Ook tijdens de crisisperiode heeft het bedrijf kunnen blijven investeren in kennis en materieel. Om 

onze opdrachtgevers nog breder van dienst te kunnen zijn en het takenpakket uit te breiden heeft 

Gebr. Remmits BV in 2012 het bedrijf Schreuder Bouwen Langs Water en Wegen BV overgenomen. 

Dit bedrijf is gespecialiseerd in het ontwerpen en realiseren van bruggen, betonconstructies, 

geluidschermen en waterbouwkundige werken.  

Vanaf 1 januari 2020 heeft Gebr. Remmits BV alle activiteiten van Asfalt Combinatie Oost Nederland 

(ACON) over genomen.  ACON is gespecialiseerd op het gebied van asfalt in de breedste zin van het 

woord. Gebr. Remmits BV was al aandeelhouder van ACON maar vanaf 1 januari 2020 maakt de 

gehele organisatie van advies, planning en verwerking onderdeel uit van Remmits .  

Vanaf 1 januari 2020 is Gebr. Remmits BV verder gegaan als Remmits Beheer en zal in dit plan zo 

worden benoemd. 
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Organisatiestructuur 

In onderstaand figuur is de organisatiestructuur van Remmits Beheer en van de verschillende 

werkmaatschappijen weergegeven. 

 

Figuur 1 Organogram Remmits Beheer 

Remmits Transport B.V. 

• Ondersteunende transportdiensten en asfaltwerkzaamheden aan de bedrijfsonderdelen van 
Remmits Beheer 
 

RE-Infra: 

• Ingenieursbureau 

 

Remmits GWW houdt zich bezig met: 

• Verharding en onderhoud 

• Water en riolering 

• Gebiedsontwikkeling 

• Milieu en grondstoffen 
 

Schreuder B.V. houdt zich bezig met bouwen langs water en wegen: 

• Geluidsschermen 
• Bruggen en kademuren 

• Onderhoud en renovatie 

• Innovatie 

 

Deze ketenanalyse is van toepassing op Remmits GWW. 
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1.2 Wat is een ketenanalyse? 
Het doel van het uitvoeren van deze scope 3 ketenanalyse is inzicht verkrijgen in de meest materiële 

scope 3 emissies in tonnen CO₂  en waar deze optreden binnen de keten. Hiermee kunnen 

vervolgens effectieve mogelijkheden geïdentificeerd worden om scope 3 emissies te verminderen in 

overleg met de zogenaamde ketenpartners. 

Met deze rapportage wordt invulling gegeven aan de eisen 4.A.1 van de CO₂ -prestatieladder, versie 

3.1: De organisatie kan uit de meest materiële emissies uit scope 3 tenminste 1 analyses van GHG- 

genererende (ketens van) activiteiten voorleggen. 

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.  

Deze ketenanalyse geeft Remmits nieuwe kennis over de mogelijkheden voor CO2 reductie. Wel zijn 

er reeds eerder ketenanalyses voor betonklinkers uitgevoerd door andere bedrijven, welke ook voor 

Remmits inzichtelijk zijn. Echter, de insteek van deze ketenanalyse is vooral om inzichtelijk te maken 

welke de invloed is van de bijmenging van recyclematerialen waardoor de CO2-uitstoot en daarmee 

de MKI 1 -waarden van betonproducten dalen. Er zal hierbij bepaald worden welke procentuele 

reductie in de keten mogelijk is door bijmenging van gerecyclede producten. Er is hiervoor gekozen 

omdat steeds meer opdrachtgevers, steeds bewuster worden van de CO2-uitstoot bij het uitvoeren 

van GWW projecten. 

De adviserende rol van Remmits hierin is puur theoretisch, haar invloed is gezien haar omvang en rol 

in de markt gering.  

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. 

1.4 Opbouw van het rapport 
Dit rapport is als volgt opgebouwd: 

Hoofdstuk 2 beschrijft de uitgangspunten. 

Hoofdstuk 3 beschrijft de uitwerking van het proces en de CO2-berekening. 

Hoofdstuk 4  bevat de conclusie met bevindingen en verbeterpunten. 

  

 
1 MKI = Milieu Kosten Indicator 
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2. Scope 3 en keuze ketenanalyse 

2.1 Selectie ketens voor analyse 
De bedrijfsactiviteiten van Remmits 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). In het document Scope 3 en keuze ketenanalyses is de onderbouwing voor 

deze ketenanalyse opgenomen. 

2.2 Scope ketenanalyse Betonproducten 
Voor de ketenanalyse van betonproducten kijken wij naar de volgende onderdelen zoals 

weergegeven in onderstaand schema: 

 

Figuur 1: Schematische weergave ketenanalyse betonproducten 

Betonproducten die toegepast worden door Remmits bestaan uit allerlei soorten en maten 

(betonriolen, betonputten, betonstraatstenen, sierstenen, tegels, enz.).  

Om de omvang van de analyse te beperken, wordt in de analyse gekeken naar betonproducten die 

geleverd worden door de voor Remmits grootste leverancier voor deze categorie: De Hamer Beton, 

leverancier van ca. 80% van de betonproducten. 

Betonproducten worden vrijwel altijd voorgeschreven door de opdrachtgever. Er is niet veel vrijheid 

in de toe te passen materialen. Als gewerkt wordt in een bouwteam adviseert Remmits hierin en 

draagt daarbij de voordelen aan van hergebruik van bestratingsmateriaal en toepassing van 

betonproducten met toevoeging van gerecycled materiaal. 

2.3 Allocatie data 
Er wordt geen gebruik gemaakt van allocatie van data. 
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3. Identificering van schakels in de keten 
Figuur 1 in hoofdstuk 2 is een weergave van de diverse fasen in de keten van betonproducten. 

Hieronder worden deze stappen omschreven. 

3.1 Grondstoffen  
Alle betonproducten zijn samengesteld uit verschillende grondstoffen. De samenstelling bestaat uit 

het bindmiddel cement en uit een of meer toeslagmaterialen, zoals zand, grind of steenslag. Cement 

heeft de eigenschap dat het door toevoeging van water verhardt.  

3.1.1 Cement  
Er zijn verschillende cementtypes. Voor de productie van beton wordt gebruik gemaakt van de 

volgende cementtypes, namelijk:  

• CEM I Portland cement: Portland cement met max. 5% andere stoffen;  

• CEM II Portlandvliegas cement: Allerlei mengvormen met portlandcement en bijvoorbeeld 
leisteen, minimaal 65% portlandcement;  

• CEM III Hoogovencement: Hoogoven/portlandcement mengsel in 3 klassen: A, B en C; 
waarbij CEM III/A de minste (40%) en CEM III/C de meeste (90%) hoogovenslak bevat  

• Geopolymeerbeton: mengsel van vliegas of hoogovenslak en een alkalische activator.  
De cementproductie geschiedt doorgaans in cementfabrieken dicht bij kalkbronnen. Voor het 

productieproces van cement is veel energie nodig in de verhittingsovens.  

3.1.2 Toeslagmateriaal  
In Nederland wordt voor toeslagmaterialen gebruik gemaakt van zand en grind. Zand en grind 

worden op verschillende locaties in Nederland gewonnen. Een groot deel van het grind wordt tevens 

in Duitsland of België gewonnen.  

3.1.3 Water  
Water wordt veelal uit eigen bronnen of uit oppervlaktewater gehaald.  

3.2 Transport naar fabriek 
De grondstoffen die gebruikt worden voor de productie van beton moeten worden getransporteerd 

van de plaats van winning of producten naar de betonfabriek. Dit transport van grondstoffen gebeurt 

per vrachtwagen, trein of schip. 

3.3 De betonfabriek 
In de betonfabriek worden de betonstraatstenen geproduceerd door menging van de grondstoffen 

met water. 

3.3.1 Intern transport  
Het zand en toeslagmaterialen worden vanuit opslagvakken naar de fabriek getransporteerd met 

transportbanden, shovels, enz. 

Dit gebeurt ook met bindmiddelen (silo’s) en de hulpstoffen (zakken, bigbags, silo’s of containers).  

3.3.2 Fabricage 
Het fabricageproces van betonmortel verloopt als volgt: 

• In de juiste verhouding mengen van de grondstoffen, eventueel te recyclen materialen en 
water. 

• Betonmortel gieten in mallen. 

• Afvoeren van gereed product met heftruck of vrachtwagen naar de opslaglocatie op 
productiesite.  

• Verdere uitharding.  
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Keuze samenstelling betonmengsel 

De keuze van de soort, samenstelling, hoeveelheden en afmetingen van de betonproducten  wordt 

meestal bepaald door de opdrachtgever in het bestek. Deze keuze is van invloed op de CO2-emissie. 

Een en ander is afhankelijk van plaats van de fabriek in relatie tot locatie grondstoffen en het project, 

soort grondstoffen, dikte van de straatstenen, bijmengen van recyclemateriaal.  

3.4 Transport naar afnemer  
De betonstraatstenen worden vanaf de fabriek getransporteerd naar de projecten. Transport van de 

betonstraatstenen gebeurt per vrachtwagen. De betonstraatstenen worden afgeleverd op de 

projectlocatie.  

3.5 Projecten  
Op de projecten worden straatstenen machinaal of handmatig gelegd.  

3.6 Gebruiksfase en sloop  
Betonproducten hebben een technische levensduur van 50 tot 100 jaar. Gezien deze levensduur en 

het feit dat dit onder verantwoordelijkheid van de wegbeheerder valt, is hierop niet verder 

ingezoomd. 

Bij sloop vrijkomende betonstraatstenen kunnen worden gebroken tot betongranulaat of worden 

hergebruikt. Betongranulaat wordt vaak bij betonproductie gebruikt als vervanger van het grove 

toeslagmateriaal. 
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4. Ketenpartners 
Gekeken wordt naar toeleveranciers (grondstoffen) van de fabrikanten van betonstraatstenen. E.e.a. 

geeft tevens enig inzicht in de transportafstanden van grondstoffen naar de fabrikanten. 

4.1 Cementfabrieken  
In Nederland en België zijn de volgende cementfabrikanten.  

• Holcim 

Holcim België maakt deel uit van de Zwitserse groep Holcim Ltd, wereldleider in de productie van 

cement en granulaten, alsook in de activiteiten van stortklaar beton, asfalt en samenhangende 

diensten. De cementfabriek ligt in Obourg (Zuid België, nabij Mons).  

• ENCI 
ENCI is producent en leverancier van Nederlands cement. Dit cement vindt zijn weg naar met name 

infrastructurele werken, utiliteitsbouw en woningbouw. Fabrieken bevinden zich in IJmuiden, 

Maastricht en Rotterdam.  

• CBR 
CBR is producent en leverancier van cement op de Belgische markt. Dit cement vindt zijn weg naar 

met name infrastructurele werken, utiliteitsbouw en woningbouw. CBR maakt deel uit van de 

wereldwijde Heidelberg Cement Group. Fabrieken bevinden zich in België: Gent, Lixhe (prov. Luik), 

Antoin (langs de zuidelijke Schelderivier).  

• CBB 
CCB, filiaal van Italcementi Group, is gelegen te Gaurain-Ramecroix bij Doornik in België.  

CCB beschikt over één van de grootste steengroeven van Europa en biedt de bijzonderheid cement 

en granulaten te produceren op één en dezelfde site.  

4.2 Zand- en grindgroeves  
• Zandgroeves 

Deze bevinden zich verspreid over Nederland, België en Duitsland. De afstand tot de betonfabrieken 

is klein. 

• Grindgroeves 
Deze bevinden zich in het zuiden van het land langs de Maas en in België en Duitsland. De afstand tot 

de betonstraatsteen fabrieken in het Zuidelijk deel van Nederland is klein. De afstand tot fabrieken in 

het noorden van Nederland is groot. 

4.3 Fabrikanten van betonstraatsteen  
Betonfabrieken die he t grootste deel van de betonproducten aan Remmits leveren zijn:  

• De Hamer Beton (riolering en bestrating: Heumen en Waspik, riolering: Nijmegen); 

• Struyck Verwo Infra BV (bestrating , straatmeubilair, keerwanden: productielocaties 
Amsterdam, Dordrecht, Nederweert, Oosterhout, Tiel, Vlaardingen, Westervoort); 

• TBS-SVA Groep (afwateringsproducten: Nederweert); 

• MBI Beton (bestrating en gevelstenen: Aalst, Kampen, NIeuw-Lekkerland, Veghel, Mol (B)); 

• DDC (regenwater en afvoertechniek: Heinenoord). 
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5. Kwantificeren van emissies 
In dit hoofdstuk worden de CO2 emissies die vrijkomen in de keten van betonproducten  

gekwantificeerd. 

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 CO2uitstoot.  

5.1 Factoren grondstoffen 

5.1.1 Cement 
Traditioneel cement 

CO2-uitstoot van cement loopt sterk uiteen van het toegepaste cement. De getallen lopen uiteen van 

200 - 800 kg CO2 per ton. Het recept en dus de keuze voor het cement van het prefab beton 

producten wordt bepaald door de betonfabrikant. Welk type cement (CEM I, II, III of combinatie) is 

niet bekend. Daarom wordt de gemiddelde emissiefactor uit de Nationale Milieudatabase  

gehanteerd, deze is 486 kg CO2 per ton (bron: Nationale Milieudatabase / info St. Stimular). 

Cementvrije beton 

In 2021 hebben we met een partij gewerkt die cementvrije producten produceert. Deze partij, Stryk 

Verwo, geeft aan dat aanzienlijk minder CO2 vrijkomt ten opzichte van traditioneel cement. De 

reductie ten opzichte van traditioneel cement ligt tussen de 50%-70% t.o.v. traditioneel. Struyk 

Verwo geeft aan dat in de MKI van de cementvrije CERO-producten gemiddeld 50% lager ligt dan bij 

volledig cementgebonden producten. Struyk Verwo geeft in haar MKI-waarde een reductie aan van 

44,13 procent. 

5.1.2 Water 
De CO2-uitstoot bij het winnen van water van voldoende kwaliteit is 0,272 kg CO2 per ton (bron: 

Defra). 

5.1.3 Grind 
Grind voor beton wordt gewonnen in rivieren. Bij de winning van grind is de CO2-emissie: 1,09 kg C02 

per ton (bron: Dubocalc). 

5.1.4 Zand 
Zand voor beton wordt gewonnen in rivieren. Bij de winning van zand is de CO2-emissie: 3,01 kg/CO2 

per ton (bron: Dubocalc). 

5.2 Transport van grondstoffen 
Het kwantificeren van de emissies voor het transport wordt gedaan op basis van de 

conversiefactoren die genoemd worden in het Handboek CO2 Prestatieladder (versie 3.1).  

• Voor bulkgoederen vervoerd met vrachtauto (>20 ton) wordt 0,105 kg CO2 per / ton km 
aangehouden.  

• Voor bulk goederen vervoerd per binnenvaart (1800 ton) wordt 0,041 kg CO2 per / ton km 
aangehouden.  

(Bron: CO2-emissiefactoren) 
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De transportafstanden van de grondstoffen naar de fabrikanten: 

• Cement per vrachtwagen 150 km (gemiddelde afstand).  

• Grind per schip 150 km (gemiddelde afstand). Er is hier voor deze optie gekozen i.v.m. locatie 
van grindgroeves langs de Maas. 

• Zand per vrachtwagen 50 km (gemiddelde afstand). Er is hier voor deze optie gekozen omdat 
veel zandgroeves niet langs rivieren en kanalen liggen.  

 
Opmerking:  

• Voor deze gemiddelde afstanden is bij benadering gekozen i.v.m. locaties van grondstoffen. 
Tevens geven fabrikanten in hun specificaties niet de herkomst van hun grondstoffen aan. 

 

5.3 Fabricage betonproducten 
Verschillende rapportages (www.skao.nl) zijn geraadpleegd om informatie te verkrijgen over de CO2-

uitstoot per m3 betonproductie, daar de fabrikanten hierover geen duidelijke info verstrekken en 

voor verschillende type beton anders zijn. Er is uitgegaan van de cijfers van CO2-uitstoot van De 

Hamer, omdat Remmits hier in 2021 circa 80% van de betonproducten heeft ingekocht. Er wordt 

daarom uitgegaan van 2,92 kg CO2/ton betonproduct. 

5.4 Transport naar het project 
Het kwantificeren van de emissie voor het transport wordt gedaan op basis van de conversiefactoren 

die genoemd worden in het Handboek CO2 Prestatieladder (versie 3.1). Voor niet-bulk producten, 

vervoerd met vrachtauto (> 20 ton) wordt 0,105 kg CO2 / ton km aangehouden. Er is gerekend met 

een gemiddelde rijafstand van 110 km van de fabriek (Heumen, Waspik of Tiel, heen en terug) naar 

de projectlocaties in Eindhoven en rondom Wijchen. 

5.5 Leggen van betonstraatstenen 
Het leggen van betonstraatstenen vindt machinaal of handmatig plaats. Wenselijk is om dit 

machinaal uit te voeren. Deze uitstoot valt onder scope 1 emissies. Het gaat hier om de CO2-uitstoot  

ten gevolge van brandstoffen (materieel en vervoer van en naar het werk). Deze emissie is niet 

bepaald in het kader van dit onderzoek, daar dit is meegenomen om de CO2-emissie-inventaris voor 

scope 1 en 2. 

5.6 CO2-uitstoot per ton beton 
In de bijlage is de berekening van de CO2-emissie opgenomen van betonproducten. 

In deze berekening is de CO2-emissiefactor van de productie van betonproducten meegenomen, die 

berekend is op basis van de CO2-emissie-inventaris van De Hamer Beton. Voor het transport is een 

gemiddelde afstand genomen tussen de locaties Tiel, Heumen en Waspik van De Hamer en de 

werkgebieden rondom Wijchen en Eindhoven van Remmits. 
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5.7 Overzicht CO2-emissie in de keten 
Om een overzicht te geven van de totale CO2 uitstoot in de keten wordt onderstaand een tabel en 

een taartdiagram weergegeven. 

Traditioneel 

Fase Uitstoot (kg CO2) Uitstoot (kg CO2) 

 Traditioneel Cementvrij 

Grondstoffen 70,86 36,40 

Transport grondstoffen   6,93 6,93 

Productie   2,92 2,92 

Transport naar het project 11,55 11,55 

Totaal per ton betonproducten 92,26 57,80 

CO2 cementvrije beton t.o.v. traditionele 
cement 

100% 62,6 

 

 

 

70,86

6,93

2,92 11,55

CO2-emissie betonproducten (kg CO2)
Traditioneel: totaal 92,26 kg

Grondstoffen Transport grondstoffen Productie Transport naar het project

CO2-emissie betonproducten (kg CO2)
Cementvrij: totaal 57,80 kg

Grondstoffen Transport grondstoffen Productie Transport naar het project
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6. Verbetermogelijkheden 
Op basis van de uitgevoerde analyse voor de CO2-emissie van betonproducten kan worden 

geconcludeerd dat er een aantal kansen voor reductie van de CO2-emissie in de keten zijn. 

Hierin kan Remmits een rol spelen en enigszins invloed uitoefenen. 

6.1 Kansen voor CO2-reductie in de keten 
Het betonmengsel voor de productie van betonelementen wordt in veel gevallen voorgeschreven 

door de opdrachtgever in het bestek. In geval van werken in een bouwteam heeft Remmits enige 

invloed op het type betonproduct dat wordt gebruikt. In die gevallen zal Remmits de opdrachtgever 

stimuleren om te kiezen voor cementvrije betonproducten waar mogelijk. 

Daarnaast kan gekeken worden hoe een fabrikant omgaat met hergebruik van betonmaterialen in 

het productieproces. 

De transporteurs zullen in de komende jaren vrachtwagens inzetten die minder of geen CO2 

uitstoten. Deze ontwikkeling wordt nauw gevolgd en waar mogelijk wordt hierin gestuurd. 

Hergebruik van betonproducten, zoals straatklinkers is een optie die vaker toegepast kan worden. 

De doelstelling gesteld is om reductie van CO2-uitstoot in de keten te reduceren is als volgt 

vastgesteld: 

Het reduceren van de CO2-emissie in de keten van betonproducten van 20% ten opzichte van 2022 

in een periode van 5 jaar. 

Om in de komende jaren inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden om de CO2-emissie te reduceren 

in de keten zal Remmits meer aandacht besteden aan het contact met leveranciers. De meeste 

kansen voor reductie waar Remmits invloed op heeft zijn de transportafstanden van de leverancier 

naar het project en de inzet van typen vrachtauto’s, met name in de binnensteden. 

Daarnaast blijft Remmits opdrachtgevers stimuleren om bestratingsmaterialen te hergebruiken en 

cementvrije betonproducten of betonproducten met een deel recyclemateriaal in te zetten. 

Hiertoe zijn de volgende maatregelen vastgesteld: 

• Remmits gaat in gesprek met de belangrijkste leverancier van betonproducten. 

• Remmits zal in het offertestadium opdrachtgevers wijzen op het feit dat bij selectie van 
leveranciers de afstand tot de projectlocatie een criterium behoort te zijn. Remmits zal zich 
hierin proactief opstellen. 

• Remmits stimuleert opdrachtgevers te kiezen voor hergebruik van materialen, cementvrije 
producten en/of producten met een deel gerecycled materiaal waar mogelijk. 

• Remmits kiest voor een leveranciers die zo dicht mogelijk bij d eprojectlocatie gevestigd zijn. 

• Remmits onderzoekt actief naar initiatieven in de keten of in de branche die bijdragen aan de 
reductie van de CO2-emissie in de keten. Indien mogelijk en zinvol neemt Remmits deel aan 
informatiesessie of levert op andere manieren actieve bijdragen hierin. 

 

6.2 Onzekerheden en verbetermogelijkheden in informatie 
Remmits heeft vooral gebruik gemaakt van secundaire data. Hierdoor zijn niet alle gegevens één op 

één over te nemen voor de keten van betonproducten voor Remmits. Remmits werkt met diverse 

soorten betonproducten en daarom geeft de analyse een goed beeld van de verdeling in uitstoot per 

fase in de keten. Het blijft echter lastig om een kwantitatieve inschatting te geven van de mogelijke 

besparingen per maatregel. 
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7. Bronvermelding 
Onderstaande bronnen zijn gebruikt om de CO2-emissie te bepalen. 

• SKAO 

• Stichting Stimular 

• Nationale Milieudatabase  

• Defra: GHG Conversion Factors for Company Reporting 2022 

• Dubocalc 

• CO2-emmissiefactoren 2022 

• CO2 Footprint De Hamer 2021 

• Websites van de in de in het rapport genoemde fabrikanten. 

• Lijst goedgekeurde leveranciers Remmits 

• Andere ketenanalyses als leidraad 
 

Dit document is tot stand gekomen op basis van de Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and 

Reporting Standard. Waar nodig is de Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard. 

 

 

 

 


