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1 Inleiding ketenanalyse 
1.1 Nationale organisatie 
Het keteninititatief voor de betoncyclus wordt geleid vanuit het landelijk instituut Netwerk 

Betonketen, www.betonketen.nl. A van Casteren is lid van deze organisatie en draagt financieel 

bij met de lidmaatschappremie. 

1.1.11.1.11.1.11.1.1 Infographic Infographic Infographic Infographic     

Bron: Infographic april 2016 www.betonketen.nl 



    

Beton ketenanalyse 2.0 
6 

1.2 Keuze deelname 
Uit de analyse voor meest materiele emissies van Product Markt Combinaties, gepresenteerd in 

het overkoepelend emissierapport blijkt dat van esch veel invloed uit kan oefenen op de 

betoncyclus. A van Casteren is namelijk de sloper van end of life betonwerken, de transporteur 

en de verkoper van gerecycled beton.  

1.3 Opbouw rapport 
Conform handboek co2 prestatieladder pg 53 is het rapport als volgt opgebouwd: 

1. Beschrijving van de betreffende keten 

2. Relevante scope 3 categorieën 

3. Identificatie van ketenpartners 

4. Kwantificatie van de scope 3 emissies. 
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2 Ketenbeschrijving 
2.1 Betonketen 
Beton is een bouwmateriaal en heeft dus de standaard ketenfases: 

• Mijnen Grondstof  

• Productie half-fabrikaat 

• Productie bouwmateriaal 

• Bouw 

• Levensduur 

• Sloop 

• Verwerking tot deelproduct 

• Afvalverwerking 

In dien reststoffen worden gebruikt als grondstof voor nieuw materiaal spreken we van een 

cradle-to-cradle cyclus. Bij een CtC aanpak wordt bespaart door de uitstoot en materiaal van 

fasen “mijnen” en “afvalverwerking”  naar nul te brengen.  

Indien reststoffen voor een nieuw maar slechter product worden verwerkt spreken we van 

downcycling. 

2.1.12.1.12.1.12.1.1 Subketen betontoeslagSubketen betontoeslagSubketen betontoeslagSubketen betontoeslag    
Beton is opgebouwd uit water, bindmiddel, toeslagmateriaal, wapening en hulpstoffen zoals 

katalysatoren.  

Toeslagmateriaal vormt een subketen binnen de overkoepelend keten van beton. 

Gemijnd toeslagmateriaal, zoals grind, wordt primair toeslag materiaal genoemd. CtC toeslag 

materiaal, zoals betonpuin, wordt secundair toeslag materiaal genoemd. 

Toeslag materiaal dient altijd CE gekeurd te worden om te kunnen gebruiken. Daarnaast hebben 

verschillende producten verschillend effect op de constructieve sterkte van beton. 

2.2 Functierol A van Casteren 
A van Casteren maakt deel uit van de betonketen als sloper en verwerker van beton bij einde 

levensduur. Daarnaast kan A van Casteren een rol gaan spelen als producent van het half-

fabricaat betontoeslag materiaal. Tevens heeft A van Casteren dan invloed op de grondstoffase 

door een concurrerend CtC halffabricaat aan te bieden. 

2.3 Toeslag keten 
Op het processchema is goed te zien dat het secundaire toeslag een cyclus vormt in plaats van 

een keten. (Het processchema is intern opgesteld op 1 december 2016) 

Doel van de subketen is om een cradle to cradle cyclus na te streven om de milieu effecten van 

mijnen en afvalverwerking tegen te gaan. Dit betekent dat het verwerken van secundaire toeslag 

minder co2 uitstoot moet generen dan dat van primair toeslag. 

 

2.4 Voorwaarden 
Betongranulaat kan enkel toegepast worden als secundair toeslag materiaal indien het product 

gecertificeerd wordt onder BRL 2506  
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2.5 Relevante scope 3 categorieën 
Opmerking: Omdat er sprake is van een cyclus kan er geen sprake zijn van down-of upstream, in 

plaats daarvan hebben we het over een klant-relatie of leveranciersrelatie. 

We kunnen meer invloed uitoefenen in een leveranciers relatie omdat wij de relatie kiezen. In een 

klantrelatie ligt de controle bij de andere partij. 

 

A van Casteren verzorgt het transport en de sloop van betonpuin, dus dit valt onder scope 1.De 

keuze van een projectontwikkelaar voor een aannemer is een scope 3 klantrelatie. 

Indien een derde partij gesloopt materiaal komt brengen dan valt dit onder scope 3 klantrelatie. 

Echter, omdat AvC ook sloop verzorgd is er ook sprake van een competitie relatie. 

Het breken van puin tot een gecertificeerd CE product wordt verzorgd door een derde partij welke 

zijn brekermaterieel periodiek naar A van Casteren brengt. Dit is dus een leveranciersrelatie.  

Het aanleveren van toeslagmatieraal is weer een klant relatie omdat de producent kan kiezen 

voor een ander halffabricaat. 

De relatie van AvC tot grindproducenten is een competitie relatie. 

 

Zie het tweede procesdiagram voor een visuele uitwerking. 
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2.6 Ketenpartners 
Op basis van bovenstaande zijn de volgende ketenpartners te onderscheiden. 

2.6.12.6.12.6.12.6.1 Projectontwikkelaars Projectontwikkelaars Projectontwikkelaars Projectontwikkelaars sloopsloopsloopsloop    
Deze partijen schrijven sloopprojecten uit en kunnen invloed uitoefenen door 

duurzaamheidseisen op te stellen. De volgende partners zijn binnen de regio Tilburg lid van 

betonketen.nl 

• Gemeente Tilburg 

• Provincie Brabant 

2.6.22.6.22.6.22.6.2 SlopersSlopersSlopersSlopers    
Deze partijen verzorgen sloopprojecten en kunnen invloed uitoefenen door zelf te verduurzamen 

en door duurzame verwerkers te kiezen. De volgende partners zijn binnen de regio Tilburg lid van 

Betonketen.nl 

• Reyrink 

• (A. van Casteren) 

2.6.32.6.32.6.32.6.3 Verwerking & innameVerwerking & innameVerwerking & innameVerwerking & inname    
Deze partijen verwerken en nemen het puin in en kunnen invloed uitoefenen door zelf te 

verduurzamen en duurzame halffabrikaatproducenten te kiezen. De volgende partners zijn 

binnen de regio Tilburg lid van Betonketen.nl 

• Reyrink 

• (A. van Casteren) 

• Attero  

2.6.42.6.42.6.42.6.4 Halffabrikaat producentHalffabrikaat producentHalffabrikaat producentHalffabrikaat producent    
Deze partijen produceren het halffabrikaat van het betonpuin en kunnen invloed uitoefenen door 

zelf te verduurzamen of door de kwaliteit van het product te verhogen. Er zijn geen brekers lid 

binnen de regio Tilburg, maar AvC heeft wel een vaste partner welke betrokken wordt bij de 

ketenanalyse. 

• (Partner vertrouwelijk) 

2.6.52.6.52.6.52.6.5 Beton producentenBeton producentenBeton producentenBeton producenten    
Deze partijen produceren het beton en kunnen invloed uitoefenen door zelf te verduurzamen of 

door voor duurzame grondstoffen te kiezen. Er zijn geen betonproducenten lid binnen de regio 

Tilburg 

2.6.62.6.62.6.62.6.6 Aannemers nieuwbouwAannemers nieuwbouwAannemers nieuwbouwAannemers nieuwbouw    
Deze partijen kopen beton in en kunnen invloed uitoefenen door zelf te verduurzamen of door 

voor duurzaam beton te kiezen. Er zijn geen aannemers lid binnen de regio Tilburg 

2.6.72.6.72.6.72.6.7 Projectontwikkelaars nieuwbouwProjectontwikkelaars nieuwbouwProjectontwikkelaars nieuwbouwProjectontwikkelaars nieuwbouw    

Deze partijen schrijven nieuwbouw opdrachten uit en kunnen invloed uitoefenen door duurzaam 

beton voor te schrijven.De volgende partners zijn binnen de regio Tilburg lid van betonketen.nl 

• Gemeente Tilburg 

• Provincie Brabant 
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2.7 Doel 
Doel van de keten analyse is om: 

• Zelf te reduceren in scope 1 fases 

• Leverancier-partners te stimuleren te reduceren door hun emissiefactoren op te vragen. 

• Klant-partners te stimuleren te reduceren door hun een duurzaam alternatief te bieden. 

Om de prestatie van de fasen te meten en om de duurzaamheid van ons product te 

communiceren naar de klant dienen de emissie-factoren van de fasen te worden berekend.  
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3 Kwantificatie emissiefactoren 
In dit hoofdstuk worden de CO2 emissiefactoren berekend. 

3.1 Fase sloop 
Voor de berekening van de sloop fase zijn de cijfers van 1 projectcasus gebruikt. Deze cijfers zijn 

niet openbaar beschikbaar, maar wel beschikbaar gesteld voor de CI. 

De berekening is als volgt: 

 

(Som van materieeluur * verbruiksfactor * emissiefactor * aandeel betonafval) 

/ Som afgevoerd beton. 

3.1.13.1.13.1.13.1.1 emissiefactorenemissiefactorenemissiefactorenemissiefactoren    

Emissiefactor sloopactiviteiten:  8,35 kg CO2/ton Beton 

Emissiefactor afvoer:   2,06 kg CO2/ton Beton 

Totaal fase sloop   10,41 kg CO2/ton Beton 

 

Emissiefactor afvoer per uur:  0,0145 kg CO2/ ton Beton Werkuur 

 

Omdat de uitstoot van de afvoer afhankelijk is van de reistijd naar het project is het beter om de 

factor kg/tonuur te gebruiken. 

3.1.23.1.23.1.23.1.2 BetrouwbaarheidBetrouwbaarheidBetrouwbaarheidBetrouwbaarheid    
De verbruiksfactor heeft de meeste impact op de betrouwbaarheid. Deze factor wordt jaarlijks 

bepaald aan de hand van een jaarlijks gemiddelde. Per project kan dit natuurlijk afwijken. 

3.2 Fase verwerking 
Voor de berekening is een casus gemaakt van één partij beton van 13000 ton. 

De berekening bestaat uit overslag activiteiten en de activiteit breken. De overslagactiviteiten 

worden berekend met het aantal besteedde uur per partij.. De breekactiviteit aan de hand van de 

cijfers van de onderaannemer. Deze cijfers zijn niet openbaar beschikbaar, maar wel beschikbaar 

gesteld voor de CI. 

 

((Som werkuur overslaguren+transportuur breekmaterieel+werkuur 

breker)*verbruiksfactor*emissiefactor))/partijgrootte 

3.2.13.2.13.2.13.2.1 EmissiefactorEmissiefactorEmissiefactorEmissiefactor    

Productie secundair toeslag:  1,15 kg CO2/ ton beton 

3.2.23.2.23.2.23.2.2 BetrouwbaarheidBetrouwbaarheidBetrouwbaarheidBetrouwbaarheid    
De verbruiksfactor heeft de meeste impact op de betrouwbaarheid. Deze factor wordt jaarlijks 

bepaald aan de hand van een jaarlijks gemiddelde. Per partij kan dit natuurlijk afwijken. 

3.3 Fase hergebruik  

3.3.13.3.13.3.13.3.1 Scenario Scenario Scenario Scenario beton productiebeton productiebeton productiebeton productie    
Indien betongranulaat wordt ingezet als secundair toeslag materiaal dan kan de vermeden 

uitstoot van primair toeslag materiaal als scope 3 reductie worden geteld. 

 

Uitstoot per vermeden ton primair toeslag:  -2,7 kg CO2/ ton 

Vervoer naar betonproducent:    0,54 kg CO2/ ton 
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3.3.23.3.23.3.23.3.2 Scenario afvoer naar wegfunderingScenario afvoer naar wegfunderingScenario afvoer naar wegfunderingScenario afvoer naar wegfundering    
Indien betongranulaat niet wordt aangeleverd aan een infrawerk dan is het waarschijnlijk dat 

dezelfde werkzaamheden op het project alsnog worden uitgevoerd, maar dan met een 

vervangend product. Dit vervangend product kan bijvoorbeeld granulaat zijn dat beschikbaar is 

gekomen bij de sloop van oud wegdek. Uitstoot veroorzaakt door bouwwerkzaamheden zijn dus 

gelijk in beide scenario’s en kunnen dus tegen elkaar weggestreept worden.  

Wel wordt er uitstoot veroorzaakt door transport van AvC naar het infraproject. 

 

Vervoer naar infraproject Kemperbaan:  0,8075 

3.3.33.3.33.3.33.3.3 VerhoudingVerhoudingVerhoudingVerhouding    
Op dit moment wordt al het betongranulaat geproduceerd door AvC gebruikt als fundering voor 

infraprojecten. Het aandeel dat bijdraagt aan een gesloten betonketen is dus 0. 

 

De gemiddelde uitstoot voor de hergebruikfase is dus: 

  uitstoot per ton afvoer aandeel uitstoot 

scenario betonproductie -2,16 0 0 

scenario infrafundering 0,8075 1 0,8075 

gemiddeld     0,8075 

 

3.4 Resultaat nul meting 
 

Fase Factor kg co2 / ton 

Sloop 10,41 
verwerking 1,15 
hergebruik 0,81 
Totaal sloopketen 12,37 
Totaal verwerking en hergebruik 1,96 

 

Er zijn twee totalen berekent. Het eerste totaal kan gecommuniceerd worden naar 

projectontwikkelaars. Het tweede totaal kan gecommuniceerd worden naar klanten die betonpuin 

bij ons afleveren. 
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4 Reductie strategie 
4.1 Fase sloop 
Binnen de fase sloop wordt de uitstoot veroorzaakt door het sloopmaterieel en het transport 

materieel. Reductie wordt behaald door de bedrijfsbreedde scope 1 materieel strategie te volgen. 

De prestatie van de scope 1 moet in de voortgangsrapportages dan wel ook aan de betonketen 

gerelateerd worden. 

Een andere optie is het recyclingsproces plaats te laten vinden op de bouwplaats zelf. Echter dit 

zien we nog als  

4.2 Fase verwerking 
Binnen de fase verwerking wordt de uitstoot bepaald door het brekermaterieel Een alternatieve 

manier van breken is het SLIMbreken. (https://slimbreker.nl/index.html). Echter dit product is nog 

niet op de markt. Onze huidige breker is in het bezit van het CO2 prestatieladder certificaat trede 

3. Het is daarom onwaarschijnlijk dat er binnen deze fase significante reductie behaald kan 

worden. 

4.3 Fase hergebruik 
Bij de fase hergebruik ligt nog veel potentieel. Momenteel wordt al het betongranulaat afgevoerd 

naar infrawerken. Door deze te gaan leveren aan betonproducenten kan er veel indirecte uitstoot 

worden vermeden. Bovendien ligt een belangrijk betonproducent vlakbij AvC. 
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5 Doelstelling 
In de voortgang zullen twee waardes gemeten worden: 

• De sloop keten emissiefactor  

• De recyclings factor (verwerking + hergebruik.)  

Deze factoren zijn gekozen om dat deze het meest relevant zijn voor de klanten. 

Omdat de keten net is opgestart wordt voorlopig, conform de bedrijfsbrede doelstelling, 1% per 

jaar als reductiesnelheid aangehouden. 
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6 Gegevensverbetering 
De factor brandstofverbruik per werkuur heeft het meeste impact op de nauwkeurigheid van de 

cijfers. Deze dient eind rapportagejaar 2017 verbetert te worden. 




