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Inleiding 

Aanleiding  

Roelofs is gecertificeerd conform de CO2-Prestatieladder Handboek 3.0. De organisatie bevindt zich 

op niveau 5 van de ladderbeoordeling. 

 

In deze rapportage heeft Roelofs naast scope 1 en 2, de relatieve omvang van scope 3 emissies 

bepaald. Roelofs is zich bewust van de invloed van het bedrijf in de verschillende ketens, zowel up- 

en downstream. Op basis van deze kennis zijn er vervolgens kansrijke energie en CO2-

reductiemaatregelen opgesteld.  

 

In dit rapport laat Roelofs zien dat het zijn meest materiële scope 3 emissies kwalitatief in kaart 

heeft gebracht. De term materieel is in de context van scope 3 bij de CO2 prestatieladder anders 

dan bij scope 1 en scope 2 emissies. Het gaat hier om relevante emissies, waarvoor criteria zijn 

gegeven in de GHG Protocol Scope 3 Standard. Dit protocol omvat criteria, zoals de omvang van de 

emissies, de invloed van het bedrijf op de emissies en de risico’s voor het bedrijf. 

 

Doelstelling  

Roelofs heeft deze relevante emissies in de rapportage geïdentificeerd en heeft de relatieve 

omvang bepaald middels deze rapportage. Het doel is om op basis van indicaties voor de relatieve 

omvang te komen tot een rangorde van de meest materiële/ relevante scope 3 emissiebronnen, die 

samen de grootste bijdrage leveren aan de totale scope 3 emissies en tegelijkertijd beïnvloedbaar 

zijn door het bedrijf. 

 

Uit de rangorde heeft Roelofs een onderwerp geselecteerd voor het opstellen van een 

ketenanalyse. Bij het opstellen van deze ketenanalyse zijn de scope 3 emissies gekwantificeerd en 

de ketenanalyse gaat over één van de twee meest materiële emissies uit de rangorde. Het 

resultaat van de ketenanalyse is een aanvulling op de bestaande (gepubliceerde) kennis en 

inzichten en dient bij te dragen aan het voortschrijdend maatschappelijk inzicht.  

 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 1 wordt de gehanteerde methode beschreven hoe de meest materiële emissies zijn 

bepaald en in hoofdstuk 2 staat de identificatie van de emissies opgesomd. In dit hoofdstuk staat 

tevens de onderbouwing van de rangorde voor Roelofs. Er is onderzoek gedaan naar de 

verschillende activiteiten die door Roelofs worden uitgevoerd en welke mate van CO2 impact deze 

activiteiten geven. Er is hier een rangorde in bepaald aan de hand van intern en extern verkregen 

gegevens. In het derde hoofdstuk is de ketenanalyse te vinden van de meest materiele emissie uit 

de rangorde. Tot slot wordt in hoofdstuk 4 de conclusie vermeld.        
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1 Methode 

1.1 Bepalen van relatieve omvang meest materiële emissies 

Onderstaande methode is een verplicht onderdeel van de rapportage om de meest materiële 

emissies te bepalen. In tabel 1.1.1 is te zien hoe het bepalen van de omvang van de emissies in 

zijn werk gaat. Dit wordt ook wel een kwalitatieve dominantie analyse genoemd die is uitgevoerd 

volgens de voorgeschreven standaard uit de CO2 Prestatieladder Handboek 3.0. In deze rapportage 

wordt een inzicht gegeven in de materiële scope 3 emissies van het bedrijf en de meest relevante 

partijen in de keten die daarbij betrokken zijn.   

 

Tabel 1.1.1: methode om de relatieve omvang te bepalen (bron: CO2-Prestatlieladder Handboek 3.0).  

Sector Activiteit waar 

CO2 vrijkomt 

Relatief belang van CO2 belasting van de 

sector en invloed van de activiteiten 

Potentiële invloed 

van bedrijf op CO2 

uitstoot 

1 2 3 Sector 4 Activiteiten 5 

   groot 
 middelgroot 
 klein 

 te verwaarlozen 

 groot 
 middelgroot 
 klein 

 te verwaarlozen 

 groot 
 middelgroot 
 klein 

 te verwaarlozen 

 

Kolom 1: Product Markt Combinaties (PMC’s) sectoren en activiteiten. In deze kolom staan voor het 

bedrijf de relevante sectoren (markten/ thema’s) en bedrijfsactiviteiten binnen deze sectoren. Deze 

zijn gebaseerd op de omvang van de huidige bedrijfsactiviteiten en een prognose van activiteiten 

van het bedrijf in de komende jaren. Deze prognose is consistent met de elders gebruikte 

prognoses van het bedrijf ten aanzien van verwachte omzetten per sector in de toekomst.   

 

Kolom 2: Omschrijving van activiteiten waarbij CO2 vrijkomt (emissiebronnen). In deze kolom 

staan de activiteiten die door het bedrijf worden beïnvloed zowel upstream als downstream. Onder 

upstream verstaat men de inkoop van goederen, diensten (o.a. onderaannemers), producten en 

materialen. Downstream wil zeggen het gebruik van de door Roelofs verkochte producten en de 

end-of-life verwerking van verkochte producten.  

 

Figuur 1.1.2: Upstream en Downstream activiteiten van een bedrijf (bron: CO2-Prestatlieladder Handboek 3.0).  
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Het is niet noodzakelijk de omvang van de emissies per activiteit te geven. In tabel 1.1.3 is de 

categorie indeling te zien voor scope 3 emissies.  

 

Tabel 1.1.3: Scope 3 emissies conform GHG Protocol scope 3 Standard (bron: CO2-Prestatlieladder Handboek 3.0). 

Upstream:  Downstream: 

1. Aangekochte goederen en diensten 8.    Downstream transport en distributie 

2. Kapitaal goederen 9.   Bewerkten van verkochte producten 

3. Brandstof en energie gerelateerde 
Activiteiten (niet opgenomen in scope 

1 of scope 2) 

10. Gebruik van verkochte producten 

4. Upstream transport en distributie 11.  End- of life verwerking van verkochte    
            producten 

5. Productieafval 12.  Downstream geleaste activa 

6. Woon-werkverkeer 13.  Franchisehouders 

7. Upstream geleaste activa 14.  Investeringen 

 
Kolom 3: Het relatieve belang van CO2 belasting van de sector. In deze kolom staat de CO2 uitstoot 

gerelateerd aan de betreffende sectoren die vermeld zijn in kolom 1. Roelofs onderbouwt de 

kwalitatieve inschatting in het rapport, o.a. door de bronnen te vermelden en te onderbouwen 

waarom deze van toepassing zijn. Uiteraard kan op onderdelen ook gebruik gemaakt worden van 

eigen (grove) berekeningen en uitkomsten van eerdere projecten.  

 

Kolom 4: Relatieve invloed van de activiteiten. Het bedrijf geeft een inschatting van het effect van 

aanpassingen of verbeteringen van de activiteit op de CO2 emissie. Deze zijn afkomstig van de 

emissiebronnen uit kolom 2. Het bedrijf maakt dit aannemelijk aan de hand van uitkomsten van 

eerdere projecten, studies et cetera.  

 

Kolom 5: Potentiële invloed van het bedrijf op de CO2-reductie van de betreffende sectoren. Hierbij 

dient het bedrijf in de eigen orderportefeuille te kijken naar de verwachte omvang van de 

activiteiten. 

 

Rangorde: Aan de hand van de tabel bepaalt het bedrijf een rangorde van de meest materiële 

scope 3 emissiebronnen die samen de grootste bijdrage leveren aan de totale scope 3 emissies en 

tegelijkertijd beïnvloedbaar zijn. Deze rangorde bevat zowel upstream als downstream emissies, 

tenzij het bedrijf op basis van bovenstaande methode aantoont dat het bedrijf onvoldoende 

mogelijkheden heeft om reducties bij beiden te reduceren, vanwege onvoldoende omvang, en/ of 

beïnvloedingsmogelijkheden door het bedrijf.  

 

Na de rangorde worden een aantal van de meest materiële scope 3 emissies uitgewerkt aan de 

hand van interne maar ook van externe gegevens. Er zijn berekeningen gedaan waaruit de 

emissies bepaald zijn en daarmee een transparant inzicht verkregen waar er voor Roelofs winst te 

behalen is. Van de meest materiële scope 3 emissie wordt een ketenanalyse gemaakt, zie ook 

paragraaf 1.2.  

 

1.2 Opstellen ketenanalyse 

Uit de rangorde wordt een onderwerp geselecteerd waarvan een ketenanalyse wordt opgesteld. 

Aan de ketenanalyse zijn de volgende randvoorwaarden gesteld: 

 

 De ketenanalyse heeft betrekking op de projectenportefeuille; 

 Het bedrijf dient een eigen analyse uit te (laten) voeren. Het meeliften bij de 

uitvoering van een bepaalde opdracht van een klant in niet toegestaan; 

 Roelofs staat geregistreerd als ‘klein bedrijf’ en daarom dient er 1 ketenanalyse te 

worden gedaan voor één van de twee meest materiële emissies uit de rangorde; 
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 De ketenanalyse dient als volgt te zijn opgebouwd: 

o a. beschrijving van de keten; 

o b. bepaling van relevante scope 3 categorieën; 

o c. identificatie van partners in de keten; 

o d. kwantificatie van de scope 3 emissies; 

 Het resultaat van de analyse dient een aanvulling te zijn op de bestaande 

(gepubliceerde) kennis en inzichten en dient bij te dragen aan het vooruitschrijdend 

maatschappelijk inzicht. 

 
De ketenanalyse moet actueel gehouden worden door de organisatie en dit moet aantoonbaar 

worden gemaakt. Minimaal eens in de drie jaar dient Roelofs een verplichte internetpublicatie te 

doen op de SKAO website. Het publiceren van een internetpublicatie gebeurd na een initiële 

ladderbeoordeling en na de herbeoordeling.  

 

1.3 Ladderbeoordeling  

Tijdens de ladderbeoordeling wordt er een audit gehouden bij Roelofs op basis van de norm uit de 

CO2 Prestatieladder. Er is onderscheid gemaakt in een initiële ladderbeoordeling, een jaarlijkse en 

een herbeoordeling. De initiële ladderbeoordeling wordt uitgevoerd om een nieuw niveau toe te 

kennen. De jaarlijkse ladderbeoordeling wordt 1 of 2 jaar naar de initiële of herbeoordeling 

uitgevoerd en deze beoordeling verklaart dat het eerder behaalde niveau nog steeds van 

toepassing is. De herbeoordeling vindt elke drie jaar plaats na de initiële beoordeling, waarbij ook 

het niveau van certificering onveranderd blijft en hetzelfde certificaat wordt toegekend.      

 

Bij de initiële ladderbeoordeling wordt er vastgesteld of Roelofs: 

 Een rapportage met rangorde kan overleggen en de rangorde alle gewenste 

gegevens bevat volgens de verplichte methode; 

 Of de ketenanalyse aan de gewenste eisen voldoet. 

 

Bij de jaarlijkse ladderbeoordeling wordt er vastgesteld: 

 Of de rapportage nog voldoet en actueel is; 

 Of de voortgangsrapportage van de ketenanalyse ook de voortgang laat zien in 

reductiedoelstellingen.   
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2 Inschatting en rangorde meest materiële emissies 

2.1 Identificatie 

In deze paragraaf is er voor Roelofs vooraf een inschatting gemaakt van de activiteiten die het 

bedrijf uitvoert en de daarbij behorende emissies. Aan de hand van de kwalitatieve dominantie 

analyse zijn de meest materiële emissies aan het licht gekomen en is er een rangorde bepaald. 

 

Kolom 1: Roelofs bestaat Roelofs 57 jaar en in deze periode heeft de onderneming zich ontwikkelt 

van zandtransporteur tot een toonaangevende infraspecialist en vertrouwde partner bij de 

(her)inrichting van de openbare ruimte. Het bedrijf is met zijn werkzaamheden actief in drie 

sectoren, namelijk de infrastructuur, Grond- Weg- & Waterbouw- en Zandwinning.  

 

Kolom 2: Bij de volgende activiteiten van Roelofs vindt er CO2 uitstoot plaats: 

- Upstream transport materiaal, afkomstig van leveranciers;  

- Upstream transport van asfalt, vanaf de asfaltcentrale naar projectlocatie; 

- Downstream zandtransport van zandwinning naar projectlocatie; 

- Productie van producten van leveranciers; 

- Productie van asfalt (asfaltcentrales); 

- Afvaltransport en afvalverwerking; 

- Woon-werk kilometers eigen personeel. 

 

Kolom 3: Om de CO2 uitstoot van Roelofs te relateren aan de verschillende sectoren is er gebruik 

gemaakt van de crediteuren- en debiteurenlijst van Roelofs. Aan de hand van omzetcijfers is in te 

schatten in welke sectoren de meeste omzet behaald wordt en waarbinnen dus de meeste 

werkzaamheden plaatsvinden. Hieruit is een inschatting te maken welke sector het meeste aandeel 

heeft in de CO2 uitstoot.    

 

Uit de omzetcijfers is te zien dat leveranciers en bedrijven uit de Infrasector en de GWW-sector 

over het algemeen de meeste omzet behalen voor werkzaamheden die voor Roelofs worden 

gedaan. Daarom geldt voor deze twee sectoren dat zij een ‘groot’ relatief belang hebben. De VOF 

Zandwinning valt wat lager uit in de omzetcijfers. Daarom is er hier gekozen voor een ‘middelgroot’ 

belang en dit is tevens een inschatting. Er zijn namelijk GWW- en ook Infra bedrijven/leveranciers 

die weer lagere omzetcijfers behalen als zandwinning.  

 

Kolom 4: Voor het bepalen van het relatief belang als gevolg van de activiteiten is gebruik gemaakt 

van dezelfde crediteurenlijst. Vervolgens zijn er diverse aannemers, leveranciers en transporteurs 

die een grote omzet behalen voor Roelofs. Deze bedrijven/ leveranciers zijn dan ook meegenomen 

in deze rapportage.  

 

Overige activiteiten waarbij CO2 wordt verbruikt is de afvalverwerking, het papierverbruik en het 

woon-werkverkeer van het eigen personeel. De verwachting is dat daarvan het woon-werkverkeer 

de grootste CO2 impact heeft, omdat het aantal medewerkers de afgelopen jaren erg is 

toegenomen. Tevens heeft Roelofs vestigingen geopend in Sneek en Spijkenisse.  

 

Bij de werkzaamheden van Roelofs komt afval vrij en dit moet vervoerd en verwerkt worden. Het is 

lastig om vooraf een inschatting te maken van de CO2 impact van het transport en het verwerken 

van afval, omdat dit afhankelijk is van de hoeveelheid aangenomen projecten. Om dit toch 

inzichtelijk te maken zijn er gegevens opgevraagd bij Sita/Suez. Van het papierverbruik van 

Roelofs is het ook lastig om vooraf een inschatting te maken. Hiervoor zullen ook intern de 

gegevens worden opgevraagd bij de afdeling Interne Zaken. 
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Kolom 5: Dit is als het ware een gevolg op de twee voorgaande kolommen. Door naar de 

crediteuren- en debiteurenlijst te kijken is er een inzicht in de eigen orderportefeuille + de lopende 

opdrachten en de omvang van de activiteiten.  

 

Hieronder staat de tabel met daarin de scope 3 emissies in een rangorde.   

 

Tabel 2.1: Ingevulde dominantie analyse tabel scope 3 emissies voor Roelofs. 

Sector Omschrijving van activiteiten 

waarbij CO2 vrijkomt 

Relatief belang CO2 belasting van 

sectoren en de invloed van de 

activiteiten 

Invloed bedrijf 

op CO2 

uitstoot 

1 2 3 Sector 4 Activiteiten 5 

- infra  

- GWW 
- ZW 
 

 

 

 
 

 

- -  upstream transport asfalt 

- -  upstream transport leveranciers 
-  downstream transport, zoals 
   zandtransport door Nijhof/ Ekkel  
 

 

 

- -  toeleveranciers en aannemers 
-  

 

 

 
 

- -   productie asfalt, aangekocht     
-     door Roelofs  

 
 

 

 
 

 

- -   afvalverwerking SITA/SUEZ 

 

 

 

 

 
 
 

- -   woon-werk eigen personeel 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

☒ groot: Infra en GWW 

☒ middelgroot: ZW 

☐ klein 

☐ te verwaarlozen 

 

 

☒ groot 
☐ middelgroot 

☐ klein 

☐ te verwaarlozen 

 

 

 

☐ groot 
☒ middelgroot 

☐ klein 

☐ te verwaarlozen 

 

 

☒ groot 
☐ middelgroot 

☐ klein 

☐ te verwaarlozen 

 

 

 

☐ groot 

☐ middelgroot 

☐ klein 

☐ te verwaarlozen 

☒ nog niet bekend 

 
 

 

☐ groot 

☒ middelgroot 

☐ klein 

☐ te verwaarlozen 

☒ groot 
☐ middelgroot 

☐ klein 

☐ te verwaarlozen 

 

 

 

☐ groot 
☒ middelgroot 

☐ klein 

☐ te verwaarlozen 

 

 

☒ groot 
☐ middelgroot 

☐ klein 

☐ te verwaarlozen 

 

 

 

☐ groot 

☐ middelgroot 

☐ klein 

☐ te verwaarlozen 

☒ nog niet bekend 

 

 

 

☐ groot 
☒ middelgroot 

☐ klein 

☐ te verwaarlozen 

 

 

De inschatting van de rangorde, van de meest materiële emissies, van groot naar klein is als volgt: 

1. Asfalt (ingekocht bij Nederlandse asfaltmolens, met uitzondering van de APW); 

2. Woon-werk verkeer; 

3. Toeleveranciers 

4. Transport (asfalt en zand); 

5. Afvalverwerking (afval werkplaats, projecten en papierverbruik); 

 

Roelofs heeft eigen berekeningen gemaakt en een intern bronnenonderzoek gedaan om 

bovenstaande rangorde te onderbouwen. Ook is er contact gelegd met leveranciers en aannemers 

om hiervan de CO2 emissies te bepalen. Vanuit het interne en externe onderzoek is de rangorde 

definitief vastgesteld.  

 

 

 

 



Materiële emissies scope 3 – 4A1  

4A1-D01-esr  
6 

2.2 Onderbouwing van de rangorde 

2.2.1 Asfalt 

Roelofs is voor 16% procent aandeelhouder van de asfaltcentrale APW te Westerbroek 

(Groningen). Het energieverbruik (gas- en elektra) is meegenomen in onze scope 1 en 2. Roelofs 

koopt tevens asfalt in bij andere asfaltmolens in Nederland en dit is afhankelijk van de 

projectlocatie waar het asfalt gedraaid dient te worden.  

 

Asfalt is een materiaal dat erg veel wordt gebruikt bij onze projecten in uitvoering en om deze 

reden is er een ketenanalyse gemaakt van de CO2 impact. In de ketenanalyse wordt een inzicht 

gegeven in de CO2 uitstoot van de productie van het asfalt wat door ons is ingekocht. Hierbij is 

uitgegaan van het gemiddelde elektra- en gasverbruik voor de productie van 1 ton asfalt. 

 

2.2.2 Woon-werk verkeer 

Alle werknemers die bij Roelofs werkzaam zijn krijgen een woon-werk verkeer vergoeding 

verrekend naar het aantal km’s dat ze dagelijks rijden om op het werk te komen. Deze gegevens 

zijn opgevraagd bij F&A om zo de CO2 uitstoot ten gevolge van woon-werk km’s te bepalen.  

 

In 2018 werden er 956.794 kilometers gereden en middels de conversiefactor 220 betekent dit een 

uitstoot van 210.495 kg CO2. Vanaf 2014 laat de trend in onze footprint zien dat de CO2 uitstoot 

door de woon-werk kilometers is toegenomen. Dit komt door het groeiende aantal medewerkers en 

het openen van meerdere (tijdelijke) vestigingen.    

 

2.2.3 Toeleveranciers en aannemers 

Door de crediteuren- en debiteurenlijst van onze organisatie te raadplegen hebben wij achterhaald 

welke leveranciers en aannemers de meeste omzet van Roelofs behalen. In 2018 hadden de 

volgende bedrijven/ organisaties het grootste omzetaandeel bij ons: 

 Van Gelder; 

 Mourik Groot-Ammers; 

 Van Doorn Geldermalsen; 

 Kijlstra Drachten. 

 

Bovengenoemde bedrijven zijn gevraagd naar hun footprint en reductiemaatregelen. Van hieruit is 

geanalyseerd of Roelofs voldoende selecteert op basis van CO2 bewustzijn.  

 

Van Gelder 

Aannemingsmaatschappij Van Gelder is actief in de grond-, weg- en waterbouwsector. Va Gelder 

maakt o.a. toekomstige woonwijken en bedrijfsterreinen bouwrijp en leggen wegen en rioolstelsels 

aan. Ook worden er reconstructies uitgevoerd aan het hoofdwegennet en verkeersknooppunten. 

Kortom: Er worden allerlei projecten gerealiseerd in de openbare ruimte, zoals 

vervoervoorzieningen, fiets- en voetpaden, pleinen, parkeerterreinen en stads- en recreatieparken.  

 

Het terugdringen van afval en CO2-uitstoot is een belangrijk duurzaamheidsspeerpunt in het MVO-

beleid. Voor het verkleinen van de Carbon Footprint van Van Gelder zijn er ambitieuze 

doelstellingen vastgelegd. Als de resultaten onverhoopt achterblijven, worden er maatregelen 

getroffen om de doelstellingen alsnog te realiseren. Vooral het verlagen van het brandstofverbruik 

van voertuigbewegingen door eigen medewerkers, leveranciers en onderaannemers staat hoog op 

de agenda. 

 

Van Gelder heeft de CO2 Prestatieladder geïmplementeerd in haar organisatie en is gecertificeerd 

op niveau 5 van de ladder. Er is een ketenanalyse opgesteld van grondverzet en van asfalt. 

Daarnaast tracht van Gelder het papierverbruik en de omvang van projectafval te verminderen. 

Voor scope 1 en 2 had Van Gelder in 2018 een CO2 uitstoot van 13.584.552 kg. 
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Mourik Groot-Ammers 

Mourik Groot-Ammers is een breed georiënteerde infra-aannemer, werkzaam voor zowel de 

industrie als voor publieke opdrachtgevers. 

 

Van Mourik Groot-Ammers heeft de systematiek van de CO2-Prestatieladder geïmplementeerd in 

haar organisatie. Mourik Infra heeft het hoogste niveau van de CO2-Prestatieladder namelijk niveau 

5. Van Mourik committeert zich aan de Europese doelstelling van 20% CO2-reductie in 2020. Dit 

doet men het brandstof- en energieverbruik te reduceren. De langetermijndoelstelling is om in het 

jaar 2035 energieneutraal te zijn. Naast energie-efficiency en vermindering van CO2 werkt Van 

Mourik aan beter milieu. Dit door bijvoorbeeld vanaf de ontwerpfase al mee te denken over 

materiaalgebruik, de gebruiks- en onderhoudsfase en het mogelijke energieverbruik.  

 

In onderstaande figuur 2.2.3.1 is te zien dat van Mourik Groot-Ammers B.V. een CO2 aandeel heeft 

van 7.228,63 ton CO2. De totale uitstoot in 2018 bedroeg 9.759 ton.   

 

Figuur 2.2.3.1: CO2 uitstoot Mourik Groot-Ammers (Bron: www.mourik.com/overmourik/mvo/co2). 

 

Het wagenpark is verantwoordelijk voor 65,8% van de totale footprint. De verbruikers zijn 

bedrijfswagens en personenauto’s, met als belangrijkste brandstofsoort diesel. Mourik Groot-

Ammers en MVOI zijn verantwoordelijk voor het overgrote deel van het totale brandstofverbruik 

van het wagenpark. 

 

Van Mourik wil uiterlijk in 2020  de CO2 uitstoot van het wagenpark teruggebracht hebben naar een 

uitstoot van gemiddeld 95 gram CO2 per gereden kilometer. Daarnaast is de doelstelling om in 

2020 10% van het wagenpark elektrisch of hybride te laten rijden. In 2019 wordt toegewerkt naar 

het duurzaam mobiliteitsbeleid en het is de bedoeling om het aantal hybride en elektrische auto’s 

op te schalen.  

 

Het brandstofverbruik door materieel is verantwoordelijk voor 28,3% van de footprint en wordt 

veroorzaakt door het materieel op en rondom de bouwplaats. De belangrijkste brandstofsoort is 

diesel. De doelstelling ‘In 2020 voldoet al ons materieel aan de EURO 5 of 6 normen’ heeft 

betrekking op de vrachtwagens van Mourik Infra. Op dit moment voldoet 90% van de 

vrachtwagens aan deze doelstelling. Er dienen nog 4 vrachtwagens vervangen te worden om aan 

deze doelstelling te voldoen. 

 

De doelstelling ‘In 2020 voldoet al ons materieel aan de TRIR 4 normen.’ heeft betrekking op de 

kranen van Mourik Infra. Op dit moment voldoet 26% van de kranen aan deze doelstelling. Er 

dienen nog 17 kranen vervangen te worden om aan deze doelstelling te voldoen. Het is belangrijk 

dat dit proces versneld wordt ingezet.  
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Van Mourik neemt deel aan diverse sectorinitiatieven om te reduceren, zoals de Werkgroep 

Materieel en Brandstoffen, Keteninitiatief Renoportalen & COLT asfalt en het Sectorinitiatief Bewust 

en Verantwoord Energieverbruik.    

 

In 2018, negen jaar na het basisjaar 2009, zou Mourik Infra 16 procent CO2 bespaard moeten 

hebben, gerelateerd aan de omzet. Momenteel zit men op een reductie van 22% ten opzichte van 

het basisjaar. De omzet is in acht jaar gestegen, waardoor Mourik Infra in 2018 een reductie heeft 

gerealiseerd van 31% ten opzichte van het basisjaar 2009, gerelateerd aan de omzet. Er wordt 

voor 100 procent gebruikgemaakt van groene stroom. 

 

Van Doorn Geldermalsen 

Dit bedrijf is onderdeel van de Van Leeuwenstein Groep en actief in het brede spectrum van de 

Grond, Weg & Waterbouw. Ondere andere de aanleg van riolering, bestrating, faunapassages, 

grondverzet en (her)inrichting van landschappelijk groen behoren tot de werkzaamheden van Van 

Doorn Geldermalsen. De Van Leeuwenstein Groep is gecertificeerd op niveau 5 van de CO2 

Prestatieladder. Het organogram van Leeuwenstein Groep ziet er in de periode januari t/m juni 

2018 als volgt uit: 

   

Figuur 2.2.3.2: Organogram Leeuwenstein Groep (Bron: https://leeuwenstein.com). 

 

De CO2 uitstoot van Leeuwenstein Groep over de periode januari t/m december 2018 bedraagt 

5939 ton CO2. De verwachte groepsomzet voor 2018 bedraagt circa 80 miljoen euro. Per miljoen 

euro komt de CO2 uitstoot dus op 74,24 ton. Hieronder staat de CO2 footprint met daarin de 

verschillende categorieën van emissies.    

 

 

Figuur 2.2.3.3: CO2 Footprint Leeuwenstein Groep (Bron: https://leeuwenstein.com). 
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De reductiedoelstellingen zijn opgenomen in het Energiemanagement Plan van Leeuwenstein en 

hebben betrekkingen op de vestigingen (werkplaats, kantoorpanden) en de projecten in uitvoering. 

Hieronder enkele voorbeelden van maatregelen die doorgevoerd zijn en/of worden: 

- Verminderen van aantal servers (van 5 naar 2); 

- Aanschaf energie-efficiëntere voertuigen; 

- ECO-drive systeem voor voertuigen; 

- Elektrisch groenvoorziening gereedschap; 

- LED verlichting in kantoren; 

- Toevoegen hybride voertuigen aan wagenpark; 

- ‘Het Nieuwe Rijden’ invoeren. 

 

Kijlstra Drachten 

Kijlstra BV heeft 2016 als referentiejaar gekozen om haar CO2-emissie inventarisatie in kaart te 

brengen en ten opzichte van het referentiejaar te reduceren. Deze CO2 emissie is gerelateerd aan 

tonnage producten. In de onderstaande tabellen staan de energieverbruiken 2018 van Kijlstra B.V. 

uitgedrukt in CO2-eq. Naast de emissie staat vermeld wat Kijlstra B.V. maximaal mag uitstoten om 

in lijn te zijn met het behalen van de beoogde emissiereductie-doelstellingen. 

 

 

Figuur 2.2.3.4: CO2 Footprint Kijlstra (Bron: https://www.kijlstra.eu). 

 

Kijlstra Bv onderzoekt of en in hoever het mogelijk is om traditionele grondstoffen (gedeeltelijk) te 

vervangen door alternatieven welke minder CO2 belastend kunnen zijn: 

- Kijlstra Drachten (betonwarenproducent); 

- Kijlstra Veendam (betonwarenproducent); 

- Kijlstra betonmortelproducent. 

 

Kijlstra heeft de volgende reductiedoelstellingen opgesteld voor de periode tot 2020: 

 

Scope 1: Uit de analyse, referentiejaar 2016 blijkt dat scope 1 emissie voor ca. 20% van totale 

footprint word veroorzaakt door intern materieel. Doelstelling: voornemens om tot 2021, 1% CO2 

op ton product, per jaar te reduceren: 

- 2016: 100% CO2/ton product basisjaar; 

- 2017: 99% CO2/ton product basisjaar; 

- 2018: 98% CO2/ton product; 

- 2019: 97% CO2 / ton product; 

- 2020: 96% CO2/ton product. 

 

Scope 2: Uit de analyse, referentiejaar 2016 blijkt dat scope 2 emissie voor ca. 64% van totale 

footprint wordt veroorzaakt door elektriciteit. Doelstelling: voornemens om tot 2021, 5% CO2 op 

ton product, per jaar te reduceren. 

 

- 2016: 100% CO2/ton product basisjaar; 

- 2017: 95% CO2/ton product basisjaar; 
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- 2018: 90% CO2/ton product; 

- 2019: 85% CO2 / ton product; 

- 2020: 80% CO2/ton product; 

     

2.2.4 Transport Nijhof Ekkel 

Het bedrijf Nijhof Ekkel is een opdrachtnemer die het meeste transport verzet voor Roelofs. Uit een 

analyse is gebleken dat het bedrijf circa 2300 vrachtwagen uren op jaarbasis declareert. Algemeen 

geldt dat dergelijke transporten, over alle uren gerekend, rijden met een gemiddelde snelheid van 

40 km/h. Dit betekend dat er 2300 x 40 = 92.000 kilometers gereden worden. 

 

Een vrachtwagen verbruikt gemiddeld 27 liter per 100 km (0,27 liter per kilometer). Op basis 

hiervan komt het dieselverbruik ten gevolge van het transport voor Roelofs neer op 0,27 x 92.000 

= 24.840 liter brandstof. 

 

Het verbranden van 1 liter diesel veroorzaakt een uitstoot van 3125 gram CO2 (conversiefactor 

SKAO). Totaal is de uitstoot ten gevolge van het transport voor Roelofs dus 24.840 x 3135 = 

77873400 g CO2 = 77,8 ton CO2-uitstoot. 

 

2.2.5 Afvalverwerking 

Als Roelofs hebben wij inzicht in onze afvalverwerking vanaf de projecten en onze kantoorpanden. 

Er is onderscheid te maken in bedrijfsafval van de kantoren (zoals karton, papier, kunststof) en 

Bouw en Sloop Afval afkomstig van projecten. SUEZ afvalverwerking verzorgt het transport en de 

verwerking van ons afval. 

 

In 2018 is er totaal gezien 150.649 kg aan afval opgehaald door Suez. Daarvan is 80.354 kg 

opgehaald aan de werkplaats Marleseweg en opslag Stadskanaal (kantoor en bedrijfsafval). De rest 

van het afval (70.295 kg) is afkomstig van de projecten.   

 
Voor het transport van afval in vrachtwagens (containers) > 20 ton word met een conversiefactor 

gerekend van 0,2 kg CO2 / ton. De vrachtwagens kunnen 23 ton vervoeren en dit betekent dat er  

151 (afgerond) / 23 = 6,57 = 7 transportbewegingen nodig zijn.  

 

Er wordt gesteld dat er gemiddeld zo’n 200 kilometer gereden moet worden als transport (100 

heenreis, en 100 terugreis). De transportkilometers zijn dus 7 x 200 = 1400 km. Voor Roelofs 

geldt dus dat er gemiddeld 0,2 x 151 = 30,2 kg CO2. x 1400 km = 42. 280 kg CO2 verbruikt is. 

 

 

2.3 Analyse van reductiemogelijkheden 

In deze paragraaf staat de (interne) analyse met daarin de mogelijkheden van onze organisatie om 

de materiële scope 3 emissies te beïnvloeden en te reduceren. Door dit uit te werken wordt er 

voldaan aan eis 5A.2.1 van het Handboek 3.0.  

 

Woon-werk verkeer 

In deze rapportage is te zien dat de CO2 uitstoot door het woon-werk verkeer is toegenomen.     

Wij zijn als organisatie gegroeid in het aantal werknemers, stagiaires en afstudeerders. Deze 

collega’s zijn allemaal ondergebracht bij onze Kennisclusters en in de werkplaats aan de 

Marleseweg. Al deze nieuwe werknemers bij elkaar ontvangen allemaal een woon-werkvergoeding 

waardoor deze categorie in de loop der jaren is toegenomen. Roelofs heeft niet de keuze in het 

privé aanschafbeleid. Medewerkers kunnen wel gestimuleerd worden om ook energiezuinige 

vervoersmiddelen aan te schaffen. Roelofs is in de toekomst van plan om een stimuleringsbeleid te 

voeren voor aanschaffen A+B label privé auto’s werknemers.  
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Toeleveranciers, aannemers en transportbedrijven 

Door contact te leggen met onze toeleveranciers en (onder)aannemers hebben wij inzicht gekregen 

in de CO2 footprints van deze bedrijven.  Uit de respons vanuit de aangeschreven partijen kwamen 

de volgende resultaten: 

 De organisaties laten hun energie- en milieuprestaties door een onafhankelijke instelling, 

die daarvoor erkend is, verifiëren; 

 De organisaties nemen deel aan initiatieven omtrent CO2 reductie (volgens de invalshoeken 

uit de CO2 Prestatieladder); 

 Voorbeelden hiervan zijn: invoeren van energiezuiniger materiaal en machines, verlichting, 

groene stroom, energiezuinigere productie,  zonnepanelen enzovoort.  

 De bedrijven stellen ook lange termijn doelstellingen en onderbouwen dit in hun 

managementplannen. 

 

De verkregen informatie is een belangrijk onderdeel binnen ons reductieprogramma, want op 

termijn gaan wij als Roelofs eisen stellen aan onze leveranciers en (onder)aannemers om reductie 

te realiseren. Ons hoger gelegen doel naast CO2 reductie is om in 2030 klimaatneutraal te zijn.  

 

Afvalverwerking  

De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van 

producten en grondstoffen te maximaliseren en waarde vernietiging te minimaliseren. De circulaire 

economie behoort tot één van de zeven pijlers van ons Roelofs Duurzaamheidskompas. Door 

bewust om te gaan met afval, deel te nemen aan initiatieven op het gebied van innovatie en 

productontwikkeling willen wij onze afvalstromen minimaliseren.  

 

Wij monitoren, via de afvalstoffenrapportage die wij maandelijks van SUEZ ontvangen, hoeveel 

afval er afgevoerd wordt. De doelstelling is dat er de komende jaren een dalende lijn ontstaat in de 

hoeveelheid afval. Bewustwording creëren bij kantoormedewerkers en uitvoerend personeel is een 

belangrijk aspect. 
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3 Ketenanalyse asfalt  

3.1 Algemene beschrijving  

Asfalt is een belangrijk product in de Nederlandse infrastructuur. Met een wegennetwerk van ruim 

130.000 kilometer verharde weg bezit Nederland het dichtst vertakte wegennetwerk van de 

wereld. Voor de aanleg en onderhoud van deze wegen wordt jaarlijks circa acht miljoen ton asfalt 

verwerkt afkomstig uit ongeveer 45 productie-installaties. 

 

De asfaltcentrale vormt hierbij een belangrijke schakel tussen de grondstoffase en uitvoeringsfase. 

Jaarlijks wordt zo’n acht miljoen ton asfalt geproduceerd afkomstig uit 45 verschillende installaties. 

Roelofs voert in Nederland allerlei projecten asfaltwerkzaamheden uit omtrent de aanleg en ook 

het onderhoud aan het wegennet.   

 

Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker issue binnen de asfalt industrie. Met name op het 

gebied van CO2-uitstoot wordt steeds meer geïnnoveerd door de Nederlandse asfaltmolens. Dit is 

mede te danken aan de door Europa opgelegde emissiehandel en marktinitiatieven als de CO2-

Prestatieladder. Daarbij is het belangrijk dat er een goed inzicht is verkregen in de correlatie 

tussen het productieproces en de CO2-uitstoot. Vervolgens kunnen er specifieke aanbevelingen 

worden gedaan die de CO2-uitstoot reduceren.   

 

3.2 Materialen 

De primaire grondstoffen benodigd voor de productie van asfalt zijn steenslag, zand, vulstof en 

bitumen. De steenslag, zand en vulstof vallen onder de verzamelnaam aggregaat. 

 

Steenslag, zand en vulstof zijn allen mineraal aggregaten. Deze grondstoffen worden vaak als 

inerte materialen beschouwd, maar uit de praktijk blijkt dat de karakteristieken van aggregaten 

dagelijks veranderen. Een voorbeeld hiervan is het vochtgehalte. Wanneer een aggregaat vochtig is 

kan deze tot 50% van zijn sterkte verliezen in vergelijking tot een droog exemplaar. 

 

Om de aggregaten te binden wordt gebruik gemaakt van bitumen. Deze substantie wordt 

verkregen door het verwijderen van de lichtere substanties uit ruwe aardolie, als petroleum, 

benzine en diesel tijdens het raffinageproces. Voor de bereiding van asfalt zijn bitumen echter pas 

bruikbaar bij een lage viscositeit of anders gezegd een hoge vloeibaarheid. Het bereiken van een 

lage viscositeit van bitumen kan met de volgende methodes worden bereikt:  

• Verhitten tussen de 150°C en 200°C;  

• Verdunnen met relatief niet-vluchtige oliën; vloeibitumen;  

• Emulgeren in water;  

• Bitumenemulsies; 

• Totstandkoming van asfaltmengsels. 

 

Ondanks dat vaststaat dat asfalt een mengsel van aggregaten en bitumen is, zijn er veel 

verschillende soorten mengsels te vormen. Deze mengsels hebben allen verschillende 

eigenschappen geschikt voor diverse typen wegen en omstandigheden. De eigenschappen van het 

te produceren asfalt is afhankelijk van de verhouding waarin de verschillende typen aggregaat 

voorkomen in het mengsel. Dit is gerelateerd aan het volume van de ruimtes tussen de 

aggregaten. Over het algemeen ligt het volume van het aggregaat tussen de 75 en 90 procent van 

het totale asfaltmengsel. De hoeveelheid bitumen ligt gemiddeld op zo’n vijf procent van het totale 

gewicht. 

 

Naast onderscheid op basis van de aggregaat samenstelling is er ook onderscheid te maken op 

basis van temperatuur.  
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3.3 Asfaltketen 

De asfaltketen is de gehele cyclus die het asfalt doorloopt van grondstof- tot afdankfase. Bij het 

onderzoek naar CO2-reductie is het belangrijk de gehele asfaltketen te bekijken om de eventuele 

gevolgen van ingrijpen in het productieproces mee te nemen. In figuur 3.3.1 zijn de verschillende 

fase in de asfaltketen afgebeeld. 

 

Figuur 3.3.1: Schematische Weergave van de asfaltketen (bron: Visser & Jonker, 2011). 

De bovenstaande keten is onvolledig, omdat het recycleproces niet is afgebeeld. Dit proces speelt 

zich af tussen de ‘productiefase’ en zowel de ‘gebruik en onderhoudsfase’ als de ‘sloop en 

afvoerfase’. Recyclebaar asfalt dat vrijkomt bij onderhoud of vervanging wordt rechtstreeks 

getransporteerd naar de asfaltproductie, waar het als grondstof wordt gebruikt om nieuw asfalt te 

vervaardigen. 

 

De asfaltproductie is de schakel tussen grondstoffen en het uiteindelijke product. Het proces vindt 

plaats in de asfalt menginstallatie. op de volgende pagina (figuur 3.3.2 is het productieproces 

schematisch weergeven met een puntsgewijze uitleg. 

 

Vanuit de opslagbunkers worden de mineraal aggregaten per shovel naar de voordoseurs 

getransporteerd (nummer 1 in figuur 3.3.2). Computermatig worden op voorhand de verhoudingen 

voor het te produceren type asfalt bepaald. De verhoudingen worden op een transportband (2) 

gestort. Via de transportband worden de mineralen naar de verwarmingstrommel, de droog 

trommel, gebracht. In de verwarmingstrommel worden de mineralen verhit, zodat het inherente 

water verdampt (3). Daarna worden de mineralen via een verticale transportband met bakken, de 

zogenaamde warme ladder, naar het zeefhuis getransporteerd (4). 

 

In het zeefhuis worden de verschillende fracties van elkaar gescheiden en opgeslagen in warme 

wachtsilo’s (5). Vervolgens worden de mineraal aggregaten in nauwkeurige verhoudingen via de 

weegbak in de menginstallatie gedoseerd (6). Vulstof wordt toegevoegd vanuit aparte silo’s (9) 

waar zowel zelfgeproduceerde (7) als aangeleverde vulstof (8) apart zijn opgeslagen. Verder wordt 

ook het PR-materiaal afkomstig uit de paralleltrommel in de weegbak gedoseerd (10). 
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Figuur 3.3.2: Productieproces asfalt (bron: Productieproces asfalt, Visser en Jonker 2014).  

 

Nadat de weegbak alle verhoudingen exact heeft afgewogen wordt het geheel in de mengbak 

gestort (11). Tegelijkertijd worden de bitumen vanuit separate tanks aan het mengsel toegevoegd 

(12). Na het mengproces wordt het mengsel opgeslagen in geïsoleerde tanks (13) waarvandaan 

het in vrachtwagens wordt gestort klaar voor transport. Op de bouwplaats aangekomen wordt de 

klep aan de achterzijde van de vrachtwagen boven de hopper van een asfalt spreidmachine 

gereden. Het asfalt dat op een geleidelijke manier wordt opgelost, wordt vervolgens vanuit de 

hopper met spreidwormen verdeeld over de gehele werkbreedte van de spreidmachine. Vervolgens 

wordt het asfalt uitgevlakt en voor verdicht. Walsen dragen zorg voor de verdere voorverdichting.  

 

Het komt regelmatig voor dat asfaltwegen worden vernieuwd, omdat de wegen verbeterd moeten 

worden of om het geluidsoverlast te reduceren. Voordat de wegverbetering plaatsvind is het 

noodzakelijk de oude weg te ontmantelen met frezen. Een asfaltfrees verkleint het asfalt met 

behulp van beitels in kleinere fracties. In een vrachtwagen worden de asfaltfracties afgevoerd 

waarbij de mogelijke aanwezige teerhoudende delen worden gescheiden.  

 

3.4 Identificatie ketenpartners en afbakening waardeketen 

Roelofs is voor 16% eigenaar van de asfaltcentrale te Westerbroek (Groningen). Naast het asfalt 

van de APW wordt er asfalt ingekocht bij diverse andere asfaltmolens in Nederland. Dit is mede 

afhankelijk waar projecten in uitvoering zijn aangenomen en om transportafstanden te verkorten 

wordt er vaak de dichtstbijzijnde asfaltmolen uitgekozen. Door op deze manier te werk te gaan 

wordt er CO2 gereduceerd bij het transport.  

 

Voor de ketenanalyse hebben we de afgenomen tonnen per asfaltmolen in kaart gebracht. In 2018 

is er 19.132 ton asfalt verwerkt vanaf de APW. Daarnaast vanaf andere asfaltmolens een totaal van 

53.162 ton. In tabel 3.4.1. staan de door Roelofs verwerkte tonnen per installatie opgesomd. 

Vervolgens is van de productie van dit tonnage aan asfalt de CO2 uitstoot berekend (gebaseerd op 

gemiddelden voor gas- en elektraverbruik).  
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Tabel 3.4.1: Afgenomen tonnen per asfaltmolen (bron: Roelofs). 

Asfaltcentrale 
 

Aantal ton 

Asfaltcentrale Kloostertille 2.560 

MIO Schagen Hasselt 1.243 

Koud Asfaltcentrale Staphorst 245 

Asfalt Centrale Bovenveld 146 

Asfalt Centrale Hengelo 2.793 

Stedendriehoek Deventer 2.753 

Asfalt Centrale Utrecht 21.714 

Asfalt Centrale Oost Betuwe in Huissen 5.764 

Asfalt Productie Eemnes 3.696 

Asfalt Centrale Nijmegen 7.585 

Overige Asfaltcentrales   4.663 

Totaal 53.162 

 

Voor het productieproces ligt het gemiddelde gasverbruik per ton asfalt op 8,78 m3. Het 

elektraverbruik is zo’n 12,23 Kw/ton. Via de conversiefactoren is het totaal aan CO2 uitstoot te 

berekenen voor de afgenomen tonnen door Roelofs. Deze uitstoot komt neer op een totaal van 

4.405.705 kg in 2018. In de Excel ‘asfalt verwerkt 2016-2018 is deze berekening voor meerdere 

jaren gemaakt.  

 

3.5 Mogelijkheden voor CO2 reductie 

In deze ketenanalyse zijn een aantal aanbevelingen opgesteld die leiden tot CO2 reductie in de 

asfaltketen. Deze aanbevelingen kunnen op korte termijn of voor de lange termijn in de asfaltketen 

worden doorgevoerd.  

 

Zo laag mogelijke CO2 uitstoot tijdens productieproces 

Bij het productieproces moet gestreefd worden naar een zo laag mogelijke CO2-uitstoot en dit kan 

worden geminimaliseerd door een aantal grenswaardes in te stellen bij de desbetreffende 

asfaltmolen. 

 

Het opstarten van de asfaltproductie is noodzakelijk, maar kost gemiddeld gezien veel gas. Bij een 

gemiddelde start wordt er 264 kg CO2 verbruikt. Om het opstarten van de installatie rendabeler te 

maken dient er een grenswaarde gesteld te worden. Dit heeft als resultaat dat de uitstoot bij het 

opstarten van de installatie niet meer dan 2% van de totale uitstoot bedraagt. Het productiedebiet 

kan te laag zijn wat grote consequenties heeft op het gasverbruik.  

 

Met het produceren van asfalt moet geprobeerd worden zo min mogelijk mengselwisselingen uit te 

voeren. Bij het wisselen van mengsel wordt namelijk extra CO2 uitgestoten, doordat gezocht moet 

worden naar een nieuwe afstelling van de branders. Om dit te realiseren moeten batches van 

hetzelfde mengsel zoveel mogelijk gecombineerd worden.  

 

Eindtemperatuur gereed product bewuster afstellen 

Momenteel wordt bij de productie van mengsels niet bewust omgegaan met de eindtemperatuur, 

want deze is vaak is op een willekeurige eindtemperatuur afgesteld. Door meer inzicht te vergaren 

in temperatuurverlies en de benodigde temperatuur op de bouwplaats kan een weloverwogen 

eindtemperatuur worden gekozen.  

 

Toepassingsmogelijkheden laag temperatuur asfalt 

Innovaties in laag temperatuur asfalt hebben een grote potentie op het gebied van CO2-reductie. 

Aanbevolen wordt om in samenwerking met aannemers onderzoek te doen naar het gebruik van dit 

type asfalt, want dit zal een aanzienlijke winst opleveren. 
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Mogelijkheden om de restwarmte te benutten 

Bij het produceren van asfalt komen er hoge temperaturen aan te pas. Dit resulteert in een 

restwarmte. Momenteel wordt hier niks mee gedaan en is het onbekend hoe deze restwarmte 

omgezet kan worden in bruikbare energie. Vervolgonderzoek is aan te bevelen naar de 

mogelijkheid om deze warmte om te zetten. Dit kan het rendement van het verbruikte gas 

aanzienlijk verhogen. 

 

Energiezuiniger transport 

Naast het productieproces wordt het asfalt nog getransporteerd naar de projectlocaties. Belangrijk 

is dat het asfalt van de dichtstbijzijnde asfaltcentrale weggehaald wordt, want dit scheelt 

aanzienlijk in brandstofverbruik en dus CO2 uitstoot. Daarnaast is het installeren Track & Trace 

software een aanbeveling om transportafstanden te minimaliseren. Doordat vrachten op elkaar 

worden afgestemd, de beladingsgraad wordt geoptimaliseerd en chauffeurs de cursus ‘Het Nieuwe 

Rijden’ hebben gedaan, vindt er minder CO2-uitstoot plaats.   
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4 Conclusie/ discussie 

Roelofs heeft de relevante emissies in deze rapportage geïdentificeerd en de relatieve omvang 

bepaald. De rangorde in emissies is vastgesteld, die tezamen de grootste bijdrage leveren aan de 

totale scope 3. Deze emissies zijn tegelijkertijd beïnvloedbaar door het bedrijf. 

 

Er zijn verschillende kwantificeringsmethoden gebruikt om de emissies te bepalen. Het 

belangrijkste is dat onzekerheden zoveel mogelijk worden geminimaliseerd. De gebruikte type 

berekeningen zijn: 

 Emissie bronnen vermenigvuldigd met emissie factoren; 

 Gebruik van Excel-modellen; 

 Correlaties; 

 

De verkregen gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk berekend en gecontroleerd. Emissiefactoren die 

zijn gebruikt kunnen natuurlijk veranderen in de loop der tijd. Daarom kunnen uitkomsten in de 

toekomst iets veranderen. 

 

Uit de rangorde heeft Roelofs een onderwerp geselecteerd voor het opstellen van een 

ketenanalyse. De ketenanalyse gaat over één van meest materiële emissies uit de rangorde. Het 

resultaat van de ketenanalyse is een aanvulling op de bestaande (gepubliceerde) kennis en 

inzichten en dient bij te dragen aan het voortschrijdend maatschappelijk inzicht.   

 

De inschatting van de rangorde, van de meest materiële emissies, van groot naar klein is als volgt: 

1. Asfalt (ingekocht bij Nederlandse asfaltmolens, met uitzondering van de APW); 

2. Woon-werk verkeer; 

3. Toeleveranciers 

4. Transport (asfalt en zand); 

5. Afvalverwerking (afval werkplaats, projecten en papierverbruik); 

 

Roelofs heeft eigen berekeningen gemaakt en een intern bronnenonderzoek gedaan om 

bovenstaande rangorde te onderbouwen en tevens definitief vast te stellen. Dit is naar behoren 

gelukt door het verkrijgen van betrouwbare gegevens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


