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1. INLEIDING 

Fugro GeoServices heeft een ketenanalyse van de aanleg van een weg uitgevoerd in de binnenstad 

van Amsterdam. Deze ketenanalyse is opgesteld om nader inzicht te krijgen in de CO2 die vrijkomt 

als gevolg van het gebruik van verschillende materialen. Deze ketenanalyse zal worden voorgelegd 

aan de gemeente Amsterdam met als doel de opdrachtgever bewust te maken van de invloed die 

materiaalkeuze heeft op de CO2-emissies upstream.  

 

De analyse is uitgevoerd op basis van één meter rijweg van het type standaard 

erftoegangsweg binnen de bebouwde kom waarbij de fietsers op de rijweg fietsen. 

De analyse is niet gebaseerd op een bestaand project, maar dit type weg is één 

van de meest voorkomende ontwerpen in ons Infra-portfolio. Als ingenieursbureau kan Fugro 

GeoServices B.V. beperkt invloed uitoefenen op het ontwerp en het materiaalgebruik van wegen. 

Het materiaalgebruik is reeds door de gemeenteamsterdam vastgesteld in de zogenaamde 

Puccinimethode. De projecten zijn verplicht deze materialen toe te passen. Een eventuele 

verandering zou kunnen plaatsvinden maar dat zal een geruime tijd in beslag nemen. 

 

Er zijn twee alternatieve varianten berekend. Het referentieontwerp is uitgevoerd met natuursteen 

trottoirbanden, het eerste alternatief is uitgevoerd met beton trottoirbanden, en in het tweede 

alternatief is uitgegaan van asfalt in plaats van straatbakstenen. 

 

Deze ketenanalyse is opgesteld in het kader van eis 4.A.1 van het CO2-Prestatieladder handboek 

3.0 en conform de structuur van de Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting 

Standard van het Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol).  

 
 
Ontwerp van variant 1:     
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2. METHODIEK 

 

Dit hoofdstuk behandelt de manier waarop de CO2-emissies in de levenscyclus van een weg in de 

binnenstad van Amsterdam is bepaald. Hierbij zijn de volgende stappen doorlopen: 

 Bepalen functionele eenheid en scope 

 Beknopte ketenbeschrijving en systeemgrenzen 

 Dataverzameling, validatie en methode CO2-emissieberekeningen 

 Bepalen ketenpartners 

 

2.1. Functionele eenheid en scope 

De functionele eenheid is de referentie eenheid waarvan de CO2-emissie wordt berekend. In deze 

studie betreft de functionele eenheid: 

 

Eén meter rijweg van het type standaard erftoegangsweg binnen de bebouwde kom waarbij de 

fietsers op de rijweg fietsen, met de volgende eigenschappen: 

 De weg is zes meter breed met aan beide zijden voetpaden van 1.8 meter breed. 

 De opsluiting langs de rijweg gebeurt met trottoirbanden 280/300x240, die worden gesteld in 

stelspecie met steunrug. 

 De voetpaden worden opgesloten met opsluitbanden 100x200. 

 Een standaard erftoegangsweg binnen de bebouwde kom waarbij de fietsers op de rijweg 

fietsen. 

 Een levensduur van 20 jaar.  

o Straten in de binnenstad van Amsterdam worden in principe één keer in de 20 jaar 

opnieuw bestraat; al dan niet met nieuwe materialen. Dat geldt voor de rijweg als 

ook voor het voetpad.  

 Een fundering van 300mm hydraulisch menggranulaat onder de rijweg en 300mm zand voor 

zandbed onder de voetpaden. 

 

Buiten de scope vallen: 

 Straatmeubilair zoals prullenbakken, verkeersborden, lantaarnpalen, etc. 

 Emissies van het verkeer dat gebruik gaat maken van de weg 

 Extra infrastructurele elementen als kruispunten. 

 Drainage en inspectieputten. 

 Het verwijderen van de bestaande verhardingen.  

 Kolken en riolering 

 

Voor de riolering en de afwatering is wel een CO2 berekening gemaakt (met een keuze binnen de 

riolering en afwatering tussen twee varianten). De riolering en de afwatering zijn ook meegenomen in 

de ontwerptekeningen van de drie varianten. In de definitieve berekeningen zijn deze cijfers echter 

niet meegenomen, aangezien ze voor alle drie de varianten hetzelfde zijn. Bovendien wordt in de 

gemeente Amsterdam de riolering ook niet door de gemeente aangelegd maar door Waternet. De 

kolken worden in principe wel door de gemeente aangelegd. 
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CO2 emissie wordt veroorzaakt door inzet van energie en materialen. De volgende 

rijwegonderdelen, in de verdere rapportage objecten genoemd worden, meegenomen: 

 gebakken klinkers  

 straatbakstenen 

 trottoirband natuursteen 

 opsluitband natuursteen 

 straatzand 

 granulaat 

 zand voor zandbed 

 stelspecie met steunrug 

 

Tevens wordt het energiegebruik als gevolg van inzet van materieel tijdens de aanleg beschouwd. 

 

2.2. Ketenomschrijving en systeemgrenzen 

Binnen een standaard LCA worden de volgende fasen onderscheiden: 

 Ontwerpfase 

 Productiefase 

 Transportfase (van fabriek naar bouwplaats) 

 Bouwfase (installatieproces/aanleg) 

 Onderhoudsfase 

 Gebruiksfase (van de functionele eenheid) 

 Exploitatie tijdens de gebruiksfase 

 Einde levensduurfase 

 

In DuboCalc omvat de levenscyclus van een werk de volgende vier fasen: 

 Bouw (inclusief winning, productie en transport van de benodigde materialen en bouwafval) 

 Gebruik (voor zover de aspecten van het werk zelf betreft) 

 Onderhoud (inclusief optredend afval) 

 Einde levensduur (inclusief laten liggen van het werk, sloop, afvalverwerking, hergebruik) 

 

Voor de onderhavige ketenstudie is gekeken naar de volgende fasen: de productiefase, de 

transportfase en de bouwfase. Aangezien de berekeningen in DuBoCalc zijn uitgevoerd zal in deze 

studie de productie en de bouwfase worden samengevoegd tot één fase met een uit DuBoCalc 

afkomstig cijfer. De transportfase is apart berekend aangezien hiervoor specifieke herkomstlocaties 

bekend zijn die niet in alle gevallen in te vullen zijn in DuBoCalc. Daarnaast is ook de 

onderhoudsfase en de einde levensduur fase meegenomen voor zover DuBoCalc hier cijfers voor 

heeft opgeleverd. Er is geen aparte analyse gedaan van de onderhoudsfase en de einde levensduur 

fase. 

 

De ontwerpfase is buiten beschouwing gelaten omdat de CO2-emissies van deze fase als zeer 

gering beschouwd kunnen worden ten opzichte van de hiervoor genoemde fases. Ook de 

gebruiksfase is buiten beschouwing gelaten omdat Fugro GeoServices als ingenieursbureau geen 

invloed heeft op de uitstoot door het gebruik van een rijweg. 
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Productie- en bouwfase 

In deze gecombineerde fase worden de grondstoffen gewonnen om de straatbakstenen, 

trottoirbanden en andere materialen te kunnen leveren die voor de rijweg gebruikt worden. Ook 

meegenomen in deze fase is het energieverbruik van het materieel op de bouwlocatie 

(wiellaadschop, trilplaat, gebruik van een wals, hydraulische kraan etc.). 

 

Transportfase 

In de transportfase worden de materialen van de productielocatie naar de bouwlocatie 

getransporteerd. 

 

Onderhoudsfase en einde levensduur fase 

Er is geen aparte analyse gedaan van de onderhoudsfase en de einde levensduur fase. Indien 

DuBoCalc voor deze fases apart waarden berekent, zijn deze wel meegenomen in de analyse. 

 

2.3. CO2-berekeningen en validatie 

Voor de CO2-berekeningen binnen deze ketenanalyse zijn de volgende stappen doorlopen: 

1) Data verzameling 

2) Methode CO2 emissieberekening 

3) Datavalidatie  

 

1) Data verzameling 

Voor de standaard rijweg is door een projectmedewerker van Fugro geoServices B.V. een standaard 

variant uitgewerkt in Excel met materialen, benodigde hoeveelheden en transport afstanden. 

Daarnaast zijn twee alternatieven uitgewerkt, alsmede twee varianten voor de riolering en twee 

varianten voor de afwatering.  

 

2) Methode CO2 emissieberekening 

Alle varianten zijn in DuBoCalc v4.0 ingevoerd. DuBoCalc is vervolgens gebruikt om de CO2 hieruit 

te berekenen, middels een Zwaartepuntenanalyse. De MKI van alleen het Milieueffect 

Klimaatverandering is opgevraagd, en deze is vermenigvuligd met een factor 20 om kg CO2-eq te 

krijgen. 

 

Deze methode (inclusief factor 20) is op www.dubocalc.nl/faq terug te vinden: 

Hoe berekenen ik de CO2-uitstoot van een project of object? 

U kunt de volgende stappen volgen om alleen milieueffecten op klimaatverandering op te 

vragen. Dit milieueffect is uitgedrukt in kg CO2-eq, waarbij andere broeikasgassen zoals 

CH4 en N2O middels rekenfactoren zijn omgerekend naar CO2.  

 

Ga naar het scherm Zwaartepuntenanalyse 

Kies onder ‘Berekenen per’: Milieueffecten (i.p.v. Milieukengetallen).  

Selecteer alleen Klimaatverandering. Per fase ziet u nu in de tabel rechtsonder een MKI 

score. Deze MKI betreft dus alleen klimaatverandering. 

Deze MKI vermenigvuldigen met factor 20 om kg CO2-eq te krijgen. 
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Voor transport is uitgegaan van de hoeveelheden van alle materialen. Voor elk materiaal is bepaald 

wat de productielocatie (fabriek) is en de afstand van de productielocatie tot het bouwdepot en 

vervolgens tot de bouwlocatie. Emissiefactoren afkomstig van co2emissiefactoren.nl zijn gebruikt om 

de CO2-uitstoot van de transportfase te berekenen. 

 

Ook in DuBoCalc wordt transport meegenomen. Om dubbelrekenen te voorkomen is in deze studie 

voor de Dubocalc-posten waarvan de transportafstand niet wijzigbaar wordt aangenomen dat de 

transportafstand een onderdeel is van de productie door de fabrikant, en derhalve buiten de in deze 

studie berekende transportafstand valt.  

Anderzijds is voor de posten waarvan de transportafstand wél wijzigbaar is in DuBoCalc de 

reisafstand ‘vanaf depot’ ingevoerd, en deze afstand is vervolgens in onze berekening niet meer 

meegenomen.  

 

Hierbij worden de volgende aannames gedaan: 

Voor de fabricatie van bepaalde bouwstoffen (bv betonstraatstenen) moeten van diverse locaties 

grondstoffen worden gewonnen en vervoerd. Dit hele proces is in de Dubocalc-berekening 

meegenomen zijn waardoor de transportafstanden een goede onderbouwing hebben. 

 

3) Datavalidatie  

Voor de datavalidatie is intern de rapportage gereviewed door de senior adviseur duurzaamheid 

binnen het bedrijf, en het afdelingshoofd van de afdeling Infra. Hierna is een review van de 

rapportage uitgevoerd door Arcadis Nederland. De opmerkingen uit deze review zijn verwerkt in 

deze definitieve versie 1.1 van de ketenanalyse rapportage. 

 

2.4. Ketenpartners 

Voor de ketenanalyse voor een meter rijweg in de binnenstad van Amsterdam zijn de volgende 

ketenpartners te onderscheiden: 

 De opdrachtgever, de gemeente Amsterdam 

 Producenten van de materialen 

 Transporteurs 

  Aannemers 
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3. RESULTATEN 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten gepresenteerd. Per fase worden de CO2-

emissies berekend.  

 

Deze onderzochte primaire variant betreft een weg zoals deze in de binnenstad van Amsterdam 

wordt aangelegd. Hiervoor worden materialen gebruikt die er goed uitzien en die niet snel slijten. De 

rijweg wordt in keperverband bestraat met gebakken keiformaat straatbakstenen met daaronder een 

straatlaag van 50mm. De voetpaden worden in halfsteensverband gestraat met straatbakstenen in 

dikformaat, en daaronder een straatlaag van 50mm. De banden zijn uitgevoerd in natuursteen 

(hardsteen), afkomstig uit Ierland. 

 

3.1. Productie- en bouwfase 

Om te kunnen bepalen wat de CO2-uitstoot van de productie is, is de volgende inventarisatie 

gemaakt van de benodigde materialen en hoeveelheden. 

 
Tabel 1 – Hoeveelheden benodigde materialen variant 1 

Plaats Subobject/subactiviteit/mater

iaal 

Materiaal DuBoCalc Hoeveelheid 

(ton) 

Verharding Gebakken klinkers kf Straatbaksteen keiformaat            0,97 

  Straatbakstenen df Straatbakstenen dikformaat            0,63 

  Trottoirband 280/300x240 

natuursteen 

Band graniet groot 

           0,20 

  Opsluitband 100x200 

natuursteen 

Band graniet middel 

           0,06 

       

Fundering Straatzand Landzand (per as)            0,77 

  Granulaat Hydraulisch menggranulaat 

300m            3,75 

  Zand voor zandbed Landzand (per as)            1,85 

  Stelspecie / steunrug Zandcement (gestabiliseerd)            0,06 

       

Cunet Ontgraven grond Grond (per as)            9,04 

  Opnieuw aanbrengen grond Grond (per as)            0,46 

  Afvoeren grond             8,57 

       

Cunet riool Ontgraven grond Grond (per as)            8,10 

  Opnieuw aanbrengen grond Grond (per as)            7,42 

  Afvoeren grond             0,68 
 

CO2-berekening van de benodigde materialen 

Voor deze lijst met materialen is in DuBoCalc 4.0 voor de diverse fases bekeken wat de CO2-uitstoot 

is. Deze informatie wordt in de volgende tabel weergegeven.  
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Tabel 2 – CO2-uitstoot in kg voor de benodigde materialen variant 1 

Plaats Materiaal DuBoCalc Hoeveelheid 

(ton) 

Productie en 

Bouw (kg CO2) 

Onderhoud 

(kg CO2) 

Einde levensduur 

(kg CO2) 

Verharding Straatbaksteen keiformaat            0,97  119,6 0 5 

  Straatbakstenen dikformaat            0,63  74,8 0 3 

  Band graniet groot            0,20  6,8 0 3,2 

  Band graniet middel            0,06  3 0 1 

        

Fundering Landzand (per as)            0,77  5,8 0 2,6 

  Hydraulisch menggranulaat 

300m            3,75  45,4 0 11 

  Landzand (per as)            1,85  14 0 6,2 

  Zandcement (gestabiliseerd)            0,06  4,6 0 0,2 

        

Cunet Grond (per as) Opnieuw 

aanbrengen            9,04  0 0 0 

  Grond (per as) Afvoer            0,46  0,4 0 1,6 

  Afvoeren grond            8,57  30 0 0 

      

Cunet riool Grond (per as) Opnieuw 

aanbrengen            8,10  0 0 0 

  Grond (per as) Afvoer            7,42  7,4 0 26 

 Afvoeren grond            0,68  2,4 0 0 

 

 

3.2. Transportfase 

In de onderstaande tabel is de CO2-uitstoot van de transportfase berekend. Aangezien de 

transportfase ook gedeeltelijk in DuBoCalc is meegenomen is voor sommige materialen met een 

transport CO2 van 0,0 gerekend. 

 
Tabel 3 – Extra CO2-uitstoot in kg voor het transport van de benodigde materialen variant 1. 

Plaats Materiaal DuBoCalc Hoeveelheid 

(ton) 

Km Transport 

(kg CO2) 

Verharding Straatbaksteen keiformaat 0,972            115            29,0 

  Straatbakstenen dikformaat 0,6318            115            18,8 

  Band graniet groot 0,19824         1.315            20,3 

  Band graniet middel 0,056         1.315             5,7 

        

Fundering Landzand (per as) 0,768 25             5,0 

  Hydraulisch menggranulaat 

300m 3,7476            65            63,1 

  Landzand (per as) 1,845             25            11,9 
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  Zandcement (gestabiliseerd) 0,06468            115              1,9 

        

Cunet Grond (per as) Ontgraven totaal 9,036              -  0,0  

  Grond (per as) Hergebruik 0,46458               1  0,0 

  Grond (per as) Afvoer 8,57142             30  0,0 

        

Cunet riool Grond (per as) Ontgraven totaal 8,1              -  0,0 

  Grond (per as) Hergebruik 7,416              1  0,0 

 Grond (per as) Afvoer 0,684             30  0,0 

  Totaal   155,8  

 

In totaal geeft het transport van de materialen een CO2-emissie van 155,8 kg CO2. De volledige 

berekening is bijgevoegd in hoofdstuk 6. 

 

Aannames: 

 De afstand van het depot tot aan de bouwlocatie is 15km. Dit geldt voor alle aangevoerde 

materialen. 

 Het gebruikte graniet komt uit Ierland, en een gedeelte van het transport gaat per boot, een 

ander gedeelte per as. De afstand per boot is 1000 km. Daarnaast wordt een afstand van 

300km per as aangehouden voor het transport in Ierland vanaf de productielocatie naar de 

boot toe en het transport in Nederland vanaf de boot naar het depot. 

 Voor de afstand van lokaal hergebruik is nul of 1 km aangehouden. 

 De afstand voor de afvoer is 30km aangehouden. 

 De afstand van de productielocatie tot aan het depot is 100km voor de volgende materialen:  

o Gebakken klinkers kf / Straatbaksteen keiformaat 

o Straatbakstenen df / Straatbakstenen dikformaat 

o Stelspecie / steunrug / Zandcement (gestabiliseerd) 

 De afstand van de productielocatie tot aan het depot is 50km voor de volgende materialen:  

o Granulaat / Hydraulisch menggranulaat 300m 

o Dit betreft granulaat uit puin, etc. 

 De afstand van de productielocatie tot aan het depot is 25km voor de volgende materialen:  

o Zand voor zandbed / Landzand (per as) 

o Dit betreft zand uit het rivierengebied. 

 Het landzand wordt verdicht. 

 Het zand komt uit rivierengebied. 

 Het granulaat wordt betrokken uit puin, en de bron daarvan is dichtbij de bouwlocatie. 

 

Voor de CO2-emissiefactoren van het transport is gebruik gemaakt van de lijst met CO2-

emissiefactoren zoals gepubliceerd op de website www.co2emissiefactoren.nl. De gebruikte versie is 

2016-12 Goederenvervoer (Versie januari 2017). 
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3.3. Resultaten 
 

Tabel 4 – CO2-uitstoot in kg voor de benodigde materialen variant 1 

Plaats Materiaal DuBoCalc Productie en 

Bouw (kg 

CO2) 

Onderhoud 

(kg CO2) 

Einde 

levensduur 

(kg CO2) 

Transport (kg 

CO2) 

Totaal 

(kg 

CO2) 

Verharding Straatbaksteen 

keiformaat 119,6 0 5 29,0  

 

153,6 

  Straatbakstenen 

dikformaat 74,8 0 3 18,8  

 

96,6 

  Band graniet groot 

6,8 0 3,2 20,3  

 

30,3 

  Band graniet middel 

3 0 1 5,7  

 

9,7 
        

Fundering Landzand (per as) 

5,8 0 2,6 5,0  

 

13,4 

  Hydraulisch 

menggranulaat 300m 45,4 0 11 63,1  

 

119,5 

  Landzand (per as) 

14 0 6,2 11,9  

 

32,1 

  Zandcement 

(gestabiliseerd) 4,6 0 0,2 1,9  

 

6,7 

        

Cunet Grond (per as) 

Opnieuw aanbrengen 0 0 0 0,0            - 

  Grond (per as) 

Afvoer 0,4 0 1,6 0,0 

 

2,0 

  Afvoeren grond 

30 0 0 0,0 

 

30,0 
       

Cunet riool Grond (per as) 

Opnieuw aanbrengen 0 0 0 0,0           - 

  Grond (per as) 

Afvoer 7,4 0 26 0,0 

 

33,4 

 Afvoeren grond 

2,4 0 0 0,0 

 

2,4 

Totaal  

314,2 0 59,8 155,8  

 

529,8 

 
Zoals te zien in de bovenstaande tabel is de meeste CO2 te vinden in de verharding en daarbinnen 

in de straatbakstenen keiformaat (29%), en de straatbakstenen dikformaat (18%). Daarnaast levert 

granulaat een aanzienlijke bijdrage (23%). Binnen de diverse fases neemt de productie- en 

bouwfase 59% voor haar rekening met daarna 29% voor de transportfase. 
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3.4. Onzekerheden 

De onzekerheden voor de berekeningen in de ketenanalyse in deze rapportage zijn de volgende: 

 De conversiefactoren en CO2-cijfers afkomstig uit DuBoCalc zijn gebaseerd op 

gemiddelden. 

 Voor de transportfase zijn de kilometrages geschat op basis van expert judgement.  

 De voorgeschreven materialen zijn niet identiek aan de materialen die terug te vinden zijn in 

DuBoCalc, hierdoor is in sommige gevallen een afwijking in CO2 mogelijk. 

 Het was niet mogelijk om de afgraving van de totaal af te graven hoeveelheid in te voeren in 

DuBoCalc. De totale afgraving bedraagt 9,036 ton. Opgevoerd is een gedeelte (8,571 ton) 

als vrijkomend materiaal. De rest (0,465 ton) is op de bouwlocatie hergebruikt. Dit 

hergebruik is niet goed in te voeren in DuBoCalc, waardoor de energie nodig voor de 

afgraving van dat gedeelte niet wordt meegenomen en bovendien wordt door het 

programma nu de 0,465 ton gezien als nieuw materiaal met productie CO2. Het zou mooi 

zijn als we op één of andere wijze de afgraving en het vervoer van elkaar kunnen scheiden. 

De berekening dekt dus niet geheel de realiteit. 
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4. ALTERNATIEVE VARIANTEN 

 
Om te onderzoeken of er CO2 bespaard kan worden door middel van het vervangen van 
natuursteen uit Ierland door beton, en door het vervangen van straatklinkers door asfalt zijn twee 
alternatieven uitgewerkt: variant 2 en variant 3.  

Voor alle drie rijwegvarianten is uitgegaan van een rijweg van 6 meter breed en aan beide zijden 

voetpaden van 1.8 meter breed. Het is een schets van een standaard erftoegangsweg binnen de 

bebouwde kom waarbij de fietsers op de rijweg fietsen. De opsluiting langs de rijweg gebeurt met 

trottoirbanden 280/300x240, die worden gesteld in stelspecie met steunrug. De voetpaden worden 

opgesloten met opsluitbanden 100x200. In alle gevallen is gerekend met een fundering van 300mm 

hydraulisch menggranulaat onder de rijweg en 300mm zand voor zandbed onder de voetpaden. 

Voor het ontwerp van variant 1 zie de inleiding. 

 

4.1. Variant 2  

In deze variant is de natuursteen trottoirband vervangen door een betonnen trottoirband. Voor de 

rijweg worden keiformaat betonstraatstenen in keperverband toegepast, met daaronder een 

straatlaag van 50mm. Op de voetpaden komen betontegels 300x300x45 op een straatlaag van 

50mm. Ter plaatse van inritten worden andere typen banden en dikkere betontegels toegepast, maar 

daarmee is in deze studie geen rekening gehouden. 

 

Ontwerp van variant 2 

 

 
 

De uitwerking in berekeningen voor variant 2 wordt weergegeven in de onderstaande tabel  

 
Tabel 5 – Hoeveelheden benodigde materialen variant 2 

Plaats Subobject/subactiviteit/mater

iaal 

Materiaal DuBoCalc Hoeveelheid 

(ton) 

Verharding betonstraatstenen kf Betonstraatstenen keiformaat            1,05 

  betontegels 300x300x45 Betontegels normaal            0,38 

  trottoirband 280/300x240 

beton 

Betonband groot 

           0,16 

  opsluitband 100x200 beton Betonband middel            0,05 
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Fundering straatzand Landzand (per as)            0,77 

  granulaat Hydraulisch menggranulaat 

300m            3,75 

  zand voor zandbed Landzand (per as)            1,85 

  stelspecie / steunrug Zandcement (gestabiliseerd)            0,06 

       

Cunet ontgraven grond Grond (per as)            8,68 

  opnieuw aanbrengen grond Grond (per as)            0,38 

  afvoeren grond Grond (per as)            8,30 

       

Cunet riool ontgraven grond Grond (per as)            8,10 

  opnieuw aanbrengen grond Grond (per as)            7,42 

  afvoeren grond Grond (per as)            0,68 

 

Dit levert de volgende CO2 op voor de diverse fases: 

 
Tabel 6 – CO2-uitstoot in kg voor de benodigde materialen variant 2 

Plaats Materiaal DuBoCalc Productie en 

Bouw (kg 

CO2) 

Onderhoud 

(kg CO2) 

Einde 

levensduur (kg 

CO2) 

Transport 

(kg CO2) 

Totaal 

(kg 

CO2) 

Verharding Betonstraatstenen 

keiformaat 119,4 0 4,8 

  

31,4  

  

155,6  

  Betontegels normaal 

15 0 7,4 

  

11,3  

  

33,7 

  Betonband groot 

31 0 3,2 

  

4,9  

  

39,1 

  Betonband middel 

10 0 1,4 

  

1,4  

  

12,8 

        

Fundering Landzand (per as) 

5,8 0 2,6 

  

5,0  

  

13,4 

  Hydraulisch 

menggranulaat 300m 45,4 0 11 

  

63,1  

  

119,5  

  Landzand (per as) 

14 0 6,2 

  

11,9  

  

32,1 

  Zandcement 

(gestabiliseerd) 4,6 0 0,2 

  

1,9  

  

6,7 

        

Cunet Grond (per as) 

ontgraven 0 0 0               -            -  

  Grond (per as) 

hergebruik 0,4 0 1,4               -  

  

1,8 
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  Grond (per as) afvoer 

29 0 0               -  

  

29,0 

                -  

Cunet riool Grond (per as) 

ontgraven 0 0 0               -            -  

  Grond (per as) 

hergebruik 7,4 0 26               -  

  

33,4 

 Grond (per as) afvoer 

2,4 0 0               -  

  

2,4 

Totaal  

284,4 0 64,2 

  

130,9  

  

479,5  

 

In de bovenstaande tabel is te zien dat in variant 2 er een totale besparing is gerealiseerd van 50,3 

kg CO2. De totale CO2-uitstoot van 529,8 kg in variant 1 is gedaald naar 479,5 kg. De besparing 

wordt vooral gerealiseerd door het gebruik van keiformaat betonstraatstenen in plaats van 

keiformaat straatbakstenen.  

 

Aan de andere kant zien we dat het gebruik van natuursteen een lagere CO2 heeft inclusief 

transport uit Ierland ten opzicht van beton trottoirbanden. Het natuursteen levert een bijdrage van 

40,1 kg CO2 voor de trottoirbanden en opsluitbanden en de betonnen variant levert een bijdrage van 

51,9 kg CO2. Een nadere vergelijking is te vinden in de onderstaande tabel, waaruit is te 

concluderen dat de CO2 uitstoot van de productie en bouw van natuursteen vrij laag is in vergelijking 

met die van betonnen trottoirbanden. Ondanks de hogere bijdrage aan de CO2-uitstoot van het 

transport is de totale CO2 van het natuursteen lager dan die van beton. 

 
Tabel 7 – Nadere vergelijking verschil in CO2-uitstoot tussen natuursteen en betonnen trottoirbanden 

Materiaal  Productie en 

Bouw (kg CO2) 

Onderhoud 

(kg CO2) 

Einde 

levensduur (kg 

CO2) 

Transport 

(kg CO2) 

Totaal (kg 

CO2) 

trottoirband 280/300x240 

natuursteen             6,8                -                  3,2          20,3         30,3 

opsluitband 100x200 

natuursteen             3,0                -                  1,0            5,7           9,7 

trottoirband 280/300x240 

beton            31,0                -                  3,2            4,9         39,1 

opsluitband 100x200 beton            10,0                -                  1,4            1,4         12,8 

trottoirband 280/300x240 

natuursteen 22% 0% 11% 67%  

opsluitband 100x200 

natuursteen 31% 0% 10% 59%  

trottoirband 280/300x240 

beton 79% 0% 8% 12%  

opsluitband 100x200 beton 78% 0% 11% 11%  
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4.2. Variant 3 

In deze variant is uitgegaan van het gebruik van asfalt in plaats van straatbakstenen. Aangenomen 

is dat de weg wordt uitgevoerd in 3 lagen asfalt. Voor de vorm is uitgegaan van een deklaag van 3 

cm, een tussenlaag van 6 cm en een onderlaag van 6 cm (totaal 15 cm). De trottoirs zijn uitgevoerd 

in betontegels van 300x300x45 met daaronder een straatlaag van 50mm.  

 

Ontwerp van variant 3 

 

 
 

 

 

De uitwerking in berekeningen voor variant 3 wordt weergegeven in de onderstaande tabel. 

 
Tabel 8 – Hoeveelheden benodigde materialen variant 3 

Plaats Subobject/subactiviteit/mater

iaal 

Materiaal DuBoCalc Hoeveelheid 

(ton) 

Verharding asfalt Asfalt (SMA, 0/11), (STAB 0% 

PR)            1,05 

  betontegels 300x300x45 Betontegels normaal            0,38 

  trottoirband 280/300x240 

beton 

Betonband groot 

           0,16 

  opsluitband 100x200 beton Betonband klein            0,05 

       

Fundering straatzand Landzand (per as)            0,77 

  granulaat Hydraulisch menggranulaat 

300m            3,75 

  zand voor zandbed Landzand (per as)            1,85 

  stelspecie / steunrug Zandcement (gestabiliseerd)            0,06 

       

Cunet ontgraven grond Grond (per as) ontgraven            8,68 

  opnieuw aanbrengen grond Grond (per as) hergebruik            0,38 

  afvoeren grond Grond (per as) afvoer            8,30 
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Cunet riool ontgraven grond Grond (per as) ontgraven            8,10 

  opnieuw aanbrengen grond Grond (per as) hergebruik            7,42 

  afvoeren grond Grond (per as) afvoer            0,68 

 

Dit levert de volgende CO2 op voor de diverse fases: 
 

Tabel 9 – CO2-uitstoot in kg voor de benodigde materialen variant 3 

Plaats Materiaal DuBoCalc Productie en 

Bouw (kg 

CO2) 

Onderhoud 

(kg CO2) 

Einde 

levensduur 

(kg CO2) 

Transport 

(kg CO2) 

Totaal (kg 

CO2) 

Verharding Asfalt (SMA, 0/11), (STAB 

0% PR) 127,2 11,8 12 

  

8,7       159,7 

  Betontegels normaal 

15 0 7,4 

  

11,3         33,7 

  Betonband groot 

31 0 3,2 

  

4,9         39,1 

  Betonband klein 

10 0 1,4 

  

1,4         12,8 

        

Fundering Landzand (per as) 

2,2 0 1 

  

1,9           5,1 

  Hydraulisch menggranulaat 

300m 45,4 0 11 

  

63,1       119,5 

  Landzand (per as) 

14 0 6,2 

  

11,9         32,1 

  Zandcement 

(gestabiliseerd) 4,6 0 0,2 

  

1,9           6,7 

        

Cunet Grond (per as) ontgraven 0 0 0               -            -  

  Grond (per as) hergebruik 1 0 1,2               -           2,2 

  Grond (per as) afvoer 74,8 0 0               -         74,8 

       

Cunet riool Grond (per as) ontgraven 0 0 0               -            -  

  Grond (per as) hergebruik 21,6 0 25,4               -         47,0 

 Grond (per as) afvoer 6,2 0 0               -           6,2 

Totaal  353 11,8 69 105,2       539,0 

In variant 3 is te zien dat het gebruik van asfalt geen directe CO2 besparing oplevert, maar de 

meeste CO2 uitstoot van de drie varianten. Het gebruik van minder straatzand levert wel een 

besparing op van 8,3 kg CO2. 
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

5.1. Conclusie 

Het uiteindelijke doel van deze ketenstudie is mogelijkheden voor CO2-reductie onderzoeken. Om 

deze reden zijn er twee alternatieven onderzocht, waarvan de aanname is dat deze minder CO2-

uitstoot tot gevolg hebben. Voor wat betreft variant 3 is deze aanname niet correct gebleken. Voor 

wat betreft variant 2 is er wel een CO2-reductie gerealiseerd, echter niet door het gebruik van beton 

in plaats van natuursteen, maar door het gebruik van betonstraatstenen in plaats van 

straatbakstenen. Een combinatie van betonstraatstenen en natuursteen trottoirbanden zou de 

variant opleveren met de minste CO2-uitstoot.  

 

Overige conclusies: 

 In variant 1 vindt de meeste CO2-uitstoot plaats in de productie- en bouwfase (59%). Ook in 

de andere varianten vindt hier de meeste CO2-uitstoot plaats (59% en 65%). 

 De meeste CO2 besparing ten opzichte van variant 1 is te behalen door het gebruik van 

keiformaat betonstraatstenen in plaats van keiformaat straatbakstenen. Hiermee wordt 62,9 

kg CO2 bespaard per m2 weg. 

 In alle drie de varianten komt de meeste CO2 vrij bij de verharding van het straatoppervlakte 

(variant 1: gebakken klinkers (29%), variant 2: betonstraatstenen (29%) en variant 3: asfalt 

(30%). 

 Het gebruik van natuursteen trottoirbanden levert een lagere CO2-uitstoot op ten opzichte 

van betonnen trottoirbanden ondanks het transport uit Ierland.  

 Voor wat betreft de CO2-uitstoot per materiaal komt de meeste CO2 vrij bij de productie van 

gebakken klinkers, straatbakstenen en granulaat (variant 1), betonstraatstenen en granulaat 

(variant 2) en asfalt en granulaat (variant 3).  

 

 

5.2. Aanbevelingen 

 

De volgende aanbevelingen zijn opgesteld op basis van de conclusies van deze ketenanalyse: 

 De bovenstaande conclusie ‘Het gebruik van natuursteen trottoirbanden levert een lagere 

CO2-uitstoot op ten opzichte van betonnen trottoirbanden ondanks het transport uit Ierland.’ 

betekent dat transport over lange afstanden (inclusief vrachtverkeer, op- en overslag en 

handeling) minder CO2 uitstoot dan het gebruik van betonnen banden. De aanbeveling van 

dit onderzoek is om dit punt in een volgende ketenanalyse nader te onderzoeken.  

 De conclusie dat keiformaat betonstraatstenen minder CO2 uitstoten dan keiformaat 

straatbakstenen kan ook nader worden onderzocht, mede in het licht van de eerste 

aanbeveling, waar beton juist meer CO2 uitstoot dan het alternatief (in dat geval 

natuursteen). 

 Stel een variant op met de minste CO2-uitstoot. Op basis van de bovenstaande conclusies 

zou dit een variant zijn met betonstraatstenen en natuursteen trottoirbanden. 

 Andere mogelijke reductiemaatregelen die nader onderzoek waard zijn:  

o het toepassen van grasbetontegels, waarbij per m2 minder beton aanwezig is. 

Wellicht vergen grasbetontegels meer onderhoud vanwege gras en algen (gras is 
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een onderdeel van een bestrating van grasbetontegels). 

o Het toepassen van aan onkruidvrije bestrating (betonstraatstenen Nevergreen van 

Struykverwo). Dat zou kunnen besparen op de onderhoudskosten en ook op de 

CO2 belasting via de onderhoud. Aan de andere kant zal de productie van de 

stenen en vooral de bijhorende mortel wel meer CO2-belasting kunnen veroorzaken 

in vergelijking met reguliere varianten. 
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6. CIJFERMATIG OVERZICHT BEREKENING TRANSPORT CO2 

 

Hier wordt de berekening getoond voor de CO2-uitstoot als gevolg van transport dat niet in 

DuBoCalc is opgevoerd.  

Ook in DuBoCalc wordt transport meegenomen. Om dubbelrekenen te voorkomen is in deze studie 

voor de Dubocalc-posten waarvan de transportafstand niet wijzigbaar wordt aangenomen dat de 

transportafstand een onderdeel is van de productie door de fabrikant, en derhalve buiten de in deze 

studie berekende transportafstand valt.  

Anderzijds is voor de posten waarvan de transportafstand wél wijzigbaar is in DuBoCalc de 

reisafstand ‘vanaf depot’ ingevoerd, en deze afstand is vervolgens in onze berekening niet meer 

meegenomen.  

 

 

 
 

 


