Ketenanalyse asfalt wegenonderhoud
(4.A.1, 5.A.2, 4.B.1)
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KETENANALYSE
OPNEMEN WEGENONDERHOUD

1. Inleiding

In opdracht van D. van der Steen en in samenspraak met Matthijs Haveman is door
EcoChain Technologies (www.ecochain.com), Jochem F. Mos een CO2- en MKI-berekening
uitgevoerd op het proces van asfalt wegenonderhoud bij D. van der Steen
Het is de ambitie van D. van der Steen om LCA in kaart te hebben en milieuimpact van haar
processen te beperken. Dit staat in het licht van partijen rondom haar die, in veel of de
meeste gevallen, nog beperkte informatie beschikbaar hebben van hun CO2 voetprint
bedrijfsbreed danwel op productniveau.
Om dit inzicht te verkrijgen zijn de scope 3 emissies gerelateerd aan de organisatie
uitgewerkt in het verslag ‘D06.Analyse scope 3 emissies’
Vanuit deze scope 3 analyse is een kwantificatie en keuze gemaakt voor een keteninitiatief.
Gezien D. van der Steen valt onder het type klein-bedrijf voor de CO2 prestatieladder
volstaat het voor haar om één scope 3 keteninitiatief uit te voeren voor één van de meer
noemenswaardige en/of beïnvloedbare scope 3 bronnen.
Voor de uitwerking en onderbouwing van dit initiatief heeft D. van der Steen de opdracht
verleent aan EcoChain om gezamenlijk deze rapportage uit te werken en onderliggende
berekeningen en uitwerkingen door EcoChain te laten uitvoeren. Deze uitwerking betreft een
analyse op de huidige uitstoot en mogelijke besparingen bij gebruik van de
wegenbouwapplicatie tijdens het opnemen en opvolgen van asfalt-onderhoud.
Deze analyse kan gezien worden als upstream ketenanalyse en wordt verder toelichten in
deze rapportage.
Zie voor een algemene toelichting van de applicatie ook bijlage 1.
Referenties
Dit document is gebaseerd op de ‘corporate value chain (scope 3) standaard (GHG, 2010a).
Waar benodigd is de methode ‘product accounting & reporting’ standaard (GHG, 2010b) en
ISO 14044:2006 gebruikt.

2. Doelstelling en bepalen scope van dit keteninitiatief
Het hoofddoel van dit initiatief is het identificeren van CO2 reductiemogelijkheden n.a.v.
verdere inzichten in het verbruik. Dit initiatief moet eraan bijgedragen dat doelstellingen
opgesteld kunnen worden om de CO2-uitstoot van asfalt wegenonderhoud te reduceren.
De scope van deze analyse is het proces van opnemen van asfalt-onderhoud en de
opvolging van de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden.
Beoordeling keteninitiatief aan de GHG-protocol criteria
GHG criteria
Invloed D.
Procesketen
vd Steen
Relevantie

Groot

Mogelijkheden voor Gemiddeld
kostenbesparing
tot klein

Transportbewegingen en keuze voor type asfalt heeft
een groot effect op de CO2 uitstoot van
asfaltwerkzaamheden.
Mogelijkheden van kostenbesparing zit voornamelijk in
het beperken van transportbewegingen door juiste
planning van asfalteerwerkzaamheden en opname c.q.
controle van asfalteerwerkzaamheden.
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Beschikbaarheid
van informatie

Groot

De uitvoering van deze werkzaamheden is redelijk tot
goed te analyseren en vertalen naar harde data.

Potentiele
reductiebronnen

Gemiddeld

De keuze voor wijze van uitvoer van deze
werkzaamheden type materiaal hebben directe invloed
op de uitstoot van CO2 op deze werkzaamheden. Deze
uitstoot is door EcoChain berekend en onderbouwd.
Potentiele besparing is >10%.

Beïnvloedingsmogelijkheden

Gemiddeld

D. van der Steen kan haar eigen werkmethode verder
digitaliseren en kan hiermee als expert optreden en haar
klanten in dit proces meenemen.
De keuze voor type materiaalgebruik ligt bij de klant en is
door D. van der Steen niet direct in te vullen. Deze
voorzet om als aanbieder een duurzame werkmethode
als optie aan te bieden sluit echter wel aan bij de
marktveranderingen en toenemend zien opdrachtgevers
hier ook de meerwaarde van in.

3. Keteninitiatief asfalt wegenonderhoud
D. van der Steen heeft over 2016 ruim 100.000ton asfalt verwerkt.
Er zitten diverse bronnen van uitstoot in dit proces waar D. van der Steen haar impact /
beïnvloedbaarheid gevonden heeft. Inmiddels is de wegenbouwapplicatie Dirk dermate
ontwikkeld dat zij deze bedrijfsbreed kunnen inzetten, mits de klant hierin kunnen worden
meenemen.
De keten van asfaltonderhoud kan als volgt in een flow worden weergeven:
3.Schouwen
wegen

1.Delven
grondstoffen

2.Asfaltproductie

5.Naschouwen

4.Uitvoeren
wegenonderhoud
/ asfalteerwerk

6.Gebruik wegen

9.Eventueel
inbreng in
productieproces

7.Einde
levensduur

8.Afvoer en
afvalverwerking
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Identificatie ketenpartners en emissies
1.Delven grondstoffen: De grondstofleveranciers zijn niet bekend en niet direct te
achterhalen.
2.Asfaltproductie: deze zijn bekend, dit zijn diverse asfaltcentrales door het land waar door
D. van der Steen asfalt wordt afgenomen.
3.Schouwen wegen: het opnemen van wegenonderhoud wordt uitgevoerd door de klant /
opdrachtgever van D. van der Steen. Dit proces is redelijk inzichtelijk en hierin heeft D. van
der Steen via inzet van haar wegenbouwapplicatie enige grip c.q. een alternatief voor de
klant om het schouwen duurzamer uit te voeren.
4.Uitvoeren wegenonderhoud: dit proces wordt door D. van der Steen uitgevoerd en is te
verdelen en diverse werkblokken. Van transport medewerkers, wegenbouwmachines en
verbruik van bouwstoffen.
5.Naschouwen: naschouwen wordt ook door de opdrachtgever uitgevoerd. Ook deze
kilometers zijn in te schatten en opgenomen in bijlage 1.
6.Gebruik wegen: dit verbruik is een keten waar D. van der Steen geen invloed op heeft. De
eerst-betrokkene bij het gebruik van wegen door de maatschappij ligt bij de gemeente /
overheid.
7.Einde levensduur: dit proces kan bestaan uit vervanging, opheffing of eventueel
onderhoud van de wegen. Hiermee start het proces opnieuw bij grondstoffen die worden
ingezet om te komen tot asfaltproductie.
8./9.Afvoer van asfalt wordt vrijwel altijd ingezet als grondstof voor bijvoorbeeld nieuw asfalt.
Wil D. van der Steen dit meenemen in haar proces dan moet zij haar klanten meenemen in
de keuze van een duurzamere asfalt-variant.
Emissies van de ketenonderdelen, zover deze inmiddels bij
ons bekend is, zijn berekend en opgenomen in bijlage 1.
CO2 uitstoot asfalt wegenonderhoud
De uitstoot van wegenonderhoud (ketenonderdelen 2 tot en met 5 en 8/9) is 1050kg CO2 per
100m2 (ofwel 60m3 of 60 ton). Omgerekend is hiermee over geheel 2016 1.750 ton CO2
uitgestoten op dit proces.

4. Mogelijkheden van reductie van CO2 uitstoot
Hier worden de uitkomsten gepresenteerd van het onderzoek naar mogelijkheden van
reductie in de keten.
Deze berekening (zie ook bijlage 1) kunnen houvast geven tijdens gesprekken met
prospects / klanten om een alternatieve uitvoeringswerkwijze aan te bieden waarbij
aantoonbaar is wat de positieve gevolgen zijn in MKI-waarde alsook besparing van CO2
uitstoot.
Mogelijke reductiemaatregelen
Onderstaande een overzicht van de mogelijke reductiemaatregelen per keten-deel zoals
hierboven geïnventariseerd en bekend. Afgezien van uitvoering van het asfalteerwerk, wat
bij D. van der Steen in scope 1 en scope 2 zit, vinden deze activiteiten allen in scope 3
plaats.
2.Asfaltproductie
In plaats van de inzet van ‘gewoon’ asfalt is er een reductie te behalen via de inzet van
duurzamere asfalt-varianten zoals ‘Greenway LE LT asfalt’, zie variant 3 in bijlage 1.
3.Schouwen / 5.Naschouwen
Dit proces, het schouwwerk, kan voor de klant efficiënter gemaakt worden. Het
voorschouwen kan 50% efficiënter. Het naschouwen kan met 90% gereduceerd worden
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door gebruik van de applicatie waarbij informeren van geleverde diensten werk uit handen
moet nemen.
4.Uitvoering wegenonderhoud
Het uitvoeren van wegenonderhoud valt onder de eigen scope-uitstoot van van D. van der
Steen.
6.Gebruik wegen / 7.Einde levensduur
Over het gebruik van de wegen en einde levensduur (afbreken) van de wegen zijn geen
gegevens bekend en hierin heeft D. van der Steen geen directe betrokkenheid / invloed. Hier
zien we dan ook geen te berekenen of verwachte reductie.
8.Afvoer en afvalverwerking / 9.Eventueel inbrengen in productieproces
Idem als reductiemogelijkheid bij punt 2. Hergebruik van asfalt in het productieproces is
meegenomen in onze ketenanalyse asfalteerwerk.

5. Resultaten en discussie
Vanuit dit initiatief is te zien dat D. van der Steen reductie kan behalen in diverse onderdelen
van het proces van asfaltonderhoudswerkzaamheden.
Er is voornamelijk winst te behalen uit het kunnen elimineren van schouwwerkzaamheden,
het extra naar een locatie gaan om te verifiëren of het werk goed is uitgevoerd. Een andere
grote reductiebron is de keuze voor milieuvriendelijker asfalt i.p.v. het conventionele asfalt.
Deze reductie is realiseerbaar door de klant mee te nemen in deze overweging en
aantoonbaar te maken dat duurzamere asfalt-soorten eenzelfde kwaliteit kunnen opleveren
met een kleinere impact op het milieu. Door inzet van de digitale werkmethode, en hier de
klant ook de meerwaarde van te laten zien, is het schouw-werk te beperken.
Het verbaast enigszins dat andere (grotere) wegenbouwers nog niet bezig zijn om duurzaam
wegenonderhoud meer te promoten en dit bij haar klanten onder de aandacht te brengen. Zij
laten enkel op papier zien dat er mogelijkheden zijn met duurzamere grondstoffen, maar dit
zien we in de praktijk nog zeer beperkt terug.
D. van der Steen heeft dan ook als doel gesteld om komend jaar wegenonderhoud
duurzaam aan te bieden aan haar klanten en de klant mee te nemen in deze
duurzaamheids-keuzes. Dit is in onderstaande doelstelling opgenomen welke vanuit D. van
der Steen zijn bepaald.

6. Doelstellingen
Vanuit bovenstaande uitwerking heeft het MT, ondertekend door Matthijs Haveman,
besloten de volgende maatregelen op te pakken als D. van der Steen.
1. Inzet van de wegenbouwapplicatie voor minimaal 75% van het asfalteerwerk om
hiermee het schouw-werk van de klant, uitstoot door voertuigkilometers, te beperken;
2. Keuze voor duurzamere asfalt-soort dan conventioneel asfalt, voor minimaal 20%
van de werken.
Ambitiebepaling
Deze reductiedoelstelling zien wij als ambitieus gezien we onze opdrachtgevers moeten
aanmoedigen om de keuze voor deze uitvoeringsmethode te maken. In 2015 hebben we
slechts bij één project variant 2, schouwwerk beperken, kunnen toepassen, in 2016 is zo’n
30% van het geleverde asfalt op deze methode verwerkt.
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Ondanks dat onze wegenbouwapplicatie in de ‘volwassen’-fase begint te komen betekend
de keuze voor variant 2 wel dat de klant ons digitale werkproces, wat ook voor hen
voordelen heeft, moet accepteren boven de huidige werkwijze.
Voor de inzet van variant 3, toepassen van duurzame asfalt-soort moet de klant overtuigd
worden dat deze duurzame keuze geen afbreuk aan de kwaliteit van het asfalteerwerk hoeft
te doen.

7. Reducties
Behaalde reductie 2016
In 2016 is er in totaal 100.000 ton asfalt verwerkt. Er is hierbij geen uitvoering geweest via
variant 3, met inzet van duurzamere asfaltsoorten. Wel hebben we in zo’n 30% van de
werken de wegenbouwapplicatie kunnen inzetten waarmee we de variant 2 hebben
toegepast. In dit werk hebben we een besparing van 14% CO2 uitstoot kunnen realiseren
door beperken van voertuigritten voor schouw-werkzaamheden.
Over 2016 betekent dit een verminderde CO2 uitstoot van 43,5 ton ofwel een 2,5%.
Behaalde reductie 2017
In 2017 is er in totaal 110.000 ton asfalt verwerkt. Hiervan is bij zo’n 35% van de werken de
wegenbouwapplicatie ingezet waarmee we de variant 2 hebben toegepast. In dit werk
hebben we een besparing van 14% CO2 uitstoot kunnen realiseren door beperken van
voertuigritten voor schouw-werkzaamheden.
Over 2017 betekent dit een verminderde CO2 uitstoot van 55,83 ton ofwel een 2,9%.
Daarnaast is project Woerden uitgevoerd volgens de meest duurzame MKI-waarde methode
wat volgens de berekening een 688 ton CO2 uitstoot bespaart.
Behaalde reductie 2018
In 2018 is er in totaal 95.000 ton asfalt verwerkt. Hiervan is bij zo’n 40% van de werken de
wegenbouwapplicatie ingezet waarmee we de variant 2 hebben toegepast. In dit werk
hebben we een besparing van 14% CO2 uitstoot kunnen realiseren door beperken van
voertuigritten voor schouw-werkzaamheden.
Over 2018 betekent dit een verminderde CO2 uitstoot van 55,1 ton ofwel een 3,3%.
Daarnaast is project Woerden weer uitgevoerd volgens de meest duurzame MKI-waarde
methode. De berekening hiervan is ten tijde van deze rapportage nog niet aanwezig en zal
later worden toegevoegd.
Verwachte reductie in 2019-2021
Uitstoot over 2018 betrof een 1.662,5 ton CO2. (De uitstoot van wegenonderhoud is 1050kg
CO2 per 100m2 (ofwel 60 ton). Omgerekend is hiermee over geheel 2018 1.662,5 ton CO2
uitgestoten.
We verwachten in 2019 ongeveer evenveel asfalt te verwerken en dus een vergelijkbare
reductie te behalen.
Voor de komende jaren schatten we in dat deze reductie met een 5-10% groeit gezien
steeds meer gemeentes mee zullen gaan in deze duurzame uitvoering, zoals Woerden en
Haarlemmermeer.
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8. Verantwoordelijk persoon en ondertekening doelstellingen
Digitaal ondertekend
Matthijs Haveman
Bedrijfsleider en KAM-coördinator
Eindverantwoordelijke CO2 prestatieladder portfolio.

Bronvermelding:
•
•
•

EcoChain als onderzoekspartij
CO2 portfolio D. van der Steen, waaronder specifiek:
o 05a. Wegenbouwapplicatie
o 06. Analyse scope 3 emissies
Asfalt wegenbouwapplicatie D. van der Steen B.V.

Bijlagen:
•

Toelichting app DIRK: 05a. Wegenbouwapplicatie
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