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1 Inleiding 

Broeikasgasemissies kunnen ingedeeld worden in drie scopes.  

De scope 1 (directe) en 2 (indirecte) emissies worden uitvoerig besproken in de CO2 

emissie-inventarisaties van TBI Infra. Scope 3 emissies (overige indirecte emissies) 

zijn een gevolg van de activiteiten van TBI Infra, maar komen voort uit bronnen die 

geen eigendom van het bedrijf zijn noch beheerd worden door het bedrijf. Voorbeel-

den zijn emissies voortkomende uit de productie van ingekochte materialen, de ver-

werking van het afval en het gebruik van het door het bedrijf aangeboden/verkochte 

werk, dienst of levering.  

 

 

Figuur 1: indeling CO2 emissies in de drie scopes. 

 

Deze rapportage richt zich op het rapporteren van enkele belangrijke scope 3 emis-

sies middels twee ketenanalyses. De basis voor de rapportage is het GHG-Protocol, 

deel “A Corporate Accounting and Reporting Standard”.  

TBI Infra voert de scope 3 analyses uit voor haar prefab beton productiefaciliteit in 

Amsterdam. Er wordt gekeken naar de vrijkomende emissie bij de aanvoer van 

bestandsdelen voor de productie van betonpalen en naar de emissie bij het trans-

porteren van geproduceerde betonpalen.  

Om de kwaliteit van deze rapportage te borgen heeft TBI Infra deze professioneel 

laten becommentariëren door DNV GL, zie bijlage E.  

 

Deze rapportage is als volgt opgebouwd: 

 

Hoofdstuk 2: aanpak uitvoeren ketenanalyse  

Hoofdstuk 3: beschrijving waardeketen 

Hoofdstuk 4: bepalen relevante emissiebronnen 

Hoofdstuk 5: bepalen betrokken ketenpartners 

Hoofdstuk 6: kwantificeren broeikasgasemissie 

Hoofdstuk 7: reductiedoelstelling en –mogelijkheden  

Hoofdstuk 8: samenvatting van de rapportage 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ3-62qsDMAhWmC8AKHU_RB6oQjRwIBw&url=http://www.klimaatplein.com/over-de-scope-en-grenzen-van-uw-co2-voetafdruk&psig=AFQjCNFu9SYl5QVSqHRfJhY1xhSdYDTRdQ&ust=1462448215230096
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1.1 Achtergrond: de CO2 Prestatieladder 

 

Vanaf 1 december 2009 worden bedrijven beloond die klimaatbewust produceren 

door dit als onderdeel van de gunningcriteria bij de aanbesteding mee te nemen. Het 

is een initiatief van ProRail, maar sinds maart 2011 overgedragen aan Stichting Kli-

maatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). De CO2-prestatieladder is aan 

de hand van het GHG (Green House Gas, of broeikasgas) protocol opgesteld. Dit 

instrument is ontwikkeld om de bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen uit te 

dagen en te stimuleren hun eigen CO2 productie te kennen en te verminderen. Con-

creet geldt: hoe meer een organisatie zich inspant om CO2 te reduceren, hoe meer 

kans op gunning. Het voordeel is verdeeld over zes niveaus en kan oplopen tot 10% 

ten opzichte van een bedrijf die nog geen trede bereikt heeft. Bedrijven kunnen een 

CO2 bewust certificaat behalen voor hun inspanningen op de CO2 -prestatieladder.  

 

TBI Infra certificeert haar inspanningen om klimaatbewust te ondernemen op de 

CO2 Prestatieladder. Volgens het certificatieschema wordt er verwacht dat er door 

het deelnemende bedrijf tenminste twee analyses van GHG genererende (ketens 

van) activiteiten van de branche(s)
1
 kunnen worden voorgelegd, zoals beschreven 

in het GHG protocol. De volgende (rand)voorwaarden worden aan de analyse ge-

steld: 

 

1. De 4 algemene stappen uit het GHG Protocol vormen de her-

kenbare structuur van de analyse. 

2. Het dient te gaan om een significant deel van de emissies. 

3. Indien het bedrijf werken en of leveringen aanbiedt, bijvoor-

beeld een aannemer, dan dient de analyse tenminste een ac-

tiviteit of een keten van activiteiten, uit de categorie “Extrac-

tion and production of purchased materials and fuels” en 1 uit 

een andere categorie te omvatten. 

4. Het resultaat van de analyse dient een aanvulling te zijn op de 

bestaande (gepubliceerde) kennis en inzichten of anders ge-

steld: dient bij te dragen aan het voortschrijdend maatschap-

pelijk inzicht. 

 

 

 

1.2 TBI Infra 

  

TBI Infra richt haar specialistische kennis en capaciteit op de marktsegmenten Infra, 

water, logistiek en industrie. TBI Infra bestaat in 2015 uit de bedrijven Mobilis, 

Voorbij Funderingstechniek, Voton, Servicis en Timmermans. De gebundelde ken-

nis en expertise leidden tot zeer uiteenlopende projecten. 

 

                                                        
1
 Een branche is een benaming voor alle bedrijven samen die actief zijn in een bepaalde categorie producten of 

diensten. 

Figuur 2: ProRail scope diagram 
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1.2.1 Omschrijving activiteiten conform het GHG Protocol 

De verbindende factor binnen TBI Infra is het werken met beton. Het produceren 

van de prefab palen en het transport daarvan veroorzaakt veel CO2 emissie. Daar-

om is gekozen voor het in kaart brengen van scope 3 emissies door het uitvoeren 

van twee ketenanalyses (zie ook hoofdstuk 3). 

Een belangrijk punt is de algemene beschrijving van de ketenanalyse voor scope 3.  

Het is belangrijk dat alle TBI Infra-bedrijven worden meegenomen in de algemene 

beschrijving van de ketenanalyse voor scope 3. Het GHG-protocol (pagina 30) geeft  

hierbij het volgende aan:  

 

'Because the assessment of scope 3 emissions does not require a full life cycle 

assessment, it is important, for the sake of transparency, to provide a general de-

scription of the value chain and the associated GHG sources.' 

 

In de onderstaande omschrijvingen zijn in het kort de activiteiten van de bedrijven 

weergegeven.  

 

Mobilis: Het verwerven, ontwerpen, uitvoeren en onderhouden van bouwprojecten 

in de beton- en waterbouw, (rail)infrastructuur en industrie.  

 

Voorbij Funderingstechniek: Het ontwerpen en uitvoeren van alle voorkomende 

funderingswerkzaamheden en grond- en waterkerende constructies voor de infra-, 

water-, utiliteits- en industriebouw. 

 

Voton: Het vervaardigen, verhandelen, en aanbrengen van voorgespannen palen.  

 

Servicis: Het verlenen van technische oplossingen in de disciplines van de civiele 

techniek, bodemsanering en betonreparatie. 

 

Timmermans: Het uitvoeren van alle grond-, weg- en waterbouwkundige werken 

waaronder de specificaties: (water)bodemsaneringen, (kunststof)  

leidingsystemen, geomembramen, grond- en waterkerende constructies en veran-

keringstechnieken. 

 

Het 'Greenhouse Gas Protocol' stelt voor dat dit door middel van een categorie 

checklist kan worden uitgevoerd. De emissiecategorieën, ketenpartners en kwantifi-

cering van de emissies hoeven niet gespecificeerd te worden per bedrijf aangezien 

enkel een algemene beschrijving wordt gevraagd door het GHG-Protocol. De tabel 

op de volgende pagina geeft een overzicht.  
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Tabel 1: Inventarisatie activiteiten conform het GHG Protocol 

Activiteit TBI Infra 

Extraction and production of purchased materials and fuels  

Transport-related activities 

• Transportation of purchased materials or goods 

• Transportation of purchased fuels 

• Employee business travel 

• Employees commuting to and from work 

• Transportation of sold products 

• Transportation of waste 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Electricity-related activities not included in scope 2 

• Extraction, production, and transportation of fuels consumed in the generation of electricity  

• Purchase of electricity that is sold to an end user 

• Generation of electricity that is consumed in a T&D system (reported by end-user) 

 

Leased assets, franchises, and outsourced activities  X 

Use of sold products and services  

Waste disposal 

• Disposal of waste generated in operations 

• Disposal of waste generated in the production of purchased materials and fuels 

• Disposal of sold products at the end of their life 

 

X 
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2 Aanpak 

De basis voor deze rapportage is het GHG-protocol, deel “A Corporate Accounting 

and Reporting Standard”, hoofdstuk 4 “Setting Operational Boundaries”. De vier 

stappen uit het GHG-Protocol dienen als basis voor de indeling van deze rapporta-

ge. Hieronder worden alle stappen kort toegelicht door passages uit het GHG Pro-

tocol.  

 

1) Beschrijven van de waardeketen  

Voor de scope 3 emissie inventarisaties is het niet noodzakelijk om een volle-

dige levenscyclusanalyse uit te voeren. Om het open karakter van de scope 3 

emissie inventarisatie te borgen is het belangrijk dat wel een algemene be-

schrijving van de waardeketen gegeven wordt met de mogelijk relevante emis-

siebronnen.  

 

2) Bepaling relevante emissiecategorieën  

Voor een bedrijf hoeven niet alle mogelijke ‘upstream’ of ‘downstream’ scope 3 

emissiebronnen even relevant te zijn. Daarom moet bepaald worden welke 

emissie categorieën voor een bedrijf wel relevant zijn. Dit kan bijvoorbeeld 

door te kijken naar: 

• de omvang van de bron; 

• kritische bedrijfsprocessen; 

• invloed op de emissiebronnen. 

 

3) Bepalen ketenpartners  

Voor elke emissiecategorie die nader onderzocht wordt moet in beeld gebracht 

worden welke ketenpartners hierbij betrokken zijn. Het gaat dan met name om 

de ketenpartners die een significante bijdrage hebben aan de emissiebron. 

Deze partners moeten dan betrokken worden bij het inventariseren van de 

scope 3 emissies. 

 

4) Kwantificeren emissies  

Bij het kwantificeren van de scope 3 emissies gaat het om het inzichtelijk ma-

ken van de aanpak. Door de diversiteit en de beperkte inzichtelijkheid van de 

keten wordt een lagere data nauwkeurigheid geaccepteerd. Het gaat op de re-

latieve omvang en de mogelijkheden tot reductie. Transparantie is ook hier erg 

belangrijk. Verificatie van de scope 3 emissies is vaak niet mogelijk. 
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3 Beschrijving van de waardeketen 

De bedrijven die gezamenlijk onder TBI Infra certificeren hebben allemaal een eigen 

specialiteit en een eigen waardeketen. De verbindende factor tussen de bedrijven is 

het werken met beton. Daarnaast is het een bekend gegeven dat het produceren en 

transporteren van beton en de benodigde bestandsdelen veel CO2-emissie veroor-

zaakt. Mede daarom is er voor gekozen om de scope 3 emissies van Voton B.V. in 

beeld te brengen.  

 

Voton B.V., sinds januari 2015 onderdeel van Voorbij Funderingstechniek, produ-

ceert de prefab betonpalen. Voorheen werd deze productie verzorgd door Voorbij 

Prefab Beton (VPB). Sinds januari 2015 maakt Voorbij Prefab geen deel meer uit 

van TBI Infra. De Scope 3 emissies van Voorbij Prefab worden daarom in dit ver-

slag buiten beschouwing gelaten. 

 

De kernactiviteiten van Voton B.V is het vervaardigen, verhandelen en aanbrengen 

van voorgespannen palen. De waardeketen van Voton is daarom ook gericht op het 

produceren van prefab palen. De palen die Voton produceert en levert aan haar 

opdrachtgevers worden vastgelegd in contracten of bestekken en kennen meerdere 

verschijningsvormen. Het produceren van de prefab palen gebeurt op de productie-

locatie in Amsterdam. Het transport van de prefab palen wordt uitbesteed en be-

heerd door Voton.  

In de onderstaande figuur is een versimpelde waardeketen weergegeven.  

 

 
Figuur 3: versimpeld bedrijfsproces Voton B.V.  

 

 

Relevante scope 3 emissiebronnen die bij de waardeketen van Voton B.V. genoemd 

kunnen worden zijn: 

 

• Aanvoer en productie van beton en staal 

• Transport van heipalen en materieel 

 

Deze keten emissies zullen in deze rapportage verder onderzocht en uitgewerkt 

worden. 

1. Bestanddelen 

Prefab betonpalen 

2. Productie prefab 

beton palen 

3. Transport beton 

palen 

4. Heien van prefab 

betonpalen  
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Analyse 2: 

Transport prefab 

betonpalen 

Analyse 1: 

Bestandsdelen  

prefab betonpalen 

4 Bepaling relevante emissiecategorieën 

In hoofdstuk 3 is de waardeketen van Voton beschreven: het produceren van prefab 

betonpalen. De CO2-emissie die ontstaat door de activiteiten in de palenfabriek 

worden door Voton gerapporteerd per 2015 in haar CO2-emissie-inventarisatie voor 

scope 1 en 2. Dit rapport focust op de scope 3 emissies. Er is sprake van upstream 

(aanvoer bestandsdelen voor het produceren van prefab betonpalen ) als down-

stream (transport van prefab betonpalen naar de bestemming) scope 3 emissie-

bronnen.  

 

Deze rapportage geeft zowel een analyse voor de productie en aanvoer van beton 

en staal voor het produceren van prefab betonpalen (analyse 1, upstream) als het 

transporteren van de gerede prefab betonpalen (analyse 2 downstream). Analyse 1 

dient hierbij als materiaalanalyse en analyse 2 als ketenanalyse. Het onderstaande 

figuur visualiseert dit.  

 

Aangezien de productie van betonpalen geheel in eigen beheer geschiedt zijn bo-

venstaande analyses de belangrijkste scope 3 emissiebronnen van Voton. Het hei-

en van de prefab betonpalen (zie onderdeel C onderstaande figuur) gebeurt zowel 

door Voorbij Funderingstechniek als door externen. Onderdeel C nemen we niet 

mee in de scope 3 analyse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4: overzicht van de materiaal- en ketenanalyse.  
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4.1  Emissiecategorieën aanvoer en productie beton en staal  

 

Tabel 2: emissiecategorieën transport prefab betonpalen. 

Wat Relevante emissie categorieën 

Beton 
• Productie beton 

• Transport beton (verwaarloosbaar
2
) 

Staal 
• Productie staal 

• Transport staal 

 

 

4.2 Emissiecategorieën transport betonpalen en materieel  

Tabel 3: emissiecategorieën transport prefab betonpalen en materieel. 

Wat Relevante emissie categorieën 

Prefab heipalen • Transport naar bestemming 

Materieel • Transport heistelling naar project 

 

                                                        
2
 Transport van beton is verwaarloosbaar, aangezien de producent van de beton (Voorbij Prefab) 

zich op dezelfde locatie bevindt als Voton. 
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5 Bepalen ketenpartners 

Voton maakt gebruik van diverse leveranciers voor bestandsdelen die nodig zijn 

voor de productie van prefab betonpalen. Tevens maakt Voton gebruik van diverse 

transportbedrijven voor het transport van bestandsdelen en palen. Al deze keten-

partijen dragen bij aan de totale scope 3 emissie van Voton. Het is daarom van 

belang dat de ketenpartners informatie over hun energieverbruik aan Voton ver-

strekken. Hieronder volgt een overzicht van de ketenpartners.  

5.1 Ketenpartners beton en staal 

Tabel 4: ketenpartners beton en staal 

Bestandsdeel  Leveranciers 

Beton  • Voorbij Prefab  

Wapening 

• Nedri Spanstaal B.V.  

• D&D Drotáru Ipari és Kereskedelmi Zrt 

• Tycsa (Trenzas Y Cables de Acero PSC S.L.) 

• Fapricela 

• ArcelorMittal 

5.2 Ketenpartners transport prefab heipalen en -materieel   

Tabel 5: transporteurs prefab heipalen en -materieel 

Wat Transporteurs 

Prefab heipalen • Leliveld Transport 

Materieel 
• Westdijk Transport 

• Brouwer Grondverzet en Transport 
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6 Kwantificeren emissie 

In dit hoofdstuk worden de scope 3 emissies vastgesteld voor productie en transport van de bestandsdelen voor  

prefab betonpalen (analyse 1) en het transporteren van de prefab betonpalen naar de bestemming (analyse 2).  

Dit hoofdstuk geeft een uitgebreide samenvatting van de eigenlijke berekening.  

 

6.1 Emissie productie betonpalen 

Tabel 6: geleverde hoeveelheden beton en staal 

Bestandsdelen Leverancier Vestigingsplaats 2017  (t) 2016  (t) 2015  [t] 2014 [t] 2013[t] 

Beton Voorbij Prefab Amsterdam 185.543 264.808 175.966 176.708 148.731 

Wapeningstaal Nedri Spanstaal Venlo 1155 760 531 670 225 

Wapeningstaal D&D Miskolc (Hongarije) 785 825 1042 780 874 

Wapeningstaal Tycsa Santander (Spanje) 341 647 270 535 436 

Wapeningstaal Fapricela Ançã (Portugal) 0 121 96 0 168 

Wapeningstaal ArcelorMittal St. Colombe sur Seine (Frankrijk) 0 97 93 115 0 

6.1.1 Afgelegde transportafstanden 

De bestandsdelen worden vanaf de vestigingsplaats van de leverancier naar de productielocatie in Amsterdam  

getransporteerd. De transportafstanden van Voorbij Prefab zijn verwaarloosbaar. De afstanden vanaf leveranciers  

van staal zijn middels Google Maps bepaald. De vestigingsplaatsen van de leveranciers zijn in de voorgaande  

tabel weergegeven. Als bestemming is de productielocatie van Voton in Amsterdam (Siciliëweg 61) aangehouden.  

Voor het bepalen van de transportkilometers per schip zijn de enkele rit kilometers over de weg keer twee gedaan.  

 

Berekening aantal ritten voor transport bestandsdelen: 

Getransporteerd gewicht naar Voton [t] / gemiddelde laadcapaciteit [t] = aantal ritten 

• De gemiddelde laadcapaciteit vrachtauto   =      28 ton 

 

Berekening totaal aantal afgelegde kilometers bestandsdelen: 

Aantal ritten [-] *  afstand naar project [km] = totaal aantal afgelegde kilometers [km] 

 

De afgelegde afstanden van leveranciers van bestandsdelen naar Voton zijn in de volgende tabel weergegeven.  

Tabel 7: transportafstanden bestandsdelen 

Bestandsdeel 

Transport  

modaliteit 

Totaal km 

2017 

Totaal km 

2016 

Totaal km 

2015 

Totaal km 

2014 

Totaal km 

2013 

Beton Voorbij Prefab N.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Wapeningstaal Nedri Vrachtwagen 11.823 7.772 5.434 6.854 2.301 

Wapeningstaal D&D Vrachtwagen 68.240 71.651 90.528 67.757 75.986 

Wapeningstaal Tycsa Vrachtwagen 27.825 52.792 21.996 43.659 35.549 

Wapeningstaal Fapricela Vrachtwagen 0 13.455 10.711 0 18.781 

Wapeningstaal ArcelorMittal Vrachtwagen 0 3.566 3.438 4.242 0 

Totaal  107.888 148.084 132.107 122.512 132.617 

* Om een zo goed mogelijke inschatting te maken van de totaal veroorzaakte CO2 emissie door transport, zijn bovenstaande kilometers  

inclusief een factor 1,5 voor de terugrit. 
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6.1.2 Gebruikte conversiefactoren  

Voton is afhankelijk van Voorbij Prefab voor de berekening van de CO2-uitsoot door productie van beton voor  

prefab palen. Op basis van de Carbon Footprint van Voorbij Prefab is een conversiefactor vastgesteld van 4,5 kg  

CO2 per ton beton.  

 

Voorbij Prefab heeft actief contact opgenomen met haar staalleveranciers om de conversiefactoren te verkrijgen.  

Deze zijn rechtstreeks overgenomen. Voor de leveranciers die hun CO2 emissie nog niet in beeld hebben zijn  

aannames gedaan die gebaseerd zijn op vergelijkbare leveranciers en branche gegevens.  

 

Tabel 8: gehanteerde conversiefactoren voor productie van bestandsdelen.  

Bestanddeel Leverancier Conversiefactor Eenheid Bron 

Beton Voorbij Prefab 4,5 Kg CO2 per ton VPB 

Wapeningstaal Nedri Spanstaal  1,800 Ton CO2 per ton VPB 

D&D 1,596 Ton CO2 per ton D&D 

Tycsa 1,800 Ton CO2 per ton VPB 

Fapricela 1,800 Ton CO2 per ton VPB 

 Arcelor Mittal 1,800 Ton CO2 per ton VPB 

* De cijfers in zwart zijn verkregen van leveranciers, de cijfers in het rood zijn aannames. 

 

 

Toelichting bij aangenomen conversiefactoren: 

 Wapeningsstaal: 1,800 t CO2/t bestandsdeel gebaseerd op het gemiddelde van de aangeleverde cijfers  

van leveranciers van Voorbij Prefab. 

 

Voor de berekening van de emissie door transport van bestandsdelen zijn de volgende SKAO-conversiefactoren  

aangehouden: 

 

Gebruikte conversiefactoren transport staal: 

• Vrachtwagen >20 ton bulk goederen:         110 gram CO2/tonkm 

6.1.3 Resultaten analyse 

In de onderstaande tabel is per bestandsdeel de Scope 3 emissie door productie van de afgelopen 5 jaar  

weergegeven. Naast de tabel zijn de resultaten uit 2017 ook grafisch weergegeven in een cirkeldiagram. 

 

Tabel 9: emissie door productie bestandsdelen 

Bestanddeel 

2013 

[t CO2] 

Perc. 

[%] 

2014 

[t CO2] 

Perc. 

[%] 

2015  

[t CO2] 

Perc. 

[%] 

2016  

[t CO2] 

Perc. 

[%] 

2017  

[t CO2] 

Perc. 

[%] 

Beton Voorbij Prefab 669 19% 795 18% 792 19% 1.192 22% 1.834 32% 

Wapening Nedri  405 11% 1.206 27% 956 23% 1.367 25% 2.080 36% 

Wapening D&D 1.396 39% 1.245 28% 1.623 38% 1.316 24% 1.253 22% 

Wapening Tycsa 785 22% 964 22% 486 12% 1.165 21% 614 11% 

Wapening Fapricela 303 9% 0 0% 173 4% 217 4% 0 0% 

Wapening ArcelorMittal 0 0% 207 5% 168 4% 174 3% 0 0% 

TOTALEN: 3.558 100,00% 4.416 100% 4.237 100% 5.432 100% 5.782 100% 
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Figuur 5: verdeling emissie door productie bestandsdelen beton 2017 

 

 

In de onderstaande tabel is per bestandsdeel de Scope 3 emissie door aanvoer van de afgelopen 5 jaar  

weergegeven. Naast de tabel zijn de resultaten uit 2017 ook grafisch weergegeven in een cirkeldiagram. 

 

Tabel 10: emissie door aanvoer bestandsdelen. 

Bestanddeel 

2013 

[t CO2] 

Perc. 

[%] 

2014 

[t CO2] 

Perc. 

[%] 

2015 

[t CO2] 

Perc. 

[%] 

2016 

[t CO2] 

Perc. 

[%] 

2017 

[t CO2] 

Perc. 

[%] 

Wapening Nedri  8 2% 25 6% 20 4% 29 5% 36 11% 

Wapening D&D 277 57% 247 55% 330 68% 261 48% 210 63% 

Wapening Tycsa 129 27% 159 36% 80 17% 195 36% 86 26% 

Wapening Fapricela 68 14% 0 0% 39 8% 50 9% 0 0% 

Wapening ArcelorMittal 0 0,0% 15 3% 13 3% 13 2% 0 0% 

TOTALEN: 483 100% 446 100% 482 100% 547 100% 332 100% 

 

 
Figuur 6: verdeling emissie door aanvoer bestandsdelen beton 2017 
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In de onderstaande tabel is de totale Scope 3 emissie van afgelopen 5 jaar weergegeven.  

Naast de tabel zijn de resultaten uit 2017 ook grafisch weergegeven in een cirkeldiagram. 

 

Tabel 11: totale emissie door bestandsdelen (productie en transport) 

Bestanddeel 

2013 

[t CO2] 

Perc. 

[%] 

2014 

[t CO2] 

Perc. 

[%] 

2015 

[t CO2] 

Perc. 

[%] 

2016 

[t CO2] 

Perc. 

[%] 

2017 

[t CO2] 

Perc. 

[%] 

Beton Voorbij Prefab 669 17% 795 16% 792 17% 1.192 20% 835 16% 

Wapening Nedri  413 10% 1.231 25% 976 21% 1.396 23% 2.116 41% 

Wapening D&D 1.672 41% 1.491 31% 1.992 42% 1.555 26% 1.464 29% 

Wapening Tycsa 914 23% 1.123 23% 566 12% 1.361 23% 700 14% 

Wapening Fapricela 371 9% 0 0% 212 4% 267 4% 0 0% 

Wapening ArcelorMittal 0 0% 223 5% 180 4% 187 3% 0 0% 

TOTALEN: 4.040 100% 4.862 100% 4.718 100% 5.958 100% 5.115 100% 

 

 
Figuur 7: verdeling totale emissie door bestandsdelen beton 2017 

 

Uit bovenstaande gegevens blijkt dat wapening ingekocht bij Nedri het grootste aandeel 

in de scope 3 emissie heeft. Dit komt omdat bij deze leverancier het meeste is afgeno-

men. Bij Fapricela en ArcelorMittal wordt alleen bij uitzondering besteld.  

6.2 Emissie transport prefab beton palen en materieel 

In dit hoofdstuk staat beschreven hoe de CO2-emissie door transport van prefab 

beton palen en materieel voor het heien van palen is gekwantificeerd.  

6.2.1 Kwantificeringsmethode 

Voor het berekenen van de emissie door transport van betonpalen kan van twee 

kwantificeringsmethoden gebruik gemaakt worden. De eerste methode gaat uit van 

het verbruikte aantal liters brandstof en de tweede methode van de getransporteer-

de hoeveelheid en afgelegde aantal kilometers. Omdat het aantal verbruikte liters 

niet wordt geregistreerd door de transporteurs, aangezien zij voor meerdere klanten 

op één tank transporteren, is de eerste kwantificeringsmethode niet mogelijk. Het 

getransporteerde gewicht en de afgelegde afstanden kunnen wel worden bepaald. 

De CO2-emissie wordt daarom berekend op basis van het aantal tonkilometers en 

kan als volgt berekend worden: 

 

Berekening CO2 emissie transport betonpalen en materieel: 

Gewicht product c.q. heikraan [t] * transportafstand [km] * emissiefactor [t CO2/tonkm] = emis-

sie [t CO2] 

 

Voor de bovenstaande berekening is het totaal getransporteerde gewicht per pro-

ductgroep noodzakelijk. 
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De onderstaande methode is gehanteerd om deze te bepalen.  

 

Berekening gewicht betonpalen: 

Aantal producten * Gemiddeld volume [m
3
] * x soortelijk gewicht [t/m

3
] = Totaal gewicht [t] 

• Soortelijk gewicht beton (heipalen)   = 2,45 ton per m
3 

6.2.2 Getransporteerd hoeveelheden  

Het aantal m
3
 beton van de heipalen is berekend aan de hand van de afmetingen 

van de palen (lengte x diameter
2
) en dus het werkelijke volume. Door het volume te 

vermenigvuldigen met het soortelijke gewicht van beton kan een gemiddeld gewicht 

per product bepaald worden. Het soortelijk gewicht van beton voor de productie van 

heipalen is vastgesteld op 2,45 ton per m
3
. Dit is afhankelijk van de mengselsamen-

stelling en is gemeten door de afdeling Kwaliteit van Voorbij Prefab over de meest 

gebruikte mengsels.  

 

Tabel 12: gewichten heipalen 

Element Totaal gewicht 

2013 [t] 

Totaal gewicht 

2014 [t] 

Totaal gewicht 

2015 [t] 

Totaal gewicht 

2016 [t] 

Totaal gewicht 

2017 [t] 

Heipalen 148.731 176.708 175.966 264.808 185.543 
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6.2.3 Afgelegde transportafstanden 

Voton registreert naar welke projecten c.q. klanten de betonpalen worden getrans-

porteerd. Met deze informatie kunnen de afstanden met behulp van Google Maps 

worden bepaald, gemeten vanaf Amsterdam naar de plaats van het project. Voor 

een project binnen Amsterdam is een gemiddelde afstand van 15 kilometer aange-

houden. Om een zo goed mogelijke inschatting te maken van de totaal veroorzaak-

te CO2-emissie door transport,is het aantal kilometers van de enkele reis vermenig-

vuldigd met 1,5 voor de terugrit (geen belasting dus minder CO2). Transport van 

afgekeurde betonpalen is zeer beperkt en daarom uitgesloten.  

 

Het totaal aantal ritten per element is bepaald door het totaal getransporteerde 

gewicht naar een project te delen door de gemiddelde laadcapaciteit van een 

vrachtauto (28 ton) en de aangenomen laadcapaciteit van een vrachtschip (350 

ton3). Het totaal aantal afgelegde kilometers is bepaald door het aantal ritten te 

vermenigvuldigen met de afstand naar het project. 

 

Berekening aantal ritten voor transport betonpalen: 

Getransporteerd gewicht naar project [t] / gemiddelde laadcapaciteit [t] = aantal ritten 

• De gemiddelde laadcapaciteit vrachtauto  =   28 ton 

• Gemiddelde laadcapaciteit binnenvaart     =  350 ton 

 

Berekening totaal aantal afgelegde kilometers betonpalen: 

Aantal ritten * afstand naar project [km] = totaal aantal afgelegde kilometers [km] 

 

De volgende tabel geeft een overzicht van het totaal aantal ritten en het totaal aantal kilome-

ters per element. 

 

Tabel 13: totaal aantal ritten en transportafstanden per product. 

Product Gebruikte  

modaliteit 

Aantal 

ritten 

2013 

Totaal  

transport 

2013 [km] 

Aantal 

ritten 

2014 

Totaal  

transport 

2014 [km] 

Aantal 

Ritten 

2015 

Totaal 

Transport 

2015 [km] 

Aantal 

Ritten 

2016 

Totaal 

Transport 

2016 [km] 

Aantal 

Ritten 

2017 

Totaal 

Transport 

2017 [km] 

Heipalen 
Vrachtauto > 20 ton 5.145 117.233 5.145 272.147 4.831 246.103 6.498 332.509 8.591 420.974 

Binnenvaart 350 ton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Het transport van het materieel voor het inheien van betonpalen wordt door Voton 

beheerd. Daarbij wordt ook bepaald of een kraan getransporteerd moet worden 

van vestiging naar project, van project naar een ander project of van project terug 

naar de vestiging. Met behulp van Google Maps kunnen vervolgens de afstanden  

worden bepaald. Het aantal transporten per kraan is bepaald a.d.h.v. het planbord 

van VFT. Voor het transport van één kraan zijn vaak meerdere vrachtauto’s nodig 

wat resulteert in meerdere ritten per kraan. Het totaal aantal kilometers is bepaald 

door het benodigde aantal vrachtauto’s te vermenigvuldigen met de afstand naar 

een project:  

  

                                                        
3
 Dit is een aanname op basis van de conversiefactoren van SKAO. Er is gerekend met de meest ongunstige 

laadcapaciteit van 350 ton. 
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Berekening aantal ritten voor materieel: 

Aantal transporten kraan [-] * benodigde aantal vrachtwagens per kraan [-] = aantal ritten [-] 

 

Berekening totaal aantal afgelegde kilometers materieel: 

Afstand naar project [km] * aantal vrachtwagens per kraan [-] = totaal kilometers [km] 

 

De volgende tabel geeft een overzicht van het totaal aantal ritten en kilometers.  

Tabel 14: totaal aantal ritten en transportafstanden heimaterieel 

 Gebruikte  

modaliteit 

Aantal 

ritten 

2013 

Totaal  

transport 

2013 [km] 

Aantal 

ritten 

2014 

Totaal  

transport 

2014 [km] 

Aantal 

ritten 

2015  

Totaal  

transport 

2015 [km] 

Aantal  

ritten 

2016 

Totaal  

transport 

2016 [km] 

Aan-

tal  

ritten 

2017 

Totaal  

transport 

2017[km] 

Heimaterieel Vrachtauto > 20 ton 247 30.078 227 23.233 172 19.996 220 22.702 80 11.868 

 

6.2.4 Gebruikte conversiefactoren  

Voor de berekening van de emissie door het transporteren van bestandsdelen zijn 

de volgende SKAO conversie factoren aangehouden: 

 

Vrachtauto’s: Transport wordt verzorgd door vrachtauto’s zwaarder dan 20 ton. 

Daarom is de conversiefactor van 110 gram CO2 per tonkilometer aangehouden 

voor bulk goederen.  

Binnenvaart: De ingezette vervoermiddelen voor transport over water (pontons 

met sleepboten of schepen) worden niet geregistreerd. Om deze reden is de 

hoogste conversiefactor van 75 gram CO2 per tonkilometer aangehouden. 

 

Gebruikte conversie factoren: 

• Vrachtwagen > 20 ton non bulk goederen:  110 gram t CO2/tonkm. 

• Binnenvaart
4
:                                                  75 gram t CO2/tonkm 

 

6.2.5 Resultaten analyse 

In de onderstaande tabel zijn de scope 3 emissies van heipalen en -materieel van 

de afgelopen 5 jaar weergegeven voor het transporteren van de betonproducten.  

Naast de tabel zijn de resultaten ook grafisch weergegeven in cirkeldiagrammen.  

 

Tabel 15: CO2 emissie door transport elementen 

Element Totaal  

emissie 

2013 [ton] 

Perc. 

[%] 

Totaal  

emissie 

2014 [ton] 

Perc. 

[%] 

Totaal  

emissie 

2015[ton] 

Perc. 

[%] 

Totaal  

emissie 

2016[ton] 

Perc. 

[%] 

Totaal  

emissie 

2017[ton] 

Perc. 

[%] 

Heipalen 1.507 86% 1.538 87% 1.119 87% 1.511 87% 1834 96% 

Heimaterieel 247 14% 227 13% 172 13% 220 13% 80 4% 

TOTALEN: 1.754 100% 1.765 100% 1.291 100% 1.731 100% 1.032 100% 

 

  

                                                        
4
 De ingezette vervoermiddelen voor binnenvaart (pontons met sleepboten of schepen) worden niet 

geregistreerd. Om deze reden is de hoogste conversiefactor van 75 gram CO2 per tonkilometer 

aangehouden. 
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Uit de bovenstaande tabel en het onderstaande cirkeldiagram blijkt dat het transport 

van de palen verreweg het grootste aandeel heeft in de Scope 3 emissies door 

transport met 86% in 2013, 87% in 2014 en 87% in 2015 en 2016 en in 2017 is 

deze verder gestegen naar 96%. Het is dus het meest zinvol om de reductiemaat-

regelen te richten op dit deel van de Scope 3 emissies.  

In hoofdstuk 7 wordt nader op ingegaan op mogelijke reductiemaatregelen. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Figuur 8: verdeling emissie door transport palen en materieel 
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6.3 Samenvatting resultaten ketenanalyses 

De totale scope 3 emissie voor TBI Infra door het inkopen en transporteren van 

bestandsdelen voor de productie van betonpalen en het transporteren van gepro-

duceerde betonpalen veroorzaakte in 2016 7.714 ton CO2 en in 2017 7.029 ton 

CO2.  

 

Hieronder zijn de verdelingen van de Scope 3 emissies weergegeven.  

 

 
 

Figuur 9: Verdeling Scope 3 emissies naar bron 

 

 

Figuur 10: Verdeling Scope 3 emissies naar analyse 
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7 Reductie scope 3 emissie 

TBI Infra werkt actief aan het reduceren van haar CO2-emissie en wil ook haar 

keten hierbij betrekken. Daarom heeft TBI Infra onderzoek verricht naar mogelijkhe-

den om haar scope 3 emissies te reduceren. Dit hoofdstuk beschrijft de mogelijkhe-

den die TBI Infra ziet om de emissie te reduceren. Daarnaast formuleert TBI Infra 

een concrete reductiedoelstelling voor scope 3 emissies in de periode tot eind  

2017. Tevens wordt de voortgang besproken. 

7.1 Reductiekansen beton 

 

In dit hoofdstuk worden reductiekansen besproken voor het reduceren van de scope 

3 emissie bij het produceren en transporteren van bestandsdelen voor betonpalen. 

De volgende reductiekansen worden nader besproken: 

 

• Reductie door energiebewust transporteren; 

• Dialoog met producenten bestandsdelen. 

 

7.1.1 Reductie door energiebewust transporteren 

Energiebewust transporteren bestaat uit meerdere maatregelen. Zie voor een uit-

gebreidere beschrijving hoofdstuk 7.2. 

7.1.2 Dialoog met producenten bestandsdelen  

Voton wil een dialoog aan gaan met de betonleverancier Voorbij Prefab en staal-

leveranciers om aan te sporen zo efficiënt en duurzaam mogelijk te produceren. 

Door kennis te nemen van elkaars bedrijfsprocessen kan samen een energiezuinige 

keten gerealiseerd worden. Het is hierbij van belang dat de energiebewustheid van 

de leveranciers wordt vergroot. Ze zouden kunnen overstappen op schonere brand-

stoffen, minder afval produceren, de energiebewustheid van hun personeel vergro-

ten, etc. Voorbij Prefab is een TBI-bedrijf en bij TBI is duurzaam inkopen één van 

de speerpunten. Wij verwachten daarom dat Voorbij Prefab een bijdrage zal leveren 

aan reductie van CO2 en energieverbruik in de keten. 

 

Mogelijke besparing:  

Door regelmatig met de leveranciers te communiceren wordt continu gestreefd naar een 

energiezuinigere bedrijfsvoering van de gehele keten. De reductie die hiermee behaald 

wordt is niet vooraf te bepalen. Het hangt namelijk af de uitkomsten van het gesprek. 
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7.2 Reductiekansen transport betonpalen 

 

In dit hoofdstuk worden reductiekansen besproken voor het reduceren van de  

scope 3 emissie bij het transporteren van betonpalen. Per reductiekans is een  

indicatie gegeven over de mogelijke reductie van een reductiekans. De volgende 

reductiekansen worden nader besproken: 

 

• Minimaliseren van transportkilometers; 

• Energiezuinige transportvoertuigen 

• Schonere brandstoffen; 

• Bezettingsgraad verhogen; 

• Energiebewustheid chauffeurs vergroten; 

• Goed onderhoud vrachtauto’s; 

• Dialoog aangegaan met transporteurs / Samenwerken. 

7.2.1 Minimaliseren van transportkilometers 

Door minder transportkilometers te veroorzaken ontstaat minder CO2 emissie. Vo-

ton zou kunnen overwegen om over te stappen naar leveranciers dichterbij de pro-

ductiefaciliteit in Amsterdam. Hierbij moet ook goed gekeken worden naar de her-

komst van de materialen (dus de keten van de leveranciers). Voor beton gaat deze 

maatregel uiteraard niet op. 

 

 

Mogelijke besparing:  

Kijkend naar de afstanden van de staalleveranciers naar Amsterdam (variërend van 287 km 

tot 3.123 km) zijn deze ook erg groot. Uitsluitend kijkend naar de factor CO2 is reductie te 

behalen. Echter spelen er uiteraard ook andere factoren mee. Dit moet nader onderzocht 

worden. 

7.2.2 Energiezuinige transportvoertuigen 

Vrachtwagens hebben geen energielabel, maar zijn voorzien van een Euroklasse  

(1 t/m 6), waarbij Euroklasse 6 het meest zuinig is en de minste emissie  

veroorzaakt. De emissie standaard Euroklasse 6 ging in 2014 van kracht. Vracht-

wagens met een hogere Euroklasse resulteren dus in een lagere CO2 emissies.  

Daarnaast mogen vrachtwagens met lagere Euroklassen niet meer bepaalde  

milieuzones komen. Dit heeft omrijden tot gevolg, wat weer leidt tot meer brandstof-

verbruik. 

 

Mogelijke besparing:  

Leliveld verzorgt het meeste wegtransport voor de prefab betonpalen en het grootste deel 

van de vrachtauto’s beschikt niet over Euroklasse 6. Zou Leliveld dus overgaan op schonere 

vrachtauto’s dan is er een grote winst te behalen. Aangezien de milieueisen in de tijd wor-

den aangescherpt is moeilijk te kwantificeren wat het effect van deze maatregel zou kunnen 

zijn. Feit is wel dat vervanging van vrachtauto’s resulteert in minder brandstofverbruik en 

minder schadelijke emissie.  
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7.2.3 Schonere brandstoffen 

Er zijn diverse ontwikkelingen gaande om te komen tot schonere en biologische 

brandstoffen die resulteren in minder CO2 emissies. Ook kan het gebruik van  

betere smeerolie resulteren in een CO2 reductie.  

De hiermee gepaard gaande reductie is relatief klein, maar het is wel een maatregel 

waar rekening mee gehouden kan worden. 

 

Mogelijke besparing:  

Een overstap naar schonere brandstoffen zou een besparing op kunnen leveren van 2,9%.  

7.2.4 Bezettingsgraad verhogen 

Door het verhogen van de bezettingsgraad van vrachtauto’s zijn er minder ritten 

nodig om dezelfde hoeveelheid producten te transporteren. Minder transportkilome-

ters resulteert in minder CO2 emissie. Er kan gekeken worden of het mogelijk is om 

de bezettingsgraad van de vrachtauto’s te verhogen in samenspraak met de trans-

porteur.  

 

Mogelijke besparing:  

De huidige laadcapaciteit voor palen is rond de 30 ton. In verband met kostenbesparing 

wordt er nu al gekeken naar de meest optimale bezettingsgraad van de vrachtauto’s, waar-

door de lading meestal rond de 30 ton weegt. Het verwachte effect van de maatregelen is 

daarom klein tot verwaarloosbaar. 

7.2.5 Energiebewustheid chauffeurs vergroten 

Naast ‘Het Nieuwe Rijden’ voor automobilisten is er ook ‘Het Nieuwe Rijden’ voor 

vrachtwagenbestuurders beschikbaar. Hierin staan tips om zuiniger te rijden. Voor 

de invoering van deze maatregel is het essentieel dat de transportbedrijven gemoti-

veerd en ondersteund worden bij het vergroten van hun energiebewustheid.  

 

Mogelijke besparing:  

Energiezuiniger rijden (Het Nieuwe Rijden) kan een besparing van gemiddeld 10% opleve-

ren.  

7.2.6 Goed onderhoud vrachtauto’s 

Door de vrachtauto’s goed te onderhouden zullen ze optimaal blijven presteren. Het 

is dus belangrijk dat de leveranciers regelmatig en op tijd servicebeurten uitvoeren. 

Ook een regelmatige controle van de bandenspanning voorkomt een onnodige 

toename in brandstofverbruik. Door met de transporteurs in dialoog te gaan en ze 

aan te sporen om de vrachtauto’s goed te onderhouden, zal de vrachtauto zo effici-

ent mogelijk blijven presteren. 

 

Mogelijke besparing:  

Van een gespecialiseerde transporteur mag verwacht worden dat ze op tijd een onder-

houdsbeurt uitvoeren. De transporteurs worden ook regelmatig gekeurd. De verwachte 

reductie van deze maatregel is dus klein tot verwaarloosbaar. 
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7.2.7 Dialoog aangegaan met transporteurs / Samenwerken 

Bovenstaande punten kunnen alleen slagen bij een goede samenwerking tussen 

Voorbij en de transportbedrijven. Het is belangrijk om regelmatig met elkaar te 

communiceren om te bepalen hoe beide partijen samen kunnen zorgen voor minder 

energieverbruik en het vergroten van de energiebewustheid. Vooral grote partners 

als Leliveld zullen moeten meegaan in het energiebewust denken. 

 

Mogelijke besparing:  

Leliveld verzorgt het meeste wegtransport voor de betonpalen van Voton.  

Het is dus een belangrijke partner die daarmee dus een grote invloed heeft op de Scope 3  

emissies. Om een reductie te kunnen realiseren in deze emissies is het dus essentieel om  

samen te werken aan een energiezuinige bedrijfsvoering. Door regelmatig met Leliveld te  

communiceren wordt de energiebewustheid van dit transportbedrijf vergroot.  

Ook kan Leliveld aangespoord worden om enkele maatregelen in te voeren, zoals het over 

stappen op schonere vrachtauto’s en scholing van chauffeurs over ‘Het nieuwe rijden’. 

 

7.2.8 Binnenvaart 

Bij binnenvaart ontstaat per tonkilometer aanmerkelijk minder CO2 dan transport 

per vrachtauto. Meer gebruik maken van binnenvaartschepen is daarom op zichzelf 

al een reductiemaatregel. Daarnaast kunnen nog de volgende maatregelen  

genomen worden om de CO2 emissie verder te reduceren. 

 

• Nieuwe motoren technologie (bijvoorbeeld adviserende tempomaat); 

• Verlaging van het vermogen dat nodig is voor de voortstuwing; 

• Verbeterde rompvorm voor hogere efficiëntie;  

• Schonere brandstof (bijvoorbeeld biodiesel);  

• Betere vaarinformatie voor de schipper. 

 

Mogelijke besparing:  

Afhankelijk van wil transportbedrijven.  
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7.3 Implementatie maatregelen 

 

In de voorgaande twee hoofdstukken zijn vele maatregelen besproken om de scope 

3 emissie van Voton te reduceren. Niet alle maatregelen zullen gelijktijdig geïmple-

menteerd worden. De volgende maatregelen gaat Voton onderzoeken. 

7.3.1 Reductiemaatregelen voor materialen voor betonpalen 

Voton kan door het inkopen rechtstreeks invloed uitoefenen op de CO2-emissie bij 

de productie van betonpalen. Daarom wil Voton CO2-reductie behalen door het 

implementeren van de volgende maatregelen in haar organisatie: 

 

• In dialoog treden met Voorbij Prefab; 

• Onderzoek naar mogelijkheden overstappen op staalleveranciers die op kortere 

afstand gevestigd zijn. 

7.3.2 Reductiemaatregelen transport betonpalen 

Voton wil de energiebewustheid van betrokken transportbedrijven vergroten om tot 

minder CO2 emissie te komen. Om reductie te behalen wil Voton daarom  

voornamelijk in dialoog treden met de transportbedrijven om mogelijke  

reductiemaatregelen te bespreken. Daarnaast wil Voton streven naar een zo hoog 

mogelijke beladingsgraad van de vrachtwagens. 

7.3.3 Reductiemaatregelen binnen de branche 

Inventariseren bij brancheverenigingen als de BFBN welke maatregelen binnen de 

branche te treffen zijn om CO2 en energieverbruik te reduceren. 

7.3.4 Effectiever Scope 3 CO2-reductiebeleid 

Voton B.V., produceert sinds januari 2015 de prefab betonpalen. Voorheen werd de 

productie verzorgd door Voorbij Prefab. TBI Infra en Voton zijn aan het  

onderzoeken hoe het Scope 3 CO2-reductiebeleid effectiever kan worden ingezet. 
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7.4 Reductiedoelstelling 

 

Voor zowel analyse 1 (bestandsdelen betonpalen) als analyse 2 (transport betonpa-

len en materieel) streeft Voton in de periode 2013-2017 naar een jaarlijkse reductie 

van 1% ten opzichte van het basisjaar 2013 en gemeten door de emissie indicato-

ren 1 en 2 (zie hieronder). De totale reductie in 2017 bedraagt hierdoor 4,0%.  

 

Om de reductie inzichtelijk te maken heeft Voton twee indicatoren opgesteld om de 

voortgang te meten en rekening te houden met geproduceerde hoeveelheden. De-

ze twee indicatoren kunnen als volgt berekend worden: 

 

• Indicator 1 “Ketenemissie bestandsdelen betonpalen” [kg CO2/t] = 

Totale emissie bestandsdelen beton [kg CO2] / Gewicht producten [t] 

• Indicator 2 “Ketenemissie transport betonpalen en materieel ” [kg CO2/t] =  

Totale emissie transport betonpalen en materieel [kg CO2] / Gewicht producten t] 

 

Tabel 16: waarden ketenemissie 

Jaar Emissie 

Analyse 1 [t] 

Emissie 

Analyse 2 [t] 

Gewicht  

Palen [t] 

2013 4.040 1.608 148.731 

2014 4.862 1.765 176.708 

2015  4.718 1.291 175.966 

2016 5.983 1.731 264.808 

2017 5.115 1.914 185.543 

  

De volgende tabel geeft een overzicht van de berekende waarden voor de indicato-

ren, de doelstelling waar Voton naar streeft en de behaalde resultaten.  

 

Tabel 17: indicatoren ketenemissies 

Jaar Indicator 1 Doel Res. Indicator 2 Doel Res. 

2013 27,17 27,17 basisjaar - 10,81 10,81 basisjaar - 

2014 27,52 26,89 -1% 1,29% 9,99 10,70 -1% -7,61% 

2015  26,81 26,62 -2% -1.31% 7,34 10,60 -2% -32,14% 

2016 22,59 26,35 -3% -16,83% 6,54 10,49 -3% -39,54% 

2017 27,57 26,08 -4% 1,47% 10,32 10,38 -4% -4,59% 

 

In de onderstaande figuren is de tabel grafisch weergegeven. 

 
Figuur 11: grafisch verloop emissie indicatoren 
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7.5 Voortgang reductie 

 

Uit de vorige paragraaf blijkt dat de CO2-emissie door de productie van beton  

(indicator 1) in 2017 is gestegen t.o.v. basisjaar 2013 met 1,47%. De emissie door 

transport van betonpalen (indicator 2) is in 2017 gedaald met -4,59% t.o.v. basisjaar 

2013.  

De verhoging van indicator 1 in 2017 is te herleiden dat door de omzetstijging in de 

woningmarkt. Dit in tegenstelling tot 2016 waarin de palen zwaarder waren en 

zwaarder gewapend. 

De toename in emissie door transport van betonpalen en –materieel in 2017 komt 

voornamelijk door een toename van omzet in 2017 en de grote afstanden die de 

kranen afleggen van project naar project.  
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8 Samenvatting 

Sinds januari 2015 valt Voorbij Prefab niet meer onder TBI Infra. De productie van 

prefab palen wordt nu verzorgd door Voton B.V., dochterbedrijf van Voorbij Funde-

ringstechniek. Er is voor gekozen om de scope 3 emissies van Voton B.V. in beeld 

te brengen. De overige prefab elementen zijn geen onderdeel meer van de keten.  

 

TBI Infra en Voton streven actief naar het verminderen van de CO2-emissie in het 

bouwproces. De scope 3 (keten) emissies van de productiefaciliteit van Voton is in 

kaart gebracht door het uitvoeren van twee analyses. De eerste analyse heeft be-

trekking op de vrijkomende emissie tijdens de productie en het transport van be-

standsdelen voor het maken van betonpalen. De vrijkomende emissie tijdens het 

transporteren van de geproduceerde betonpalen naar hun bestemming wordt on-

derzocht in de tweede analyse.  

De resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in de onderstaande tabellen.  

 

Tabel 18: absolute scope 3 emissies 

Analyse Emissie 2013 Emissie 2014 Emissie 2015 Emissie 2016 Emissie 2017 

1. Bestandsdelen betonpalen 4.040 t CO2 4.862 t CO2 4.718 t CO2 5.983 t CO2 5.115 t CO2 

2. Transport betonpalen en 

materieel 

1.754 t CO2 1.765 t CO2 1.288 t CO2 1.731 t CO2 1.914 t CO2 

TOTALEN: 5.794 t CO2 6.627 t CO2 6.006 t CO2 7.129 t CO2 7.029 t CO2 

 

Tabel 19: indicatoren ketenemissies 

Jaar Indicator 1 Doel Res. Indicator 2 Doel Res. 

2013 27,17 27,17 basisjaar - 10,81 10,81 basisjaar - 

2014 27,52 26,89 -1% 1,29% 9,99 10,70 -1% -7,61% 

2015  26,81 26,62 -2% -1.31% 7,34 10,60 -2% -32,14% 

2016 22,59 26,35 -3% -16,83% 6,54 10,49 -3% -39,54% 

2017 27,57 26,08 -4% 1,47% 10,32 10,38 -4% -4,59% 

 

TBI Infra streeft naar een emissiereductie van 1% (gerelateerd aan het totale ge-

wicht van betonpalen) op jaarbasis voor beide analyses in de periode 2013 - 2017. 

Hierbij geldt 2013 als basisjaar. De totale reductie in 2017 bedraagt dan 4% en 

wordt gemeten met behulp van emissie indicatoren waarbij de emissie gerelateerd 

wordt aan de daadwerkelijke productie. Om dit te bereiken implementeert Voton de 

volgende maatregelen in haar organisatie: 

 

 In dialoog treden met Voorbij Prefab, eventueel over initiatieven over beton; 

 In dialoog treden met staalleveranciers; 

 In dialoog treden met transporteurs; 

 Onderzoek mogelijkheden overstappen op staalleveranciers die op kortere 

afstand gevestigd zijn; 

 Inventariseren bij brancheverenigingen als de BFBN welke maatregelen 

binnen de branche te treffen zijn  

om CO2 en energieverbruik te reduceren. 
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Daarnaast zullen TBI Infra en Voton vanaf 2017 onderzoeken hoe het Scope 3 

CO2-reductiebeleid effectiever kan worden ingezet. 

 

De uitstoot door productie en aanvoer van bestandsdelen gerelateerd aan het totale 

gewicht van betonpalen (analyse 1) in 2017 is gestegen met 1,47% t.o.v. het refe-

rentiejaar 2013. Voor het transport van betonpalen gerelateerd aan het gewicht van 

de betonproducten (analyse 2) heeft TBI Infra in 2017 een emissiereductie van 

4,59% behaald t.o.v. het referentiejaar 2013..  

 

Voor TBI Infra is het belangrijk om continue op zoek te gaan naar mogelijkheden 

voor reductie. Om reductie te kunnen realiseren moet TBI Infra met de ketenpart-

ners in gesprek gaan en blijven. Dit om samen de reductiemogelijkheden te bespre-

ken en elkaar te ondersteunen bij een CO2-verlaging in de keten.  

 
 


