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1 Inleiding  
Het thema maatschappelijk verantwoord ondernemen speelt al enige tijd een belangrijke rol in de 

bedrijfsvoering van Peek. Duurzaamheid en CO2-management zijn binnen dit thema belangrijke onderwerpen.  

 

Per 1 december 2009 heeft ProRail de CO2-prestatieladder geïntroduceerd. Het doel van de CO2-prestatieladder 

is om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen uit te dagen en te stimuleren hun eigen CO2-productie te 

kennen en te verminderen [referentie]. De stimulans voor bedrijven om hierin te participeren is het voordeel 

wat gehaald kan worden bij aanbestedingen doormiddel van een (fictieve) korting op de inschrijvingsprijs. Hoe 

hoger een bedrijf op de CO2-prestatieladder staat hoe hoger de korting oploopt, tot een maximum van 10%.  

 

Dit initiatief vanuit ProRail is een goed uitgangspunt voor Peek om te werken aan CO2-management. Peek heeft 

hierin een hoog ambitieniveau en wil het CO2 bewust certificaat Niveau 4 halen. Een van de onderdelen om op 

niveau 4 te geraken is het uitvoeren van een ketenanalyse. 

1.1 Relevantie, motivatie 

Door maatschappelijk verantwoord te ondernemen wil Peek graag een positieve bijdrage leveren aan mens, 

milieu en maatschappij. Een van de onderdelen hiervan is het verminderen van de CO2 uitstoot. Dit is 

belangrijk voor het verminderen van het broeikaseffect. Door een kritische blik te werpen op het 

energieverbruik werkt Peek aan het verkleinen van de CO2 Footprint. Op verschillende onderdelen zal Peek 

zich inzetten om te besparen. Door het gebruik van schonere auto's en slimmere inzet van personeel, materieel 

en computers en duurzame energiebronnen zoals groene stroom. Peek is steeds op zoek naar nieuwe manieren 

om verantwoord met grondstoffen om te gaan. Door nieuwe technieken of slimmer gebruik van materieel kan 

veel bespaard worden.  

1.2 Ketenanalyses binnen scope 3 

Om te bepalen welke scope 3 stromen in aanmerking kunnen komen voor de ketenanalyse zijn de richtlijnen in 

het Greenhouse Gas Protocol als leidraad gebruikt [REF]. De reikweidte van de CO2 footprint rapportage is in 

GHG protocol gecategoriseerd in directe emissies (scope 1), indirecte emissies via eigen gebruik zoals 

electriciteitsgebruik (scope 2), en overige indirecte emissies door derden (scope 3). 

 

Peek heeft hier gekozen voor twee ketenanalyses in scope 3:  

 

één ketenanalyse uit de categorie winning en productie van heipalen voor geluidschermen, waarbij betonnen 

palen vergeleken worden met stalen buispalen. Peek kan invloed uitoefenen op haar inkoopbeleid via de keuze 

voor betonnen palen, of stalen buispalen. Daarnaast is het in de sector onbekend wat het verschil is in CO2 

emissies in de productie van deze palen.  

 

één ketenanalyse uit de categorie transport van bagger, waarbij het storten van bagger wordt vergeleken met 

het lokaal opspuiten op landbouwgrond. 

 

Beide ketenanalyses zijn relevant binnen de Scope 3 categorieen aangezien ze naar verwachting voor grote 

CO2-uitstoot zorgen ten opzichte van de Scope 1 & 2 emissies van Peek BV. Tevens zijn er binnen beide 

ketenanalyses naar verwachting reducties mogelijk die beinvloed kunnen worden door Peek BV. 

 

Dit document is een beperkte ketenanalyse van de fundering van geluidsschermen op basis van kentallen. Meer 

specifiek betreft dit de heipalen van de fundering, waarbij de gebruikte betonnen paal wordt vergeleken met 

de stalen buispaal op basis van CO2-uitstoot van de productie/winning van het materiaal en haar grondstoffen. 
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Dit betekent voor de betonnen paal de productie/winning behorende bij de gebruikte hoeveelheid beton, en 

voor de buispaal de productie van de stalen platen.  

Een verdere motivatie voor deze keuze is te vinden in het volgende hoofdstuk. Voor de ketenanalyse van het 

baggerwerken wordt verwezen naar het document ‘Peek: Ketenanalyse t.a.v. baggerwerken’. 

2 Geluidsschermen als relevante Scope 3 emissie 
Voor de relevantie van bepaalde scope 3 CO2 emissies geeft het GHG-protocol de volgende mogelijke redenen 

[REF]: 

• emissies zijn significant ten opzichte van het bedrijf scope 1 en 2 emissies.  

• emissies dragen bij aan het broeikasgas risico blootstelling van het bedrijf 

• emissie worden als kritiek beoordeeld door key stakeholders (zoals feedback van klanten, 

toeleveranciers, investeerders, of de maatschappij) 

• er zijn potentiële emissie reducties te behalen die beïnvloedt kunnen worden door het bedrijf.  

 

Prorail voegt hier een aantal voorwaarden aan toe [REF]: 

• indien het bedrijf werken en of leveringen aanbiedt aan Prorail dient de analyse tenminste een 

activiteit of een keten van activiteiten uit de categorie winning en productie van ingekochte 

materialen en brandstoffen te bevatten en  

• het resultaat dient bij te dragen aan het voortschrijdend maatschappelijk inzicht. 

 

Door Peek BV worden er sinds enkele jaren werken aangenomen in de geluidsschermen. Peek verzorgt binnen 

deze projecten de plaatsing en verankering van de geluidsschermen. Deze projecten vormen een significant 

gedeelte van de omzet. Deze lag de afgelopen twee jaar rond de 15 procent [REF]. 

 

Deze werken worden steeds vaker in de markt gezet als Design en Construct of System Engineering, wat 

inhoudt dat de aannemer de werken compleet engineerd. Hierdoor is de aannemer vrij in de keuze van 

bepaalde materialen en de toepassing. Door deze wijziging in de aanbestedingsvorm kan Peek als aannemer 

gericht meedenken over de reductie van de CO2-uitstoot. 

 

De geluidsschermen worden geprefabriceerd ingekocht, waardoor Peek BV op dit gebied weinig directe invloed 

heeft op de CO2-uitstoot binnen de keten. Het ontwerp van de fundering wordt binnen deze werken wel 

volledig uitgevoerd door Peek BV. Peek BV wil de CO2-uitstoot in de keten een prominente plaats geven in haar 

aanbevelingen voor de te kiezen fundering. Omdat de fundering van de geluidsschermen ongeveer 15-20% van 

de aanneemsom betreft bestaat het vermoeden dat wij door gerichte aanbevelingen significante CO2-reducties 

bereikt kunnen worden [REF]. 

 

Er bestaan twee typen funderingen waartussen gekozen kan worden (1) een betonnen fundering met 

betonpalen en (2) een stalen fundering in de vorm van buispalen. De twee typen funderingen hebben een 

vergelijkbare levensduur. Na de levensduur worden de funderingen afgebroken en evt. gerecycled (?). Peek BV 

heeft na de plaatsing van de fundering geen invloed op het verdere gebruik van de geluidsschermen. De eerste 

ketenanalyse is om deze redenen uitgevoerd voor de fundering van geluidsschermen, waarbinnen de CO2-

uitstoot binnen de keten van beton- en buispalen wordt vergeleken. Op basis van de uitkomst kan Peek BV zich 

inzetten om met gericht advies reducties te behalen binnen de keten. 

 

Als opdrachtgevers op basis van de aanbevelingen van Peek BV kiezen voor het funderingstype met de minste 

CO2-uitstoot in de keten dan heeft dit invloed op de inkoopmaterialen (en dus de stroomopwaartse emissies) 

van Peek BV voor het uitvoeren van deze werken. Hiermee valt een ketenanalyse van de fundering van de 
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geluidsschermen binnen de categorie van ‘Extraction and production of purchased materials and fuels’ van het 

GHG-protocol. 

3 Ketenbeschrijving 
Hier is een algemene ketenbeschrijving van de waardeketen gegeven waarin Peek B.V. zich bevindt. In de 

figuur onder is een flowchart gegeven met de stappen in de keten, waarna elke stap voor Peek nader is 

beschreven.  

 
Figuur XX. Procesketen heipalen (vereenvoudigde weergave). 
 

Productie fase Transport fase Installatie fase Gebruikers fase Afdankfase
Winning 

grondstoffen

Transport 

grondstoffen

 
 
 
Winning grondstoffen 

De winning van de benodigde grondstoffen voor de heipalen vind plaats in mijnen. Vervolgens worden deze 

grondstoffen getransporteerd naar de productiefaciliteiten. Peek heeft geen invloed op de bedrijven die de 

winning en transport van de grondstoffen voor staal en beton verzorgen. Daarom zal in dit geval gebruik 

worden gemaakt van kentallen uit de Ecoinvent database [REF].   

 

Productie 

In de productiefase worden de heipalen geproduceerd. De productie van stalen heipalen verschilt in energie-

intensiteit in vergelijking met de productie van betonnen heipalen. Met behulp van de Ecoinvent database zal 

de energie-intensiteit van het productieproces van zowel staal als betonnen heipalen in kaart worden gebracht. 

 

Transport 

De heipalen worden getransporteerd van de productiefaciliteiten naar de installatie locatie. Er is een verschil 

in gewicht tussen betonnen heipalen en stalen heipalen. Dit verschil resulteert in een reductie van het 

brandstofgebruik van de vrachtwagens.  

 

Installatie  

In de installatie fase worden de heipalen toegepast als fundering voor de plaatsing van geluidsschermen. De 

gebruikte energie vallen binnen de scope 1 en 2 inventarisatie van Peek 

 

Gebruikers fase 

De duur van de gebruikersfase kan verschillen tussen de twee soort heipalen en daarmee ook de hoeveelheid 

reparaties of aanpassingen die moeten worden gemaakt. Deze activiteiten vallen buiten de invloedsferen van 

Peek en daarom zal deze fase niet worden meegenomen in dit rapport. 
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Afdankfase 

De afgedankte heipalen dienen te worden afgebroken en vervoerd naar een verwerker. De energie die hierbij 

wordt verbruikt is afhankelijk van het type materiaal. Deze activiteiten vallen buiten de invloedsferen van 

Peek en daarom zal deze fase niet worden meegenomen in dit rapport. 

4 Identificatie van partners binnen de keten 
 
Betonpalen 

De betonpalen worden ingekocht bij Haitsma Kloostertille in Friesland. Zij maken gebruik van Portlandcement 

(zie link website onder). Hier wordt ongeveer 20% van het grove toeslagmateriaal vervangen door 

betongranulaat wat ervoor zorgt dat er minder grondstofmateriaal (Portlandklinker) nodig is voor de productie 

[REF]. 

 

 

Buispalen 

De metalen buispalen worden ingekocht in een fabriek in Duitsland op ongeveer 200 km afstand van Houten. In 

deze fabriek worden de aangeleverde stalen platen uit de staalfabriek door middel van spiraallassen tot buizen 

gefabriceerd.  

5 Bepalen relevante scope 3 emissies 
Voor de relevantie van bepaalde scope 3 CO2 emissies geeft het GHG-protocol de volgende mogelijke redenen: 

- emissies zijn significant ten opzichte van het bedrijf scope 1 en 2 emissies.  

- emissies dragen bij aan het broeikasgas risico blootstelling van het bedrijf 

- emissie worden als kritiek beoordeeld door key stakeholders (zoals feedback van klanten, 

toeleveranciers, investeerders, of de maatschappij) 

- er zijn potentiële emissie reducties te behalen die beïnvloedt kunnen worden door het bedrijf.  

 

Prorail voegt hier een aantal voorwaarden aan toe: 

- indien het bedrijf werken en of leveringen aanbiedt aan Prorail dient de analyse tenminste een 

activiteit of een keten van activiteiten uit de categorie winning en productie van ingekochte 

materialen en brandstoffen te bevatten.  

- het resultaat dient bij te dragen aan het voortschrijdend maatschappelijk inzicht. 

 

Peek heeft hier gekozen voor twee ketenanalyses:  

 

één ketenanalyse uit de categorie winning en productie van heipalen voor geluidschermen, waarbij betonnen 

palen vergeleken worden met stalen buispalen. Peek kan invloed uitoefenen op haar inkoopbeleid via de keuze 

voor betonnen palen, of stalen buispalen. Daarnaast is het in de sector onbekend wat het verschil is in CO2 

emissies in de productie van deze palen.  

 

één ketenanalyse uit de categorie transport van bagger, waarbij het storten van bagger wordt vergeleken met 

het lokaal opspuiten op landbouwgrond. Hier zijn potentiële emissie reducties te behalen door het proces van 

transport en storten van bagger te vervangen door het lokaal opspuiten op landbouwgrond. Bijkomend voordeel 
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is dat het opspuiten van bagger tot cultuurverbetering van de landbouwgrond, waarbij wellicht een bepaalde 

hoeveelheid kunstmest (CO2-intensief, kwantificeren) vermeden wordt.  

6 Kwantificeren CO2 emissies 
Doel is om dan voor de winning/productie van de materialen de CO2 uitstoot te modelleren. Dit wordt 

gemodelleerd in de Simapro software tool (versie 7.2.2) inclusief de meest recent EcoInvent (v2) database, 

waarbij methodologie IPCC 2007 GWP 100a (v1.02) voor de milieu effectbeoordeling wordt gebruikt [REF].  

 

In deze ketenanalyse worden kentallen te gebruikt uit de EcoInvent database voor verschillende stappen in de 

keten. In ons model gaan we uit van de productie van ongelegeerd staal, en beton op basis van portlandcement 

waarbij 20% van de Portlandklinker wordt vervangen door betongranulaat. Betongranulaat wordt beschouwd als 

een restproduct, dit betekent dat er geen CO2 emissie naar de productie van deze grondstof gealloceerd wordt.  

 

In het modelleren van de CO2 uitstoot voor de productie van de beton- en buispalen worden de volgende input 

parameters gebruikt.  

 

Betonpaal [REF]: 

Afmetingen 40x40cm, lengte 6 meter 
Materiaal Beton (20% betongranulaat) 
Soortelijke massa 2400 kg/m3 
 
Buispaal [REF]: 

Afmetingen 700 mm doorsnee, wanddikte 6 mm, lengte 6 
meter 

Materiaal Ongelegeerd staal 
Soortelijke massa 7800 kg/m3 

 
De massa van de betonpaal is dan 2300 kg, de massa van de buispaal 824 kg.  

 

Resultaat 

Dit geeft de volgende resultaten:  

 

CO2 uitstoot productie materiaal betonpaal (6 meter)  =  228 kg CO2-eq/paal 

 

CO2 uitstoot productie materiaal stalen buispaal (6 meter)  = 1420 kg CO2-eq/paal 

 

Vindt in de bijlage netwerk analyses van relevante processen voor CO2 uitstoot in de productie van het 

materiaal voor zowel de betonpaal als de buispaal.  

 

Reductiepotentieel 

Dit betekent dat er in de toepassing van de heipalen er ongeveer 1200 kg CO2-equivalent bespaard kan worden 

in de productie/winning van materialen/grondstoffen door de keuze voor een betonpaal in plaats van een 

stalen buispaal. 

 

- huidig toepassing (aantallen per jaar/werk, voor beide paaltypen) 

- inschatten invloed Peek op de aanbesteding (wat is potentieel voor toepassing beton palen) 
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7 Discussie, en conclusies  
 

7.1 Discussie 
Dit onderzoek betreft een beperkte analyse op basis van kentallen, met de daarbij horende beperkingen ten 

aanzien van representativiteit technologie (één fabrikant van staal en beton producent, onbekende staat 

technologie), regio (staal en beton producent aangenomen Duitsland). Daarnaast is dit onderzoek specifiek 

afgebakend naar de productie/winning van de gebruikte materialen in de heipalen. Buiten de scope vallen 

daardoor transportfase tussen de fabriek(en) en Peek.  

 

Echter, voor de volledigheid is een wel korte schatting gemaakt van de significantie van CO2 emissies tijdens 

transport van grondstoffen voor beton (zie bijlage 2). Uit deze ‘back-of-the-envelope’ schatting blijkt dit een 

orde grootte te hebben van ~94 kg CO2-equivalenten voor de betonpalen, dit is 23% van de uitstoot tijdens de 

betonproductie. Voor de buispalen ligt deze schatting op ~35 kg CO2-equivalenten, dit is 2,5% van de uitstoot 

tijdens de staalproductie. Echter, zelfs met ruim genomen aannames wijzigt dit niet de hoofdconclusies van dit 

document (zie ook hfdt 6 kwantifering betonpaal vs buispaal). Daarnaast moeten we constateren dat Peek BV 

weinig invloed heeft op de keuze van de aanvoer van grondstoffen door haar leveranciers. 

7.2 Conclusie 
In dit onderzoek is de CO2-uitstoot tijdens de productie van de materialen (inclusief grondstofwinning) van de 

betonnen heipaal en de stalen buispaal onderzocht. De belangrijkste doelstelling is het aantonen van het 

verschil in de CO2 uitstoot in de winning/productie van de materialen voor beide beton en stalen buispalen. 

 

Op basis van de resultaten kan met beperkte zekerheid geconcludeerd worden dat de toepassing van betonnen 

palen in plaats van stalen buispalen in de productie en winning van de materialen/grondstoffen ongeveer 1200 

kg CO2-eq /per 6 meter lange paal bespaard.  

 

Dit is een nieuw inzicht in de sector waarin Peek BV opereert. Daarnaast kan Peek CO2 emissies reduceren 

door middel van aanbevelingen aan opdrachtgevers in de keuze voor de ‘CO2-zuinige’ heipaal.  
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Bronvermelding 
Nog aan te leveren 
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Bijlage 1 Netwerkanalyses CO2 uitstoot 
productieprocessen 
 

 

 
Figuur 1a,b: Netwerkanalyse CO2 uitstoot tijdens materiaalproductie van 6 meter: a) betonpaal, en b) 

buispaal 
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Bijlage 2 Schatting CO2 uitstoot transport grondstoffen 
betonpalen en buispalen 
De beton- en buispalen worden na fabricage vervoerd naar/door Nederland richting de plaats waar ze ingezet 

gaan worden. Omdat de projecten verspreid over het land plaatsvinden wordt gerekend met de afstand tussen 

de plaats van fabricage en de locatie van Peek BV in Houten. 

 

Betonpalen 

De betonpalen worden gemaakt in Kloostertille te Friesland. De afstand van Kloostertille naar Houten is 

ongeveer 175 km. De betonpalen wegen elk 2300 kg en zijn 6 meter lang. Met één vrachtwagen kan in totaal 60 

meter aan betonpalen vervoerd worden. De totale lading is daarom ongeveer 23 ton. 

 

ProRail schrijft maar één conversiefactor voor met betrekking tot het vervoeren van bulk goederen per 

vrachtauto. Deze bedraagt 110 gram CO2/tonkm. 

 

Gewicht betonpaal 2300 kg 

Vervoerafstand 175 km 

Uitstoot vrachtauto > 20 ton 110 gram CO2/tonkm 

CO2-uitstoot (2300 kg / 1000) * 175 km * 110 gramCO2/tonkm / 1000 = 44,28 kg CO2 

 

 

Buispalen 

De metalen buispalen worden gefabriceerd in Duitsland op 200 km afstand. Elke buispaal is 6 meter lang en 

weegt 800 kg. Met één vrachtwagen kan in totaal 90 meter aan buispalen vervoerd worden. De totale lading is 

daarom ongeveer 12 ton. 

 

ProRail schrijft maar één conversiefactor voor met betrekking tot het vervoeren van bulk goederen per 

vrachtauto. Deze bedraagt 110 gram CO2/tonkm. Het is om deze reden niet mogelijk om het gebruik van een 

kleinere vrachtauto voor buispalen mee te nemen in de berekening. 

 

Gewicht betonpaal 800 kg 

Vervoerafstand 200 km 

Uitstoot vrachtauto > 20 ton 110 gram CO2/tonkm 

CO2-uitstoot (800 kg / 1000) * 200 km * 110 gramCO2/tonkm / 1000 =  17,6 kg CO2 

 

Er is geen informatie beschikbaar over waar de fabrikant van de buispalen de metaalplaten inkoopt. Naar grote 

waarschijnlijkheid worden deze metaalplaten nog vervoerd naar de fabrikant van de buispalen. Er wordt een 

aanname gemaakt dat de metaalplaten eerst 200 km vervoerd worden voordat ze omgezet worden in 

buispalen. De totale CO2-uitstoot van vervoer voor- en na fabricage van de buispalen komt daarmee op 35,2 kg 

CO2. 

 

Vergelijking van CO2-emissie tbv transport 

Het transport van betonpalen is ongeveer 50 kg voor het aanvoeren van de grondstoffen aan de betonfabrikant 

per binnenvaartschip. Dit is eerder in dit document reeds besproken. Hiernaast wordt er ongeveer 44 kg CO2 

uitgestoten tijdens het vervoer van de betonpalen naar Peek BV. In totaal komt de uitstoot uit op 94 kg. 

 

Voor buispalen komt de geschatte uitstoot neer op 35,2 kg. Dit is substantieel lager dan de CO2-uitstoot tijdens 

transport voor de betonpalen. Dit is naar verwachting, aangezien betonpalen veel meer gewicht hebben dan 
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buispalen. Echter, de lagere CO2-uitstoot tijdens transport van buispalen weegt niet op tegen de veel grotere 

uitstoot tijdens productie. 

 

.  


