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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. 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 gebruikt1. 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:  

• Eén 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.  

• Eén 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 beschrijft de ketenanalyse van de baggerwerken. Voor de ketenanalyse van de geluidsschermen 

wordt verwezen naar het document ‘Peek: Ketenanalyse CO2-emissies productie betonpalen versus stalen 

buispalen’. 

 
1: The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard, Revised Edition,  
World Resources Institute and World Business Council for Sustainable Development, March 2004 
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2 Baggerwerken als relevante Scope 3 emissie 
 

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 en  

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

 

Door Peek BV is er in 2009 een groot project uitgevoerd binnen baggerwerken. Het betrof hier baggerwerk in 

De Eem in de Provincie Utrecht. Conventioneel wordt de bagger van de baggerplaats getransporteerd naar een 

stortplaats. Door Peek BV is er echter in 2009 een nieuwe methode gebruikt, waarbij de bagger opgespoten 

wordt op lokaal landbouwgrond. Er zijn potentiele emissie reducties te behalen door het proces van transport 

en storten van bagger te vervangen door het lokaal opspuiten op landbouwgrond. Een bijkomend voordeel is 

dat het opspuiten van bagger tot cultuurverbetering van de landbouwgrond leidt, waarbij een bepaalde 

hoeveelheid kunstmest vermeden wordt. Ondanks deze nieuwe methode wordt vrijgekomen bagger in 

Nederland nog voornamelijk getransporteerd en gestort. Door toepassing van deze nieuwe methodiek kan er op 

veel vlakken vooruitgang geboekt worden. Peek BV heeft de ambitie om ambassadeur te worden van de nieuwe 

methode. 

 

Middels een ketenanalyse op de transport van bagger wil Peek BV kwanitificeren wat de vermeden CO2-uitstoot 

van de nieuwe methode is. Met de opgedane kennis kan Peek haar opdrachtgevers informeren over de nieuwe 

methode en aanbevelen om deze te gebruiken om de CO2-uitstoot binnen de keten te verminderen. In 2009 

heeft Peek BV tevens kennis opgedaan met het aanvragen van de benodigde vergunningen. Door de minst CO2-

intensieve methode aan te bevelen en door het aanleveren van kennis die Peek BV opgedaan heeft bij het 

aanvragen van de vergunningen denkt Peek de CO2-emissie binnen de keten te kunnen beinvloeden. 

 

De ketenanalyse van de baggerwerken valt in de Scope 3 categorieen van ‘Transport related activities’ en 

‘Waste disposal’. 
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3 Ketenbeschrijving 
 

Er zijn twee procesketens te onderscheiden. In het conventioneel baggerproces (figuur 1) wordt er gebruik 

gemaakt van gehuurde baggerschepen. en kranen om de specie op te laden, transporteren en storten. In het 

slibzuigerproces wordt er gebruik gemaakt een gehuurde slibzuiger om de specie op te laden in een tijdelijk 

depot waarna het lokaal opgespoten wordt op de landbouwgrond (figuur 2). Peek huurt tijdens beide processen 

materieel van derden wat het energieverbruik van het materiaal Scope 3 gerelateerd maakt. 

 

Vervoeren en storten 

Figuur 1. Procesketen conventioneel baggeren (vereenvoudigde weergave). 

Baggerfase transportfase Aflosfase

 

 

Baggerfase 

Tijdens de baggerfase wordt in het conventioneel baggerproces gebruikgemaakt van een kraan op een ponton 

en een sleepboot.  De kraan graaft de specie op en deponeert deze in de transport boot. Het energieverbruik 

tijdens deze fase bestaat uit het gasolieverbruik van de kraan en de sleepboot. Peek is eigenaar van de kraan 

die de specie opgraaft. Het energieverbruik tijdens deze fase is daarom scope 1 gerelateerd. 

 

Transportfase 

De opgegraven specie wordt getransporteerd naar de stortplaats op een nader te bepalen locatie. Het 

energieverbruik tijdens deze fase bestaat uit het gasolieverbruik dat het transportschip gebruikt en is 

afhankelijk van de afstand die moet worden afgelegd tussen de baggerplaats en de stortplaats. De 

transportboten worden ingehuurd door Peek bij derden wat het energieverbruik scope 3 gerelateerd maakt. 

 

Aflosfase 

Tijdens de aflosfase wordt er met behulp van een kraan specie gestort op de afstortplaats. Het  

Energieverbruik tijdens deze fase bestaat uit het gasolieverbruik van de kraan op het ponton. De kraan is 

eigendom van de afstortplaats wat het energieverbruik een scope 3 gerelateerde activiteit maakt. 

 

Opspuiten op landbouwgrond 

Figuur 2. Procesketen baggeren slibzuiger (vereenvoudigde weergave). 

 

 

Baggerfase 

Tijdens deze fase wordt de specie op geladen in het depot met behulp van een slibzuiger. De slibzuiger bestaat 

uit lange persleidingen die de opgezogen specie vervoeren naar het depot op land. Er zijn in deze fase geen 

schepen betrokken. Het energieverbruik bestaat uit het gasolieverbruik van de slibzuiger. De slibzuiger wordt 

door Peek ingehuurd wat dit het energieverbruik een scope 3 gerelateerde activiteit maakt. 

 

Opslag fase 
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De specie die wordt opgezogen moet worden gestort in een depot geplaatst op land. Deze tijdelijke opslag 

plaats moet worden opgebouwd. De energie die voor de opbouw wordt verbruikt representeert het 

energieverbruik tijdens deze fase. 

 

Aflosfase 

Wanneer de specie in het depot is gespoten dient na verloop van tijd het depot te worden afgebroken. De 

gebruikte energie tijdens de afbraakactiviteiten vormen het energieverbruik tijdens deze fase. 

 

4 Identificatie van partners binnen de keten 
 

Vervoeren en storten 

De partners binnen de keten van de conventionele methode bestaan uit de verhuurder van het schip om de 

bagger te vervoeren en de eigenaar van de stortplaats waar de kraan staat om de specie te lossen. Deze 

situatie zal per baggerwerk sterk kunnen verschillen aangezien de baggerlocatie ook sterk kan verschllen. Om 

deze reden kan er op voorhand weinig gezegd worden over de invloed die hierop uit te oefenen is door Peek. 

Wel is er in de meeste gevallen een keus te maken tussen de methode van vervoeren en storten en het 

opspuiten op landbouwgrond. Op deze wijze is er in elke situatie te bepalen welke methode de minste CO2-

uitstoot genereerd. 

 

Opspuiten op landbouwgrond 

Voor het opspuiten op landbouwgrond bestaan de partners uit het verhuurbedrijf van de slibzuiger en de 

persleidingen. Ook hierbij geldt dat het op voorhand lastig is om te bepalen welke partij dit is voor nieuwe 

projecten aangezien dit afhankelijk is van de plaats van de uitgevoerde baggerwerken. Om deze reden is er 

gewerkt met de gegevens van de baggerwerkzaamheden uitgevoerd door Peek BV bij De Eem in Provincie 

Utrecht in 2009. 
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5 Kwantificeren CO2 emissies 
De berekening van de CO2-emissies wordt voor de twee methodes apart per fase uitgevoerd. Waar nodig zijn de 

conversiefactoren gebruikt zoals voorgeschreven door ProRail in het document ‘Het certificeren’ van 11 mei 

2009 en eventuele van toepassing zijnde wijzigingsbladen. 

 

Hoeveelheid bagger 

Binnen het baggerwerk aan De Eem is in 2009 circa 180.000 m3 specie vrijgekomen. De vrijgekomen specie 

bestond voor circa 70.000 m3 uit klasse A specie dat op landbouwgrond toepasbaar is. Van de overige specie 

hoeveelheid was 5000 m3 met zekerheid niet toepasbaar om op te spuiten en bestond de rest, 105.000 m3, uit 

klasse B specie. De 70.000 m3 klasse A specie is uiteindelijk opgespoten op landbouwgrond. Hieronder zal 

vergeleken worden hoeveel CO2-uitstoot er vermeden is door te kiezen voor deze methode. 

 

Methode 1: Vervoeren en storten 

Baggerfase 

Tijdens de baggerfase wordt gebruikgemaakt van een kraan op een ponton en een sleepboot.  De kraan graaft 

de specie op en deponeert deze in de transport boot. Het energieverbruik tijdens deze fase bestaat uit het 

gasolieverbruik van de kraan en de sleepboot. Gezamenlijk is dit 0,2 liter per m3 specie. 

 
Tabel 1: Berekening baggerfase 

Gasolieverbruik kraan en sleepboot 0,2 liter per m3 specie 

Totaal op te graven specie 70.000 m3 

Totaal benodigde liter gasolie 0,2 l/m3 * 70.000 m3 = 14000 liter diesel 

CO2-uitstoot 14000 liter * 3135 gram CO2/liter = 43,9 ton CO2 

 
Transportfase 

Voor het transporteren van de bagger van de baggerlocatie naar de stortlocatie wordt gebruik gemaakt van 

binnenvaartschepen met een capaciteit van 500 m3. De beladingsgraad die gebruikt wordt ligt rond de 90%. Per 

vracht wordt er 260 km afgelegd, waarbij het binnenvaatschip 3 liter diesel per kilometer verbruikt. 

 
Tabel 1: Berekening transport 

Afstand per vracht 260 km 

Dieselverbruik per kilometer 3 liter diesel per kilometer 

Capaciteit binnenvaartschip 500 m3 

Beladingsgraad 90% 

Dieselverbruik per m3 260 km * 3 liter / (500 m3 * 90%) = 1,73 liter per m3 

Te transporteren specie 70.000 m3 

Totale aantal liters diesel 70.000 m3 * 1,73 liter diesel per m3 = 121.100 liter diesel 

CO2-uitstoot 121.100 liter diesel * 3135 gram CO2/liter = 379,6 ton CO2 

 
Aflosfase 

Het energieverbruik tijdens deze fase bestaat uit het gasolieverbruik van de kraan op het ponton. Het verbruik 

van deze kraan is 0,2 liter gasolie per m3. 

 
Tabel 3: Berekening aflosfase 

Gasolieverbruik kraan 0,2 liter per m3 specie 

Totaal te storten specie 70.000 m3 

Totaal benodigde liter gasolie 0,2 l/m3 * 70.000 m3 = 14000 liter diesel 

CO2-uitstoot 14000 liter * 3135 gram CO2/liter = 43,9 ton CO2 
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Methode 2: Opspuiten op landbouwgrond 

Baggerfase 

Het energieverbruik bestaat uit het gasolieverbruik van de slibzuiger. Dit is 0,75 liter gasolie per m3 specie. 

 

Tabel 4: Berekening baggerfase 

Gasolieverbruik slibzuiger 0,75 liter per m3 specie 

Totaal op te spuiten specie 70.000 m3 

Totaal benodigde liter gasolie 0,75 l/m3 * 70.000 m3 = 52500 liter diesel 

CO2-uitstoot 52500 liter * 3135 gram CO2/liter = 164,6 ton CO2 

 

Opslag fase 

De energie die voor de opbouw wordt verbruikt representeert het energieverbruik tijdens deze fase. Deze is 

ongeveer 0,05 liter gasolie per m3 specie. 

 

Tabel 5: Berekening opslagfase 

Gasolieverbruik tijdens opslagfase 0,05 liter per m3 specie 

Totaal op te spuiten specie 70.000 m3 

Totaal benodigde liter gasolie 0,1 l/m3 * 70.000 m3 = 7000 liter diesel 

CO2-uitstoot 7000 liter * 3135 gram CO2/liter = 21,9 ton CO2 

 

Aflosfase 

De gebruikte energie tijdens de afbraakactiviteiten van het depot vormen het energieverbruik tijdens deze 

fase. Deze is ongeveer 0,05 liter gasolie per m3 specie. 

 

Tabel 6: Berekening aflosfase 

Gasolieverbruik tijdens opslagfase 0,05 liter per m3 specie 

Totaal op te spuiten specie 70.000 m3 

Totaal benodigde liter gasolie 0,1 l/m3 * 70.000 m3 = 7000 liter diesel 

CO2-uitstoot 7000 liter * 3135 gram CO2/liter = 21,9 ton CO2 

 

Vergelijking CO2-emissies 

Om de twee methodes met elkaar te vergelijken is de CO2-uitstoot tevens berekend per m3 specie. Hieronder 

staan de gegevens voor de twee ketens weergegeven. 

 
Tabel 7: CO2-uitstoot per keten 

Vervoeren en storten Ton CO2 voor 

70.000 m3 

Ton CO2 per m3 Opspuiten op 

landbouwgrond 

Ton CO2 voor 

70.000 m3 

Ton CO2 per m3 

Fase 1: Baggerfase 43,9 ton CO2 0,63 kg/m3 Fase 1: Baggerfase 164,6 ton CO2 2,35 kg/m3 

Fase 2: Transportfase 379,6 ton CO2 5,41 kg/m3 Fase 2: Opslagfase 21,9 ton CO2 0,31 kg/m3 

Fase 3: Aflosfase 43,9 ton CO2 0,63 kg/m3 Fase 3: Aflosfase 21,9 ton CO2 0,31 kg/m3 

      

Totaal: 467,4 ton CO2 6,67 kg/m3 Totaal: 208,4 ton CO2 2,97 kg/m3 

 

Doordat Peek BV binnen het werk aan De Eem in 2009 gekozen heeft voor het opspuiten van specie is een CO2-

besparing bereikt van ongeveer 259 ton CO2, oftewel 55% ten opzichte van het transporteren en storten van de 

klassa A specie. Er is dus sprake van een significante CO2-besparing. Deze behaalde reductie is zeer groot ten 

opzichte van de Scope 1 & 2 CO2 uitstoot van Peek BV in 2009 die namelijk 470 ton CO2 was. Deze besparing is 

in 2009 niet volledig binnen Scope 3 bereikt, omdat de Baggerfase van het vervoeren en storten door een kraan 

van Peek BV zelf is uitgevoerd. Een gedeelte van de besparing (43,9 ton CO2) is dus behaald in Scope 1. 
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Identificeren reductiepotentieel 

De huidige ketenanalyse is gebaseerd op een project dat reeds uitgevoerd is door Peek BV in 2009. Elk 

baggerproject is uniek, waardoor niet direct uitgesproken kan worden dat er in zijn algemeenheid een 

besparing van 55% mogelijk is bij het kiezen voor het opspuiten van landbouwgrond. Een eerste schatting is dat 

de nieuwe methodiek in 50% van de situaties gebruikt kan worden. Hoeveel de reductie precies zal zijn hangt 

af van de mogelijkheid voor opspuiten op de specifieke baggerlocatie en de aanwezige klassa A specie dat 

geschikt is voor landbouwgrond. Hiernaast is het opspuiten op landbouwgrond alleen gebruikt voor de 

vrijgekomen klassa A specie. Dit betrof 70.000 m3 van de 180.000 m3 totaal vrijgekomen specie, oftewel zo’n 

40%. De overige 60% zal nog steeds via de oude methode moeten worden getransporteerd en gestort. 

 

De 55% mogelijke reductie door het opspuiten van landbouwgrond in plaats van het transporteren en storten 

voor alleen de klassa A specie komt voor alle baggerwerken dus neer op ongeveer 11%. De berekening die 

hiervoor gebruikt is is 55% * 50% * 40% = 11%. 

 

Met 11% besparing is het reductiepotentieel van CO2 binnen baggerwerken zeker significant te noemen. 

6 Discussie: Verantwoording aannames 
Op meerdere punten in deze ketenanalyse zijn schattingen gebruikt van gebruiksgetallen. Om deze reden is 

niet met zekerheid te stellen dat het reductiepotentieel daadwerkelijk 11 procentpunt is. Het berekende 

verschil in CO2-uitstoot tussen het opspuiten en het vervoeren/storten van de klassa A specie (55%) is echter 

dermate groot dat de onzekerheden binnen de ketenanalyse de conclusie naar verwachting niet afdoen. 

Ondanks de onzekerheid over het precieze reductiepotentieel in procenten valt te concluderen dat het 

opspuiten van baggerspecie op landbouwgrond naar verwachting gepaard gaat met een grote reductie van CO2 

uitstoot. Hoeveel de reductie precies zal zijn hangt erg af van de mogelijkheid voor opspuiten op de specifieke 

baggerlocatie en de aanwezige klassa A specie dat geschikt is voor landbouwgrond. 

 

Een tweede reden om ondanks de onzekerheden actief in te zetten op het stimuleren van het opspuiten op 

landbouwgrond zijn de positieve bijeffecten. Deze methode gaat namelijk gepaard met cultuurverbetering van 

de landbouwgrond, waarbij een bepaalde hoeveelheid kunstmest vermeden wordt. 

7 Conclusie 
De ketenanalyse in dit document vergelijkt twee methodes van baggerwerken om te bepalen welke methode 

de minste CO2-uitstoot met zich meebrengt. Er kan met beperkte zekerheid geconcludeerd worden dat het 

opspuiten van baggerspecie op landbouwgrond een grote potentiele CO2-reductie met zich meebrengt binnen 

de keten. De precieze reductie hangt sterk af van de eigenschappen van de specie op de baggerlocatie en de 

mogelijkheden (o.a. vergunningen) voor het opspuiten op landbouwgrond. 

 

Doordat Peek BV binnen het werk aan De Eem in 2009 gekozen heeft voor het opspuiten van specie is een CO2-

besparing bereikt van ongeveer 259 ton CO2. Hiervan is ongeveer 215 ton bereikt binnen Scope 3 emissies. Deze 

besparing is groot ten opzichte van de totale CO2 uitstoot van Peek BV dat in 2009 470 ton CO2 was. De 

potentiële reductie van CO2 dat te behalen is binnen toekomstige baggerwerken is daarmee groot ten opzichte 

van de Scope 1 en 2 emissies van het bedrijf.  

 

Peek kan zijn opdrachtgevers actief aanbevelen om gebruik te maken van de methode van opspuiten. Hierdoor 

kan er invloed uitgeoefend worden op de CO2-emissies binnen de keten van baggerwerken met als bijkomend 

effect cultuurverbetering van de langbouwgrond, waardoor een bepaalde hoeveelheid kunstmest vermeden 

wordt. 


