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Samenvatting
Per 1 december 2009 is door ProRail de CO2-prestatieladder ingevoerd, een instrument
om de CO2-uitstoot van opdrachtnemers terug te dringen en de uitstoot van de sector te
verminderen. Deze ladder kenmerkt zich door treden, waarbij een hogere trede een
hogere fictieve korting op de aanbiedingsprijs met zich mee brengt. Voor het behouden
van trede 5 – de hoogste trede – dient Movares twee lopende keteninitiatieven te
hebben op zijn belangrijkste Product-Markt-Combinaties. Dit rapport beschrijft het
keteninitiatief Beton, gekoppeld aan de een na grootste Product-Markt-Combinatie van
Movares.
Er zijn allerlei innovaties op de markt omtrent het verduurzamen van beton, met name
gericht op vermindering van het cement-gehalte in beton. Cement heeft namelijk het
grootste aandeel in de CO2 emissies van beton.
Het keteninitiatief gestart door Movares – en in samenwerking met Bruil – gaat over
topologisch ontwerpen. Allereerst leidt topologisch ontwerpen tot een efficiënter
ontwerpproces. Daarnaast wordt het productieproces uitgevoerd door 3D-printers en
robots, waardoor bijvoorbeeld bekisting overbodig wordt en leidingenzones
geïntegreerd worden. Dit maakt het productieproces duurzamer en leidt tot CO2reductie. Movares en Bruil hebben voor een appartementencomplex te Den Helder
gevelpanelen topologisch ontworpen welke 3D-geprint en prefab geproduceerd
worden. De potentiële CO2-reductie van dit project is 227 ton CO2, met een CO2reductie van 79% ten opzichte van traditionele prefab-geproduceerde gevelpanelen.
Wel moet worden opgemerkt dat topologisch ontwerpen nog in de kinderschoenen
staat en de berekening rust op een aantal aannames.
Daarnaast beschrijft het keteninitiatief het resultaat van het duurzaam adviseren van
onze klanten omtrent betonnen kunstwerken, en het resultaat van een
afstudeeronderzoek waarbij een betonnen onderdoorgang is herontworpen met
duurzamere cementkeuzes.

Maatregel

2015

2016

2017

2018

2019

Doelstelling

0,0%

0,0%

-1,0%

-2,2%

-3,4%

Realisatie

0,0%

0,0%

0,1%

0,2%

-2,2%

Concreet leverde het keteninitiatief Beton een 2.2% reductie op van onze totale
Kunstwerken emissies (80 kton CO2), 1.2% verwijderd van ons gestelde doel van
3.4%. De komende jaren wil Movares de samenwerking met Bruil versterken omtrent
topologisch ontwerpen om dit doel te bereiken. Momenteel hebben de directies van
Movares en Bruil een mondeling akkoord voor verdere samenwerking.
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1
1.1 Inleiding

Inleiding

Per 1 december 2009 is door ProRail de CO2-prestatieladder ingevoerd, een instrument
om de CO2-uitstoot van opdrachtnemers terug te dringen en de uitstoot van de sector te
verminderen. Deze ladder kenmerkt zich door treden, waarbij een hogere trede een
hogere fictieve korting op de aanbiedingsprijs met zich mee brengt.
Voor opdrachtnemers is de prestatieladder een extra impuls om duurzaam te
ondernemen. Daarnaast biedt de ladder kansen om zich niet alleen kwalitatief te
onderscheiden van concurrenten, maar ook op duurzaamheid.
De prestatieladder heeft Movares in de achterliggende jaren gestimuleerd tot het
versneld doorvoeren van maatregelen om CO2-emissies en reductieopties in kaart te
brengen en om haar directe en indirecte emissies te verminderen. Een onderdeel van de
eisen voor het behouden van niveau 5 is het opstellen van twee ketenanalyses van
sectoren waarop Movares initiatieven en maatregelen kan nemen voor CO2-reductie.

1.2 Scope 3-emissies

In 2017 is een analyse uitgevoerd in welke Product-Markt-Combinaties (PMC’s)
Movares de grootste bijdrage heeft aan de scope 3-emissies (Tabel 1).1 Movares kiest
ervoor om voor de PMC’s, waarin wij de grootste bijdrage aan de scope 3-emissies
hebben, een ketenanalyse uit te voeren. Dit is conform de CO2-prestatieladder, waarin
wordt aangegeven dat 1 ketenanalyse uit de bovenste 2 en 1 ketenanalyse uit de eerste
6 PMC’s moet komen.
Tabel 1. Meest materiële scope 3-emissies Movares Nederland
PMC’s Movares

Relatief
belang van CO2belasting van de
sector

Rail - tractievoeding
Rail, wegen en water –
kunstwerken
Rail, wegen en water –
overige infrastructuur
Gebouwen en energie gebouwen
Gebouwen en energie –
installaties

Potentiële
invloed
Movares op
CO2-uitstoot

groot
middelgroot

Invloed van
onze
activiteiten
op deze CO2emissies
groot
groot

Rang
orde

Indicatie
uitstoot
(kton
CO2)

groot
groot

1
2

159
80

groot

groot

klein

3

342

groot

groot

klein

4

5

groot

groot

klein

5

5

In de GWW-sector heeft Movares – naast tractievoeding rail – de meeste invloed op de
emissies van kunstwerken (zie tabel 1), met een geschatte emissie van 80 kton CO2.2
Uit een nadere analyse blijkt dat beton in kunstwerken een van de grootste emissies
veroorzaakt. Deze ketenanalyse en de bijbehorende reductiedoelstellingen richten zich
dan ook op de reductie van emissies van beton in de GWW-sector. Hierbij wordt
voortgebouwd op eerdere ketenanalyses en reductiedoelstellingen omtrent de reductie
van emissies van beton in de GWW-sector.

1

Movares Nederland B.V. (2017), Energiemanagement en CO2-reductieplan Movares Nederland - Doelstellingen en
maatregelen scope 1, 2 en 3 [2017-2021]
2
Movares Nederland B.V. (2017), Energiemanagement en CO2-reductieplan Movares Nederland - Doelstellingen en
maatregelen scope 1, 2 en 3 [2017-2021]
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1.3 Leeswijzer

In dit document worden de ketenanalyse en de reductiedoelstellingen voor beton in
kunstwerken in de GWW-sector beschreven. De ketenanalyse is beschreven in
hoofdstuk 2 en onze reductiedoelstellingen en maatregelen in hoofdstuk 3.
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2

Ketenanalyse Beton in de GWW-sector

In 2017 is de keten van beton in de GWW-sector geanalyseerd, alsmede lopende
initiatieven van duurzaam beton in de sector. Op basis van de analyse is toentertijd een
reductiedoelstelling bepaalt.3
Dit hoofdstuk bouwt voort op de eerdere ketenanalyse en bevat een analyse van de
ontwikkelingen en lopende initiatieven in duurzaam beton in de GWW-sector. De
analyse diende als basis voor de reductiedoelstellingen en maatregelen die Movares in
2017 heeft bepaald, zoals beschreven in hoofdstuk 3.
2.1 Systeemanalyse

In Figuur 1 is de systeemanalyse van beton bij kunstwerken getoond. CO2-emissies
treden op bij de winning, het transport en de productie van grondstoffen en
halffabricaten, en daarnaast bij de constructie van kunstwerken, het gebruik en
onderhoud en bij de sloopfase. Het beton wordt vermalen en hergebruikt als
betongranulaat voor de productie van beton.
Materialen als staal, gips, vliegas en hoogovenslakken kennen allemaal daarnaast nog
een eigen CO2-emissie tijdens de productie.

Figuur 1. Systeemanalyse beton bij kunstwerken
2.2 Ketenpartners

De winning van grondstoffen, het produceren van halffabricaten en de productie van
beton zijn processen waarop Movares geen invloed heeft. Deze processen worden
beheerst door betonproducenten en grondstoffenleveranciers.
3

Movares Nederland B.V. (2017), Energiemanagement en CO2-reductieplan Movares Nederland - Doelstellingen en
maatregelen scope 1, 2 en 3 [2017-2021]
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Movares heeft vooral een rol in het ontwerp van het kunstwerk (en daarbij in
bijvoorbeeld materiaalhoeveelheden en materiaalkeuze), en adviseert daarnaast over de
keuze van het type beton, de onderhouds- en gebruiksfase en de sloopfase. Adviezen
worden zowel aan aannemers als aan provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat en
ProRail verstrekt.
Samengevat is de rol van Movares op het verduurzamen van beton als product beperkt.
De invloed van Movares zit veel meer in een optimalisatie van het ontwerp
(optimalisatie op materiaalkeuze en zo min mogelijk beton) en adviezen rond
hergebruik en toepassing van duurzamere betonsoorten.
2.3 Scope 3-emissies

Uit een rapport van CE Delft blijkt dat er in 2010 ongeveer 4.355 miljoen m3 beton
werd toegepast in de Nederlandse GWW-sector. De totale CO2-emissie van dit
betongebruik bedraagt 1,5 Mton CO2, gelijk aan 0,7 procent van de totale Nederlandse
CO2-emissies [Bijleveld - 2013]4.
Om te bepalen wat de belangrijkste emissieveroorzaker is bij een betonnen kunstwerk,
is voor een karakteristiek kunstwerk de CO2-emissie bepaald voor 1 m3 beton (C30/37
CEMI-beton met 150 kg wapeningsstaal per m3 beton en toepassing systeembekisting
bij een levensduur van 50 jaar). De berekening is uitgevoerd met behulp van DuboCalc
5.1, bibliotheekversie 6.01. De gebruikte invoerparameters en het resultaat zijn
weergegeven in Tabel 1 en Tabel 2. De procentuele bijdrage is weergegeven in Figuur
2.
Tabel 1. Invoerparameters en CO2-emissie van 1 m3 beton in betonnen kunstwerk
Component

Fase

Betonmortel C30/37 (CEM I)

Emissie (kg CO2)

1 m3

342.36

Betonmortel C30/37 (CEM I)

Bouw

2,395 ton

296.60

Betonpomp incl. voertuig

Bouw

0,00952 m3

0.06

Graafmachine hydraulisch (gemiddeld)

Bouw

0,04 h

2.10

Verdichten beton (trilnaald)

Bouw

0,4 ton

0.04

Transport (28 ton vrachtwagen)

Bouw

2,395 tonkm

12.76

Sloophamer hydraulisch aanb. 600-1900 kg

Sloop

0,04 h

6.60

Graafmachine hydraulisch (gemiddeld)

Sloop

0,06 h

3.16

Graafmachine hydraulisch (gemiddeld)

Sloop

0,4 h

21.04

150 kg

164.49

Betonstaal (gemiddeld)

Bouw

0.15 ton

136.20

Kraan hydraulisch tele.band (gemiddeld)

Bouw

0,055 h

4.43

Transport (28 ton vrachtwagen)

Bouw

0.15 tonkm

2.00

Graafmachine hydraulisch (gemiddeld)

Sloop

0,1 h

5.29

Sloophamer hydraulisch aanb. 600-1900 kg

Sloop

0,1 h

16.58

2 m2

79.77

Betonstaal

Systeembekisting werk (gemiddeld, per type)

4

Hoeveelheid

Systeembekisting werk (gemiddeld, per type)

Bouw

2 m2

11.12

Kraan hydraulisch tele. band (gemiddeld)

Bouw

0,12 h

9.57

Transport (2/3 met 28 ton, 1/3 met 16 ton vrachtwagen)

Bouw

0,018 tonkm

0.005

Kraan hydraulisch tele. band (gemiddeld)

Sloop

0,7408 h

59.08

Tabel 2 (hoeveelheden beton) en Tabel 10 (klimaatimpact betongebruik)
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De emissies en hoeveelheden zijn getoond voor het omkaderde gedeelte van het
processchema in Figuur 1, onderliggende materialen en processen van bijvoorbeeld
betonstaal of betonmortel zijn niet nader onderzocht, maar bijvoorbeeld te vinden in
[Bijleveld - 2013]. Bekisting wordt hergebruikt, en bevindt zich in het processchema
onder ‘Constructie kunstwerk’. Voor hergebruik materialen wordt gebruik gemaakt van
de ‘net scrap’-methode om dubbeltellingen te voorkomen. De hoeveelheid gerecycled
staal in wapeningsstaal is 70 procent, zodat door recycling 30 procent staalgebruik
wordt vermeden. Omdat betongranulaat al wordt hergebruikt in beton, wordt voor dit
materiaal geen negatieve emissie gerekend om dubbeltellingen te voorkomen.
Omdat onderhoud en gebruik sterk afhankelijk zijn van het type kunstwerk, is de
emissie van deze fase buiten beschouwing gelaten in deze analyse.
Tabel 2. CO2-emissie per m3 beton in GWW-kunstwerken (50 jaar levensduur)
Component

Kg CO2

Beton

297

Wapeningsstaal

136

Transport

15

Constructie kunstwerk

27

Sloop

111

Sloopwerkzaamheden
Hergebruik wapeningsstaal en betongranulaat
Totaal

152
-41
586

Figuur 2. Bijdrage onderdelen aan CO2-emissie betonconstructie kunstwerk5
Figuur 2 toont de bijdrage van verschillende onderdelen van de betonketen aan de
CO2-emissie van een betonnen kunstwerk. De belangrijkste emissieveroorzaker bij een
betonnen kunstwerk is het materiaal zelf (40-60%), waarbij cement 85 tot 95% van de
CO2-emissies van het materiaal beton voor zijn rekening neemt [Bijleveld - 2013;
Knipscheer]. Dat komt voornamelijk doordat bij de winning van CaO –
hoofdbestandsdeel van cement – uit grondstof kalksteen (CaO-CO2) er voor elk
In detail beschreven in “Movares (2015), Reductie van Scope 3 CO2-emissies – Ketenanalyse Beton in de GWWsector”.
5
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molecuul cement één molecuul CO2 wordt uitgestoten én door een hoog
energieverbruik bij de cementproductie uit kalksteen, wat resulteert in 0,31-0,79 ton
CO2 emissies per ton cement [Knipscheer].6 Naast beton, heeft ook wapeningsstaal een
aanzienlijke impact, ondanks dat wapeningsstaal een groot aandeel gerecycled staal
bevat (70%). Uit de ketenanalyse volgt dat constructie- en sloopwerkzaamheden
ongeveer een kwart van de emissies bepalen. Deels komt dit door tijdrovende
processen met zware machines, zoals het aanbrengen en verwijderen van de bekisting
en het slopen van de betonconstructie.
De CO2-emissie van constructie- en sloopwerkzaamheden kan worden gereduceerd
door gebruik te maken van duurzame brandstoffen in de machines, maar is door
Movares als ingenieursbureau lastig te beïnvloeden. Hetzelfde geldt voor het
wapeningsstaal, hoewel wel gevarieerd kan worden met wapeningspercentages.
Doorgaans wordt het wapeningspercentage echter al geminimaliseerd op basis van
kostenoverwegingen. Voor het keteninitiatief wordt daarom gefocust op de bijdrage
van beton aan het betonnen kunstwerk. Beton levert ook de grootste bijdrage aan de
emissies, waarbij geldt dat 85 tot 95 procent van de emissies van het betonmengsel op
het conto van cement zijn te schrijven [Bijleveld – 2013; Knipscheer].
2.4 Lopende initiatieven

Er loopt een groot aantal initiatieven om de CO2-emissies van beton te reduceren. Een
(niet-uitputtende) opsomming is hieronder opgenomen:
• Xiriton beton. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Miscanthus en olivijn.
Miscanthus is olifantsgras dat tijdens de groeifase veel CO2 opneemt, en dit bij
fossilisering ook niet meer uitstoot. Olivijn is een veelvoorkomende minerale
grondstof die, mits fijngemalen, CO2 opneemt. De toepassing van deze
materialen in Xiriton beton leidt ertoe dat de uitstoot van CO2 negatief is in de
gehele keten, er wordt dus meer CO2 opgenomen dan uitgestoten. Nadeel van
dit betontype is dat het alleen geschikt is voor ongewapende en lichte
constructies. Toepassing op grote schaal in kunstwerken is daarmee niet
mogelijk [Greeve en Seventer - 2008].
• Meer hergebruik van beton- en puingranulaat i.p.v. zand, grind en cement bij
de productie van beton, of het toepassen van CEMII- of CEMIII-beton
[Bijleveld – 2013; Herwijnen – 2013]. Ook andere cementmengsels zijn
mogelijk met nog betere emissiekarakteristieken. Op dit vlak lopen diverse
initiatieven [Betonplatform - 2014]. Een overzicht van de CO2-emissies per m3
beton in een kunstwerk in de GWW-sector (inclusief wapening en bekisting)
voor enkele types beton is weergegeven in Figuur 3. In deze figuur is zichtbaar
dat met andere types grondstoffen in het beton tot wel 25 procent reductie in
CO2-emissie per m3 beton haalbaar is. De toename in emissie bij een toename
van het percentage betongranulaat wordt veroorzaakt doordat een grotere
hoeveelheid cement dient te worden toegevoegd.

6

Brochure “Cement, beton en CO2 – Feiten en trends”, http://www.cementenbeton.nl/publicaties (25 november 2019)
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Figuur 3. CO2-emissie per m3 beton in de GWW-sector voor diverse types C30/37
beton
• Hergebruik van betongranulaat in nieuwe betonconstructies. Hierbij zijn twee
ontwikkelingen gaande:
o Concrete to Concrete Aggregates (C2CA). Hierbij wordt bij de sloop
van projecten een zorgvuldige materiaalscheiding toegepast. Het
schone betonpuin wordt verwerkt met behulp van ADR-technologie en
als hoogwaardige grondstof toegepast in nieuwe betonconstructies.7
o Smart crusher/Slimme breker, waarbij beton wordt gescheiden in zijn
oorspronkelijke elementen zand, grind en cementsteen. De
cementsteen kan opnieuw een bindmiddelfunctie vervullen in beton.
De machine was in mei 2013 operationeel bij VAR BV te Wilp
[Herwijnen – 2013].8 Eerste resultaten toonden aan dat de Slimme
breker gewenste resultaten gaf [Roemaat en Severins – 2013].
Momenteel wordt de technologie van Slimme breker op de markt
gebracht door Smart Crusher BV.9
• Nul CO2-beton, waarbij gerecycled ballastmateriaal uit de spoorsector wordt
toegepast in beton en de resterende emissies van de betonproductie worden
gecompenseerd.10 De werkelijke emissies van beton nemen hierdoor niet af.
• Toevoegen van Mecalithe® aan het betonproces. Dit is een hulpstof voor beton
die kan worden ingezet als verhardingsversneller. De stof maakt het mogelijk
om de eindsterkte aanzienlijk te verhogen met zo’n 40 tot 50 procent, of de
cementhoeveelheid met 30 tot 40 procent te verlagen om de oorspronkelijke
sterkte te behalen. Mecalithe® is een lichtgrijze, poedervormige hulpstof die
tegelijkertijd met het cement kan worden toegevoegd in het productieproces.

7

http://www.c2ca.eu/, 26 november 2019
Artikel “Slim breken sluit materiaalkringloop” in Cement nr. 4 / 2013, M. Florea en J. Brouwers. Geciteerd in
Herwijnen – 2013.
9
https://www.slimbreker.nl/index.html, 2 december 2019
10
https://www.van-nieuwpoort.nl/betonmortel/duurzaamheid/nul-co2-programma/, 26 november 2019
8
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Met deze hulpstof zijn CO2-reducties van maximaal 30 procent haalbaar door
het lagere cementgebruik.11
• Aangezien Portlandklinker, hoofdbestanddeel in CEMI-beton, resulteert in
hoge CO2-emissies, wordt er geëxperimenteerd met innovatieve cementen
zonder Portlandklinker [Herwijnen - 2013]:
o Novacem, een magnesium-based cement. De voordelen van Novacem
zijn dat de benodigde grondstoffen oneindig voorradig zijn, het
productieproces bij lage temperaturen plaatsvindt en er geen CO2
uitstoot van grondstoffen is. Per m3 beton vindt er zelfs een absorptie
van 125 kg CO2 plaats! Nadeel is echter dat het om een kostbaar
productieproces gaat, en dat de energiekosten voor het malen van de
grondstoffen hoog zijn.
o Calera, een calciumcarbonaat cement dat wordt toegepast voor de
productie van betonnen straatstenen.
o Cemroc®, een mengsel van gemalen gegranuleerde hoogovenslakken
en calciumsulfaat, geproduceerd door Holcim. Het bedrijf Holcim zegt
met Cemroc® een cement te kunnen produceren met 95% CO2reductie.
o Geopolymeren, hierbij kan een reductie in CO2-uitstoot worden
gerealiseerd van 50 procent ten opzichte van het Nederlands
gemiddelde.
o Eco2cem, wat tot 80% Portlandklinker kan vervangen in de productie
van constructief beton.
o Ternesiet, een klinker die door zijn chemische samenstelling en de (150
à 200°C) lagere oventemperatuur tot 30% minder CO2 uitstoot bij de
productie van Portlandcement.
• CE Delft [Van Lieshout - 2016] heeft het reductiepotentieel en de
reductiekosten berekend van 17 verduurzamingopties voor de betonsector, zie
Tabel 3, in opdracht van het MVO Netwerk Beton. Het resultaat hiervan is
weergegeven in Figuur 4, waarbij opties met negatieve reductiekosten en/of
hoog reductiepotentieel de meest duurzame opties zijn.

11

http://www.greencem.nl/mecalithe/ en http://www.greencem.nl/wp-content/uploads/2017/10/CO2-uitstoot-versieW1_1_1.pdf, 29 november 2019
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Tabel 3 Overzicht van verschillende categorieën maatregelen om de CO2-footprint van
beton gebruik te verminderen [Van Lieshout – 2016]
Categorie
Verandering van de
betonsamenstelling

Afkorting
Korrelpakking

Verduurzamingsopties
Optimaliseren korrelpakking

CEM X

Verruimen toegestane
grondstoffen voor cement
binnen Europese norm
Alternatieve binder (sulfo
aluminaat beliet)
Alternatieve binder
(supergesulfateerd cement))
Alternatieve binder
(alternatief CSH-cement)
Alternatieve binder (alkalisch
geactiveerde materialen)
Alternatieve binder (CO2geactiveerd cement)
Alternatieve binder (CO2geactiveerd cement)
Bouwen met demontabele
standaard eenheden
Mechanische
cementrecycling via C2CA of
slim breken
Thermische cementrecycling
via kringbouw
Inzet bodemas als vulstof met
bindende eigenschappen
Langere uithardingstijd in
gietbouw door bouwplanning
Zelfhelend beton met
calciumcarbonaat
producerende bacteriën
Betonkernactivering in
combinatie met warmtepomp en WKO als extra
boven op EPC-eis
Vulmiddel waarin CO2 is
vastgelegd
Grindvervanger op basis van
vliegas en of bodemas en
CO2
CO2-geactiveerd beton
CO2-geactiveerd beton

CSA-Beliet
Supergesulfateerd
Alternatief CSH
Geopolymeer
Solidia
Carbstone
Gebruik gerecyclede
materialen/onderdelen

Demontabel bouwen
Mechanische cementrecycling
Thermische cement-recycling
Bodemas

Aanpassen bouwproces

Bouwplanning

Verlengen levensduur

Zelfhelend beton

Energiegebruik in de
gebruiksfase

Betonkernactivering

Vastleggen CO2 in beton

Mineraal CO2
Carbon8

Solidia
Carbstone
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Figuur 4. Reductiekosten en reductiepotentieel van 17 verduurzamingsopties van
beton [Van Lieshout – 2016].
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2.5 Invloed Movares

Op basis van bovenstaande ontwikkelingen kan ook in de rol van de adviseur en
constructeur, die Movares in veel projecten heeft, een bijdrage worden geleverd aan de
verduurzaming van beton in de GWW-sector. Een aantal aandachtspunten zijn
hieronder opgesomd [Herwijnen - 2013]:
1. Adviseer het juiste materiaaltype. Bij het ene kunstwerk zal beton duurzamer
zijn, bij een ander staal, composiet, hout of nog een ander materiaal. Stem de
materiaalkeuze daarom af op het ontwerp en beschouw dit integraal op
duurzaamheid.
2. Minimaliseer de hoeveelheid beton in kunstwerken door slanke ontwerpen en
niet onnodig overdimensioneren.
3. Gebruik bij voorkeur CEMIII (hoogovencement) in plaats van CEMI
(Portlandcement).
4. Reduceer de hoeveelheid cement: de benodigde sterkte hoeft niet altijd al na 28
dagen te zijn bereikt. De betonsamenstelling wordt voor een belangrijk deel
bepaald door de milieuklasse, waardoor een hogere betonsterkte wordt
gerealiseerd, waar in de berekeningen gebruik van gemaakt kan worden. Met
thermisch verzinkte wapening kan met een lagere milieuklasse worden
volstaan.
5. Reduceer het wapeningspercentage, bijvoorbeeld door het toepassen van
thermisch verzinkte wapening. Hierbij hoeft niet op scheurwijdte te worden
gedimensioneerd, waardoor wapening kan worden bespaard. Maak zoveel
mogelijk gebruik van voorspanning.
6. Maak gebruik van hoge sterkte en ultra hoge sterkte beton voor op druk belaste
constructiedelen.
7. Pas zoveel mogelijk hergebruik toe met behulp van de ADR-techniek
(Advanced Dry Recovery). Hierbij wordt betonpuingranulaat toegepast als
grof toeslagmateriaal in nieuwe betonconstructies. Andere
hergebruikmogelijkheden spelen bij liggers, kolommen en vloeren.
De invloed van Movares binnen de GWW-sector is in de initiatiefase het grootst,
gevolgd door de ontwerpfase en contractvoorbereidingsfase. Er worden ontwerpkeuzes
gemaakt op basis van functionele eisen van de opdrachtgever. De keuzes die onze
ontwerpers en projectvoorbereiders maken, hebben uiteindelijk invloed op de CO2emissies maar ook op de kwaliteit van het betonnen kunstwerk, de levensduur en het
‘gedrag’ van het betonnen kunstwerk in verschillende weersituaties, in de verdere
keten van het project. Echter, de ontwerpers moeten zich vasthouden aan de eisen die
hun opdrachtgevers hebben vastgelegd in specificaties. Zo is vaak de samenstelling van
het kunstwerk vastgelegd middels het beschrijven van het materiaaltype en de dikte.
Daarentegen is de aannemer die verantwoordelijk is voor de uitvoer van het project wel
vrij in de keuze voor de leveranciers, het aanlegproces, de afwerking en uiteindelijk
ook de sloop en afvalverwerking van de materialen.
Movares is in veel projecten ook bij deze processen betrokken, vanuit haar rol als
bouwmanager. Movares wil met deze ketenanalyse bereiken dat er al in een vroegtijdig
stadium bij haar eigen ontwerpers en de opdrachtgever aandacht komt voor de CO2uitstoot van het project en hoe bepaalde keuzes hierop invloed kunnen hebben (bijv. op
de keuze voor het type draagconstructie). Want hoe eerder we nadruk leggen op de
impact van CO2, des de groter de impact is die we hebben als Movares.
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Om onze opdrachtgevers in een vroeg stadium reeds een indicatie te kunnen geven van
de verwachte CO2- uitstoot van een betonnen kunstwerk ontwerp en de keuzes die er in
deze vroege fase zijn om de CO2-emissies te verminderen, wil Movares deze emissies
in een vroege planfase met weinig extra werk inzichtelijk maken. Door een slimme
koppeling te ontwikkelen tussen materialen en hoeveelheden van het ontwerp met de
Nederlands milieudatabase kan de CO2-emissies snel en eenvoudig doorgerekend
worden.
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3

3.1 Betonakkoord

Keteninitiatief

Het Betonakkoord is een samenwerkingsverband van publieke en private partijen van
overheid tot betonleverancier. Het Betonakkoord heeft als doel de betonketen verder te
verduurzamen en er als keten sterker uit te komen: een transitie naar een betonsector
met gezonde, toekomstbestendige verdienmodellen met een positieve maatschappelijke
impact. Speerpunten zijn: CO2-reductie, circulariteit, natuurlijk kapitaal en sociaal
kapitaal.
De doelstelling van het Betonakkoord op CO2-reductie is als volgt verwoord: een
vermindering van de CO2-uitstoot in de betonketen met 30% in 2030 t.o.v. 1990 als
ondergrens, te behalen in de keten, met daarbij een inspanning gericht op de nationale
CO2-reductie ambitie van 49% uit het regeerakkoord Rutte III (2017).
Movares heeft in 2018, als enige ingenieursbureau, het Betonakkoord ondertekend om
initiatieven te ontplooien om voor het betongebruik in Nederland verdere CO2-reductie
te bereiken.

3.2 Reductiemaatregelen

Om onze scope 3-emissies in projecten met beton te reduceren, heeft Movares zichzelf
CO2-reductiedoelstellingen gesteld (Tabel 4) en neemt Movares een aantal
maatregelen.
Tabel 4 Reductiedoelstelling en gerealiseerde reductie ketenanalyse Beton
Maatregel

2015

2016

2017

2018

Doelstelling

0,0%

0,0%

-1,0%

-2,2%

-3,4%

Realisatie

0,0%

0,0%

-0,1%

-0,2%

-2,2%13

12

2019

De belangrijkste maatregelen die uit de ketenanalyse volgen zijn:
- Verder ontwikkelen van topologisch ontwerpen/computational design via
innovatiebudget en projecten. In 2021 moet topologisch ontwerpen leiden tot een
CO2 reductie van 1 kton.
- Bij een advies of ontwerp van een betonnen kunstwerk wordt door Movares
standaard een advies voor CO2-besparing bijgevoegd. Vanaf 2018 wordt dit gedaan
voor de projecten gegund onder de CO2-prestatieladder en alle projecten in de
vroege planfase. In 2020 in alle projecten met betonnen kunstwerken. Dit levert
jaarlijks een CO2-reductie van 3% op (ca 1 kton).
Deze maatregelen, en de behaalde resultaten, worden in de volgende sub-paragrafen
nader toegelicht.
3.2.1. Topologisch
ontwerpen & 3Dprinten

Movares is koploper op het gebied van topologisch ontwerpen (ook wel
‘Computational Design’ genoemd). Dit houdt in dat ontwerpprocessen niet meer
plaatsvinden op de schetsrol, maar worden geprogrammeerd en uitgevoerd door de
12

Aangenomen is dat in ca. 5% van de projecten deze ketenanalyse een rol speelt, het weergegeven percentage is ten
opzichte van al onze betonprojecten, in de totale reductiedoelstelling van scope 3 is dit gewogen meegenomen.
13
Totale CO2-uitstoot van PMC Kunstwerken = 80 kton CO2 (Tabel 1). Gerealiseerde CO2-reductie 1,77 kton CO2
(cumulatief 2015-2019).
Keteninitiatief Beton 2019 / Vrijgegeven / Versie 1.0 / 6 januari 2020
Kennislijn Omgeving en Processen/groep Systemen en Processen:Systemen en Processen

16/13

computer. Dat leidt tot efficiënter materiaalgebruik. Immers, de computer berekent
exact waar materiaal wel en niet nodig is. Beton is een uitermate geschikt product voor
topologisch ontwerpen. De techniek van 3D-printen maakt het mogelijk om de
ontworpen vormen ook daadwerkelijk te realiseren.
Allereerst leidt topologisch ontwerpen tot een efficiënter ontwerpproces. Daarnaast
wordt het productieproces uitgevoerd door 3D-printers en robots, waardoor
bijvoorbeeld bekisting overbodig wordt en leidingenzones geïntegreerd worden. Dit
maakt het productieproces duurzamer en leidt tot CO2-reductie. De grootste
duurzaamheidswinst zit in het besparen op de hoeveelheid materiaal die benodigd is.
Onze doelstelling ten aanzien van topologisch ontwerpen is:
• In 2021 Topologisch ontwerpen toepassen in minimaal 5% van onze projecten
met beton.
• In deze projecten een besparing van minimaal 20% CO2 realiseren door het
verminderen van het gebruik van beton. Dit komt naar verwachting neer op
een besparing van 1 kiloton CO2.
De komende jaren wordt er naar bovenstaande doelstelling toegewerkt, met de
volgende CO2-reductie per jaar, zie Tabel 5.
Tabel 5. Reductiedoelstelling topologisch ontwerpen
Jaar
Besparing [kton CO2]
Realisatie [kton CO2]

2017
0,1
0

2018
0,2
0

2019
0,3
0,23

2020
0,5

2021
1,0

In 2019 is, in samenwerking met Bruil, een project opgestart voor de Baskeweg te Den
Helder waarbij voor 154 flatwoningen topologisch ontworpen 3D-prefab-geprinte
betonelementen worden toegepast. Dit is een wereldprimeur, getuige ook de vele
media-uitingen die er aan gewijd zijn.14
In deze paragraaf wordt de CO2-reductie van deze topologisch ontworpen 3D-prefabgeprinte betonnen gevalpanelen vergeleken met traditionele prefab betonnen
gevelpanelen. De invoerparameters die gebruikt zijn, staan in
Tabel 5 en de berekening is uitgevoerd met behulp van DuboCalc 5.1,
bibliotheekversie 6.01.

14

https://denhelderactueel.nl/2019/09/opknapbeurt-flats-met-behulp-van-3d/,

https://www.bouwwereld.nl/renovatie/grootste-3d-beton-print-project-komt-in-den-helder/,
https://www.bruil.nl/over-ons/actuele-berichten/wereldprimeur-3d-betonprinter-geeft-154-gedateerde-flatwoningeneen-nieuw-gezicht, 6 december 2019
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Tabel 5. Invoerparameters en CO2-emissie van 1 m2 betonnen gevelpaneel

Component

Fase

Betonmortel C55/67 (CEM III)*

Topologisch ontworpen
3D-prefab-geprint
betonnen gevelplaat
Emissie
Emissie
Hoeveelheid
Hoeveelheid
(kg CO2)
(kg CO2)
Traditioneel prefab
betonnen gevelplaat

0,135 m3

68,68

0,1 m3

85,40

Betonmortel C55/67 (CEM III)

Bouw

0,135 m3

47,53

0,1 m3

70,41

Prefab beton productie**

Bouw

0,135 m3

11,77

0,1 m3

8,72

Bouw

8,2 tonkm

5,35

3,9 tonkm

3,29

Sloop

0,0054 h

0,89

0,004 h

0,66

Sloop

0,0081 h

0,43

0,006 h

0,32

Sloop

0,054 h

2,84

0,04 h

2,10

nvt

Transport (28 ton
vrachtwagen)***
Sloophamer hydraulisch aanb.
600-1900 kg
Graafmachine hydraulisch
(gemiddeld)
Graafmachine hydraulisch
(gemiddeld)
Betonstaal (75 kg/m3 beton)
Betonstaal (gemiddeld)
Kraan hydraulisch tele.band
(gemiddeld)
Transport (28 ton vrachtwagen –
50 km)
Graafmachine hydraulisch
(gemiddeld)
Sloophamer hydraulisch aanb.
600-1900 kg
Systeembekisting werk
(gemiddeld, per type)****
Systeembekisting werk, 125
stuks (gemiddeld, per type)

10,13 kg

11,11

Bouw

10,13 kg

9,19

Bouw

0,0037 h

0,30

Bouw

0,51 tonkm

0,14

Sloop

0,007 h

0,36

Sloop

0,014 h

1,12

2 m2

334

2 m2

334

Bouw

Totaal
*

nvt

413

85

Topologisch ontworpen gevelpanelen zijn 100 mm dik, terwijl traditionele gevelpanelen 135 mm dik zijn. Van

topologisch ontworpen gevelpanelen is de samenstelling van de betonmortel niet bekend, dat is het geheime recept van
Bruil. Wel is bekend dat het vergeleken moet worden met C55/67 CEMIII-betonmortel. Er is aangenomen dat de
betonmortel voor de topologisch ontworpen gevelpanelen 2x zo hoge CO2-emissies heeft dan traditionele gevelpanelen
(dus ongeveer 2x zoveel cement).
**

In DuboCalc is er geen CO2-emissie te achterhalen omtrent prefab productie van gevelpanelen. Knipscheer rekent

voor prefab productie een emissie van 18 kg CO2/m3 beton [Knipscheer], terwijl een studie van Ramsey et al. voor
prefab productie een emissie van 87,2 kg CO2/m3 beton laat zien [Ramsey et al., 2014]. Aangezien Knipscheer geen
(wetenschappelijke) onderbouwing van de gebruikte data laat zien, is hier gerekend met 87,2 kg CO 2/m3 beton. Bruil is
van plan het daadwerkelijke energieverbruik van hun innovatieve fabriek Bruil Prefab Printing te Veenendaal (waar de
3D-geprinte betonnen prefab gevelpanelen worden geproduceerd) te monitoren, dus in de toekomst zal er
betrouwbaardere data beschikbaar komen.
***

Voor de traditionele gevelplaten wordt – indien Bruil leverancier is – betonmortel vervoerd vanuit Weert naar Den

Helder (250 km enkele reis, 500 km vice versa), terwijl de 3D-geprinte gevelplaten vanuit Veenendaal naar Den Helder
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worden vervoerd (160 km enkele reis, 320 km vice versa) [mondelinge communicatie Edo Peet]15. Er is gerekend met
een dichtheid van 2437 kg betonmortel/m3, en er is aangenomen dat de topologisch ontworpen gevelpanelen 30% extra
transport emissies hebben vanwege hun afwijkende vorm.
**** Voor de flat zijn 125 verschillende gevelpanelen ontworpen, variërend in hoogte en vorm [mondelinge
communicatie Wim van ’t Land, constructeur Movares - betrokken bij het keteninitiatief]. Er wordt aangenomen dat
voor traditionele gevelpanelen er meer is gestandaardiseerd en er slechts 30 verschillende types bekisting worden
gemaakt. Er is gerekend met een gemiddelde bekisting van 2 m2.
Traditionele gevelplaat [kton CO 2]
Beton

Staal

Topologisch ontworpen 3D-geprint [kton CO2]

Bekisting
68,68; 16%

Beton

Staal

0; 0%

11,11; 3%

333,6; 81%

Bekisting

85,402824; 100%

Figuur 5. Resultaten CO2-emissies van een traditionele prefab-geproduceerde
betonnen gevelplaat en een topologisch ontworpen 3D-geprinte prefab-geproduceerde
gevelplaat, met functionele eenheid 1 m2.
Het verschil in CO2-uitstoot per m2 gevelpaneel is 328 kg CO2, een 79% reductie in
CO2-uitstoot (
Tabel 5 en Figuur 5). Als we aannemen dat de flat 690 m2 gevelpanelen beslaat16, dan
komt dit neer op een totale CO2-besparing van 227 ton CO2. Er moet worden
opgemerkt dat deze berekening berust op de nodige aannames, aangezien er nog
weinig bekend is over topologisch ontworpen 3D-geprinte prefab geproduceerde
gevelpanelen. Echter, de berekening laat wel zien dat topologisch ontwerpen tot grote
CO2-reducties kan leiden.
Momenteel zijn er gesprekken tussen de directies van Movares en Bruil over hoe de
samenwerking verder vorm te geven. Er is een mondelinge afspraak op directieniveau
dat Movares vaste ketenpartner (kennispartner) wordt voor verdere ontwikkeling van
topologisch ontwerpen, maar dit is nog niet formeel vastgelegd. Hoe dan ook zijn Bruil
en Movares samen afstudeerders aan het werven en gesprekken aan het voeren met TU
Delft.
3.2.2. Advies
verduurzamen
beton
opdrachtgevers

Movares heeft als adviseur en constructeur invloed op het ontwerp van betonnen
kunstwerken (zie ook paragraaf 2.5). Onze doelstelling ten aanzien van onze
ontwerpen waarbij beton een rol speelt is:
• In 2020 geeft Movares bij haar ontwerpadviezen voor betonnen kunstwerken
een kwantitatief advies voor CO2-besparing mee en maakt dit bespreekbaar bij
15

Edo Peet, MVO manager Bruil, mondelinge communicatie 6 december 2019
Aangenomen is dat de afmetingen van een appartement HxB = 3 x 5 m is. Het appartementencomplex beslaat 154
appartementen. Dit komt neer op een geveloppervlak van 2300 m2. Wanneer we aannemen dat 35% van de gevel
bestaat uit de gevelpanelen (690 m2, mondelinge communicatie Wim van ’t Land – constructeur Movares betrokken bij
het keteninitiatief), resulteert dit in een potentiële CO2-besparing van 227 ton CO2.
16
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de Opdrachtgever (vergelijkbaar met de Maatregellijst SKAO: Aandacht voor
CO2- reductie in projecten NIET verkregen met gunningsvoordeel, niveau C).
• In 2017 geeft Movares dit advies bij projecten met een betonnen kunstwerk,
gegund onder de CO2-prestatieladder (vergelijk maar met Maatregellijst
SKAO: Dialoog m.b.t. CO2 met grote opdrachtgevers, niveau B).
De verwachte CO2-reductie is lastig te kwantificeren, mede door blokkades bij het
verduurzamen van beton: belemmerende regelgeving, strakke tijdslijnen en géén
expliciete duurzaamheidsuitvraag in contracten en aanbestedingen,
verantwoordelijkheid voor risico’s, en opdrachtgevers zijn van technische organisaties
omgevormd naar procesorganisaties. Deze blokkades zijn uitgebreid beschreven in
Ketenanalyse Beton in de GWW-sector [Boon – 2017].
Wanneer ons advies integraal wordt overgenomen, is de inschatting dat dit leidt tot een
jaarlijkse besparing van ca 30% op betonnen kunstwerken. Bij een succespercentage
van 10% van onze projecten, komt dit overeen met 1 kton CO2. Dit betekent voor de
jaren 2017-2020 een potentiële CO2-reductie zoals geformuleerd in Tabel 6.
Tabel 6. Reductiedoelstelling en resultaten CO2-reductie adviezen betonnen
kunstwerken
Jaar
Besparing [kton CO2]
Realisatie – totaal [kton CO2]*
Realisatie (aanname 15% betonnen kunstwerken) – totaal
[kton CO2]**
Gemiddelde gerealiseerde CO2-reductie

2017
0,2
14,4
2,2

2018
0,5
6,5
1,0

2019
0,8
8,9
1,3

55%

37%

59%

2020
1,0

*

De genoemde CO2-reducties gelden voor alle ontwerpcomponenten in het project, waar betonnen
kunstwerken slechts één van de ontwerpcomponenten zijn.
** Om een inschatting te maken wat de CO -reductie van onze adviezen omtrent betonnen kunstwerken is,
2
is aangenomen dat 15% van de ontwerpcomponenten betonnen kunstwerken zijn.

In 2019 hebben projecten – waar betonnen kunstwerken één van de ontwerpelementen
waren – een potentiële CO2-reductie gerealiseerd van 8,9 kton CO2 (Tabel 6). Echter,
de genoemde CO2-reducties gelden voor alle ontwerpcomponenten in het project, waar
betonnen kunstwerken slechts één van de ontwerpcomponenten zijn. Met een aanname
dat CO2-reductie adviezen omtrent betonnen kunstwerken 15% van de CO2-reductie
voor hun rekening nemen, komt dit neer op een potentiële CO2-reductie van 1,3 kton
CO2 op het conto van duurzaam beton.
Als men kijkt naar de gemiddelde CO2-reductie die bereikt wordt door een referentieontwerp te vergelijken met een geoptimaliseerd ontwerp, komt men uit op 59%
potentiële CO2-reductie in 2019 en 48% voor de periode 2017-2019.
Ondanks de mooie resultaten die bereikt zijn in 2019, wordt nog niet bij alle betonnen
kunstwerken-projecten een kwalitatief advies voor CO2-besparing bespreekbaar
gemaakt bij de Opdrachtgever. Om dit doel beter te borgen in de organisatie – ook in
lijn met het Betonakkoord – wordt er in de Afdeling Kunstwerken Beton een
duurzaamheidsverantwoordelijke aangewezen die als doel heeft de adviseurs in deze
afdeling aan te sporen om bij de klant duurzaamheid bespreekbaar te maken.
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3.2.3. Stagiair Duurzaam
Beton

In de eerste helft van 2019 is een afstudeeropdracht uitgevoerd binnen de afdeling
Kunstwerken Beton omtrent duurzaam beton [Van Kuik – 2019]. De student in kwestie
onderzocht de volgende hoofdvraag:
'Hoe kan het ontwerp van een betonnen kunstwerk worden aangepast om de CO2footprint te reduceren en wat is de impact hiervan op het ontwerp? '
In het afstudeerproject is een project van Movares herontworpen: een betonnen
onderdoorgang in Bunnik met twee ongelijkvloerse kruisingen met de A12 en de
spoorlijn Utrecht-Arnhem. Middels een variantenstudie van drie ontwerpen is gekeken
of het verlagen van het klinkergehalte de CO2-footprint kan reduceren (uit de
ketenanalyse in Hoofdstuk 2 kunt u zien dat het klinkergehalte van grote invloed is op
de CO2-uitstoot van beton).
De drie ontwerpen in de vergelijking waren (Tabel 7):
- Duurzaam ontwerp met CEMIII/C en betonkwaliteit C20/25
- Bestaand ontwerp met CEMIII/B en betonkwaliteit C30/37 (vloer en wanden) en
betonkwaliteit C35/45 (dek)
- Controle ontwerp met CEMIII/A en betonkwaliteit C50/60
Tabel 7. Uitgangspunten variantenstudie [Van Kuik – 2019].

Uit de variantenstudie blijkt dat het ontwerp waarbij CEM III/C is toegepast niet nodig
was om de doorsnedehoogte van de betonnen onderdelen te vergroten. Wel moest er
meer betonstaal worden toepast. De variant met CEM III/C heeft 15% minder CO2
uitstoot, dan het ontwerp met CEM III/B en 30% minder dan de variant met CEM
III/A. De vergelijking geeft weer dat door het verlagen van het klinkergehalte in de
cementsamenstelling, de CO2-footprint van een kunstwerk kan worden gereduceerd.
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Figuur 6. Resultaten variantenstudie herontwerp betonnen doorgang Bunnik [Van
Kuik – 2019].
Een laag klinkergehalte in het hoogovencement zorgt voor een lange verhardingstijd.
Dit heeft nadelige gevolgen voor de bouwplanning van een kunstwerk. Om in de
praktijk de CO2-footprint van betonnen kunstwerken te reduceren, zou aan de hand van
de maximale verhardingstijd van de constructieonderdelen het klinkergehalte bepaald
moeten worden. Dit leidt tot een bruikbare betonsoort met een zo laag mogelijke CO2footprint.
De resultaten uit deze studie zijn gepresenteerd aan de afdeling Kunstwerken Beton. In
een later project zijn de resultaten uit dit afstudeeronderzoek toegepast. Binnen
werkpakket Duurzaamheid van de Maaslijn is geadviseerd om de fundering van 85 km
bovenleidingportalen te voorzien van CEMIII/C-beton [Robert de Vries]17.
3.2.4. Plan van aanpak
CO2 reductie beton

Concreet leverden de keteninitiatieven een 2,2% reductie op van onze totale
Kunstwerken emissies (80 kton CO2), 1,2% verwijderd van ons gestelde doel van 3,4%
(Tabel 4).
Wat betreft het keteninitiatief van topologisch ontwerpen lopen we achter op onze
eigen doelstellingen, terwijl we op het gebied van duurzaam adviseren onze
doelstellingen hebben gehaald (
Tabel 5 en Tabel 6).
Momenteel zijn er gesprekken tussen de directies van Movares en Bruil over hoe de
samenwerking verder vorm te geven [mondelinge communicatie Wim van ’t Land]18.
Er is een mondelinge afspraak op directieniveau dat Movares vaste ketenpartner
(kennispartner) wordt voor verdere ontwikkeling van topologisch ontwerpen, maar dit
is nog niet formeel vastgelegd. Hoe dan ook zijn Bruil en Movares samen afstudeerders
aan het werven en gesprekken aan het voeren met TU Delft.
Robert de Vries, Kunstwerken Beton – Movares, mondelinge communicatie 9 december 2019.
Wim van ’t Land, Kunstwerken Beton, betrokken bij het keteninitatief – Movares, mondelinge communicatie 20
december 2019
17
18
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