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1 Inleiding 
 
Een belangrijk onderdeel binnen certificering voor de CO2 Prestatieladder is de eis om vanaf niveau 4 niet 
alleen de scope-1 en scope-2 emissies van het bedrijf te inventariseren, maar ook inzicht te krijgen in de 
indirecte emissies (scope-3), zoals die bijvoorbeeld ontstaan in de waardeketen, waarbij er sprake is van 
(gedeeltelijk) uitbesteden van werkzaamheden en inkopen van materialen.  
 
Naast het verkrijgen van inzicht, puur cijfermatig, is het ook van belang om de keten (van activiteiten), 
waarbinnen deze emissies ontstaan, te analyseren. Vanuit deze analyse van de integrale waardeketen is 
het vervolgens mogelijk om op basis van de resultaten gezamenlijk met partners in die keten vast te 
stellen op welke wijze er tot reductie van de CO2 emissies gekomen kan worden.  
 
Dit document heeft als doel om aan de hand van de in het GHG (Green House Gas)-protocol vastgelegde 
4 stappen (het beschrijven van de waardeketen, het bepalen van de relevantie van de scope 3 emissie 
categorieën, het identificeren van de partners in de waardeketen, het kwantificeren van de emissies) te 
komen tot reductie van CO2-uitstoot,  die effectief bijdraagt aan de bedrijfsmatige emissie van ALOM. Als 
afgeleide doel geldt dat onderhavige analyse moet bijdragen aan het voortschrijdend maatschappelijk 
inzicht waardoor ook andere partijen in de branche profijt hebben van deze kennis/informatie. 
 
Om aan de eisen van niveau 5 – en dus ook aan de eisen voor niveau 4 – te kunnen voldoen dienen er 
naast de Scope 3 emissie inventarisatie ook twee ketenanalyses van GHG-genererende 
(keten)activiteiten te zijn opgesteld. Ten minste één van de analyses dient daarbij professioneel 
ondersteund of becommentarieerd te worden door een ter zake bekwaam en onafhankelijk 
kennisinstituut. Deze ketenanalyse is mede opgesteld met ondersteuning van EasyRail BV en Dé CO2 
adviseurs - als onafhankelijk professioneel kennisinstituut – waarmee invulling wordt gegeven aan eis 
4.A.3.  
 
 
1.1 Leeswijzer 
 
Om een duidelijk overzicht te verkrijgen van de indeling van dit document, wordt hier een nadere 
toelichting gegeven over de in de diverse hoofdstukken besproken onderdelen. 
  
Hoofdstuk 2 bevat een toelichting betreffende de CO2-prestatieladder en geeft informatie over de 
verschillende niveaus en bijbehorende invalshoeken. 
 
In hoofdstuk 3 wordt de productkeuze nader beargumenteerd en wordt er toegespitst op het product zelf 
en de partners binnen de waardeketen. 
 
Vervolgens biedt hoofdstuk 4 een gevisualiseerd stroomschema van de waardeketen en er wordt nader 
ingegaan op relevante emissiebronnen. 
 
Achtereenvolgens de hoofdstukken 5 bevat de daadwerkelijke ketenanalyses waar het in dit document 
om draait. 
 
Hoofdstuk 6 geeft een conclusie van het geheel en hoofdstuk 7 is gereserveerd voor referenties/bijlagen. 
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2 CO2 Prestatieladder 
 
2.1 Afbakening 
 
Dit document is opgebouwd conform de in de inleiding genoemde vastgelegde 4 stappen ten behoeve 
van de uitvoering van de scope 3 emissie ketenanalyse: 
De 4 stappen zijn als volgt; 

1. Het beschrijven van de waardeketen 
2. Het bepalen van de relevante van de scope 3 emissie categorieën. 
3. Het identificeren van de partners in de waardeketen  
4. Het kwantificeren van de emissies 

 

2.2 Overzicht scope 3 emissies 

Ten grondslag van de CO2-Prestatieladder van SKAO ligt het Green House Gas Protocol (GHG). Binnen 
het GHG en de Prestatieladder wordt gekeken naar de emissies, die een bedrijf direct en indirect 
produceert. Met betrekking tot de zogenoemde scope 3 emissies is een onderscheid naar upstream en 
downstream emissies, zie onderstaande afbeelding. 

1 

 
Afbeelding bron: WBCSD/WRI GHG scope 3 standaard 
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2.3 Niveaus en invalshoeken 
 
De CO2-prestatieladder bestaat uit vier invalshoeken en zes treden, ofwel niveaus. Deze niveaus gaan 
van 0 naar 5 en per niveau worden een aantal vaste eisen gehanteerd. De invalshoeken hebben allen 
hun eigen weegfactor, gezien de ene invalshoek belangrijker wordt geacht dan de andere met betrekking 
tot het in aanmerking komen voor certificering. De toekenning van een bepaald niveau op de ladder aan 
een organisatie wordt bepaald door het hoogste niveau waarop de betreffende organisatie aan de 
gehanteerde eisen voldoet. 
 
De invalshoeken zijn als volgt; 
 Invalshoek Weegfactor 
A Productie 40% 
B Transport 30% 
C Bewerking 20% 
D Transport 10% 

 
3 Productkeuze 
 

3.1 Onderbouwing 
 

Conform de eisen uit de CO2 Prestatieladder v. 3.0 wordt ALOM geacht een onderwerp te kiezen om uit 
te werken in een ketenanalyse. Deze ketenanalyse dient te worden opgesteld voor een van de twee 
meest materiële emissies én een voor een van de zes meest materiële emissies.  
 
Na inventarisatie van de inkooplijst (leveranciersanalyse) is gebleken dat niet alle, binnen scope 3 
vallende, emissiebronnen even relevant zijn om nader te analyseren. Met behulp van een overzicht van 
de inkopen in 2011 en 2012 is vastgesteld wat de meest materiële emissies binnen ALOM zijn. Dat wil 
zeggen; de materialen die de meeste potentie hebben om ontwikkeld te worden met het oog op het 
terugdringen van de bedrijfsmatige CO2-emissies. 

De rangorde binnen de emissie categorieën is als volgt: 
1. ingekochte producten (goederen en diensten); 
2. transport en distributie (downstream) 
3. transport en distributie (upstream) 
4. woon-werkverkeer medewerkers 

 
Vanuit de scope 3 emissie inventarisatie komt naar voren dat categorie 1, waarbinnen de ingekochte 
producten en diensten vallen, de meest materiële emissie categorie is.  
Daarom heeft ALOM ervoor gekozen om de ketenanalyses uit te werken voor twee producten die binnen 
deze groep vallen, te weten regelbare bevestiging en de toepassing van ballastscheidingsvlies (in 
vergelijk met onderbaan /ballastbed zonder scheidingsvlies). De ketenanalyses behorend bij deze 
producten worden onderworpen aan een analyse met het oog op emissiereducties. 
 
ALOM creëert voornamelijk waarde voor haar opdrachtgevers door het leveren van producten en 
materialen waarbij er oog is voor met name energiebesparing in de productie- en exploitatiefase en 
logistieke optimalisatie. 
 
Deze keuze is gemaakt op grond van de volgende redenen: 
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- De bijdrage van deze activiteiten aan de CO2 emissie is in potentie zeer substantieel binnen het 
geheel van de activiteiten van ALOM en de reductiemogelijkheden bij de railnetbeheerders (o.a 
ProRail, RET, GVB, HTM, BRU). Het betreft een ontwikkeling waarbij voor de stappen binnen de 
keten (zie stroomschema)  voldoende gegevens berekenbaar zijn via kengetallen; 

- Naar verwachting zijn meer potentiële, tot nog toe niet aangeboorde reductiebronnen aanwezig 
binnen de lifecycle van deze producten; 

- De gekozen producten bieden voldoende mogelijkheden om het uiteindelijke resultaat te 
beïnvloeden, zowel door ALOM zelf als samen met partners. 

- Het dient een maatschappelijk belang om meer gegevens te verkrijgen over de mogelijkheden 
van CO2-reductie betreffende deze producten, aangezien innovaties zoals de introductie van het 
zgn. tracktex als een zeer relevante bron voor CO2 emissies worden beschouwd. Deze gegevens 
kunnen leiden tot nieuwe inzichten en het ontstaan van nieuwe initiatieven op het gebied van 
innovatieve toepassingen en werkmethoden. 

- Zowel leverancier/fabrikant, spooraannemers alsmede railnetbeheerders (o.a. ProRail. RET, 
GVB, HTM, BRU)  in de keten, zien innovatieve werkmethoden als een relevante bron voor CO2 
emissies. Het dient aldus een maatschappelijk belang om hierover meer gegevens te verkrijgen. 
Dit zal uiteindelijk kunnen leiden tot nieuwe inzichten en het ontstaan van nieuwe initiatieven. 

 
Dit rapport presenteert de ketenanalyse van de toepassing van ballastscheidingsvlies (in vergelijk met 
onderbaan /ballastbed zonder scheidingsvlies). In onderstaand schema zijn de verschillende functies van 
het scheidingsvlies weergegeven.   
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3.2 Productinformatie 
 

Binnen Nederland worden sinds zo’n 15 jaar tot nog toe 2 verschillende typen scheidingsvlies 
toegepast.Rk.1 dit materiaal dient er uitsluitend voor dat het zand van de onderbaan en het ballastbed 
gescheiden blijven zodat er geen vermenging plaatsvind naar verloop van tijd als gevolg van 
treinbelastingen van het baanvak en de opwaartse druk vanuit het zandlichaam. Vermenging van ballast 
met zand betekent een kwaliteitsachteruitgang. Zowel qua conform voor het reizen (vervoerder), maar 
veel meer nog qua onderhoudsintensiteit voor railnetbeheerders ingeval van zgn. “klappers”, wanneer 
zand tot hoog in het ballastbed weet door te dringen. Rk.4 dit materiaal heeft een functionele versterking 
van de rk. 1. Dit materiaal wordt toegepast op locaties waarbij er vanuit onderhouds ervaringcijfers sprake 
is van een matige draagkracht/bodemgesteldheid van de onderbaan. Het materiaal verstevigt de opbouw 
van het baanlichaam bestaande uit onderbaan (grond) en ballastbed. ALOM is vertegenwoordiger van 
beide type scheidingsvliezen. De functionaliteiten van scheidingsvliezen is opgenomen in het figuur op 
pag. 6. 

Sinds kort is er de productinnovatie “Tracktex”. Dit is een scheidingsvlies waarbij er een membraam in het 
vlie sis ingeweven. Dit membraam zorgt er voor dat ingeval van dynamische belasting (de trein komt met 
aslasten over het trace waarbij tracktex is toegepast) en drukt als het ware het membraam open naar de 
zijkanten. Het in het membraan aanwezige water wordt naar de zijkanten afgevoerd. Na de passage 
neemt tracktex weer haar oorspronkelijke vorm in. Het voordeel t.o.v. bovengenoemde scheidingsvliezen 
is de mogelijkheid om het water af te voeren, maar toch de scheiding tussen grond en ballast intact te 
laten. Dit materiaal is met name geschikt voor locaties waarbij er sprake is van een slechte 
waterhuishouding in de bodem van het spoortalud. Dit materiaal is aldus met name geschikt in 
Nederland. Het product beschikt echter nog niet over een productvrijgave van ProRail (het product is 
onbekend). Nederlandse ervaring cijfers zijn momentele nog niet voorhanden. We moeten het al dus 
doen met de ervaring cijfers uit het land van herkomst (UK) waarbij het materiaal wel beschikt over een 
vrijgave door de nationale spoorwegnetbeheerder (Network Rail).  
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3.3 Uitsluitingen 
 

Er zijn geen onderdelen in de analyse buiten beschouwing gelaten. 

 

3.4 Onzekerheden 
 
In de waardeketen analyse is de CO2 emissie van de gehele lifecycle van scheidingsvlies (van 
grondstofwinning tot slop en afbraak) vergeleken met de conventionele baanlichaam-opbouw waarbij er 
geen sprake is van scheidingsvlies.  
 
In de gehele keten is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van verifieerbare gegevens, waar de ze niet 
voorhonden zijn, is gebruik gemaakt van reële inschattingen/berekeningen. Dit laatste heeft veelal 
moeten gebeuren omdat er nauwelijks verifieerbare gegevens voorhanden zijn binnen de railinfra-
industrie omdat in deze sector in het buitenland dit onderwerp nog in de kinderschoenen staat en omdat 
het product nog niet zo lang word toegepast. 
 
 
3.5 Partneridentificatie 
 
Binnen de waardeketen van wisselisolatie wordt samengewerkt met onderstaande partijen: 

Partner   Plaats   Verantwoordelijk    Fase 

Geofabrics  Stourton, Leeds  fabrikant tracktex    3 
   Verenigd Koninkrijk 
 
Hartog   Langerak  transporteur     4, 5 
 
Spooraannemer Divers   verwerker     6 
 
Railnetbeheerder Divers   exploitatiefase     7 
 
Spooraannemer Divers   sloop en afbraak    8 
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4 Stroomschema waardeketen 
 
4.1 Schematisering scheidingsvlies 
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4.2 Toelichting productie proces 

1. PP staat voor ‘polypropyleen’ en is een thermoplast. In de kunststof industrie behoort het grootste 
deel van de verwerkte kunststoffen (90%) tot de thermoplasten. Deze kunststoffen verweken en 
smelten door verwarming en kunnen dan tot producten worden gevormd.  
 

2. Er vindt  transport naar de eerste verwerker plaats, omdat GeoFabrics zelf zowel producent als  
ook verwerker van het materiaal is. De PP-vezels (grondstof) worden door Geofabrics zeer lokaal 
ingekocht (max 30km van productie faciliteit) en deze producent van de vezels is ook weer de 
producent van de polymeren. 

 
3. Bij de producent van het materiaal vindt ook het fabricageproces plaats. Het materiaal wordt 

daarbij verwerkt tot scheidingsvlies. Na productie van de rollen vlies worden deze verpakt en in 
tussenopslag geplaatst. 

 
4. De rollen vlies worden naar ALOM, Arkel (NL) getransporteerd (upstream). Alom maakt hierbij 

gebruik van een geselecteerde transporteur die regelmatig van Engeland naar Nederland rijdt. 
Uitgaande van standaard rollen (3,9x25mtr) passen er 48 rollen op een wagen. (zit vol op volume 
i.p.v. gewicht). De rollen worden direct vanuit de vrachtwagen handmatig met een palletwagen, 
dan wel met vorkheftruck op de juiste  magazijnlocatie gezet. Het transport naar de bouwlocatie 
wordt in de meeste gevallen door transporteur  verzorgd.  

 
5. Het transport van ALOM naar de inbouwlocaties worden door een transporteur uit de omgeving 

van Arkel verzorgd. Deze transporteur heeft diverse vrachtwagens waardoor altijd op de meest 
efficiënte  wijze (minimale CO2 uitstoot) de materialen worden vervoerd. 

 
6 De verwerking van het vlies vindt op locatie vindt door de aannemer plaats. De aanleg vindt niet 

onder verantwoording van ALOM plaats. Hoewel elke situatie anders is maken de meeste 
aannemers gebruik van een krol (kraan op lorries) en wordt het vlies handmatig gelegd. 

 
7. Het ballastbed wordt na gemiddeld na een levensduur van circa 30 jaar vernieuwd e.ea. uiteraard 

afhankelijk van de kwaliteit van de onderbaan en de intensiteit van de baanvakbelasting qua 
aslasten. Omdat deze fase nog niet heeft plaatsgevonden met een ballastbed incl. vlies is een 
redelijke inschatting gemaakt van de in deze fase ontstane CO2 emissie. Het scheidingsvlies 
heeft een levensduur van min. 50 jaar. 
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5 Toelichting CO2 emissie in de waardeketen van scheidingsvlies 
 
Uit onze inventarisatie blijkt dat bij hiervoor genoemde punten in het kwantificatieproces van het 
scheidingsvlies CO2-emissies optreden. Deze zullen nu in de diverse fases toegelicht worden. 
 
5.1 Kwantificatie in fases  
 
Fase 1:  Productie grondstoffen/materialen 
 
Geofabrics is niet de producent van de vezels met wel de producent welke van deze PP-vezels het doek 
maken. De kwantificatie fase vanaf de oliebron tot en met productie granulaat is in de literatuur bekend 
en wordt uitgedrukt in een GER waarde. De GER-waarde staat voor ‘Gross Energy Requirement’ en is 
een maat voor de bruto energie-inhoud van een stof, uitgedrukt in primaire energie. Primaire energie is 
de energie-inhoud van energiebronnen in hun natuurlijke vorm, voordat enige technische omzetting heeft 
plaatsgevonden. 
In de GER-waarde is het energieverbruik in de gehele keten van winning tot productie van de stof 
meegeteld, vandaar ‘cradle to factory gate’. De GER-waarde is de optelsom van de chemische energie 
(ingesloten in gewonnen grondstoffen) en de bij processen toegevoegde energie (brandstoffen, 
elektriciteit)  
 
De GER-waarde bestaat uit twee componenten: een aandeel hernieuwbare energie en een aandeel niet-
hernieuwbare energie. 
Niet-hernieuwbare energie is energie die tot uitputting van bronnen leidt en daarmee tot een milieu-
impact. Hernieuwbare energie is afkomstig van onuitputtelijke bronnen en leiden niet tot vervuiling omdat 
deze of altijd aanwezig is (wind, zon, water, geothermisch), of de calorische waarde van een 
hernieuwbaar gewas vertegenwoordigt. 
 
De GER-waarde voor 1 kilogram kunststof is alle energie die nodig is voor het produceren van het 
kunststof uit ruwe olie, transport en gebruik van machines en fabrieken (etc.), plus de calorische waarde 
van de kunststof afkomstig uit olie  
 
De energie inhoud van PP granulaat is (voor regranulaat met efficiency factor 90%): 22,5 GJ / ton  
 
De conversie van GJ via MJ naar kWh resulteert in 22,5 MJ / kg  6,25 kWh / kg. 
1.000m1 = 40 x 25m1 ; 1 rol = 200kg, 8.000kg = 50.000kWh. 
50.000kWh x 0,000015 (conversiefactor groene stroom) = 0,75 ton CO2 emissie per 1000m1 
 
CO2 conversiefactor is voorgeschreven in de CO2Prestatieladder v3.0, bijlage C 
 
 Fase 2:  Transport materiaal naar eerste verwerker 
 
De PP-vezels (grondstof) worden door Geofabrics zeer lokaal ingekocht (max 30km van productie 
faciliteit) en deze producent van de vezels is ook weer de producent van de polymeren.  
Deze polymeren worden weer verkregen uit olie producten. 
1 rit x 30 km met een verbruik 1:4 = 7,5ltr x 3,230grCO2/ltr = 0,02 ton CO2 per 1.000m1 scheidingsvlies  
 
CO2 conversiefactor is voorgeschreven in de CO2Prestatieladder v3.0, bijlage C 
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Fase 3:  Verwerking van het materiaal tot scheidingsvlies voor spoorbanen 
 
De verwerking van de PP en PET materialen tot het scheidingsvlies vindt plaats door middel van een 
proces van “needlepunch” waarbij met dun gloeidraad het materiaal wordt verdicht tot een geotextiel 
kunststof toepassing die voldoet aan de CEN TC 189 voorwaarden voor de afgegeven CE-markering. 
De schematische weergaven uit de figuren van pag. 12 en 13 geven het productieproces weer. 
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Het energieverbruik per kilogram recyclaat PP is als volgt; 
1,45 kWh / kg (*0,44 kg / kWh*) = 0,64 kg CO2 / kg per recyclaat PP. 
 
(*) = Bij gebruik van de integrale (=gemiddelde) methode (bijlage 8, blad 3  
 
1.000m1 = 40 x 25m1 ; 1 rol = 200kg, 8.000kg = 11.600kWh. 
11.600kWh x 0,000015 (conversiefactor groene stroom) = 0,17 ton CO2 emissie per 1000m1 
 
CO2 conversiefactor is voorgeschreven in de CO2Prestatieladder v3.0, bijlage C 
 
 
Fase 4:  Transport naar Alom, Arkel 
 
De afstand van de verwerker naar Arkel bedraagt 720 kilometer (Stourton, Leeds (UK) – Arkel volgens 
Google maps) d.m.v. gebruikmaking Calais-Dover. Logistiek in groupage is het meest efficient, zo ook zit 
er een andere partner van Alom in dezelfde regio voor combi-transporten. Uitgaande van standaard rollen 
(3,9x25mtr) passen er 48 rollen op een wagen. (zit vol op volume ipv gewicht).  
Standaard afmetingen zijn 3,9mtr breedte en 25m1 lang. (gewicht is ca 200kg/rol) 
1 rit x 720 km met een verbruik 1:4 = 180ltr x 3,230grCO2/ltr = 0,58 ton CO2 per 1.000m1 scheidingsvlies  
 
CO2 conversiefactor is voorgeschreven in de CO2Prestatieladder v3.0, bijlage C 
 
 
Fase 5:  Transport naar inbouwlocatie 
 
De gemiddelde afstand van Arkel naar de inbouwlocatie bedraagt 100 kilometer.  
Uitgaande van 1000m1 scheidingsvlies zullen dit min. 40 rollen zijn waarbij met enige overlap zeker 44 
rollen zullen worden verwerkt door de aannemer. Het betekent aldus een belading van 91% van de max. 
belading (44/48). Het gewicht van 1000m1 is 8.000kg. 
 
1 rit x 100 km met een verbruik 1:4 = 25ltr x 3,230grCO2/ltr = 0,08 ton CO2 per 1.000m1 scheidingsvlies  
 
CO2 conversiefactor is voorgeschreven in de CO2Prestatieladder v3.0, bijlage C 
Fase 6:  Verwerking scheidingsvlies in de baan op de inbouwlocatie 
 
Aangenomen wordt dat er 100m1 vlies wordt gelegd door 2 man à 1 uur (handmatig). Voorafgaand aan 
de inbouw worden de rollen vlies “uitgevent” langs de baan. Hiervoor in een krol (kraan op lorries) 
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benodigd met een containerlorry. Voor dit uitventen wordt gerekend op 2.000m1 in een dienst van 8 uur 
met 1 spoorlegger+1krol. De conversiefactor van een krolinzet met dit type belasting is 80ltr. Diesel per 
inzet.   
 
1 x 8 uur krol = 80ltr x 3,230grCO2/ltr = 0,26 ton CO2 per 1000m1 scheidingsvlies.  
 
 

 

(foto: voorziening aan machine bij toepassing van rk.1 bij een ballastvernieuwing in Groningen voor ProRail in 2009) 

 
 
(foto: handmatige toepassing van rk.1 bij een ballastvernieuwing in Deurne voor ProRail in 2010) 

 
Fase 7:  Exploitatie 
 
Gedurende de exploitatie vindt er geen CO2 Emissie plaats. Het aangebrachte scheidingsvlies heeft een 
technische min. levensduur van 50 jaar. De ervaring van de Nederlandse railnetbeheerder ProRail is dat 
het ballastbed 30 jaar mee gaat (steenslag korrelgrootte 30,5-50). Hierna dient het ballastbed vernieuwd 
te worden. Als gevolg van toepassing van het scheidingsvliesmateriaal mag verondersteld worden dat de 
vervanging (vernieuwing) van het ballastbed als gevolg van minder vermenging met de grond/klei uit de 
onderliggende aardebaan met 10 jaar kan worden uitgesteld.  
In Nederland is altijd conform de OVS van ProRail een ballastlaag van 35cm onderkant dwarsligger 
toegepast. Mede als gevolg van de voorgeschreven toepassing van ballastscheidingsvlies wordt 
tegenwoordig nog maar een ballastlaag van 25cm onderkant dwarsligger toegepast. 
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In de exploitatiefase wordt het ballastbed blootgesteld aan de dynamische belasting van de aslasten van 
het spoormaterieel dat gebruik maakt van de railinfrastructuur. Deze zgn. baanvakbelasting is sterk 
afhankelijk van de gebruikers van het spoor. Zo zal het zware goederenvervoer per spoor zoals dat rijdt 
op de Betuweroute een geheel andere belasting geven dat het gebruik van de lightrail achtige treinen van 
Arriva, Veolia etc. op de periferie spoorlijnen in de verschillende regio’s. 
 
In onderstaand figuur is nog eens duidelijk gemaakt wat de positieve bijdrage is van de toepassing van 
ballastscheidingsvlies op de levensduur van de spoorbaan. 
     
 

 
 
 
Fase 8:  Sloop en afbraakfase 
 
Er zijn nog geen ervaringcijfers m.b.t. sloop van dit materiaal. In principe is het product goed recyclebaar, 
dus wat dat betreft wordt de CO2 emissie op 0 gesteld. 
Wel is er sprake van emissies met betrekking tot het transport. Vanaf de bouwlocatie zal het afval worden 
afgevoerd naar een afvalverwerkingsbedrijf in Nederland. Het zal 100% gescheiden aangeleverd worden. 
Omdat het einde van de levensduur van het product nog niet is bereikt is slechts een schatting voor 
transport van de bouwlocatie naar het afvalverwerkingsbedrijf per vrachtwagen in de keten opgenomen. 
Uitgaande van een gemiddelde ballastvernieuwing van 1000m1 zal er in totaal voor 1.000m1 via 
containerwagen dienen te worden afgevoerd. Uitgaande van een kleine vrachtwagen van 20 ton zou dit 
via 1 transport afgevoerd kunnen worden 
 
Aangenomen wordt dat het gemiddelde aantal af te leggen kilometers tussen de bouwlocatie en het 
afvalpunt 40 kilometer bedraagt. In de toekomst zal 1 rit zorgen voor een uitstoot van; 
1 rit x 40 km met een verbruik 1:4 = 10ltr x 3,230grCO2/ltr = 0,03 ton CO2 per 1.000m1 scheidingsvlies  
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5.2 Samenvatting kwantificering CO2 emissie in waardeketen 
 
Het totaal aantal ton uitgestoten CO2 per 1000m1 scheidingsvlies verdeeld over de verschillende fases 
is als volgt; 
 
Fase Activiteit CO2 in kg/1000m1 
Fase 1 Productie   0,75 ton CO2 
Fase 2 Transport   0,02 ton CO2 
Fase 3 Bewerking   0,17 ton CO2 
Fase 4 Transport   0,58 ton CO2 
Fase 5 Transport   0,08 ton CO2 
Fase 6 Verwerking   0,26 ton CO2 
Fase 7 Exploitatie   0,00 ton CO2 
Fase 8 Afbraak en sloop   0,03 ton CO2 
  ---------------------+/- 

     1,89 ton CO2 per 1000m1 vlies 
 

5.3  Vergelijking met conventionele spoor baanlichaam 

Bij een spoor baanlichaam zonder toepassing van scheidingsvlies is het van belang om te kijken naar de 
fase van exploitatie. Immers de voorafgaande fasen m.b.t. de totstandkoming van scheidingsvlies gelden 
uiteraard niet. Bij de vernieuwing van 1.000m1 ballast gelden de CO2 emissies uit de tabel van bijlage 
10. 
 
Logistiek (aan – en afvoer) van de ballast: 96,5 ton CO2 emissie 
Verwerking van de ballast:    13,7 ton CO2 emissie  
      ------ 
 `     110 ton CO2 emissie 
Uitgangspunten: 

- De ballastvernieuwing wordt uitgevoerd middels de inzet van hiertoe gespecialiseerd 
spoorgebonden materieel, de zgn. kettinghormachine; 

- De nieuwe ballast wordt per werktrein aangevoerd via fccp’s wagens die worden getrokken door 
een diesellocomotief  

- De nieuw ingebrachte ballast moet worden gestopt middels de inzet van een stopmachine en het 
spoor moet worden afgewerkt m.b.v. de ballastprofileermachine 

- De uitkomende ballast wordt per vrachtauto (35ton) afgevoerd naar de verwerker 
- De reisafstand tussen depot (belading) en werkplek betreft 100km. 
- De reisafstand tussen werkplek en inzamelaar/verwerker betreft 100km. 

 
Bij toepassing van het scheidingsvlies over een lengte van 1.000m1 ballastbed is de jaarlijkse CO2 
emissie: 110 ton/40 jaar = 2,75 ton CO2 emissie per jaar, hierbij opgeteld: 0,04 (1,86 ton/40 jaar) = 2,79 
ton CO2 emissie 
Zonder toepassing van scheidingsvlies over een lengte van 1.000m1 ballastbed is de  
jaarlijkse CO2 emissie: 110 ton/30 jaar = 3,66 ton CO2 emissie per jaar. 
 
In Nederland wordt door ProRail gemiddeld ieder jaar 144km ballast vernieuwd. 
De totale jaarlijkse besparing van toepassing van scheidingsvliezen bedraagt aldus 125 ton CO2 emissie. 
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6 Conclusie 
 
ALOM heeft met ondersteuning van kennisinstituut EasyRail BV een waardeketenanalyse uitgewerkt voor 
het complete systeem van scheidingsvlies en een vergelijk gemaakt met de situatie waarbij er geen 
scheidingsvlies wordt toegepast. De CO2 emissie is vastgesteld voor de verschillende fasen in de 
waardeketen. Niet alleen de emissies binnen het bedrijf zelf, maar ook de indirecte emissies die ontstaan 
binnen de waardeketen zijn belicht.  
 
Uit de analyse is gebleken dat door het gebruik van ballastscheidingsvliezen het rendement in de vorm 
van CO2 emissie reductie zoals verwacht zich in de exploitatiefase voordoet. Als gevolg van toepassing 
van het scheidingsvliesmateriaal mag verondersteld worden dat de vervanging (vernieuwing) van het 
ballastbed als gevolg van minder vermenging met de grond/klei uit de onderliggende aardebaan met 10 
jaar kan worden uitgesteld. De precieze omvang van deze CO2 reductie is sterk afhankelijk van een 
aantal variabelen die bepaald worden door verschillende actoren binnen het werkveld zoals: 
 

 De beheerder van de railinfrastructuur (ProRail): inhoud OntwerpVoorSchriften (OVS) m.b.t. de 
acceptatie van Tracktex in specifieke omstandigheden 

 De beheerder van de railinfrastructuur (ProRail): inhoud OntwerpVoorSchriften (OVS) m.b.t. de 
voorgeschreven dikte van het ballastbed gerekend vanaf onderkant dwarsligger 

 De baanvakbelasting als gevolg van de aslasten door de vervoerder die is toegelaten op het 
baanvak en de intensiteit waarmee het baanvak wordt bereden. 

 De wijze van uitvoering waarmee de ballastvernieuwing wordt uitgevoerd hetzij conventioneel 
m.b.v. spoorkraantjes hetzij met behulp van zgn. high output railgebonden materieel zoals 
kettinghormachines; 

 De wijze waarop de nieuwe steenslag wordt aangevoerd hetzij m.b.v. vervoer per as per weg in 
de conventionele methode, hetzij dat het materiaal getransporteerd wordt middels wagons per 
spoor bij de keuze voor mechanische ballastvernieuwing 

 De retourfractie van de uitkomende ballast die afhankelijk is van de kwaliteit van de verwerkte 
steenslag; 

 De wijze waarop het uitkomende materiaal wordt afgevoerd, hiervoor kunnen eveneens 
verschillende vervoersmodaliteiten worden ingezet 

 De inrichting waarbij de uitkomende ballast wordt aangeboden. Dit kan een stortplaats zijn 
dichtbij de werkplek, maar ook een recycle instelling die de uitkomende ballast kan herverwerken 
na reiniging  
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7 Realisatie, monitoring en doelstelling 
 
Orders 

2016 

16553140 – 5*21meter  
16553140 – 5*19meter 
16556680 – 6*25 meter 
Totaal 350 m1 en 1365m2  

2017 

17553510 – 5*25 meter 
Totaal 125 m1 en 487.50m2   

2018 

18550110 – 24*25 meter 
Totaal 600 m1 en 2340m2 

De breedte is altijd 3.90m 

Transportbewegingen (48 rollen per vrachtwagen) 

2016  

74.2 KM (Arkel – Nijmegen) 1x 
167.2 KM (Arkel – Maastricht) 1x 
Totaal 315.6 KM 

2017 
120 KM (Arkel – Zwolle) 1x 
Totaal 120 KM 

2018 

130 KM (Arkel – Roermond) 1x 
Totaal 520 KM 

 

2019 
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1 rol 3.90m x 25m afgeleverd 24/05/2019 (Haarlem) 
22 rol 3.90m x 25m afgeleverd 18/10/2019 (Middelburg) 
 
Door Tracktex toe te passen is er minder zand nodig. Dat scheelt aanzienlijk in vrachtwagens.  

1 vrachtwagen = 20 ton zand of 150 meter Tracktex (zie datasheet) 
Dat betekent dat je met Tracktex 5x minder volume (zand) hebt.   

Door Tracktex toe te passen zijn er 20 -/- 4 = 16 transporten in 2017 en 2018 uitgespaard.  

De totale uitstoot bedraagt van fase 1 tm 8 1.86t per 1000 meter Tracktex.  
Dat betekent een CO2 uitstoot van 1.99t in 2017 en 2018. 
Als we van zand uit zouden gaan zou dit 5x zoveel zijn geweest = 9.99t co2 uitstoot.  
Door Tracktex toe te passen heeft Alom 8t co2 gereduceerd.  

2020 

Gerealiseerd 500 meter, in totaal 2.050m1. 

Reductiedoelstelling: 

2017-2019: Levering van in totaal 2000 meter Tracktex. Dit zou een reductie betekenen van 14.88t 
(3.72t t.o.v. 18.6t Niet gehaald. 
2020: Levering van totaal 4000 meter Tracktex. Dit zou een reductie betekenen van 29.76t (7.44t t.o.v. 
37.2)  
2021: Levering van totaal 6000 meter Tracktex. Dit zou een reductie betekenen van 44.64t (11.16t t.o.v. 
55.8) 

Alom heeft als doelstelling gesteld om in de periode tussen 2017 en 2021 minimaal 6000 m1 Tracktex 
geleverd te hebben aan het spoor. 

Vandaag de dag (6-10-2021) is er 6750 m1 geleverd en daarmee hebben we de doelstelling al 
ruimschoots behaald. Dit betekend een reductie van 50,23 ton Co2 (12,55t t.o.v. 62,77). Alom sluit 
hiermee de Ketenanalyse voor de CO2 Prestatieladder af en gaat nadenken over een nieuwe 
doelstelling.  
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