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Voortgangsrapportage n.a.v. ketenanalyse BlueTube 
 
Datum: 26-02-2019 
 
Omschrijving project algemeen 
Op basis van onderzoek verwacht Bouwhuis aannemingsmaatschappij 'Bouwmij' BV een 
reductie van de CO2 emissie te kunnen bereiken van 0,065 ton CO2 per meter betonnen 
rioleringsbuizen te besparen wanneer in de toekomst alleen BlueTube buizen worden 
toegepast in projecten. Dit gebaseerd op een afname van 2750 meter per jaar en een totale 
reductie van 178,4 ton. 
 
Omschrijving geprognostiseerde emissies 
0,065 ton CO2 per meter te leveren betonnen rioleringsbuizen 
 
Omschrijving berekende emissies Ketenanalyse 
0,065 ton CO2 per meter te leveren betonnen rioleringsbuizen 
 
In welke fase is het project 
In 2018 zijn alleen rioleringsbuizen ingekocht bij Kijlstra, zij leveren enkel BlueTube buizen.  
 
Voortgang maatregelen / acties 
 
Actie 1: 
Met opdrachtgevers in dialoog gaan en / of tezamen met Kijlstra Riolering een 
informatiebrochure opstellen en afgeven tijdens gesprekken met inkopers van de 
opdrachtgevers 

 
Beoordeling 
Hier is vanwege de zeer drukke tijd geen aandacht aan besteed.  
 
Actie 2: 
Eigen administratie zodanig inrichten dat snel inzichtelijk kan worden gemaakt welk merk en 
type rioleringsbuis is geleverd en op welke projectlocatie 
 
Beoordeling 
Het is inzichtelijk gemaakt hoeveel BlueTube buizen er zijn geleverd in 2018, in 2019 kan dit 
worden verfijnd door nader te specificeren naar welk type rioleringsbuis is geleverd en op 
welke projectlocatie 
 
Actie 3: 
In overleg met Kijlstra Riolering beter in beeld brengen verschil in CO2 uitstoot per ton beton 
benodigd bij productie voorganger versus BlueTube 
 
Beoordeling 
Hier is in 2018 nog geen aandacht aan besteed 
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Actie 4: 
Tezamen met Kijlstra Riolering beleid ontwikkelen wat betreft transport van zowel 
grondstoffen richting fabriek als levering eindproduct 
 
Beoordeling 
Inmiddels is bekend dat alle grondstoffen via schip worden aangevoerd. Kijlstra heeft zelf 
geen transport maar huurt alles in. Transporteurs rijden met vrachtwagens minimaal euro 5 
 
Actie 5: 
In het jaar 2018 de transporteurs van zowel grondstoffen als eindproducten in beeld te 
brengen met de door hun gebruikte vrachtwagens en de gereden kilometers voor Kijlstra en 
de daarbij geproduceerde uitstoot 
 
Beoordeling 
Zie beoordeling actiepunt 4, hier zal in 2019 meer aandacht aan besteed worden.  
 
Actie 6: 
In 2019 tezamen met Kijlstra Riolering een transportplanning opzetten waarbij gepoogd 
wordt tezamen te voorkomen dat vrachtauto’s met halfvolle vrachten rijden 
 
Beoordeling 
Nog niet besproken met Kijlstra 
 
Actie 7: 
In 2020 in samenwerking met Kijlstra Riolering eisen te gaan stellen aan de transporteurs 
 
Beoordeling 
Nog niet besproken met Kijlstra 
 
 
 


