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Voortgangsrapportage n.a.v. ketenanalyse BlueTube 

 

Datum: 18 februari 2021 

 

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 2.750 meter per jaar en een totale reductie van 178,4 ton. 

 

Omschrijving geprognosticeerde 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 2020 zijn 371 rioleringsbuizen van 2,40 meter ingekocht bij Kijlstra. Alleen dit bedrijf levert 

BlueTube buizen. In totaal gaat het om 890 meter. Hiermee hebben we 57,9 ton CO2 reductie 

gerealiseerd. In alle werken met riolering zijn genoemde buizen toegepast. Voor de hoeveelheid te 

leveren BlueTube buizen zijn we afhankelijk het soort werkzaamheden wat we aannemen.  

 

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 

Op de website van Kijlstra (kijlstra.eu) staat een animatie video en is de CO2-rapportage te 

downloaden. 

 

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 hoeveel BlueTube buizen en welke type er zijn geleverd in 2020. Deze actie is 

afgehandeld. 

 

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 

De CO2-uitstoot is weergegeven in kg/ton goed product gemiddeld over alle geproduceerde 

producten in Drachten. Dus niet per soort product.  
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Actie 5: 

In het jaar 2020 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 

Hier zal in 2021 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. Dit zal in 2021 worden opgepakt. 

 

Actie 7: 

In 2020 in samenwerking met Kijlstra Riolering eisen te gaan stellen aan de transporteurs 

 

Beoordeling 

Nog niet besproken met Kijlstra. Dit wordt in 2021 opgepakt. 

 

Voortgang doelstelling 

 

Op basis van de tot op heden behaalde resultaten en de kansen die wij in het product zien hebben 

we de onderste doelstellingen voor de periode 2021-2023 vastgesteld. 

 

Jaar Doelstelling CO2 reductie Doelstelling aantal 
meter betonnen 
rioleringsbuizen 

Status 

2021 Minimaal 97,5 ton CO₂ besparen door 
aanleg van betonnen rioleringsbuizen 

1.500 meter  

2022 Minimaal 130 ton CO₂ besparen door 
aanleg van betonnen rioleringsbuizen 

2.000 meter  

2023 Minimaal 178,8 ton CO₂ besparen door 
aanleg van betonnen rioleringsbuizen 

2.750 meter  

 

We zijn hiervoor afhankelijk van de type werken die we aannemen. 

 

In 2021 wordt een werkgroep op gericht die actief aan de slag gaat met de diverse maatregelen voor 

Bouwhuis BV. Een onderdeel daarvan zijn de acties uit de ketenanalyse. 


