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HoofdstukHoofdstukHoofdstukHoofdstuk    

1111    

InleidingInleidingInleidingInleiding    

1.11.11.11.1 ____________AchtergrondAchtergrondAchtergrondAchtergrond    

In oktober 2001 is ten behoeve van de Directie Noord-Holland van Rijkswaterstaat (RWS-
NH) een project van start gegaan dat tot doel heeft om voor ontwerpers van deze dienst 
een milieuvoorkeurslijst samen te stellen voor constructies en materialen die worden 
toegepast in waterbouwkundige werken. Ten behoeve van dat project (checklist  
materialen en milieu, milieubewuste materiaalkeuze in de waterbouw) is onder andere een 
beoordelingsmethodiek ontwikkeld op basis van een combinatie van LCA en IBIS (Integral 
Biodiversity Impact assessment System).  
 
In het verlengde van dit project voor waterbouwkundige werken is bij RWS-NH de 
behoefte ontstaan om een reeds bestaande checklist voor wegenbouwkundige werken 
(Materiaalkeuze voor de wegenbouw gericht op duurzaam bouwen, publicatiereeks 
grondstoffen nr. 1996/09) te actualiseren op basis van zowel nieuwe milieu-informatie 
over materialen als de ontwikkelde beoordelingssystematiek voor waterbouwkundige 
werken.  
 
Onderliggende rapportage beschrijft de achtergronden van de Checklist materialen voor 
de wegenbouw en de wijze waarop deze tot stand is gekomen. De checklist zelf is 
gepresenteerd in een afzonderlijk rapport. 
 
In de uit dit onderzoek resulterende, checklist voor de wegenbouw is een korte 
beschrijving van de milieuprestatie van wegmeubilair opgenomen. Dit onderwerp is in 
deze studie verder niet behandeld. Het verdient de aanbeveling om voor wegmeubilair 
ook een milieuchecklist op te stellen gezien de hoeveelheden materialen die hierin 
omgaan. 

1.21.21.21.2 ____________DoelstellingDoelstellingDoelstellingDoelstelling    

In het project staat de volgende doelstelling centraal: 
 
Het ontwikkelen van een onderbouwde en praktisch toepasbare checklist met informatie 
over milieuaspecten van materialen voor werken in de wegenbouw die door ontwerpers 
van RWS Directie Noord-Holland gebruikt kan worden in beslissingsprocessen waarin de 
factor ‘milieu’ wordt meegewogen.  
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Het project zal uiteindelijk resulteren in twee eindproducten: 
 

1. Een milieuchecklist voor wegenbouwkundige werken. 
2. Een achtergronddocument bij de checklist waarin de gebruikte 

beoordelingsmethodiek transparant wordt gemaakt en waarin de achterliggende 
milieudata worden gepresenteerd.  

1.31.31.31.3 ________ ProjectgroepProjectgroepProjectgroepProjectgroep    

Voor het project is een projectgroep samengesteld die bestaat uit onderstaande personen. 
 
Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland: 

• de heer G. van Kalkeren (projectleider) 
• de heer M.C. Witte 
• mevrouw Z. Zamurovic 

 
Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde 

• de heer A. van den Burg (projectleider)  
• de heer J.W. Broers 
• de heer R.J.M.F. Nijsten 

 
CREM: 

• de heer V.P.A. de Lange (projectleider) 
• mevrouw H. Boerma  
• de heer R.T. van den Berg 
• de heer J.A.F. Leijting 

1.41.41.41.4 ________ LeeswijzerLeeswijzerLeeswijzerLeeswijzer    

Na deze korte inleiding geeft hoofdstuk 2 een uiteenzetting van de gebruikte 
beoordelingsmethode voor het bepalen van de milieubelasting van de materialen. Als 
aanvulling wordt in hoofdstuk 3 aangegeven welke uitgangspunten zijn gehanteerd bij de 
analyses en hoe wordt omgegaan met dataverzameling en datakwaliteit. Hoofdstuk 4 
geeft een beschrijving van de materialen die in de checklist worden opgenomen. In het 
laatste hoofdstuk, hoofdstuk 5, worden resultaten van de milieuanalyses van materialen 
grafisch en getalsmatig gepresenteerd en toegelicht. 
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HoofdstukHoofdstukHoofdstukHoofdstuk    

2222    

BeoordelingsmethodeBeoordelingsmethodeBeoordelingsmethodeBeoordelingsmethode    

2.12.12.12.1 ____________InleidingInleidingInleidingInleiding    

Voor het opstellen van de Checklist materialen voor de wegenbouw is door CREM een 
beoordelingsmethode uitgewerkt. Deze beoordelingsmethode is in grote lijnen gebaseerd 
op de methodiek voor de milieugerichte levenscyclusanalyse (LCA), aangevuld met een 
analyse voor het milieuthema aantasting biodiversiteit. Deze paragraaf geeft een 
beschrijving van de gebruikte beoordelingsmethode. Achtereenvolgens wordt ingegaan 
op de volgende onderwerpen: 
 
• milieugerichte levenscyclusanalyse (LCA); 
• analyse aantasting biodiversiteit met IBIS1; 
• multicriteria-analyse; 
• aanpassing aan staand rijksbeleid. 
 
Rijkswaterstaat heeft de materialen aangedragen die in de checklist zijn opgenomen. Deze 
lijst is gebaseerd op de materialen die op het moment van het onderzoek relevant waren 
voor wegenbouwkundige werken. 
 
Op basis van de verkregen resultaten over materialen is tevens een korte beschrijving van 
wegmeubilair gemaakt. Deze beschrijving is alleen opgenomen in de checklist. 

2.22.22.22.2 ____________Milieugerichte levenscyclusanalyseMilieugerichte levenscyclusanalyseMilieugerichte levenscyclusanalyseMilieugerichte levenscyclusanalyse    

Het algemene uitgangspunt van de beoordelingsmethode is de methodiek voor 
milieugerichte levenscyclusanalyse (LCA). De LCA wordt  in grote lijn uitgevoerd conform 
de huidige stand der LCA-techniek, zoals deze is vastgelegd in de recent door het 
Centrum voor Milieukunde in Leiden herziene LCA-methodiek (CML-2) [19]. Er is gebruik 
gemaakt van de meeste recente versie van de CML-2 karakterisatie- en 
normalisatiefactoren [22]. In het kader van dit project zijn echter geen volledige LCA’s 
volgens de ISO 14.040 normen uitgevoerd. Zo zijn er bijvoorbeeld geen uitgebreide 
gevoeligheidsanalyses uitgevoerd. 

                                                   
1  Integral Biodiversity Impact Assessment System. 
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Een LCA bestaat uit de volgende stappen: 
1. Doelbepaling:Doelbepaling:Doelbepaling:Doelbepaling: onderwerp en diepgang van de studie, centrale doelstelling en 

onderzoeksvragen, functionele eenheid of vergelijkingsbasis, te onderzoeken 
milieuthema's, afbakening studie en systeemgrenzen. 

2. InventarisatieInventarisatieInventarisatieInventarisatie van de milieugegevens: instromen zoals energie en grondstoffen, 
uitstromen zoals emissies, toerekening instromen en uitstromen aan producten, 
ingreeptabel met alle instromen en uitstromen in de levenscyclus. 

3. Effectbeoordeling:Effectbeoordeling:Effectbeoordeling:Effectbeoordeling: toewijzing van emissies aan milieueffecten (classificatie), bepaling 
scores op milieueffecten (karakterisatie) resulterend in het milieuprofiel, normalisatie 
van een scores op de milieueffecten en eventueel weging van milieueffecten. 

4. Interpretatie:Interpretatie:Interpretatie:Interpretatie: analyse van de milieueffecten en de bepalende factoren, 
gevoeligheidsanalyses ter bepaling invloed van aannames en uitgangspunten (binnen 
dit project beperkte gevoeligheidsanalyse). 

 
De effectbeoordeling in de LCA (karakterisatie, normalisatie, weging) wordt hier nader 
toegelicht, omdat voor deze stap een aantal keuzes is gemaakt die bepalend zijn voor hoe 
de beoordelingsmethode is vormgegeven. 

KarakterisatieKarakterisatieKarakterisatieKarakterisatie    
In de karakterisatiestap van de LCA wordt de bijdrage van materialen en constructies aan 
de volgende milieueffecten berekend: 
 
• humane toxiciteit, 
• abiotische uitputting, 
• ecotoxiciteit water (zoet), 
• ecotoxiciteit terrestrisch, 
• verzuring, 
• vermesting, 
• broeikaseffect, 
• fotochemische oxidantvorming, 
• ozonlaag aantasting, 
• finaal afval. 
 
Het milieuthema landgebruik kan volgens de CML-2 LCA-methodiek ook worden 
meegenomen. Echter, nog niet van alle materialen die in wegenbouwkundige werken 
worden toegepast zijn data volgens deze methodiek beschikbaar. Het zou relatief veel tijd 
kosten om deze data te verkrijgen. Landgebruik is één van de parameters die een rol 
speelt bij het milieuthema aantasting van biodiversiteit. CREM heeft ervoor gekozen 
landgebruik onder de analyse van biodiversiteit mee te nemen (zie paragraaf 2.3). 
 
Finaal afval wordt strikt genomen niet als milieueffect beschouwd, maar als 
ruimteprobleem. Onder finaal afval wordt verstaan al het afval (toxisch en niet-toxisch) 
dat vrijkomt tijdens de levenscyclus van materialen en constructies en wordt gestort. De 
hoeveelheid finaal afval van de materialen is ter illustratie wel in het 
achtergronddocument van de “checklist voor de wegenbouw” opgenomen maar speelt 
geen rol in deze checklist. 
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NormalisatieNormalisatieNormalisatieNormalisatie    
Na de karakterisatiestap worden de milieueffecten genormaliseerd ten opzichte van een 
referentieniveau. Dit betekent dat de bijdrage aan de verschillende milieueffecten gedeeld 
wordt door de bijdrage van een bepaalde gemeenschap (bijvoorbeeld de bevolking van 
Nederland) aan het betreffende milieuthema. Door de resultaten te normaliseren wordt 
inzicht verkregen aan welke milieueffecten een relatief grote bijdrage wordt geleverd 
(binnen de gekozen gemeenschap). Binnen de CML-2 methodiek zijn normalisatiedata 
voor drie referentieniveaus beschikbaar: Nederland, West-Europa en de Wereld. Binnen 
dit project is uitgegaan van Nederland als referentieniveau voor normalisatie. In de eerste 
plaats omdat in de meeste gevallen het grootste deel van de milieu-ingrepen in Nederland 
plaatsvindt. In de tweede plaats hebben de normalisatiedata voor Nederland een grotere 
betrouwbaarheid dan de Europese en Werelddata voor met name de lokale en regionale 
milieueffecten (o.a verzuring, vermesting, ecotoxiciteit). 

Toepassen van een weegstap binnen de LCAToepassen van een weegstap binnen de LCAToepassen van een weegstap binnen de LCAToepassen van een weegstap binnen de LCA    
Na normalisatie is het duidelijk aan welke milieueffecten een materiaal of constructie een 
relatief grote bijdrage levert. Echter, een vergelijking van de milieueffecten ten opzichte 
van elkaar is ook na normalisatie niet direct mogelijk. De grootte van de bijdrage aan het 
totale milieueffect zegt immers nog niets over het belang van het milieueffect zelf. Een 
relatief kleine bijdrage aan een bepaald milieueffect kan, bijvoorbeeld door prioriteiten in 
het milieubeleid, zwaarder wegen dan een relatief grote bijdrage aan een ander 
milieueffect. Om deze reden kan in een LCA een weegstap worden ingebouwd. In de 
weegstap kunnen volgens verschillende methoden weegfactoren worden toegekend aan 
de milieueffecten waarna de milieueffecten bij elkaar kunnen worden opgeteld tot één 
milieuscore. 
 
Het inbouwen van een weegstap in een vergelijkende LCA waarvan de resultaten van 
invloed zijn op de externe omgeving is controversieel binnen de huidige LCA-praktijk. De 
checklist die in het kader van dit project wordt opgesteld is wel een intern RWS-
instrument, maar zal, indien toegepast, consequenties hebben voor externe partijen 
(bijvoorbeeld producenten van materialen). Een weegstap wordt binnen ISO 14.040 
genoemd als mogelijk optie in zeer specifieke gevallen en alleen indien dit zinvol is (een 
nadere toelichting wordt niet gegeven). In de CML-2 methodiek die aansluit bij ISO 
14.040 wordt het gebruik van een weegstap afgeraden.  
 
Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland heeft ten behoeve van de Checklist materialen 
voor de wegenbouw wel besloten een weegstap te laten uitvoeren, omdat zij over een 
checklist willen beschikken waarmee ontwerpers op eenvoudige wijze milieu kunnen 
meewegen in beslissingsprocessen omtrent materialen zonder zelf een afweging tussen 
milieueffecten te hoeven maken.   

Binnen dit project: weging volgens de DistanceBinnen dit project: weging volgens de DistanceBinnen dit project: weging volgens de DistanceBinnen dit project: weging volgens de Distance----totototo----Target methodeTarget methodeTarget methodeTarget methode    
Gezien het altijd deels subjectieve karakter van het uitvoeren van een weegstap heeft het 
de voorkeur te werken met verschillende sets van weegfactoren. Dit wordt ook 
aanbevolen in ISO 14.040. Vanwege het karakter dat de checklist met zich meedraagt, er 
wordt immers gestreeft naar één vaststaande voorkeursvolgorde, geven DWW en RWS 
Noord-Holland er echter de voorkeur aan te werken met één weegmethode, de distance-
to-target methode, op basis van overheidsdoelstellingen.  
 
Distance-to-target methode. Bij deze methodiek krijgt elk milieueffect een weegfactor die 
afhangt van de mate waarin de huidige omvang van het effect de nagestreefde omvang 
overschrijdt. Naarmate het verschil tussen het huidige niveau en het nagestreefde niveau 
groter is, is ook de weegfactor groter. 
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In een project dat is uitgevoerd in het kader van de Milieueffectrapportage voor het 
Landelijk Afvalbeheersplan zijn reeds distance-to-target factoren vastgesteld welke binnen 
dit project gebruikt zijn (NMP3, basisjaar is 1997, doelstellingsjaar is 2010) [12]. Deze 
weegfactoren zijn weergegeven in tabel 2.1. 

 
Tabel 2.1. DistanceTabel 2.1. DistanceTabel 2.1. DistanceTabel 2.1. Distance----totototo----Target weegfactorenTarget weegfactorenTarget weegfactorenTarget weegfactoren    

Milieueffecten LCAMilieueffecten LCAMilieueffecten LCAMilieueffecten LCA    WeegfactorWeegfactorWeegfactorWeegfactor    

Broeikaseffect 0,052 

Aantasting ozonlaag 0,28 

Verzuring 0,13 

Vermesting  0,17 

Humane toxiciteit 0,09 

Aquatische ecotoxiciteit (zoet) 0,09 

Terrestrische ecotoxiciteit 0,09 

Fotochemische oxidantvorming 0,09 

 
Zoals kan worden opgemaakt uit tabel 2.1 is er geen weegfactor voor het milieueffect 
uitputting van abiotische grondstoffen. Voor uitputting van grondstoffen zijn in het NMP3 
geen overheidsdoelstellingen geformuleerd. Hierdoor is het niet mogelijk een distance-to-
target factor af te leiden. Uitputting van abiotische grondstoffen is wel een thema in het 
Nederlandse milieubeleid en wordt daarom als afzonderlijke criterium in de multicriteria-
analyse meegenomen (zie paragraaf 2.4).  

 
De LCA’s van constructies en materialen leveren dan samengevat twee criteria voor de 
multicriteria-analyse: 

 
• gewogen eindscore LCA; 
• uitputting abiotische grondstoffen. 

2.32.32.32.3 ________ Analyse aantasting biodiversiteit met IBISAnalyse aantasting biodiversiteit met IBISAnalyse aantasting biodiversiteit met IBISAnalyse aantasting biodiversiteit met IBIS    

2.3.12.3.12.3.12.3.1 ________     InleidingInleidingInleidingInleiding    

De bijdrage aan de milieueffecten die met de LCA worden berekend zijn grotendeels 
gerelateerd aan het energiegebruik bij winning, productie, transport, aanleg en onderhoud 
van constructies en materialen. Milieueffecten die samenhangen met de aantasting van 
biodiversiteit op lokaal niveau kunnen nog onvoldoende worden geoperationaliseerd 
binnen de huidige LCA-methodiek. Juist voor de materialen die in de checklist van RWS 
terug moeten komen is dat een nadeel, omdat het biodiversiteitbeslag in de betrokken 
ketens een belangrijke rol speelt, met name bij: 
 
• de winning van grondstoffen, inclusief herstructurering van aangetaste gebieden; 
• de aanleg van wegenbouwkundige werken; 
• het gebruik van wegenbouwkundige werken, inclusief onderhoud. 

                                                   
2  Het broeikaseffect heeft een relatief lage weegfactor, ondanks het grote belang dat in het algemeen wordt gehecht aan de 

terugdringing hiervan. Het huidige niveau van het broeikaseffect ligt blijkbaar dichter bij de overheidsdoelstelling voor dit 
milieueffect, dan bij de andere milieueffecten het geval is. 



       13

Als aanvulling op de LCA’s zijn daarom van de materialen ook de locale 
biodiversiteitaspecten geanalyseerd en in de eindweging meegewogen. Voor de 
beoordeling van materialen is voornamelijk een beoordeling gemaakt van de 
biodiversiteitaspecten van winning (bijvoorbeeld landzand) en de afvalfase van het 
materiaal.  
 
De biodiversiteitaspecten van materialen kunnen overigens zowel negatief zijn 
(bijvoorbeeld als gevolg van negatieve landconversie en ruimtebeslag) als positief 
(bijvoorbeeld in geval van aanleg natuurlijke oevers en de natuurlijke herinrichting van 
afgegraven gebieden). 
 
Voor de analyse van biodiversiteitaspecten van materialen wordt gebruik gemaakt van 
inzichten uit de mede door CREM en in opdracht van VROM ontwikkelde IBIS-methode 
(Integral Biodiversity Impact assessment System). Hiermee kan worden bepaald wat de 
potentiële bijdrage aan de aantasting van biodiversiteit is. Deze bijdrage wordt uitgedrukt 
als: 
 
• hoog negatief, 
• middel negatief, 
• laag negatief, 
• verwaarloosbaar, 
• laag positief, 
• middel positief, 
• hoog positief. 
 
Een hoog negatief eindoordeel betekent een hoge bijdrage aan de aantasting van 
biodiversiteit. Een hoge positieve waarde staat voor een hoge bijdrage aan het behoud 
van biodiversiteit. 

2.3.22.3.22.3.22.3.2 ________     Beoordelingsmethode Beoordelingsmethode Beoordelingsmethode Beoordelingsmethode     

Voor de beoordeling van het biodiversiteitbeslag van een materiaal wordt in grote lijnen 
de IBIS-systematiek aangehouden. Dit resulteert in de volgende vier stappen (de stappen 
1 t/m 3 zijn afkomstig uit de standaard IBIS-methode): 
 
1. Vaststellen van een score per biodiversiteitaspect. 
2. Vaststellen van een totale beoordeling voor negatieve en een totale beoordeling voor 

positieve biodiversiteitaspecten. 
3. Vaststellen van een eindoordeel van de biodiversiteitaspecten. 
4. Bijstellen van het eindoordeel op basis van benodigde hoeveelheden. 
 
Een verdere uitwerking van deze stappen is beschreven in bijlage 1. 
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De biodiversiteitaspecten die binnen deze analyse beoordeeld zijn: 
 
Potentieel negatieve biodiversiteitaspecten:Potentieel negatieve biodiversiteitaspecten:Potentieel negatieve biodiversiteitaspecten:Potentieel negatieve biodiversiteitaspecten:    
 
• negatieve landconversie, 
• habitatdegradatie en vervuiling onderverdeeld in: 

• erosie en verlies van bodemvruchtbaarheid, 
• veranderingen in grondwaterspiegel, 
• vervuiling, 
• verstoring, 
• kans op milieuongelukken, 
• landgebruik, 
• overexploitatie (bij primaire productie), 
• overige negatieve biodiversiteitaspecten. 

 
Potentieel positieve biodiversiteitaspecten:Potentieel positieve biodiversiteitaspecten:Potentieel positieve biodiversiteitaspecten:Potentieel positieve biodiversiteitaspecten:    

 
• positieve landconversie, 
• behoud en ontwikkeling natuurlijke elementen in het winningsgebied, 
• overige positieve biodiversiteitaspecten. 
 
Het uiteindelijke oordeel wordt gebruikt voor een bijstelling van de LCA resultaten van de 
materialen (zie paragraaf 2.4). 

2.42.42.42.4 ________ MultiMultiMultiMulticriteriacriteriacriteriacriteria----analyseanalyseanalyseanalyse    

De LCA’s en de analyse van het biodiversiteitsbeslag van materialen en constructies 
resulteren in een eindscore voor de volgende drie criteria: 
 
• gewogen eindresultaat LCA; 
• uitputting abiotische grondstoffen; 
• aantasting biodiversiteit. 
 
Deze drie criteria zijn via een multicriteria-analyse gewogen tot één eindscore voor de 
milieubelasting van constructies en materialen. Voordat de multicriteria-analyse werd 
uitgevoerd zijn eerst de eindscores van alle vier de criteria op een gelijke schaal gebracht, 
in dit geval een schaal van 1 tot 100.  
 
In tabel 2.2 is aangeven hoe het kwalitatieve eindresultaat van de beoordelingen van het 
biodiversiteitbeslag worden omgezet in kwantitatieve scores van 1 tot 100.  
 
Tabel 2.2. Omzetten eindresultaat IBIS iTabel 2.2. Omzetten eindresultaat IBIS iTabel 2.2. Omzetten eindresultaat IBIS iTabel 2.2. Omzetten eindresultaat IBIS in scoren scoren scoren score    

Eindoordeel biodiversiteitsbeslagEindoordeel biodiversiteitsbeslagEindoordeel biodiversiteitsbeslagEindoordeel biodiversiteitsbeslag    ScoreScoreScoreScore    

hoog negatief 100 

middel negatief 86 

laag negatief 71 

verwaarloosbaar 57 

laag positief 43 

middel positief 29 

hoog positief 14 
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De kwantitatieve eindscores van de drie criteria die met de LCA zijn berekend zijn 
omgerekend naar een schaal van 1 tot 100. Dit gebeurde door in elke vergelijking van 
twee of meer constructies en/of materialen de eindscore van het slechtst scorende 
materiaal/constructie op 100 te stellen. Een scores van de andere materialen en/of 
constructies in dezelfde vergelijking zijn ten opzichte van deze score genormaliseerd op 
een schaal van 1 tot 100. 
 
Tijdens een discussiebijeenkomst bij RWS-NH op 9 april jl. zijn de weegfactoren voor de 
multicriteria-analyse vastgesteld. Hierbij waren alle leden van de projectgroep aanwezig. 
De discussie heeft plaatsgevonden aan de hand van een vooraf opgestelde notitie welke is 
opgenomen in bijlage 4 van dit rapport. 
 
In de bijeenkomst heeft na een toelichting op de notitie en een korte discussie hierover, 
elk lid van de projectgroep een voorstel gedaan voor de te hanteren weegfactoren. De 
spreiding hierin tussen de verschillende projectgroepleden en de definitieve weegfactoren 
zijn opgenomen in tabel 2.3. 
 
Tabel 2.3. Weegfactoren voor multicriteriaTabel 2.3. Weegfactoren voor multicriteriaTabel 2.3. Weegfactoren voor multicriteriaTabel 2.3. Weegfactoren voor multicriteria----ananananalysealysealysealyse    

CriteriumCriteriumCriteriumCriterium    SpreidingSpreidingSpreidingSpreiding    VastgesteldeVastgesteldeVastgesteldeVastgestelde    

 weegfactor  weegfactor  weegfactor  weegfactor     

LCALCALCALCA    0,60 - 0,75 0,70 

abiotische uitputtingabiotische uitputtingabiotische uitputtingabiotische uitputting    0,05 - 0,10 0,07 

biodiversiteitbiodiversiteitbiodiversiteitbiodiversiteit    0,20 - 0,34 0,23 

2.52.52.52.5 ____________Aanpassing aan staand rijksbeleidAanpassing aan staand rijksbeleidAanpassing aan staand rijksbeleidAanpassing aan staand rijksbeleid    

In het rijksbeleid ten aanzien van bouwgrondstoffen spelen naast de milieucriteria uit de 
LCA en de biodiversiteitcriteria uit de IBIS-methode ook andere overwegingen, die een 
meer maatschappelijk karakter hebben. Het gaat onder andere om de aantasting van 
landschappelijke en cultuurhistorische waarden, de hinder en de weerstand tegen 
veranderingen in de woonomgeving. Meestal worden dergelijke criteria in LCA-studies 
niet meegenomen omdat hiervoor nog geen beproefde operationele methoden bestaan. 
 
Uit eerste resultaten bleek dat in enkele gevallen de LCA- en IBIS-resultaten tegengesteld 
waren aan staand rijksbeleid. Kennelijk zijn in het rijksbeleid de genoemde 
maatschappelijke criteria (impliciet) zwaarder gewogen dan andere milieucriteria. Voor 
Rijkswaterstaat is het onmogelijk om op basis van een analyse waarin relevante criteria 
ontbreken een uitspraak te doen die tegen bestaand beleid in zou gaan. Daarom wordt in 
dergelijke gevallen de voorkeursvolgorde handmatig aangepast aan het rijksbeleid.  
In deze gevallen zijn er in de eindscoretabellen twee kolommen opgenomen waarvan één 
met de voorkeursvolgorde op basis van de multicriteria-analyse (‘categorie’) en één kolom 
waarbij rekening is gehouden met het rijksbeleid ten aanzien van de inzet van materialen 
(‘categorie-indeling checklist’). Wetenschappelijk gezien roept deze procedure 
vraagtekens op, omdat zonder verdere studie de door het rijk eerder gemaakte 
beleidskeuze als harde randvoorwaarde wordt gehanteerd. Het wordt dan ook 
aanbevolen om in een eventuele vervolgstudie de maatschappelijke effecten integraal mee 
te nemen in de beoordelingsmethode. Een aanpak zoals die van de IBIS-methode 
(puntenscores/klassen) zou zinvol kunnen zijn. 
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HoofdstukHoofdstukHoofdstukHoofdstuk    

3333    

Uitgangspunten en gebruikte gegevensUitgangspunten en gebruikte gegevensUitgangspunten en gebruikte gegevensUitgangspunten en gebruikte gegevens    

3.13.13.13.1 ____________InleidingInleidingInleidingInleiding    

De algemene uitgangspunten van de beoordelingsmethode worden in deze paragraaf 
toegelicht. De volgende onderwerpen komen aan bod: 
 

• functionele eenheid; 
• afbakening systeemgrenzen; 
• gegevensverzameling en datakwaliteit; 
• kwaliteitsbeoordeling. 

3.23.23.23.2 ____________Functionele eenheidFunctionele eenheidFunctionele eenheidFunctionele eenheid    

In de vergelijking van de milieueffecten is het van belang om steeds uit te gaan van 
dezelfde vergelijkingsbasis (ook wel functionele eenheid genoemd) op basis waarvan 
verschillende materialen binnen een toepassing worden vergeleken. Dit moet per 
toepassinggebeid worden vastgesteld. In dit geval is in alle gevallen 1 m3  materiaal als 
vergelijkingsbasis gehanteerd. Hierbij is aangenomen dat er geen verschillen zijn in 
technische of economische levensduur. 

3.33.33.33.3 ____________Afbakening systeemgrenzenAfbakening systeemgrenzenAfbakening systeemgrenzenAfbakening systeemgrenzen    

De levensketen van de te onderzoeken materialen kan in principe oneindig worden 
gedetailleerd. Bij de winning van grondstoffen zijn bijvoorbeeld allerlei hulpstoffen en 
materialen nodig, die bij hun eigen winning en productie ook weer milieueffecten 
veroorzaken. Daarnaast worden in allerlei processen kapitaalgoederen gebruikt, die 
uiteraard ook moeten worden geproduceerd, waarbij die productie ook milieueffecten 
heeft. Al deze effecten zouden in principe moeten worden toegerekend aan de 
betreffende materialen. Om praktische redenen is het noodzakelijk om sommige 
deelprocessen niet in de analyse mee te nemen, oftewel de levensketen af te bakenen. In 
tabel 3.1 is de in dit project gehanteerde systeemafbakening weergegeven.  
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Tabel 3.1. Afbakening systeemgrenzenTabel 3.1. Afbakening systeemgrenzenTabel 3.1. Afbakening systeemgrenzenTabel 3.1. Afbakening systeemgrenzen    

ProcesProcesProcesProces    meenemen in meenemen in meenemen in meenemen in 

onderzoek? onderzoek? onderzoek? onderzoek?     

wel (+) niet (wel (+) niet (wel (+) niet (wel (+) niet (----))))    

winning grondstoffen  + 

productie van materialen  + 

productie van additieven met een massapercentage kleiner dan 1% -3 

productie en afdanking van kapitaalgoederen -4 

transport:transport:transport:transport: 
• grondstoffen naar producent 
• producent naar bouwwerk 
• transport bouw- en sloopafval 

 
+ 
+ 
+ 

aanlegfase:aanlegfase:aanlegfase:aanlegfase: 
• aanleg werk 
• verliezen tijdens de aanleg 

 
+ 
+ 

gebruiksfase:gebruiksfase:gebruiksfase:gebruiksfase:    

• uitloging  
• onderhoud  
• vervangingen  

 
-5 
+ 
-6 

afdankfase:afdankfase:afdankfase:afdankfase:  
• ontmanteling werken  
• afvalverwerking van alle materialen die vrijkomen gedurende de 

levenscyclus van de constructie (winning, productie, aanleg, 
onderhoud en ontmanteling) 

 
+ 
+ 
 
 

 
Het is niet eenvoudig om op dit moment vast te stellen wat er met een constructie 
gebeurt aan het eind van de levensduur (bijvoorbeeld over 50 jaar). In de meeste gevallen 
wordt een constructie ontmanteld en worden de diverse materialen afgevoerd en 
verwerkt volgens de dan gangbare technieken (bijv. verbranding, stort, recycling). Het is 
lastig, of vaak zelfs onmogelijk om vast te stellen welke afvalverwerkingstechniek voor elk 
van de materialen in de toekomst zal worden toegepast. Dit probleem wordt in de LCA-
praktijk over het algemeen opgelost door uit te gaan van de technieken die momenteel 
gangbaar zijn. Alleen wanneer daadwerkelijk aangetoond kan worden dat in de toekomst 
een andere technologie zal worden gebruikt dan kan hiervan worden uitgegaan. Binnen 
dit project zal voor zover afvalverwerking in de toekomst plaatsvindt (bijvoorbeeld van 
materialen die vrijkomen bij vervangingen of onderhoud) worden uitgegaan van dit 
principe. 
 

                                                   
3 Het is gebruikelijk om de productie van additieven met een massapercentage kleiner dan 1% niet mee te nemen in een LCA, 

omdat de invloed hiervan op de milieubelasting verwaarloosbaar wordt geacht. Indien verwacht mag worden dat de bijdrage van 
additieven wel relevant is zal worden bekeken of er gegevens beschikbaar zijn om additieven wel mee te nemen. 

4  Van de zogenoemde achtergrondprocessen (energie en transport) zijn gegevens over kapitaalgoederen beschikbaar. Van 
voorgrondprocessen, bijvoorbeeld machines die worden gebruikt bij aanleg van werken, zijn geen gangbare gegevens 
beschikbaar. Om deze reden worden kapitaalgoederen niet meegenomen.  

5  Uitloging van stoffen naar het milieu tijdens het gebruik van constructies wordt niet in de LCA meegenomen, maar in de analyse 
van het biodiversiteitsbeslag. 

6  Binnen de verschillende toepassingen zijn er geen onderlinge verschillen tussen de levensduur van materialen. De levensduur is 
afhankelijk van de constructie waarin het materiaal wordt toegepast en niet van het materiaal zelf. Het is dan ook niet nodig 
vervangingen in de milieuvergelijking mee te nemen, omdat dit geen onderscheidend vermogen tussen de materialen zal 
opleveren. 
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3.43.43.43.4 ____________AllocatiAllocatiAllocatiAllocatie (toerekening)e (toerekening)e (toerekening)e (toerekening)    

In een LCA moeten alle milieu-ingrepen (energieverbruik, grondstofgebruik, emissies en 
afval) in de levenscyclus worden toegerekend aan een product. Toerekening of allocatie 
houdt in dat de milieubelasting van een proces wordt verdeeld over twee of meer 
productsystemen. Toerekening vindt plaats bij zogenoemde gedeelde processen: 
 
1. Allocatie is aan de orde wanneer meerdere producten worden geproduceerd binnen 

dezelfde fabriek. Dit wordt allocatie bij multi-outputprocessen genoemd.  

2. Ook kan aan de inputzijde sprake zijn van meerdere stromen, bijvoorbeeld bij het 
verbranden van afval in een afvalverbrandingsinstallatie (AVI). Dan is er sprake van 
multi-inputprocessen. Breken van verschillende soorten steenachtig materiaal is ook 
een voorbeeld van een multi-inputproces. 

3. Tenslotte is allocatie aan de orde wanneer secundaire grondstoffen worden gebruikt 
of wanneer materiaal wordt gerecycled. Dit wordt allocatie op de grens van een 
productketen genoemd. 

In deze drie gevallen moeten de milieu-ingrepen volgens een bepaalde verdeelsleutel 
worden toegerekend aan meerdere producten. Hiervoor zijn verschillende methoden 
beschikbaar, die hier kort worden beschreven.  

Allocatie bij multi outputprocessenAllocatie bij multi outputprocessenAllocatie bij multi outputprocessenAllocatie bij multi outputprocessen    
De belangrijkste multi outputprocessen zijn de productieprocessen van alle materialen. Bij 
multi outputprocessen kan binnen dit project onderscheid worden gemaakt tussen drie 
situaties: 
 
Bij multi outputprocessen wordt onderscheid gemaakt tussen het hoofdproduct (of 
meerdere hoofdproducten) en één of meerdere co-producten (bijvoorbeeld slakken die 
vrijkomen bij de productie van staal). Wanneer co-producten een positieve economische 
waarde hebben is de milieubelasting van het proces op basis van een economische 
verdeelsleutel over de producten en co-producten verdeeld. 
 
CREM heeft in een groot aantal gevallen gebruikt gemaakt van literatuurgegevens. Het is 
niet altijd duidelijk op welke wijze allocatie op deze gegevens is toegepast. In de meeste 
gevallen heeft allocatie op basis van de massa van de producten plaatsgevonden. 

Allocatie bij multi-inputprocessen 
Een belangrijk multi-inputproces is het breekproces bij de recycling van beton en andere 
steenachtige bouwmaterialen. Bij een puinbreker komen verschillende steenachtige 
materialen binnen met een verschillende hardheid. Er zijn geen gegevens beschikbaar om 
het energieverbruik voor breken te alloceren op basis van de samenstelling of hardheid 
van de verschillende materialen. Om deze reden heeft allocatie van het breekproces 
plaatsgevonden op basis van de massa van de inkomende stromen. 
 
Allocatie op de grens van een productketenAllocatie op de grens van een productketenAllocatie op de grens van een productketenAllocatie op de grens van een productketen    
Allocatie op de grens van een productketen speelt een rol in twee gevallen: 
 
1. Er wordt een secundair materiaal toegepast. 
2. Een materiaal wordt gerecycled of als product hergebruikt aan het einde van de 
levenscyclus. 
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In het algemeen is bij allocatie op de grens van een productketen in eerste instantie 
getracht allocatie zoveel mogelijk te vermijden. Indien het vermijden van allocatie niet 
mogelijk is, is uitgegaan van de volgende allocatiemethoden: 
 
Toepassing van een secundair materiaalToepassing van een secundair materiaalToepassing van een secundair materiaalToepassing van een secundair materiaal 
In de checklist zijn veel secundaire materialen opgenomen. Wanneer het gaat om 
materialen met een positieve economische waarde die voor dat ze kunnen worden 
toegepast een bewerkingsstap hebben ondergaan is de milieubelasting van deze 
bewerkingstap via de economische knipmethode verdeeld over inkomende en uitgaande 
stroom. In een aantal gevallen worden materialen toegepast die worden beschouwd als 
afvalstof en waarvoor de afnemer geld toe krijgt om deze toe te passen. Deze materialen 
zoals AVI vliegas hebben een negatieve economische waarde. In deze gevallen is geen 
milieubelasting toegerekend aan het betreffende materiaal.  
 
Bij recycling van materialenBij recycling van materialenBij recycling van materialenBij recycling van materialen 
Een deel van de beoordeelde materialen worden aan het eind van de levenscyclus via een 
bewerkingproces gerecycled. Bij het vrijkomen hebben deze materialen een negatieve 
economische waarde. In deze gevallen is de economische knip-methode toegepast. Dit 
speelt bijvoorbeeld bij het verwerken van beton in een puinbreker. De energie van het 
breken wordt met een economische verdeelsleutel verdeeld over het beton, en over die 
van de ontvangende productketen. 
    
Bij hergebruik van materialenBij hergebruik van materialenBij hergebruik van materialenBij hergebruik van materialen    
Een groot deel van de beoordeelde materialen worden aan het eind van de gebruiksduur 
afgegraven, vervoerd en elders toegepast. Het energiegebruik voor het afgraven is 
toegerekend aan het materiaal, de milieubelasting door transport is toegerekend aan de 
ontvangende keten.  

3.53.53.53.5 ________ Gegevensverzameling en datakwaliteitGegevensverzameling en datakwaliteitGegevensverzameling en datakwaliteitGegevensverzameling en datakwaliteit    

Een belangrijke stap in het project is de dataverzameling. In de eerste plaats moeten 
gegevens worden verkregen over de gebruikte materialen. Daarnaast zijn gegevens nodig 
over benodigd onderhoud en de afdankingsscenario’s van materialen. Deze gegevens zijn 
aangeleverd door DWW. 
 
Vervolgens moeten kwantitatieve (voor de LCA) en kwalitatieve (voor beoordeling 
biodiversiteitsbeslag) milieugegevens worden verzameld. Voor het LCA-deel gaat het hier 
om de volgende datacategorieën: 
 
• grondstoffengebruik, 
• energieverbruik, 
• emissies naar water en lucht7, 
• afval. 

 

                                                   
7  Van de meeste processen die in LCA’s worden gebruikt zijn de emissies naar bodem niet in kaart gebracht. Om deze reden 

worden emissies naar de bodem in de LCA niet meegenomen. In IBIS worden emissies naar de bodem wel meegenomen. 



       21

Voor elk van materialen zijn de genoemde datacategorieën in kaart gebracht. In een LCA 
vormen de zogenoemde achtergrondprocessen (ook wel ondersteunende processen) een 
aparte categorie. Hieronder vallen winning energiedragers, productie elektriciteit, 
transport en afvalverwerking. Ten behoeve van LCA-studies is door de Vereniging voor 
LCA’s in de Bouw (VLCA), waar CREM lid van is, een database gevuld met gegevens over 
de genoemde achtergrondprocessen. Binnen het project is voor de achtergrondprocessen 
uitgegaan van deze VLCA-database [TNO/VLCA, 2000]. 
 
Voor de overige processen, zoals de winning van grondstoffen en de productie van 
materialen zijn voor het grootste deel gegevens beschikbaar in de LCA-database van 
CREM. Waar mogelijk is gebruik gemaakt van deze database. Waar gegevens ontbreken 
is uitgegaan van de meest gangbare literatuurgegevens. In het kader van dit onderzoek 
zijn geen nieuwe gegevens verzameld bij betreffende industrieën. 
 
Voor de beoordeling van het biodiversiteitsbeslag met IBIS zijn gegevens verzameld over 
onder meer ruimtegebruik, landconversie etc. Voor een groot deel van de gebruikte 
grondstoffen heeft CREM gegevens beschikbaar uit eerdere LCA-projecten. Voor een deel 
zijn nieuwe gegevens verzameld. Hiervoor heeft CREM literatuuronderzoek uitgevoerd en 
gebruik gemaakt van informatie op internet.  
 
Bijlage 3 geeft een overzicht van de gebruikte bronnen en de datakwaliteit van de 
gebruikte gegevensbronnen. Hierbij is ingegaan op onder meer geografische dekking, 
compleetheid, herkomst en representativiteit. 

3.63.63.63.6 ____________KwaliteitsbeoordelingKwaliteitsbeoordelingKwaliteitsbeoordelingKwaliteitsbeoordeling    

Binnen dit project wordt de milieubelasting van materialen vergeleken en wordt indien 
mogelijk een voorkeursvolgorde bepaald. De checklist die aan de hand van deze 
vergelijking is opgesteld is bedoeld als document dat alleen binnen Rijkswaterstaat zal 
worden gebruikt. 
 
Bij vergelijkende LCA studies die uitgevoerd worden volgens de ISO 14.040 normen voor 
LCA’s en de gedragscode van de Vereniging voor LCA’s in de Bouw (VLCA) en die 
publiek worden gemaakt, moet een kritische beoordeling (‘critical review’) van het 
onderzoek worden uitgevoerd door een externe onafhankelijke partij. Aangezien de 
checklist alleen gebruikt zal worden als intern RWS-document is een ‘critical review’ strikt 
gezien niet noodzakelijk. Het gebruik van de checklist kan echter wel consequenties 
hebben voor externe partijen, zoals leveranciers van bouwgrondstoffen. In dergelijke 
gevallen beveelt CREM dan ook aan wel een ‘critical review’ uit te laten voeren.  
 

ConclusieConclusieConclusieConclusie    
De Checklist materialen voor de wegenbouw is opgesteld op basis van vergelijkende 
LCA’s. Er vindt geen ‘critical review’ door een externe onafhankelijke partij plaats. Om 
deze reden mag de checklist alleen worden gebruikt als intern instrument binnen 
Rijkswaterstaat directie Noord-Holland. Met een update van de gegevens is de checklist 
ook bruikbaar bij andere regionale directies van Rijkswaterstaat. 
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HoofdstukHoofdstukHoofdstukHoofdstuk    

4444    

UitgangUitgangUitgangUitgangsgegevens materialensgegevens materialensgegevens materialensgegevens materialen    

4.14.14.14.1 ____________InleidingInleidingInleidingInleiding    

De Checklist materialen en milieu, milieubewuste keuze in de wegenbouw is voor de 
volgende toepassingen opgesteld: 
 
• Grondstoffen voor verwerking als ophoogmateriaal. 
• Grondstoffen voor verwerking als lichte ophoogmaterialen. 
• Grondstoffen voor verwerking in een zandbed (belastingspreidende laag). 
• Fundering: ongebonden steen- of steenachtige materialen. 
• Fundering: (Licht)gebonden steenachtig materiaal. 
• Grind en grindvervangers in cementbeton. 
• Grind en grindvervangers in bitumineuze mengsels. 
• Zand en zandvervangers in cementbeton. 
• Zand en zandvervangers in bitumineuze mengsels. 
• Cement. 
• Vulstoffen voor bitumineuze mengsels. 
 
In dit hoofdstuk zijn de gegevens weergegeven die de input vormen voor de LCA en de 
biodiversiteitanalyse. Alle gegevens die in dit hoofdstuk vermeld worden zijn aangeleverd 
door Rijkswaterstaat. Voor elk van de toepassingen is een overzicht gegeven van de 
volgende aspecten: 
 
• materialen alternatieven, 
• dichtheden, 
• transportmiddel, 
• transportafstand, 
• levensduur, 
• onderhoud, 
• afvalscenario. 
 
Bij transport per schip is aangenomen dat deze met een volle lading heen en terug vaart. 
Voor een vrachtwagen is aangenomen dat deze alleen met een volle lading heenrijdt. 
 
Voor het afvalscenario is uitgegaan van de huidige Nederlandse situatie. In het algemeen 
is uitgegaan van de ervaring van DWW met betrekking tot de afvalverwerking. 
 
 



        24 

4.24.24.24.2 ________ Grondstoffen voor verwerking als ophoogmateriaalGrondstoffen voor verwerking als ophoogmateriaalGrondstoffen voor verwerking als ophoogmateriaalGrondstoffen voor verwerking als ophoogmateriaal    

Voor de toepassing grondstoffen voor verwerking als ophoogmateriaal is 1 m3 materiaal 
het uitgangspunt voor vergelijking. 
 
Tabel 4.1. Materialen, dichtheden, transportmiddelen en transportafstanden. Tabel 4.1. Materialen, dichtheden, transportmiddelen en transportafstanden. Tabel 4.1. Materialen, dichtheden, transportmiddelen en transportafstanden. Tabel 4.1. Materialen, dichtheden, transportmiddelen en transportafstanden.     

MateriaalMateriaalMateriaalMateriaal    Dichtheden* (kg/mDichtheden* (kg/mDichtheden* (kg/mDichtheden* (kg/m3333))))    TransportmiddelTransportmiddelTransportmiddelTransportmiddel    Transportafstand Transportafstand Transportafstand Transportafstand (km)(km)(km)(km) 

AVI-bodemas 1.700 ** ** 

Gereinigde grond  1.565 Vrachtwagen 50 

Licht verontreinigde 
grond 

1.565 ** ** 

Hergebruikgrond 1.565 Vrachtwagen 25 

Recyclingbrekerzand 1.650 Vrachtwagen 50 

Zand uit baggerspecie 1.200 • Zeeschip 
• Vrachtwagen 

• 50 
• 25 

Klei uit baggerspecie 1.750 • Zeeschip 
• Vrachtwagen 

• 50 
• 25 

Zeefzand 1.725 Vrachtwagen 50 

Zeezand 1.700 • Zeeschip 
• Schip 
• Vrachtwagen 

• 19 
• 20 
• 25 

Regionaal landzand 1.700 • Schip 
• Vrachtwagen 

• 25 
• 25 

Niet regionaal 
landzand 

1.700 • Schip 
• Vrachtwagen 

• 250 
• 25 

*voor de dichtheid van ophoogmaterialen is de dichtheid bij verdichting in het werk genomen of, indien deze 

niet bekend is, de (maximale) proctordichtheid. 

**er wordt geen milieubelasting toegerekend aan materialen met een negatieve waarde 

 

Voor de berekeningen is van de volgende aannamen uitgegaan: 
 
Levensduur 
De levenduur van deze materialen is ongeveer 40 jaar. Er zijn geen verschillen in de 
levensduur tussen de materialen. 
 
Onderhoud 
Aan de onderbouwen van wegen wordt geen onderhoud gepleegd. 
 
Afvalscenario 
Van deze stoffen wordt 2-3% gestort en 97-98% hergebruikt. Het storten van materialen 
wordt vanwege de hoge stortkosten zo laag mogelijk gehouden. 

4.34.34.34.3 ________ Grondstoffen voor verwerking als lichte ophoogmaterialenGrondstoffen voor verwerking als lichte ophoogmaterialenGrondstoffen voor verwerking als lichte ophoogmaterialenGrondstoffen voor verwerking als lichte ophoogmaterialen    

Voor de toepassing grondstoffen voor verwerking als lichte ophoogmaterialen is 1 m3 
materiaal het uitgangspunt voor vergelijking. 
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Tabel 4.2. MaTabel 4.2. MaTabel 4.2. MaTabel 4.2. Materialen, dichtheden, transportmiddelen en transportafstanden. terialen, dichtheden, transportmiddelen en transportafstanden. terialen, dichtheden, transportmiddelen en transportafstanden. terialen, dichtheden, transportmiddelen en transportafstanden.     

MateriaalMateriaalMateriaalMateriaal    Dichtheden* (kg/mDichtheden* (kg/mDichtheden* (kg/mDichtheden* (kg/m3333))))    TransportmiddelTransportmiddelTransportmiddelTransportmiddel    Transportafstand Transportafstand Transportafstand Transportafstand (km)(km)(km)(km)    

Flugsand 925 • Schip 
• Vrachtwagen 

• 1100 
• 75 

E-bodemas 1000 ** ** 

Geëxpandeerde 
polystyreen 

20 Vrachtwagen 100 

Geëxpandeerde 
kleikorrels 

800 Vrachtwagen 300 

*voor de dichtheid van lichte ophoogmaterialen is de dichtheid bij verdichting in het werk genomen. 

**er wordt geen milieubelasting toegerekend aan materialen met een negatieve waarde 

 

Voor de berekeningen is van de volgende aannamen uitgegaan: 
 
Levensduur 
De levenduur van deze materialen is ongeveer 40 jaar. Er zijn geen verschillen in de 
levensduur tussen de materialen. 
 
Onderhoud 
Aan de onderbouwen van wegen wordt geen onderhoud gepleegd. 
 
Afvalscenario 
Van flugsand, EC-bodemas en geëxpandeerde kleikorrels wordt 2-3% gestort en 97-98% 
hergebruikt. Het storten van materialen wordt vanwege de hoge stortkosten zo laag 
mogelijk gehouden. Van polystyreen is het nog niet bekend wat er na gebruik mee 
gebeurt. 

4.44.44.44.4 ____________Grondstoffen vooGrondstoffen vooGrondstoffen vooGrondstoffen voor verwerking in een zandbed (belastingspreidende laag)r verwerking in een zandbed (belastingspreidende laag)r verwerking in een zandbed (belastingspreidende laag)r verwerking in een zandbed (belastingspreidende laag)    

Voor de toepassing grondstoffen voor verwerking als grondstoffen voor verwerking in een 
zandbed is 1 m3 materiaal het uitgangspunt voor vergelijking. 
 
Tabel 4.3. Materialen, dichtheden, transportmiddelTabel 4.3. Materialen, dichtheden, transportmiddelTabel 4.3. Materialen, dichtheden, transportmiddelTabel 4.3. Materialen, dichtheden, transportmiddelen en transportafstanden. en en transportafstanden. en en transportafstanden. en en transportafstanden.     

MateriaalMateriaalMateriaalMateriaal    Dichtheden* (kg/mDichtheden* (kg/mDichtheden* (kg/mDichtheden* (kg/m3333))))    TransportmiddelTransportmiddelTransportmiddelTransportmiddel    Transportafstand Transportafstand Transportafstand Transportafstand (km)(km)(km)(km)    

Recyclingbrekerzand 1.650 Vrachtwagen 50 

Zand uit baggerspecie 1.700 • Schip 
• Vrachtwagen 

• 50 
• 25 

Zeezand 1.700 • Zeeschip 
• Schip 
• Vrachtwagen 

• 19 
• 20 
• 25 

Regionaal landzand 1.700 • Schip 
• Vrachtwagen 

• 25 
• 25 

Niet regionaal 
landzand 

1.700 • Schip 
• Vrachtwagen 

• 250 
• 25 

*voor de dichtheid van ophoogmaterialen is de dichtheid bij verdichting in het werk genomen of indien deze niet 

bekend is de (maximale) proctordichtheid. 

 

Voor de berekeningen is van de volgende aannamen uitgegaan: 
 
Levensduur 
De levensduur van deze materialen is ongeveer 40 jaar. Er zijn geen verschillen in de 
levensduur tussen de materialen. 
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Onderhoud 
Aan de onderbouwen van wegen wordt geen onderhoud gepleegd. 
 
Afvalscenario 
Van deze stoffen wordt 2-3% gestort en 97-98% hergebruikt. Het storten van materialen 
wordt vanwege de hoge stortkosten zo laag mogelijk gehouden. 

4.54.54.54.5 ________ Fundering: ongebonden steenFundering: ongebonden steenFundering: ongebonden steenFundering: ongebonden steen---- of steenachtige materialen of steenachtige materialen of steenachtige materialen of steenachtige materialen    

Voor de toepassing grondstoffen voor verwerking als fundering is 1 m3 materiaal het 
uitgangspunt voor vergelijking. 
 
Tabel 4.4. Materialen, dichtheden, transportmiddelen en transportafstanden.Tabel 4.4. Materialen, dichtheden, transportmiddelen en transportafstanden.Tabel 4.4. Materialen, dichtheden, transportmiddelen en transportafstanden.Tabel 4.4. Materialen, dichtheden, transportmiddelen en transportafstanden. 

MateriaalMateriaalMateriaalMateriaal    Dichtheden (kg/mDichtheden (kg/mDichtheden (kg/mDichtheden (kg/m3333))))    TransportmiddelTransportmiddelTransportmiddelTransportmiddel    Transportafstand Transportafstand Transportafstand Transportafstand (km)(km)(km)(km)    

Metselwerk-granulaat 1.600 Vrachtwagen 50 

Silex 1.700 • Schip 
• Vrachtwagen 

• 250 
• 50 

LD-Staalslakken 
(oxystaalslakken) 

2.150 • Schip 
• Vrachtwagen 

• 25 
• 25 

Lavasteen 2.800 • Schip 
• Vrachtwagen 

• 450 
• 100 

*voor de dichtheid van ophoogmaterialen is de dichtheid bij verdichting in het werk genomen. 

 

Voor de berekeningen is van de volgende aannamen uitgegaan: 
 
Levensduur 
De levenduur van deze materialen is ongeveer 40 jaar. Er zijn geen verschillen in de 
levensduur tussen de materialen. 
 
Onderhoud 
Aan de funderingen van wegen wordt geen onderhoud gepleegd. 
 
Afvalscenario 
Van deze stoffen wordt 2-3% gestort en 97-98% hergebruikt. Het storten van materialen 
wordt vanwege de hoge stortkosten zo laag mogelijk gehouden. 
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4.64.64.64.6 ____________Fundering: (Licht)gebonden steenachtig materiaalFundering: (Licht)gebonden steenachtig materiaalFundering: (Licht)gebonden steenachtig materiaalFundering: (Licht)gebonden steenachtig materiaal    

Voor de toepassing grondstoffen voor verwerking als fundering is 1 m3 materiaal het 
uitgangspunt voor vergelijking. 
 
Tabel 4.5. Materialen, dichtheden, transportmiddelen en transportafstanden.Tabel 4.5. Materialen, dichtheden, transportmiddelen en transportafstanden.Tabel 4.5. Materialen, dichtheden, transportmiddelen en transportafstanden.Tabel 4.5. Materialen, dichtheden, transportmiddelen en transportafstanden. 

MateriaalMateriaalMateriaalMateriaal    Dichtheden* (kg/mDichtheden* (kg/mDichtheden* (kg/mDichtheden* (kg/m3333))))    TransportmiddelTransportmiddelTransportmiddelTransportmiddel    Transportafstand Transportafstand Transportafstand Transportafstand (km)(km)(km)(km)    

Hoogovenslakken-
mengsel 

− Gegranuleerde 

hoogovenslak (5%) 

− Gebroken 

hoogovenslak (70%) 

− Staalslak (25%) 

1.900 • Schip 
• Vrachtwagen 

350 
50 

Fosforslakken-mengsel 

− Fosforslak (70%) 

− Gegranuleerde 

hoogovenslak (5%) 

− Staalslak (25%) 

2.000 • Schip  
• Vrachtwagen 

• 75 
• 50 

Hydraulisch meng-
granulaat 

− Hydraulisch 

slakmateriaal (10%) 

− Menggranulaat 

(90%) 

1.775 Vrachtwagen 50 

Hydraulische staalslak 

− 90% LD-staalslak 

− 10% gegranuleerde 

hoogovenslak 

2.150 Vrachtwagen 50 

Menggranulaat 1.800 Vrachtwagen 50 

Betongranulaat 1.925 Vrachtwagen 50 

Asfaltgranulaat-
cement (I en II, niet 
teerhoudend) 

− Asfaltgranulaat 

(80%) 

− Natuurlijk zand 

(15%)  

− Cement (5%) 

− Water 

1.975 Vrachtwagen 50 

Zandcement 

− Zand (92%) 

− Cement (8%) 

− Water 

1.625 Vrachtwagen 50 

*voor de dichtheid van ophoogmaterialen is de dichtheid bij verdichting in het werk genomen of indien deze niet 

bekend is de (maximale) proctordichtheid of de bulkdichtheid. 
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Voor de berekeningen is van de volgende aannamen uitgegaan: 
 
Levensduur 
De levensduur van deze materialen is ongeveer 40 jaar. Er zijn geen verschillen in de 
levensduur tussen de materialen. 
Onderhoud 
Aan de funderingen van wegen wordt geen onderhoud gepleegd. 
 
Afvalscenario 
Van deze stoffen wordt 2-3% gestort en 97-98% hergebruikt. Het storten van materialen 
wordt vanwege de hoge stortkosten zo laag mogelijk gehouden. 

4.74.74.74.7 ________ Grind en grindvervangers in cementbetonGrind en grindvervangers in cementbetonGrind en grindvervangers in cementbetonGrind en grindvervangers in cementbeton    

Voor de toepassing grondstoffen voor verwerking als grind- en grindvervangers is 1 m3 
materiaal het uitgangspunt voor vergelijking. 
 
Tabel 4.6. Materialen, dichtheden, transportmiddelen en transportafstanden.Tabel 4.6. Materialen, dichtheden, transportmiddelen en transportafstanden.Tabel 4.6. Materialen, dichtheden, transportmiddelen en transportafstanden.Tabel 4.6. Materialen, dichtheden, transportmiddelen en transportafstanden. 

MateriaalMateriaalMateriaalMateriaal    Dichtheden* (kg/mDichtheden* (kg/mDichtheden* (kg/mDichtheden* (kg/m3333))))    TransportmiddelTransportmiddelTransportmiddelTransportmiddel    Transportafstand Transportafstand Transportafstand Transportafstand (km)(km)(km)(km)    

Betongranulaat 2.150 Vrachtwagen 50 

Menggranulaat 1.950 Vrachtwagen 50 

LD-Staalslakken 
(oxystaalslakken) 

3.250 Vrachtwagen 50 

Riviergrind 2.575 • Schip 
• Vrachtwagen 

• 200 
• 25 

Steenslag uit groeven 2.750 • Schip 
• Vrachtwagen 

• 350 
• 25 

Zeegrind 2.575 • Zeeschip 
• Vrachtwagen 

• 400 
• 25 

*voor de dichtheid van grind of grindvervangers is de korreldichtheid genomen. 

 

Voor de berekeningen is van de volgende aannamen uitgegaan: 
 
Levensduur 
De levensduur van deze materialen is ongeveer 40 jaar. Er zijn geen verschillen in de 
levensduur tussen de materialen. 
 
Onderhoud 
Het onderhoud aan betonwegen is verwaarloosbaar. 
 
Afvalscenario 
Van deze stoffen wordt 2-3% gestort en 97-98% gerecycled (materiaal dient meestal 
gebroken te worden). Het storten van materialen wordt vanwege de hoge stortkosten zo 
laag mogelijk gehouden. 
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4.84.84.84.8 ____________Grind en grindvervangers in bitumineuze mengselsGrind en grindvervangers in bitumineuze mengselsGrind en grindvervangers in bitumineuze mengselsGrind en grindvervangers in bitumineuze mengsels    

Voor de toepassing grondstoffen voor verwerking als grind- en grindvervangers is 1 m3 
materiaal het uitgangspunt voor vergelijking. 
 
Tabel 4.7. Materialen, dichtheden, transportmiddelen en transportafstanden.Tabel 4.7. Materialen, dichtheden, transportmiddelen en transportafstanden.Tabel 4.7. Materialen, dichtheden, transportmiddelen en transportafstanden.Tabel 4.7. Materialen, dichtheden, transportmiddelen en transportafstanden. 

MateriaalMateriaalMateriaalMateriaal    Dichtheden* (kg/mDichtheden* (kg/mDichtheden* (kg/mDichtheden* (kg/m3333))))    TransportmiddelTransportmiddelTransportmiddelTransportmiddel    Transportafstand Transportafstand Transportafstand Transportafstand (km)(km)(km)(km)    

Asfaltgranulaat (niet 
teerhoudend) 

2.000 Vrachtwagen 50 

Fosforslakken 2.650 • Schip 
• Vrachtwagen 

• 75 
• 50 

LD-Staalslakken 
(oxystaalslakken) 

3.250 Vrachtwagen 50 

Riviergrind 2.575 • Schip 
• Vrachtwagen 

• 200 
• 25 

Steenslag uit groeven 2.750 • Schip 
• Vrachtwagen 

• 350 
• 25 

Zeegrind 2.575 • Zeeschip 
• Vrachtwagen 

• 400 
• 25 

*voor de dichtheid van grind of grindvervangers is de korreldichtheid genomen. 

 

Voor de berekeningen is van de volgende aannamen uitgegaan: 
 
Levensduur 
De levensduur van deze materialen is ongeveer 15 jaar. Er zijn geen verschillen in de 
levensduur tussen de materialen. 
 
Onderhoud 
Het onderhoud aan het wegdek bestaat uit: 
 
• vullen van scheuren (eenmaal per drie jaar); 
• aanbrengen van wegmarkering hierbij wordt materiaal afgefreesd (eenmaal per zeven 

jaar). 
 
Bij dergelijk onderhoud is het materiaalgebruik dusdanig klein dat dit niet relevant is voor 
de milieuvergelijking.  
 
Afvalscenario 
Van deze stoffen wordt 2-3% gestort en 97-98% gerecycled (materiaal dient meestal 
gebroken of verhit te worden). Het storten van materialen wordt vanwege de hoge 
stortkosten zo laag mogelijk gehouden. 
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4.94.94.94.9 ________ Zand en zandvervangers in cementbetonZand en zandvervangers in cementbetonZand en zandvervangers in cementbetonZand en zandvervangers in cementbeton    

Voor de toepassing grondstoffen voor verwerking als zand en zandvervangers is 1 m3 
materiaal het uitgangspunt voor de vergelijking. 
 
Tabel 4.8. Materialen, dichtheden, transportmiddelen en transportafstanden.Tabel 4.8. Materialen, dichtheden, transportmiddelen en transportafstanden.Tabel 4.8. Materialen, dichtheden, transportmiddelen en transportafstanden.Tabel 4.8. Materialen, dichtheden, transportmiddelen en transportafstanden. 

MatMatMatMateriaaleriaaleriaaleriaal    Dichtheden* (kg/mDichtheden* (kg/mDichtheden* (kg/mDichtheden* (kg/m3333))))    TransportmiddelTransportmiddelTransportmiddelTransportmiddel    Transportafstand Transportafstand Transportafstand Transportafstand (km)(km)(km)(km)    

Brekerzand 2.400 • Schip 
• Vrachtwagen 

350 
75 

Gereinigd zand 2.650 • Vrachtwagen 50 

EC-Bodemas 2.500 ** ** 

Recyclingbrekerzand 3.118 Vrachtwagen 50 

Zeefzand 2.400 Vrachtwagen 50 

Zeezand 2.650 • Zeeschip 
• Schip 
• Vrachtwagen 

• 19 
• 20 
• 25 

Niet regionaal 
landzand 

2.650 • Schip 
• Vrachtwagen 

• 250 
• 25 

Fijn zand 2.650 • Schip 
• Vrachtwagen 

• 25 
• 25 

*voor de dichtheid van zand of zandvervangers is de korreldichtheid genomen. 

**er wordt geen milieubelasting toegerekend aan materialen met een negatieve waarde 

 

Voor de berekeningen is van de volgende aannamen uitgegaan: 
 
Levensduur 
De levensduur van deze materialen is ongeveer 40 jaar. Er zijn geen verschillen in de 
levensduur tussen de materialen. 
 
Onderhoud 
Het onderhoud aan voor betonwegen is verwaarloosbaar. 
 
Bij dergelijk onderhoud is het materiaalgebruik dusdanig klein dat dit niet relevant is voor 
de milieuvergelijking.  
 
Afvalscenario 
Van deze stoffen wordt 2-3% gestort en 97-98% gerecycled (materiaal dient meestal 
gebroken te worden). Het storten van materialen wordt vanwege de hoge stortkosten zo 
laag mogelijk gehouden. 

4.104.104.104.10 ____ Zand en zandvervangers in bitumineuze mengselsZand en zandvervangers in bitumineuze mengselsZand en zandvervangers in bitumineuze mengselsZand en zandvervangers in bitumineuze mengsels    

Voor de toepassing grondstoffen voor verwerking als zand en zandvervangers is 1 m3 
materiaal het uitgangspunt voor vergelijking. 
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Tabel 4.9. Materialen, dichtheden, transportmiddelen en transportafstanden.Tabel 4.9. Materialen, dichtheden, transportmiddelen en transportafstanden.Tabel 4.9. Materialen, dichtheden, transportmiddelen en transportafstanden.Tabel 4.9. Materialen, dichtheden, transportmiddelen en transportafstanden. 

MateriaalMateriaalMateriaalMateriaal    Dichtheden* (kg/mDichtheden* (kg/mDichtheden* (kg/mDichtheden* (kg/m3333))))    TransportmiddelTransportmiddelTransportmiddelTransportmiddel    Transportafstand Transportafstand Transportafstand Transportafstand (km)(km)(km)(km)    

Brekerzand 2.400 • Schip  
• Vrachtwagen 

350 
75 

Zand uit baggerspecie 2.650 • Schip 
• Vrachtwagen 

• 50 
• 25 

Zeefzand 2.400 Vrachtwagen 50 

Zeezand 2.650 • Zeeschip 
• Schip 
• Vrachtwagen 

• 19 
• 20 
• 25 

Landzand 2.650 • Schip 
• Vrachtwagen 

• 25 
• 25 

*voor de dichtheid van zand of zandvervangers is de korreldichtheid genomen. 

 

Voor de berekeningen is van de volgende aannamen uitgegaan: 
 
Levensduur 
De levensduur van deze materialen is ongeveer 15 jaar. Er zijn geen verschillen in de 
levensduur tussen de materialen. 
 
Onderhoud 
Het onderhoud aan het wegdek bestaat uit: 
 
• vullen van scheuren (eenmaal per drie jaar), 
• aanbrengen van wegmarkering hierbij wordt materiaal afgefreesd (eenmaal per zeven 

jaar). 
 
Bij dergelijk onderhoud is het materiaalgebruik dusdanig klein dat dit niet relevant is voor 
de milieuvergelijking.  
 
Afvalscenario 
Van deze stoffen wordt 2-3% gestort en 97-98% gerecycled (materiaal dient meestal 
gebroken of verhit te worden). Het storten van materialen wordt vanwege de hoge 
stortkosten zo laag mogelijk gehouden. 

4.114.114.114.11 ________CementCementCementCement    

Voor de toepassing grondstoffen voor verwerking als cement is 1 m3 materiaal het 
uitgangspunt voor vergelijking. 
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Tabel 4.10. Materialen, dichtheden, transportmiddelen en transportafstanden.Tabel 4.10. Materialen, dichtheden, transportmiddelen en transportafstanden.Tabel 4.10. Materialen, dichtheden, transportmiddelen en transportafstanden.Tabel 4.10. Materialen, dichtheden, transportmiddelen en transportafstanden. 

MateriaalMateriaalMateriaalMateriaal    Dichtheden (kg/mDichtheden (kg/mDichtheden (kg/mDichtheden (kg/m3333))))    TransportmiddelTransportmiddelTransportmiddelTransportmiddel    Transportafstand Transportafstand Transportafstand Transportafstand (km)(km)(km)(km)    

Hoogovencement 
CEM III/A 

2.950 Vrachtwagen 50 

Hoogovencement 
CEM III/B  

2.950 Vrachtwagen 50 

Hoogovencement 
CEM III/C  

2.950 Vrachtwagen 50 

Portlandvliegas-
cement CEM II/A-V  

3.000 • Schip 
• Vrachtwagen 

• 250 
• 50 

Portlandvliegas-
cement CEM II/B-V  

3.000 • Schip 
• Vrachtwagen 

• 250 
• 50 

Portlandcement CEM I  3.150 • Schip 
• Vrachtwagen 

• 250 
• 50 

 
Voor de berekeningen is van de volgende aannamen uitgegaan: 
 
Levensduur 
De levensduur van deze materialen is ongeveer 40 jaar. Er zijn geen verschillen in de 
levensduur tussen de materialen. 
 
Onderhoud 
Het onderhoud aan betonwegen is verwaarloosbaar. 
 
Afvalscenario 
Van deze stoffen wordt 2-3% gestort en 97-98% gerecycled (materiaal dient meestal 
gebroken te worden). Het storten van materialen wordt vanwege de hoge stortkosten zo 
laag mogelijk gehouden. 

4.124.124.124.12 ____ Vulstoffen voor bitumineuze mengselsVulstoffen voor bitumineuze mengselsVulstoffen voor bitumineuze mengselsVulstoffen voor bitumineuze mengsels    

Voor de toepassing grondstoffen voor verwerking als vulstoffen voor bitumineuze 
mengsels is 1 m3 materiaal het uitgangspunt voor vergelijking. 
 
Tabel 4.11. Materialen, dichtheden, transportmiddelen en transportafstanden.Tabel 4.11. Materialen, dichtheden, transportmiddelen en transportafstanden.Tabel 4.11. Materialen, dichtheden, transportmiddelen en transportafstanden.Tabel 4.11. Materialen, dichtheden, transportmiddelen en transportafstanden. 

MateriaalMateriaalMateriaalMateriaal    Dichtheden (kg/mDichtheden (kg/mDichtheden (kg/mDichtheden (kg/m3333))))    TransportmiddeTransportmiddeTransportmiddeTransportmiddellll    Transportafstand Transportafstand Transportafstand Transportafstand (km)(km)(km)(km)    

AVI-vliegas 2.000 Vrachtwagen 100 

Poederkoolvliegas 2.000 Vrachtwagen 100 

Kalksteenmeel 2.500 • Schip 
• Vrachtwagen 

• 250 
• 50 

 
Voor de berekeningen is van de volgende aannamen uitgegaan: 
 
Levensduur 
De levensduur van deze materialen is ongeveer 15 jaar. Er zijn geen verschillen in de 
levensduur tussen de materialen. 
 
Onderhoud 
Het onderhoud aan het wegdek bestaat uit: 
 
• vullen van scheuren (eenmaal per drie jaar), 
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• aanbrengen van wegmarkering hierbij wordt materiaal afgefreesd (eenmaal per zeven 
jaar). 

 
Bij dergelijk onderhoud is het materiaalgebruik dusdanig klein dat dit niet relevant is voor 
de milieuvergelijking.  
 
Afvalscenario 
Van deze stoffen wordt 2-3% gestort en 97-98% gerecycled (materiaal dient meestal 
gebroken of verhit te worden). Het storten van materialen wordt vanwege de hoge 
stortkosten zo laag mogelijk gehouden. 
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HoofdstukHoofdstukHoofdstukHoofdstuk    

5555    

ResultatenResultatenResultatenResultaten    

5.15.15.15.1 ____________InleidingInleidingInleidingInleiding    

Dit hoofdstuk geeft de resultaten van de milieubeoordelingen van materialen in elf 
toepassingen in de wegenbouw. Achtereenvolgens worden per toepassing de resultaten 
van de LCA, de resultaten van de beoordelingen van het biodiversiteitsbeslag met IBIS en 
de resultaten van de multicriteria-analyse beschreven. 
 
De resultaten van de milieubeoordeling resulteren uiteindelijk in één eindscore voor de 
milieubelasting. Deze eindscore bepaalt de voorkeursvolgorde van de materialen in de 
checklist. Omdat veel materialen geringe onderlinge verschillen vertonen in de eindscores 
zijn materialen met 5 punten of minder verschil van het materiaal met de laagste score, 
samengevoegd tot één categorie. In sommige gevallen is afgeweken van de 
voorkeursvolgorde die is berekend op basis van de multicriteria-analyse omdat deze 
voorkeursvolgorde afwijkt van het rijksbeleid ten aanzien van de inzet van materialen. In 
deze gevallen zijn er in de eindscoretabellen twee kolommen opgenomen waarvan één 
met de voorkeursvolgorde op basis van de multicriteria-analyse (‘categorie’) en één kolom 
waarbij rekening is gehouden met het rijksbeleid ten aanzien van de inzet van materialen 
(‘categorie-indeling checklist’). 
 
In dit hoofdstuk worden ook de resultaten voor weging en voor toepassing van de 
multicriteria-analyse gepresenteerd. Hiermee wordt enerzijds beoogd een toelichting te 
geven op de wijze waarop de resultaten tot stand zijn gekomen. Anderzijds wordt hiermee 
ook inzichtelijk gemaakt welke invloed de weegstap in de LCA en de multicriteria-analyse 
uiteindelijk hebben op eindoordeel voor de milieubelasting. 
Omdat bij de LCA-berekeningen is uitgegaan van de aanleg van wegen in de directie 
Noord-Holland is de checklist niet direct toepasbaar in andere regio’s met name voor 
materialen met een korte transportafstand is een update van de LCA-berekeningen 
noodzakelijk om de juiste voorkeursvolgorde voor andere regionale directies vast te 
kunnen stellen 
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5.25.25.25.2 ________ ResultatenResultatenResultatenResultaten    

5.2.15.2.15.2.15.2.1 ________     Grondstoffen voor verwerking als ophoogmateriaalGrondstoffen voor verwerking als ophoogmateriaalGrondstoffen voor verwerking als ophoogmateriaalGrondstoffen voor verwerking als ophoogmateriaal    

LCALCALCALCA----resultaten resultaten resultaten resultaten     
Er zijn elf materialen vergeleken die kunnen worden toegepast als ophoogmateriaal. Dit 
zijn: AVI-bodemas, gereinigde grond, licht verontreinigde grond, hergebruikgrond, 
recyclingbrekerzand, zand uit baggerspecie, klei uit baggerspecie, zeefzand, zeezand en 
regionaal en niet regionaal landzand.  
 
Voordat de gewogen eindresultaten van de LCA worden gepresenteerd worden eerst een 
aantal resultaten van de LCA van ophoogmaterialen grafisch weergegeven en toegelicht. 
Dit zijn de ongewogen resultaten van de karakterisatie- en normalisatiestap van de LCA. 
 
Figuur 5.1 (het milieuprofiel) geeft het resultaat van de karakterisatiestap in de LCA-
vergelijking van de elf materialen die in de groep ‘grondstoffen voor verwerking als 
ophoogmateriaal’ zijn meegenomen. In het milieuprofiel worden per milieueffect de 
relatieve scores van de materialen weergegeven. Het materiaal met de hoogste bijdrage 
aan een bepaald milieueffect is steeds op 100% gesteld. 

Figuur 5.1. Milieuvergelijking grondstoffen voor verwerking als ophoogmateriaalFiguur 5.1. Milieuvergelijking grondstoffen voor verwerking als ophoogmateriaalFiguur 5.1. Milieuvergelijking grondstoffen voor verwerking als ophoogmateriaalFiguur 5.1. Milieuvergelijking grondstoffen voor verwerking als ophoogmateriaal ________________________________________________________________     
 

 
 
In figuur 5.1 is te zien dat zeezand en niet regionaal gewonnen landzand de hoogste 
bijdrage leveren aan de meeste milieueffecten. Het winnen van zeezand kost relatief veel 
energie wat leidt tot hoge emissies door verbranding van diesel. Bij niet regionaal 
gewonnen landzand speelt voornamelijk de langere transportafstand een rol.  
 
Opvallend is de hoge bijdrage van zeezand aan fotochemisch oxidantvorming. Dit komt 
voornamelijk door een hoge emissie van NOx en door het energieverbruik bij de winning 
van zeezand. 
 



       37

Op basis van het milieuprofiel in figuur 5.1 kan een milieuvoorkeur voor AVI bodemas 
worden uitgesproken ten opzichte van alle andere ophoogmaterialen, omdat deze 
materialen de laagste bijdrage leveren aan alle milieueffecten. Deze lage bijdrage wordt 
veroorzaakt doordat geen milieubelasting toegerekend wordt aan de productie- en 
transportfase van dit materiaal.  
 
In figuur 5.2 (het normalisatieprofiel) is de vergelijking van de materialen weergegeven na 
normalisatie. Het normalisatieprofiel geeft aan welke bijdrage de materialen leveren aan 
de milieueffecten in Nederland. 
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Figuur 5.2. Relatieve bijdrFiguur 5.2. Relatieve bijdrFiguur 5.2. Relatieve bijdrFiguur 5.2. Relatieve bijdrage van de grondstoffen voor verwerking als ophoogmateriaal aan de age van de grondstoffen voor verwerking als ophoogmateriaal aan de age van de grondstoffen voor verwerking als ophoogmateriaal aan de age van de grondstoffen voor verwerking als ophoogmateriaal aan de 

milieueffecten in Nederlandmilieueffecten in Nederlandmilieueffecten in Nederlandmilieueffecten in Nederland ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________     
 

 
 
Uit figuur 5.2 blijkt dat alle ophoogmaterialen aan verzuring de hoogste bijdrage leveren.  
Zeezand en niet regionaal landzand leveren de hoogste bijdrage aan het broeikaseffect en 
aquatische ecotoxiciteit. Zeezand levert de hoogste bijdrage aan fotochemische 
oxidantvorming en niet regionaal landzand levert de hoogste bijdrage aan verzuring. Het 
is dan ook afhankelijk van de gebruikte weegfactoren welk van deze twee 
ophoogmaterialen uiteindelijk de meeste negatieve gewogen eindscore voor de LCA 
heeft. Ook voor de overige materialen bepalen de gehanteerde weegfactoren de 
uiteindelijke voorkeursvolgorde. 
 
Na de normalisatiestap zijn de genormaliseerde effectscores uit figuur 5.2 met behulp van 
de weegfactoren uit tabel 2.1 gewogen tot één eindscore van de LCA. Deze score is 
opgenomen in tabel 5.1. In tabel 5.1 is ook de bijdrage van de materialen aan het 
milieueffect abiotische uitputting opgenomen.  
 
Tabel 5.1. Tabel 5.1. Tabel 5.1. Tabel 5.1. Gewogen eindresultaten LCA grondstoffen voor verwerking als ophoogmateriaal.Gewogen eindresultaten LCA grondstoffen voor verwerking als ophoogmateriaal.Gewogen eindresultaten LCA grondstoffen voor verwerking als ophoogmateriaal.Gewogen eindresultaten LCA grondstoffen voor verwerking als ophoogmateriaal.    

materiaalmateriaalmateriaalmateriaal    eindscore LCAeindscore LCAeindscore LCAeindscore LCA    abiotische abiotische abiotische abiotische 

uitputtinguitputtinguitputtinguitputting    

AVI-bodemas 0,37 x 10-10 0,090 

Gereinigde grond 0,84 x 10-10 0,286 

Licht verontreinigde grond 0,67 x 10-10 0,164 

Hergebruikgrond 0,50 x 10-10 0,125 

Recyclingbrekerzand 0,70 x 10-10 0,170 

Zand uit baggerspecie 0,63 x 10-10 0,149 

Klei uit baggerspecie 0,64 x 10-10 0,153 

Zeefzand 0,73 x 10-10 0,178 

Zeezand 0,83 x 10-10 0,256 

Regionaal landzand  0,60 x 10-10 0,155 

Niet regionaal landzand 0,91 x 10-10 0,254 



       39

Analyse biodiversiteit Analyse biodiversiteit Analyse biodiversiteit Analyse biodiversiteit     
Voor de analyse van het biodiversiteitbeslag van grondstoffen voor verwerking als 
ophoogmateriaal, is gebruik gemaakt van elementen van de IBIS-methodiek (zie bijlage 
1). De resultaten van de analyse van het biodiversiteitbeslag van materialen zijn 
weergegeven in tabel 5.2. De uitwerking van de resultaten is in bijlage 2 gegeven. 
    
Tabel 5.2. Eindresultaat analyse aantasting biodiversiteit met IBIS, Tabel 5.2. Eindresultaat analyse aantasting biodiversiteit met IBIS, Tabel 5.2. Eindresultaat analyse aantasting biodiversiteit met IBIS, Tabel 5.2. Eindresultaat analyse aantasting biodiversiteit met IBIS,     

grondstoffen voor verwerking als ophoogmateriaal.grondstoffen voor verwerking als ophoogmateriaal.grondstoffen voor verwerking als ophoogmateriaal.grondstoffen voor verwerking als ophoogmateriaal.    

materimaterimaterimaterialenalenalenalen    eindresultaateindresultaateindresultaateindresultaat    

AVI-bodemas laag positief 

Gereinigde grond laag positief 

Licht verontreinigde grond laag positief 

Hergebruikt grond laag positief 

Recyclingbrekerzand laag positief 

Zand uit baggerspecie verwaarloosbaar 

Klei uit baggerspecie verwaarloosbaar 

Zeefzand laag positief 

Zeezand hoog negatief 

Landzand (regionaal en niet regionaal) middel negatief 

 
De meeste materialen die als ophoogmateriaal worden gebruikt hebben een laag positief 
biodiversiteitbeslag. Dit komt doordat het merendeel van de materialen secundaire stoffen 
zijn waarbij bij de winning/productie geen biodiversiteitbeslag ontstaat en waaraan, door 
het gebruik ervan, positieve waarden (voorkomen van stort) worden toegekend. Zee- en 
landzand daarentegen kennen wel een relatief groot biodiversiteitbeslag als gevolg van de 
winning en dan met name als gevolg van landconversie en habitatdegradatie. 
 
EindresultaatEindresultaatEindresultaatEindresultaat    
In tabel 5.3 worden de genormaliseerde eindscores van het LCA-resultaat, milieu-effect 
abiotische uitputting, aantasting biodiversiteit en de eindtotaalscore samengevat 
weergegeven. Hierbij zijn de weegfactoren uit tabel 2.3 gebruikt. In de checklist worden 
niet de eindscores van de multicriteria-analyse opgenomen. Materialen met een 
vergelijkbare score vallen in de checklist in dezelfde categorie. 
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Tabel 5.3. Genormaliseerde eindscores en eindtotaalscore grondstoffen voor verwerking als Tabel 5.3. Genormaliseerde eindscores en eindtotaalscore grondstoffen voor verwerking als Tabel 5.3. Genormaliseerde eindscores en eindtotaalscore grondstoffen voor verwerking als Tabel 5.3. Genormaliseerde eindscores en eindtotaalscore grondstoffen voor verwerking als 

ophoogmateriaal.ophoogmateriaal.ophoogmateriaal.ophoogmateriaal.    

materiaalmateriaalmateriaalmateriaal    LCALCALCALCA----

resultaat resultaat resultaat resultaat 

(0,7) (0,7) (0,7) (0,7)     

abiotische abiotische abiotische abiotische 

uitputting uitputting uitputting uitputting 

(0,07) (0,07) (0,07) (0,07)     

biodiversiteitbiodiversiteitbiodiversiteitbiodiversiteit    

(0,23)(0,23)(0,23)(0,23)    

TOTAALTOTAALTOTAALTOTAAL    categoriecategoriecategoriecategorie    categorie categorie categorie categorie 

indeling indeling indeling indeling 

checchecchecchecklist*klist*klist*klist*    

AVI-bodemas 40 31 43 40 1 1 

Gereinigde grond 92 100 43 81 4 4 

Licht verontreinigde 
grond 

74 57 43 66 3 3 

Hergebruikgrond 55 44 43 51 2 2 

Recyclingbrekerzand 76 59 43 67 3 3 

Zand uit baggerspecie 69 52 57 65 3 3 

Klei uit baggerspecie 70 53 57 66 3 3 

Zeefzand 80 62 43 70 3 3 

Zeezand 91 90 100 93 5 4 

Regionaal landzand 66 54 86 70 3 5 

Niet regionaal 
landzand 

100 89 86 96 5 6 

* Er is afgeweken van de voorkeursvolgorde die berekend is op basis van de multicriteria-analyse omdat de 

verkregen voorkeursvolgorde afwijkt van het rijksbeleid ten aanzien van de inzet van bepaalde materialen. 

5.2.25.2.25.2.25.2.2 ________     Grondstoffen voor verwerking als lichte ophoogmaterialenGrondstoffen voor verwerking als lichte ophoogmaterialenGrondstoffen voor verwerking als lichte ophoogmaterialenGrondstoffen voor verwerking als lichte ophoogmaterialen    

LCALCALCALCA----resultaten resultaten resultaten resultaten     
Er zijn vier materialen vergeleken. Dit zijn: flugsand, geëxpandeerd polystyreen,  
geëxpandeerde kleikorrels en EC bodemas. Figuur 5.3 geeft het resultaat van de 
karakterisatiestap in de LCA-vergelijking van de drie materialen. 

Figuur 5.3. Milieuvergelijking grondstoffen voor verwerking als lichte ophoogmaterialenFiguur 5.3. Milieuvergelijking grondstoffen voor verwerking als lichte ophoogmaterialenFiguur 5.3. Milieuvergelijking grondstoffen voor verwerking als lichte ophoogmaterialenFiguur 5.3. Milieuvergelijking grondstoffen voor verwerking als lichte ophoogmaterialen ____________________________________     
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In figuur 5.3 is te zien dat kleikorrels aan alle milieueffecten, behalve aantasting ozonlaag 
en finaal afval, de hoogste bijdrage geeft. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de 
energie die nodig is voor de productie van kleikorrels. PS hardschuim levert een hoge 
bijdrage aan aantasting van de ozonlaag. Dit wordt veroorzaakt door de productie van dit 
materiaal. Hierbij komen door het gebruik van diverse energiebronnen relatief veel 
halonen vrij. EC-bodemas levert de hoogste bijdrage aan het thema finaal afval vanwege 
de hoge dichtheid van dit materiaal.  
 
Op basis van het milieuprofiel in figuur 5.3 kan een milieuvoorkeur gegeven worden aan 
EC-bodemas (het thema finaal afval wordt verder niet betrokken in de LCA analyse). Voor 
flugsand en geëxpandeerde polystyreen kan geen voorkeursvolgorde uitgesproken 
worden. Zonder normalisatie is het moeilijk om een voorkeur aan één van deze twee 
materialen aan te geven.  
 
In figuur 5.4 (het normalisatieprofiel) is de vergelijking van de materialen weergegeven na 
normalisatie.  

Figuur Figuur Figuur Figuur 5.4. Relatieve bijdrage van de grondstoffen voor verwerking als lichte ophoogmaterialen aan de 5.4. Relatieve bijdrage van de grondstoffen voor verwerking als lichte ophoogmaterialen aan de 5.4. Relatieve bijdrage van de grondstoffen voor verwerking als lichte ophoogmaterialen aan de 5.4. Relatieve bijdrage van de grondstoffen voor verwerking als lichte ophoogmaterialen aan de 

milieueffecten in Nederlandmilieueffecten in Nederlandmilieueffecten in Nederlandmilieueffecten in Nederland ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

 
 

Ook na normalisatie kan geen duidelijke voorkeursvolgorde voor alle materialen worden 
uitgesproken. 
 
Na de normalisatiestap zijn de genormaliseerde effectscores uit figuur 5.4 met behulp van 
de weegfactoren uit tabel 2.1 gewogen tot één eindscore van de LCA. Deze score is 
opgenomen in tabel 5.4. In tabel 5.4 is ook de bijdrage van de materialen aan het 
milieueffect abiotische uitputting opgenomen.  
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Tabel 5.4. Gewogen eindresultaten LCA grondstoffen voor verwerking als lichte Tabel 5.4. Gewogen eindresultaten LCA grondstoffen voor verwerking als lichte Tabel 5.4. Gewogen eindresultaten LCA grondstoffen voor verwerking als lichte Tabel 5.4. Gewogen eindresultaten LCA grondstoffen voor verwerking als lichte 

ophoogmaterialen.ophoogmaterialen.ophoogmaterialen.ophoogmaterialen.    

materiaalmateriaalmateriaalmateriaal    eindscore LCAeindscore LCAeindscore LCAeindscore LCA    abiotische uitputtingabiotische uitputtingabiotische uitputtingabiotische uitputting    

Flugsand 1,33 x 10-10 0,387 

Geëxpandeerd polystyreen 1,18 x 10-10 0,770 

Geëxpandeerde kleikorrels 4,25 x 10-10 0,959 

EC-bodemas 0,27 x 10-10 0,066 

Analyse biodiversiteit Analyse biodiversiteit Analyse biodiversiteit Analyse biodiversiteit     
Voor de analyse van het biodiversiteitbeslag van grondstoffen voor verwerking als lichte 
ophoogmaterialen is gebruik gemaakt van elementen van de IBIS-methodiek (zie bijlage 
1). De resultaten van de analyse van het biodiversiteitbeslag van materialen zijn 
weergegeven in tabel 5.5. De uitwerking van de resultaten is in bijlage 2 gegeven. 
    
Tabel 5.5. Eindresultaat analyse aantasting biodiversiteit met IBIS, Tabel 5.5. Eindresultaat analyse aantasting biodiversiteit met IBIS, Tabel 5.5. Eindresultaat analyse aantasting biodiversiteit met IBIS, Tabel 5.5. Eindresultaat analyse aantasting biodiversiteit met IBIS,     

grondstoffen voor vergrondstoffen voor vergrondstoffen voor vergrondstoffen voor verwerking als lichte ophoogmaterialen.werking als lichte ophoogmaterialen.werking als lichte ophoogmaterialen.werking als lichte ophoogmaterialen.    

materialenmaterialenmaterialenmaterialen    eindresultaateindresultaateindresultaateindresultaat    

Flugsand middel negatief 

Geëxpandeerd polystyreen middel negatief 

Geëxpandeerde kleikorrels middel negatief 

EC-bodemas laag positief 

 
Flugsand, geëxpandeerde polystyreen, en kleikorrels zijn alle drie delfstoffen waarvan de 
winning gepaard gaat met landconversie en habitatdegradatie. In het geval van 
polystyreen is er ook nog sprake van een kans op milieuongelukken bij de winning van 
olie. Polystyreen scoort echter niet slechter dan flugsand omdat er relatief weinig 
materiaal van nodig is om dezelfde functie te vervullen. Kleikorrels scoren lager dan 
flugsand omdat er bij winning van klei meer aan herinrichting gedaan wordt en de 
habitatdegradatie minder is. EC-bodemas heeft een laag positief biodiversiteitsbeslag. Dit 
komt doordat het materiaal een secundaire stof is waarbij bij de winning/productie geen 
biodiversiteitbeslag ontstaat en waaraan, door het gebruik ervan, positieve waarden 
(voorkomen van stort) worden toegekend. 

EindresultaatEindresultaatEindresultaatEindresultaat    
In tabel 5.6 worden de genormaliseerde eindscores van het LCA-resultaat, milieu-effect 
abiotische uitputting, aantasting biodiversiteit en de gewogen eindtotaalscore samengevat 
weergegeven. Hierbij zijn de weegfactoren uit tabel 2.3 gebruikt. 
 
Tabel 5.6. GenTabel 5.6. GenTabel 5.6. GenTabel 5.6. Genormaliseerde eindscores en eindtotaalscore grondstoffen voor verwerking als lichte ormaliseerde eindscores en eindtotaalscore grondstoffen voor verwerking als lichte ormaliseerde eindscores en eindtotaalscore grondstoffen voor verwerking als lichte ormaliseerde eindscores en eindtotaalscore grondstoffen voor verwerking als lichte 

ophoogmaterialen.ophoogmaterialen.ophoogmaterialen.ophoogmaterialen.    

materiaalmateriaalmateriaalmateriaal    LCALCALCALCA----

resultaat resultaat resultaat resultaat 

(0,7) (0,7) (0,7) (0,7)     

abiotische abiotische abiotische abiotische 

uitputting  uitputting  uitputting  uitputting  

(0,07)(0,07)(0,07)(0,07)    

biodiversiteit biodiversiteit biodiversiteit biodiversiteit 

(0,23)(0,23)(0,23)(0,23)    

    

TOTAALTOTAALTOTAALTOTAAL    categoriecategoriecategoriecategorie    

Flugsand 31 40 86 44 2 

Geëxpandeerde 
polystyreen 

28 80 86 45 2 

Geëxpandeerde 
kleikorrels 

100 100 86 97 3 

EC bodemas 6 7 43 15 1 
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5.2.35.2.35.2.35.2.3 ________     Grondstoffen voor verwerking in een zandbed (belastingspreidende laag)Grondstoffen voor verwerking in een zandbed (belastingspreidende laag)Grondstoffen voor verwerking in een zandbed (belastingspreidende laag)Grondstoffen voor verwerking in een zandbed (belastingspreidende laag)    

LCALCALCALCA----resultaten resultaten resultaten resultaten     
Er zijn vijf materialen vergeleken. Dit zijn: recyclingbrekerzand, zand uit baggerspecie, 
zeezand en regionaal en niet regionaal landzand. Figuur 5.5 (het milieuprofiel) geeft het 
resultaat van de karakterisatiestap in de LCA-vergelijking van deze vijf materialen. In het 
milieuprofiel worden per milieueffect de relatieve scores van de materialen weergegeven. 
Het materiaal met de hoogste bijdrage aan een bepaald milieueffect is steeds op 100% 
gesteld. 

Figuur 5.5. Milieuvergelijking grondstoffen voor verwerking in een zandbedFiguur 5.5. Milieuvergelijking grondstoffen voor verwerking in een zandbedFiguur 5.5. Milieuvergelijking grondstoffen voor verwerking in een zandbedFiguur 5.5. Milieuvergelijking grondstoffen voor verwerking in een zandbed ____________________________________________________________________________________    

 
 

In figuur 5.5 is te zien dat zeezand en niet regionaal gewonnen landzand aan de meeste 
milieueffecten de hoogste bijdragen leveren. In het geval van zand uit baggerspecie is er 
van uit gegaan dat het zand uit een rivier gewonnen wordt. Als het zand in zee gewonnen 
wordt ontstaan emissies die in dezelfde orde van grootte liggen als bij de winning van 
zeezand. Op basis van de karakterisatie is het niet mogelijk om een voorkeursvolgorde uit 
te spreken. 
 
In figuur 5.6 (het normalisatieprofiel) is de vergelijking van de materialen weergegeven na 
normalisatie.  
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Figuur Figuur Figuur Figuur 5.6. Relatieve bijdrage van de grondstoffen voor verwerking in een zandbed aan de 5.6. Relatieve bijdrage van de grondstoffen voor verwerking in een zandbed aan de 5.6. Relatieve bijdrage van de grondstoffen voor verwerking in een zandbed aan de 5.6. Relatieve bijdrage van de grondstoffen voor verwerking in een zandbed aan de 

milieueffecten in Nederlandmilieueffecten in Nederlandmilieueffecten in Nederlandmilieueffecten in Nederland        
 

 
 
Na normalisatie wordt duidelijk dat niet regionaal gewonnen landzand een gelijke of 
hogere bijdrage levert dan zeezand aan bijna alle milieuthema’s behalve fotochemische 
oxidantvorming. 
 
De eindresultaten van de LCA na weging zijn opgenomen in tabel 5.7. 
    
Tabel 5.7. Gewogen eindresultaten LCA Grondstoffen voor verwerking in een zandbed.Tabel 5.7. Gewogen eindresultaten LCA Grondstoffen voor verwerking in een zandbed.Tabel 5.7. Gewogen eindresultaten LCA Grondstoffen voor verwerking in een zandbed.Tabel 5.7. Gewogen eindresultaten LCA Grondstoffen voor verwerking in een zandbed.    

materiaalmateriaalmateriaalmateriaal    eindscore LCAeindscore LCAeindscore LCAeindscore LCA    abiotische abiotische abiotische abiotische 

uitputtinguitputtinguitputtinguitputting    

Recyclingbrekerzand 0,70 x 10-10 0,170 

Zand uit baggerspecie 0,63 x 10-10    0,149 

Zeezand 0,83 x 10-10 0,256 

Regionaal landzand 0,60 x 10-10 0,155 

Niet regionaal landzand 0,91 x 10-10 0,254 

Analyse biodiversiteit Analyse biodiversiteit Analyse biodiversiteit Analyse biodiversiteit     
Voor de analyse van het biodiversiteitbeslag van grondstoffen voor verwerking in een 
zandbed is gebruik gemaakt van elementen van de IBIS-methodiek (zie bijlage 1). De 
resultaten van de analyse van het biodiversiteitbeslag van materialen zijn weergegeven in 
tabel 5.8. De uitwerking van de resultaten is in bijlage 2 gegeven. 
    
Tabel 5.8. Eindresultaat analyse aantasting biodiversiteit met IBIS, Tabel 5.8. Eindresultaat analyse aantasting biodiversiteit met IBIS, Tabel 5.8. Eindresultaat analyse aantasting biodiversiteit met IBIS, Tabel 5.8. Eindresultaat analyse aantasting biodiversiteit met IBIS,     

Grondstoffen voor verwerking in een zandbed.Grondstoffen voor verwerking in een zandbed.Grondstoffen voor verwerking in een zandbed.Grondstoffen voor verwerking in een zandbed.    

materialenmaterialenmaterialenmaterialen    eindresultaateindresultaateindresultaateindresultaat    

Recyclingbrekerzand laag positief 

Zand uit baggerspecie verwaarloosbaar 

Zeezand hoog negatief 

Landzand (regionaal en niet regionaal) middel negatief 
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Recyclingbrekerzand scoren laag positief omdat deze materialen secundaire stoffen zijn 
waarbij bij de winning/productie geen biodiversiteitbeslag ontstaat en waaraan, door het 
gebruik ervan, positieve waarden (voorkomen van stort) worden toegekend. Zand uit 
baggerspecie scoort verwaarloosbaar omdat dit materiaal een secundaire stof is. Zee- en 
landzand daarentegen kennen wel een relatief groot biodiversiteitbeslag als gevolg van de 
winning en dan met name door landconversie en habitatdegradatie. 

EindresultaatEindresultaatEindresultaatEindresultaat    
In tabel 5.9 worden de genormaliseerde eindscores van het LCA-resultaat, milieu-effect 
abiotische uitputting, aantasting biodiversiteit en de gewogen eindtotaalscore samengevat 
weergegeven. Hierbij zijn de weegfactoren uit tabel 2.3 gebruikt. 
 
Tabel 5.9. Genormaliseerde eindscores en eindtotaalscore, Grondstoffen voor verwerking in een Tabel 5.9. Genormaliseerde eindscores en eindtotaalscore, Grondstoffen voor verwerking in een Tabel 5.9. Genormaliseerde eindscores en eindtotaalscore, Grondstoffen voor verwerking in een Tabel 5.9. Genormaliseerde eindscores en eindtotaalscore, Grondstoffen voor verwerking in een 

zandbed.zandbed.zandbed.zandbed.    

materiaalmateriaalmateriaalmateriaal    LCALCALCALCA----

resultaat resultaat resultaat resultaat 

(0,7) (0,7) (0,7) (0,7)     

abiotische abiotische abiotische abiotische 

uitputting uitputting uitputting uitputting 

(0,07) (0,07) (0,07) (0,07)     

biodiversiteit biodiversiteit biodiversiteit biodiversiteit 

(0,23)(0,23)(0,23)(0,23)    

    

TOTAALTOTAALTOTAALTOTAAL    categoriecategoriecategoriecategorie    categorie categorie categorie categorie 

indeling indeling indeling indeling 

checklist*checklist*checklist*checklist*    

Recyclingbrekerzand 76 66 43 68 1 1 

Zand uit baggerspecie 69 58 57 65 1 1 

Zeezand 91 100 100 94 2 2 

Regionaal landzand 66 61 86 70 1 2 

Niet regionaal 
landzand 

100 99 86 97 2 3 

* Er is afgeweken van de voorkeursvolgorde die berekend is op basis van de multicriteria-analyse omdat de 

verkregen voorkeursvolgorde afwijkt van het rijksbeleid ten aanzien van de inzet van bepaalde materialen. 

5.2.45.2.45.2.45.2.4 ________     Fundering: ongebonden steenFundering: ongebonden steenFundering: ongebonden steenFundering: ongebonden steen---- of steenachtige materialen of steenachtige materialen of steenachtige materialen of steenachtige materialen    

LCALCALCALCA----resultaten resultaten resultaten resultaten     
Er zijn vier materialen vergeleken. Dit zijn: metselwerkgranulaat, silex, LD-staalslakken en 
lavasteen. Figuur 5.7 (het milieuprofiel) geeft het resultaat van de karakterisatiestap in de 
LCA-vergelijking van deze vier materialen. In het milieuprofiel worden per milieueffect de 
relatieve scores van de materialen weergegeven. Het materiaal met de hoogste bijdrage 
aan een bepaald milieueffect is steeds op 100% gesteld. 
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Figuur 5.7. Milieuvergelijking fundering: ongebonden steen of steenachtige materialenFiguur 5.7. Milieuvergelijking fundering: ongebonden steen of steenachtige materialenFiguur 5.7. Milieuvergelijking fundering: ongebonden steen of steenachtige materialenFiguur 5.7. Milieuvergelijking fundering: ongebonden steen of steenachtige materialen____________________________________________     

 
 
Uit figuur 5.7 blijkt dat silex een hoge bijdrage levert aan het broeikaseffect en 
fotochemische oxidantvorming. Silex is een co-product van de mergelmeelwinning en 
komt vrij bij de mergelmeelbereiding. Lavasteen levert hoge bijdragen aan de aantasting 
van de ozonlaag, humane toxiciteit, zoetwater en terrestrische ecotoxiciteit, verzuring, 
vermesting en abiotische uitputting. Deze bijdragen worden hoofdzakelijk veroorzaakt 
door de emissies die ontstaan tijdens de winning van lavasteen en het transport naar 
Nederland. Tenslotte levert de productie van lavasteen en metselwerkgranulaat een grote 
hoeveelheid restafval op wat zich uit in een relatief hoge bijdrage aan het thema finaal 
afval. 

Figuur 5.8. Relatieve bijdrage van de ongebonden steen of steenachtige materialen aFiguur 5.8. Relatieve bijdrage van de ongebonden steen of steenachtige materialen aFiguur 5.8. Relatieve bijdrage van de ongebonden steen of steenachtige materialen aFiguur 5.8. Relatieve bijdrage van de ongebonden steen of steenachtige materialen aan de an de an de an de 

milieueffecten in Nederlandmilieueffecten in Nederlandmilieueffecten in Nederlandmilieueffecten in Nederland ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________     
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Na normalisatie is het niet mogelijk om een voorkeursvolgorde uit te spreken. 
Metselwerkgranulaat en LD staalslakken hebben de laagste scores maar het geven van 
een voorkeur tussen deze materialen is afhankelijk van het gewicht dat wordt toegekend 
aan de verschillende milieueffecten. Voor silex en lavasteen geldt hetzelfde. Als een hoge 
weegfactor aan het broeikaseffect gegeven wordt scoort silex waarschijnlijk het slechtst. 
Echter wanneer aan verzuring een relatief hoog gewicht wordt toegekend zal lavasteen 
het slechtst scoren. In dit geval is weging van de milieuthema’s bepalend voor de 
voorkeursvolgorde van de materialen. 
 
Na de normalisatiestap zijn de genormaliseerde effectscores uit figuur 5.8 met behulp van 
de weegfactoren uit tabel 2.1 gewogen tot één eindscore van de LCA. Deze score is 
opgenomen in tabel 5.10. In tabel 5.10 is ook de bijdrage van de materialen aan het 
milieueffect abiotische uitputting opgenomen.  
    

Tabel 5.10. Gewogen eindresultaten LCA FunderingTabel 5.10. Gewogen eindresultaten LCA FunderingTabel 5.10. Gewogen eindresultaten LCA FunderingTabel 5.10. Gewogen eindresultaten LCA Fundering: ongebonden steen of steenachtige : ongebonden steen of steenachtige : ongebonden steen of steenachtige : ongebonden steen of steenachtige 

materialen.materialen.materialen.materialen.    

materiaalmateriaalmateriaalmateriaal    eindscore LCAeindscore LCAeindscore LCAeindscore LCA    abiotische uitputtingabiotische uitputtingabiotische uitputtingabiotische uitputting    

Metselwerkgranulaat 0,97 x 10-10 0,326 

Silex 2,81 x 10-10 0,588 

LD-staalslakken 1,04 x 10-10 0,457 

Lavasteen 4,39 x 10-10 1,36 

Analyse biodiversiteit Analyse biodiversiteit Analyse biodiversiteit Analyse biodiversiteit     
Voor de analyse van het biodiversiteitbeslag van ongebonden steen of steenachtige 
materialen voor funderingen is gebruik gemaakt van elementen van de IBIS-methodiek 
(zie bijlage 1). De resultaten van de analyse van het biodiversiteitbeslag van materialen 
zijn weergegeven in tabel 5.11. De uitwerking van de resultaten is in bijlage 2 gegeven. 
    
Tabel 5.11. Eindresultaat analyse aantasting biodiversiteit met IBIS, Tabel 5.11. Eindresultaat analyse aantasting biodiversiteit met IBIS, Tabel 5.11. Eindresultaat analyse aantasting biodiversiteit met IBIS, Tabel 5.11. Eindresultaat analyse aantasting biodiversiteit met IBIS,     

Fundering: ongebonden steen of steenachtige materialen.Fundering: ongebonden steen of steenachtige materialen.Fundering: ongebonden steen of steenachtige materialen.Fundering: ongebonden steen of steenachtige materialen.    

materialenmaterialenmaterialenmaterialen    eindresultaateindresultaateindresultaateindresultaat    

Metselwerkgranulaat laag positief 

Silex  verwaarloosbaar 

LD-staalslakken laag positief 

Lavasteen middel negatief 

 
Metselwerkgranulaat en LD-staalslakken scoren laag positief omdat dit secundaire stoffen 
zijn waarbij bij de winning/productie geen biodiversiteitbeslag ontstaat en waaraan, door 
het gebruik ervan, (voorkomen van stort) positieve waarden worden toegekend. 
Lavasteen kent daarentegen wel een relatief groot biodiversiteitbeslag als gevolg van de 
winning en dan met name door landconversie en habitatdegradatie. Tenslotte scoort silex 
verwaarloosbaar omdat dit materiaal als co-product vrijkomt bij de mergelmeelwinning. 
    
EindresultaatEindresultaatEindresultaatEindresultaat    
In tabel 5.12 worden de genormaliseerde eindscores van het LCA-resultaat, milieu-effect 
abiotische uitputting, aantasting biodiversiteit en de gewogen eindtotaalscore samengevat 
weergegeven. Hierbij zijn de weegfactoren uit tabel 2.3 gebruikt. 
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Tabel 5.12. Genormaliseerde eindscores en eindtotaalscore, Fundering: ongebonden steen of Tabel 5.12. Genormaliseerde eindscores en eindtotaalscore, Fundering: ongebonden steen of Tabel 5.12. Genormaliseerde eindscores en eindtotaalscore, Fundering: ongebonden steen of Tabel 5.12. Genormaliseerde eindscores en eindtotaalscore, Fundering: ongebonden steen of 

steenachtige materialen.steenachtige materialen.steenachtige materialen.steenachtige materialen.    

materiaalmateriaalmateriaalmateriaal    LCALCALCALCA----

resultaat  resultaat  resultaat  resultaat  

(0,7)(0,7)(0,7)(0,7)    

aaaabiotische biotische biotische biotische 

uitputting uitputting uitputting uitputting 

(0,07)(0,07)(0,07)(0,07)    

biodiversiteit biodiversiteit biodiversiteit biodiversiteit 

(0,23)(0,23)(0,23)(0,23)    

    

TOTAALTOTAALTOTAALTOTAAL    categoriecategoriecategoriecategorie    

Metselwerkgranulaat 22 24 43 27 1 

Silex 64 43 57 61 2 

LD-staalslakken 24 34 43 29 1 

Lavasteen 100 100 86 97 3 

5.2.55.2.55.2.55.2.5 ________     Fundering: (Licht)gebonden steenachtig materiaalFundering: (Licht)gebonden steenachtig materiaalFundering: (Licht)gebonden steenachtig materiaalFundering: (Licht)gebonden steenachtig materiaal    

LCALCALCALCA----resultaten resultaten resultaten resultaten     
Er zijn acht materialen vergeleken. Dit zijn: hoogovenslakkenmengsel, 
fosforslakkenmengsel, hydraulisch menggranulaat, hydraulische staalslak, menggranulaat, 
betongranulaat, asfaltgranulaatcement en zandcement. Figuur 5.9 (het milieuprofiel) geeft 
het resultaat van de karakterisatiestap in de LCA-vergelijking van deze acht materialen. In 
het milieuprofiel worden per milieueffect de relatieve scores van de materialen 
weergegeven. Het materiaal met de hoogste bijdrage aan een bepaald milieueffect is 
steeds op 100% gesteld. 
    
Figuur 5.9. Milieuvergelijking fundering (licht)gebonden steenachtig materiaal;Figuur 5.9. Milieuvergelijking fundering (licht)gebonden steenachtig materiaal;Figuur 5.9. Milieuvergelijking fundering (licht)gebonden steenachtig materiaal;Figuur 5.9. Milieuvergelijking fundering (licht)gebonden steenachtig materiaal;        
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Uit figuur 5.9 blijkt dat asfaltgranulaatcement de hoogste bijdrage levert aan het 
broeikaseffect en humane- en aquatische toxiciteit. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan 
de emissies die gepaard gaan met de opwekking van elektriciteit. Elektriciteit wordt met 
name verbruikt bij de productie van asfaltgranulaat en hoogovencement. 
Hoogovenslakkenmengsels levert de hoogste bijdrage aan aantasting ozonlaag, 
fotochemische oxidantvorming, verzuring, vermesting en abiotische uitputting. De 
emissies zijn hierbij voornamelijk toe te schrijven aan de transportfase en de productie van 
staal waarbij slakken vrijkomt (bij fotochemische oxidantvorming en abiotische uitputting). 
Fosforslakkenmengsel levert de hoogste bijdrage aan terrestrische ecotoxiciteit wat 
voornamelijk veroorzaakt wordt door transport. Bij de productie van metselwerkgranulaat 
en hydraulisch menggranulaat ontstaan relatief grote hoeveelheden afval wat de hoge 
bijdrage verklaart aan het thema finaal afval. 

Figuur 5.10. Relatieve bijdrage van (licht)gebonden steenachtig materiaal aan de milieueffecten in Figuur 5.10. Relatieve bijdrage van (licht)gebonden steenachtig materiaal aan de milieueffecten in Figuur 5.10. Relatieve bijdrage van (licht)gebonden steenachtig materiaal aan de milieueffecten in Figuur 5.10. Relatieve bijdrage van (licht)gebonden steenachtig materiaal aan de milieueffecten in 

NederlandNederlandNederlandNederland________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
 

 
 
In het algemeen valt op dat door de meeste materialen aan verzuring de hoogste bijdrage 
wordt geleverd. Na normalisatie is nog niet mogelijk een voorkeursvolgorde voor de 
materialen vast te stellen. 
 
De gewogen eindresultaten van de LCA zijn opgenomen in tabel 5.13. 
    
Tabel 5.13. Gewogen eindresultaten LCA fundering (Licht)Gebonden steenaTabel 5.13. Gewogen eindresultaten LCA fundering (Licht)Gebonden steenaTabel 5.13. Gewogen eindresultaten LCA fundering (Licht)Gebonden steenaTabel 5.13. Gewogen eindresultaten LCA fundering (Licht)Gebonden steenachtig materiaal.chtig materiaal.chtig materiaal.chtig materiaal.    

materiaalmateriaalmateriaalmateriaal    eindscore LCAeindscore LCAeindscore LCAeindscore LCA    abiotische uitputtingabiotische uitputtingabiotische uitputtingabiotische uitputting    

Hoogovenslakkenmengsel 1,62 x 10-10 0,611 

Fosforslakkenmengsel 1,32 x 10-10 0,451 

Hydraulisch menggranulaat 1,10 x 10-10 0,384 

Hydraulische staalslak 1,22 x 10-10 0,497 

Menggranulaat 1,10 x 10-10 0,376 

Betongranulaat 1,19 x 10-10 0,413 

Asfaltgranulaatcement 1,48 x 10-10 0,548 

Zandcement 1,11 x 10-10 0,382 
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Analyse biodiversiteit Analyse biodiversiteit Analyse biodiversiteit Analyse biodiversiteit     
Voor de analyse van het biodiversiteitbeslag van (licht)gebonden steenachtig materiaal 
voor funderingen is gebruik gemaakt van elementen van de IBIS-methodiek (zie bijlage 1). 
De resultaten van de analyse van het biodiversiteitbeslag zijn weergegeven in tabel 5.14. 
De uitwerking van de resultaten is in bijlage 2 gegeven. 
    
Tabel 5.14. Eindresultaat analyse aantastTabel 5.14. Eindresultaat analyse aantastTabel 5.14. Eindresultaat analyse aantastTabel 5.14. Eindresultaat analyse aantasting biodiversiteit met IBIS, ing biodiversiteit met IBIS, ing biodiversiteit met IBIS, ing biodiversiteit met IBIS,     

fundering (Licht)Gebonden steenachtig materiaal.fundering (Licht)Gebonden steenachtig materiaal.fundering (Licht)Gebonden steenachtig materiaal.fundering (Licht)Gebonden steenachtig materiaal.    

materialenmaterialenmaterialenmaterialen    eindresultaateindresultaateindresultaateindresultaat    

Hoogovenslakkenmengsel laag positief 

Fosforslakkenmengsel laag positief 

Hydraulisch menggranulaat laag positief 

Hydraulische staalslak laag positief 

Menggranulaat laag positief 

Betongranulaat laag positief 

Asfaltgranulaatcement laag positief 

Zandcement middel negatief 

 
De meeste materialen die in een licht gebonden fundering verwerkt kunnen worden 
scoren laag positief. Dit komt omdat het merendeel van de materialen secundaire stoffen 
zijn waarbij bij de winning/productie geen biodiversiteitbeslag ontstaat en waaraan door 
het gebruik ervan (voorkomen van stort) positieve waarden worden toegekend. 
Zandcement (mengsel van zand en portlandcement) daarentegen kent wel een relatief 
groot biodiversiteitbeslag als gevolg van de winning en dan met name als gevolg van 
landconversie en habitatdegradatie. 
    
EindresultaatEindresultaatEindresultaatEindresultaat    
In tabel 5.15 worden de genormaliseerde eindscores van het LCA-resultaat, milieu-effect 
abiotische uitputting en aantasting biodiversiteit samengevat weergegeven. Hierbij zijn de 
weegfactoren uit tabel 2.3 gebruikt. 
    

Tabel 5.15. Genormaliseerde eindscores en eindtotaalscore, fundering (Licht)Gebonden Tabel 5.15. Genormaliseerde eindscores en eindtotaalscore, fundering (Licht)Gebonden Tabel 5.15. Genormaliseerde eindscores en eindtotaalscore, fundering (Licht)Gebonden Tabel 5.15. Genormaliseerde eindscores en eindtotaalscore, fundering (Licht)Gebonden 

steenachtig materiaal.steenachtig materiaal.steenachtig materiaal.steenachtig materiaal.    

materiaalmateriaalmateriaalmateriaal    LCALCALCALCA----

resultaaresultaaresultaaresultaat t t t     

abiotische abiotische abiotische abiotische 

uitputting uitputting uitputting uitputting     

biodiversiteitbiodiversiteitbiodiversiteitbiodiversiteit    

    

TOTAALTOTAALTOTAALTOTAAL    categoriecategoriecategoriecategorie    

Hoogovenslakkenmengsel 100 100 43 87 5 

Fosforslakkenmengsel 84 74 43 74 3 

Hydraulisch menggranulaat 68 63 43 62 1 

Hydraulische staalslak 75 81 43 68 2 

Menggranulaat 68 62 43 62 1 

Betongranulaat 73 68 43 66 1 

Asfaltgranulaatcement 91 90 43 80 4 

Zandcement 69 63 86 72 2 

    



       51

5.2.65.2.65.2.65.2.6 ________     Grind en grindvervangers in cementbetonGrind en grindvervangers in cementbetonGrind en grindvervangers in cementbetonGrind en grindvervangers in cementbeton    

LCALCALCALCA----resultaten resultaten resultaten resultaten     
Er zijn zes materialen vergeleken. Dit zijn betongranulaat, menggranulaat,  
LD-staalslakken, riviergrind, steenslag uit groeven en zeegrind. Figuur 5.11 (het 
milieuprofiel) geeft het resultaat van de karakterisatiestap in de LCA-vergelijking van deze 
zes materialen. In het milieuprofiel worden per milieueffect de relatieve scores van de 
materialen weergegeven. Het materiaal met de hoogste bijdrage aan een bepaald 
milieueffect is steeds op 100% gesteld. 

Figuur 5.11. Milieuvergelijking grind en grindvervangers in cementbetonFiguur 5.11. Milieuvergelijking grind en grindvervangers in cementbetonFiguur 5.11. Milieuvergelijking grind en grindvervangers in cementbetonFiguur 5.11. Milieuvergelijking grind en grindvervangers in cementbeton ________________________________________________________________________________________________    
 

 
 
Uit figuur 5.11 blijkt dat steenslag uit groeven de grootste bijdrage levert aan alle 
milieuthema’s behalve fotochemische oxidantvorming. De hoge bijdragen zijn hierbij 
voornamelijk toe te schrijven aan de winning van steenslag waarbij relatief veel energie 
gebruikt wordt en grote hoeveelheden afval bij ontstaan.  
 
Zeegrind is verantwoordelijk voor de hoogste bijdrage aan fotochemische oxidantvorming 
wat voornamelijk veroorzaakt wordt door een hoge NOx en SO2 uitstoot tijdens de 
winning en transport van zeegrind. 
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Figuur 5.12. Relatieve bijdrage van grind en grindvervangers in cementbeton aan Figuur 5.12. Relatieve bijdrage van grind en grindvervangers in cementbeton aan Figuur 5.12. Relatieve bijdrage van grind en grindvervangers in cementbeton aan Figuur 5.12. Relatieve bijdrage van grind en grindvervangers in cementbeton aan de milieueffecten in de milieueffecten in de milieueffecten in de milieueffecten in 

NederlandNederlandNederlandNederland____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________     
 

 
 
Uit figuur 5.12 blijkt dat de bijdrage van de verschillende materialen aan de milieueffecten 
in Nederland met name bij verzuring hoog is. Opvallend is de hoge bijdrage van steenslag 
uit groeven aan verzuring. Na normalisatie kan nog geen voorkeursvolgorde voor de 
materialen worden vastgesteld. De voorkeursvolgorde wordt uiteindelijk bepaald door de 
gebruikte weegfactoren. De gewogen eindresultaten van de LCA zijn opgenomen in tabel 
5.16. 
    
Tabel 5.16. Gewogen eindresultateTabel 5.16. Gewogen eindresultateTabel 5.16. Gewogen eindresultateTabel 5.16. Gewogen eindresultaten LCA grind en grindvervangers in cementbeton.n LCA grind en grindvervangers in cementbeton.n LCA grind en grindvervangers in cementbeton.n LCA grind en grindvervangers in cementbeton.    

materiaalmateriaalmateriaalmateriaal    eindscore LCAeindscore LCAeindscore LCAeindscore LCA    abiotische uitputtingabiotische uitputtingabiotische uitputtingabiotische uitputting    

Betongranulaat 1,19 x 10-10 0,413 

Menggranulaat 1,19 x 10-10 0,408 

LD-staalslakken 1,58 x 10-10    0,691 

Riviergrind 1,55 x 10-10 0,476 

Steenslag uit groeven 3,24 x 10-10 1,06 

Zeegrind 2,17 x 10-10 0,546 

Analyse biodiversiteit Analyse biodiversiteit Analyse biodiversiteit Analyse biodiversiteit     
Voor de analyse van het biodiversiteitbeslag van grind en grindvervangers in cementbeton 
is gebruik gemaakt van elementen van de IBIS-methodiek (zie bijlage 1). De resultaten 
van de analyse van het biodiversiteitbeslag zijn weergegeven in tabel 5.17. De uitwerking 
van de resultaten is in bijlage 2 gegeven. 
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Tabel 5.17. Eindresultaat analyse aantasting biodiversiteit met IBIS, Tabel 5.17. Eindresultaat analyse aantasting biodiversiteit met IBIS, Tabel 5.17. Eindresultaat analyse aantasting biodiversiteit met IBIS, Tabel 5.17. Eindresultaat analyse aantasting biodiversiteit met IBIS,     

grind en grindvervangers in cementbeton.grind en grindvervangers in cementbeton.grind en grindvervangers in cementbeton.grind en grindvervangers in cementbeton.    

materialenmaterialenmaterialenmaterialen    eindresultaeindresultaeindresultaeindresultaatatatat    

Betongranulaat laag positief 

Menggranulaat laag positief 

LD-staalslakken laag positief 

Riviergrind middel negatief 

Steenslag uit groeven middel negatief 

Zeegrind hoog negatief 

 
Deze groep materialen bestaat grofweg uit secundaire materialen en delfstoffen. De 
secundaire stoffen scoren laag positief door een biodiversiteitneutrale productie en het 
voorkomen van landgebruik in het geval van stort. Bij de andere materialen is er 
gelijksoortige aantasting van de biodiversiteit in de vorm van habitatdegradatie en 
negatieve landconversie. Deze laatste is in het geval van zeegrind erg negatief 

EindresultaatEindresultaatEindresultaatEindresultaat    
In tabel 5.18 worden de genormaliseerde eindscores van het LCA-resultaat, milieu-effect 
abiotische uitputting, aantasting biodiversiteit en de eindtotaalscore samengevat 
weergegeven. Hierbij zijn de weegfactoren uit tabel 2.3 gebruikt. 
 
Tabel 5.18. Genormaliseerde eindscores en eindtotaalscore, grind en grindvervangers in Tabel 5.18. Genormaliseerde eindscores en eindtotaalscore, grind en grindvervangers in Tabel 5.18. Genormaliseerde eindscores en eindtotaalscore, grind en grindvervangers in Tabel 5.18. Genormaliseerde eindscores en eindtotaalscore, grind en grindvervangers in 

cementbeton.cementbeton.cementbeton.cementbeton.    

materiaalmateriaalmateriaalmateriaal    LCALCALCALCA----

resultaat resultaat resultaat resultaat 

(0,7) (0,7) (0,7) (0,7)     

abiotische abiotische abiotische abiotische 

uitputting uitputting uitputting uitputting 

(0,07)(0,07)(0,07)(0,07)    

biodiversbiodiversbiodiversbiodiversiteit iteit iteit iteit 

(0,23)(0,23)(0,23)(0,23)    

    

TOTAALTOTAALTOTAALTOTAAL    categoriecategoriecategoriecategorie    categorie categorie categorie categorie 

indeling indeling indeling indeling 

checklist*checklist*checklist*checklist*    

Betongranulaat 37 39 43 39 1 1 

Menggranulaat 37 39 43 38 1 1 

LD-staalslakken 49 65 43 49 2 2 

Riviergrind 48 45 86 57 3 4 

Steenslag uit groeven 100 100 86 97 5 5 

Zeegrind 67 52 100 74 4 3 

* Er is afgeweken van de voorkeursvolgorde die berekend is op basis van de multicriteria-analyse omdat de 

verkregen voorkeursvolgorde afwijkt van het rijksbeleid ten aanzien van de inzet van bepaalde materialen. 

5.2.75.2.75.2.75.2.7 ________     Grind en grindvervangers in bitumineuzGrind en grindvervangers in bitumineuzGrind en grindvervangers in bitumineuzGrind en grindvervangers in bitumineuze mengselse mengselse mengselse mengsels    

LCALCALCALCA----resultaten resultaten resultaten resultaten     
Er zijn zes materialen vergeleken. Dit zijn asfaltgranulaat, fosforslakken, LD-staalslakken, 
riviergrind, steenslag uit groeven en zeegrind. Figuur 5.13 (het milieuprofiel) geeft het 
resultaat van de karakterisatiestap in de LCA-vergelijking van deze zes materialen. In het 
milieuprofiel worden per milieueffect de relatieve scores van de materialen weergegeven. 
Het materiaal met de hoogste bijdrage aan een bepaald milieueffect is steeds op 100% 
gesteld. 
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Figuur 5.13. MilieuvergelijkFiguur 5.13. MilieuvergelijkFiguur 5.13. MilieuvergelijkFiguur 5.13. Milieuvergelijking grind en grindvervangers in bitumineuze mengselsing grind en grindvervangers in bitumineuze mengselsing grind en grindvervangers in bitumineuze mengselsing grind en grindvervangers in bitumineuze mengsels____________________________________________________________     

 
 

Uit figuur 5.13 blijkt dat steenslag de hoogste bijdrage leveren aan alle milieuthema’s 
behalve fotochemische oxidantvorming. De productie van steenslag uit groeven is 
energie-intensief en er komt een relatief grote hoeveelheid afval bij vrij. Daarnaast wordt 
steenslag over een relatief grote afstand vervoerd. Zeegrind heeft de hoogste bijdrage aan 
fotochemische oxidantvorming wat voornamelijk veroorzaakt wordt door een hoge NOx 
en SO2 uitstoot tijdens de winning en transport van zeegrind. 
 
In figuur 5.14 (het normalisatieprofiel) is de vergelijking van de materialen weergegeven 
na normalisatie. Het normalisatieprofiel geeft aan welke bijdrage de materialen leveren 
aan de milieueffecten in Nederland. 
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Figuur 5.14. Relatieve bijdrage van grind en grindvervangers in bitumineuze mengsels aan de Figuur 5.14. Relatieve bijdrage van grind en grindvervangers in bitumineuze mengsels aan de Figuur 5.14. Relatieve bijdrage van grind en grindvervangers in bitumineuze mengsels aan de Figuur 5.14. Relatieve bijdrage van grind en grindvervangers in bitumineuze mengsels aan de 

milieueffecten in Nederlandmilieueffecten in Nederlandmilieueffecten in Nederlandmilieueffecten in Nederland ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
 

 
 
Uit figuur 5.14 wordt duidelijk dat de bijdrage van de verschillende materialen aan de 
milieueffecten in Nederland bij verzuring het hoogst is. Steenslag uit groeven levert de 
hoogste bijdrage aan verzuring. Na de normalisatie is het niet mogelijk om voor de 
materialen een voorkeursvolgorde aan te geven.  
 
De gewogen eindresultaten van de LCA zijn opgenomen in tabel 5.19. 
    
Tabel 5.19.Tabel 5.19.Tabel 5.19.Tabel 5.19. Gewogen eindresultaten LCA grind en grindvervangers in bitumineuze mengsels. Gewogen eindresultaten LCA grind en grindvervangers in bitumineuze mengsels. Gewogen eindresultaten LCA grind en grindvervangers in bitumineuze mengsels. Gewogen eindresultaten LCA grind en grindvervangers in bitumineuze mengsels.    

materiaalmateriaalmateriaalmateriaal    eindscore LCAeindscore LCAeindscore LCAeindscore LCA    abiotische uitputtingabiotische uitputtingabiotische uitputtingabiotische uitputting    

Asfaltgranulaat  1,33 x 10-10 0,424 

Fosforslakken 1,77 x 10-10 0,432 

LD-staalslakken 1,81 x 10-10    0,725 

Riviergrind 1,47 x 10-10 0,378 

Steenslag uit groeven 3,15 x 10-10 0,954 

Zeegrind 2,09 x 10-10 0,448 

Analyse biodiversiteit Analyse biodiversiteit Analyse biodiversiteit Analyse biodiversiteit     
Voor de analyse van het biodiversiteitbeslag van grind en grindvervangers in bitumineuze 
mengsels is gebruik gemaakt van elementen van de IBIS-methodiek (zie bijlage 1). De 
resultaten van de analyse van het biodiversiteitbeslag zijn weergegeven in tabel 5.20. De 
uitwerking van de resultaten is in bijlage 2 gegeven. 
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Tabel 5.20. Eindresultaat analyse aantasting biodiversiteit met IBIS, Tabel 5.20. Eindresultaat analyse aantasting biodiversiteit met IBIS, Tabel 5.20. Eindresultaat analyse aantasting biodiversiteit met IBIS, Tabel 5.20. Eindresultaat analyse aantasting biodiversiteit met IBIS,     

grind en grindvervagrind en grindvervagrind en grindvervagrind en grindvervangers in bitumineuze mengsels.ngers in bitumineuze mengsels.ngers in bitumineuze mengsels.ngers in bitumineuze mengsels.    

materialenmaterialenmaterialenmaterialen    eindresultaateindresultaateindresultaateindresultaat    

Asfaltgranulaat  laag positief 

Fosforslakken laag positief 

LD-staalslakken laag positief 

Riviergrind middel negatief 

Steenslag uit groeven middel negatief 

Zeegrind hoog negatief 

 
Deze groep materialen bestaat grofweg uit secundaire materialen en delfstoffen. De 
secundaire stoffen scoren laag positief door een biodiversiteitneutrale productie en het 
voorkomen van landgebruik in het geval van stort. Bij de andere materialen is er 
aantasting van de biodiversiteit in de vorm van habitatdegradatie en negatieve 
landconversie. Deze laatste is in het geval van zeegrind hoog negatief. 

EindresultaatEindresultaatEindresultaatEindresultaat    
In tabel 5.21 worden de genormaliseerde eindscores van het LCA-resultaat, milieu-effect 
abiotische uitputting, aantasting biodiversiteit en de eindtotaalscore samengevat 
weergegeven.  
 
Tabel 5.21. Genormaliseerde eindscores en eindtotaalscore, grind en grindvervangers in Tabel 5.21. Genormaliseerde eindscores en eindtotaalscore, grind en grindvervangers in Tabel 5.21. Genormaliseerde eindscores en eindtotaalscore, grind en grindvervangers in Tabel 5.21. Genormaliseerde eindscores en eindtotaalscore, grind en grindvervangers in 

bitumineuze mengsels.bitumineuze mengsels.bitumineuze mengsels.bitumineuze mengsels.    

materiaalmateriaalmateriaalmateriaal    LCALCALCALCA----

resultaat resultaat resultaat resultaat 

(0,7) (0,7) (0,7) (0,7)     

abiotische abiotische abiotische abiotische 

uitputting uitputting uitputting uitputting 

(0,07) (0,07) (0,07) (0,07)     

biodiversbiodiversbiodiversbiodiversiteit iteit iteit iteit 

(0,23)(0,23)(0,23)(0,23)    

    

TOTAALTOTAALTOTAALTOTAAL    categoriecategoriecategoriecategorie    categorie categorie categorie categorie 

indeling indeling indeling indeling 

checklist*checklist*checklist*checklist*    

Asfaltgranulaat  42 44 43 42 1 1 

Fosforslakken 56 45 43 52 2 2 

LD-staalslakken 57 76 43 55 2 2 

Riviergrind 47 40 86 55 2 4 

Steenslag uit groeven 100 100 86 97 4 4 

Zeegrind 66 47 100 72 3 3 

* Er is afgeweken van de voorkeursvolgorde die berekend is op basis van de multicriteria-analyse omdat de 

verkregen voorkeursvolgorde afwijkt van het rijksbeleid ten aanzien van de inzet van bepaalde materialen. 

5.2.85.2.85.2.85.2.8 ________     Zand en zandvervangers in cementbetoZand en zandvervangers in cementbetoZand en zandvervangers in cementbetoZand en zandvervangers in cementbetonnnn    

LCALCALCALCA----resultaten resultaten resultaten resultaten     
Er zijn acht materialen vergeleken. Dit zijn brekerzand, gereinigd zand, EC-bodemas, 
recyclingbrekerzand, zeefzand, zeezand, niet regionaal landzand en fijn zand. Figuur 5.15 
(het milieuprofiel) geeft het resultaat van de karakterisatiestap in de LCA-vergelijking van 
deze acht materialen. In het milieuprofiel worden per milieueffect de relatieve scores van 
de materialen weergegeven. Het materiaal met de hoogste bijdrage aan een bepaald 
milieueffect is steeds op 100% gesteld. 
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Figuur 5.15.MFiguur 5.15.MFiguur 5.15.MFiguur 5.15.Milieuvergelijking zand en zandvervangers in cementbetonilieuvergelijking zand en zandvervangers in cementbetonilieuvergelijking zand en zandvervangers in cementbetonilieuvergelijking zand en zandvervangers in cementbeton ____________________________________________________________________________________________________    

 
 

Brekerzand levert aan de milieuthema’s broeikaseffect, aantasting ozonlaag, humane, 
aquatische en terrestrische toxiciteit, verzuring en abiotische uitputting de hoogste 
bijdrage. Brekerzand komt vrij bij de productie van steenslag die plaatsvindt in het nabije 
buitenland. Hierdoor is de transportafstand van brekerzand relatief groot. Zeezand levert 
de hoogste bijdrage aan fotochemische oxidantvorming. NOx emissie tijdens de winning is 
met name verantwoordelijk voor de hoge bijdrage aan dit thema. Tenslotte levert de 
productie van recyclingsbrekerzand uit puin een grote hoeveelheid restafval op wat zich 
uit in een relatief hoge bijdrage aan het thema finaal afval.  
 
Na karakterisatie kan nog geen voorkeursvolgorde voor de materialen worden 
weergegeven. In figuur 5.16 (het normalisatieprofiel) is de vergelijking van de materialen 
weergegeven na normalisatie. 
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Figuur 5.16. Relatieve bijdrage van zand en zandvervangers in cementbeton aan de milieueffectFiguur 5.16. Relatieve bijdrage van zand en zandvervangers in cementbeton aan de milieueffectFiguur 5.16. Relatieve bijdrage van zand en zandvervangers in cementbeton aan de milieueffectFiguur 5.16. Relatieve bijdrage van zand en zandvervangers in cementbeton aan de milieueffecten in en in en in en in 

NederlandNederlandNederlandNederland____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________     
 

 
 
Uit figuur 5.16 wordt duidelijk dat de bijdrage van de verschillende materialen aan 
verzuring in Nederland het hoogst is. Op basis van dit plaatje is het mogelijk om een 
milieuvoorkeur uit te spreken voor EC bodemas. Voor de andere materialen is het niet 
mogelijk om op basis van de normalisatie een voorkeursvolgorde vast te stellen. 
 
De gewogen eindresultaten van de LCA zijn opgenomen in tabel 5.22. 
    
Tabel 5.22. Gewogen eindresultaten LCA zand en zandvervangers in cementbeton.Tabel 5.22. Gewogen eindresultaten LCA zand en zandvervangers in cementbeton.Tabel 5.22. Gewogen eindresultaten LCA zand en zandvervangers in cementbeton.Tabel 5.22. Gewogen eindresultaten LCA zand en zandvervangers in cementbeton.    

materiaalmateriaalmateriaalmateriaal    eindscore LCAeindscore LCAeindscore LCAeindscore LCA    abiotische uitputtingabiotische uitputtingabiotische uitputtingabiotische uitputting    

Brekerzand  2,22 x 10-10 0,712 

Gereinigd zand 0,88 x 10-10 0,352 

EC-bodemas 0,54 x 10-10    0,132 

Recyclingbrekerzand 1,31 x 10-10 0,322 

Zeefzand 1,01 x 10-10 0,248 

Zeezand 1,29 x 10-10 0,400 

Fijn zand 0,94 x 10-10 0,242 

Niet regionaal landzand 1,42 x 10-10 0,395 

Analyse biodiversiteit Analyse biodiversiteit Analyse biodiversiteit Analyse biodiversiteit     
Voor de analyse van het biodiversiteitbeslag van zand en zandvervangers in cementbeton 
is gebruik gemaakt van elementen van de IBIS-methodiek (zie bijlage 1). De resultaten 
van de analyse van het biodiversiteitbeslag van materialen zijn weergegeven in tabel 5.23. 
De uitwerking van de resultaten is in bijlage 2 gegeven. 
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Tabel 5.23. Eindresultaat analyse aantasting biodiversiteit met IBIS, Tabel 5.23. Eindresultaat analyse aantasting biodiversiteit met IBIS, Tabel 5.23. Eindresultaat analyse aantasting biodiversiteit met IBIS, Tabel 5.23. Eindresultaat analyse aantasting biodiversiteit met IBIS,     

zand en zandvervangers in cementbeton.zand en zandvervangers in cementbeton.zand en zandvervangers in cementbeton.zand en zandvervangers in cementbeton.    

matermatermatermaterialenialenialenialen    eindresultaateindresultaateindresultaateindresultaat    

Brekerzand  middel negatief 

Gereinigd zand laag positief 

EC-bodemas laag positief 

Recyclingbrekerzand laag positief 

Zeefzand laag positief 

Zeezand hoog negatief 

Fijn zand middel negatief 

Landzand middel negatief 

 
De meeste materialen die als zand of zandvervanger worden gebruikt in cementbeton 
scoren ‘laag positief’. Dit komt omdat het merendeel van de materialen als secundaire 
stoffen worden beschouwd waarbij bij de winning/productie geen biodiversiteitbeslag 
ontstaat en waaraan door de voorkoming van stort, een positieve waarde wordt 
toegekend. Breker-, zee- en landzand en fijn zand daarentegen kennen wel een relatief 
groot biodiversiteitbeslag als gevolg van de winning en dan met name als gevolg van 
landconversie en habitatdegradatie. 
    
EindresultaatEindresultaatEindresultaatEindresultaat    
In tabel 5.24 worden de genormaliseerde eindscores van het LCA-resultaat, milieu-effect 
abiotische uitputting, aantasting biodiversiteit en de eindtotaalscore samengevat 
weergegeven.  
 
Tabel 5.24. Genormaliseerde eindscores en eindtTabel 5.24. Genormaliseerde eindscores en eindtTabel 5.24. Genormaliseerde eindscores en eindtTabel 5.24. Genormaliseerde eindscores en eindtotaalscore, zand en zandvervangers in otaalscore, zand en zandvervangers in otaalscore, zand en zandvervangers in otaalscore, zand en zandvervangers in 

cementbeton.cementbeton.cementbeton.cementbeton.    

materiaalmateriaalmateriaalmateriaal    LCALCALCALCA----

resultaat resultaat resultaat resultaat 

(0,7) (0,7) (0,7) (0,7)     

abiotische abiotische abiotische abiotische 

uitputting uitputting uitputting uitputting 

(0,07)(0,07)(0,07)(0,07)    

biodiversiteit biodiversiteit biodiversiteit biodiversiteit 

(0,23)(0,23)(0,23)(0,23)    

    

TOTAALTOTAALTOTAALTOTAAL    categoriecategoriecategoriecategorie    

Brekerzand  100 100 86 97 5 

Gereinigd zand 40 49 43 41 2 

EC-bodemas 24 19 43 28 1 

Recyclingbrekerzand 59 45 43 54 3 

Zeefzand 45 35 43 44 2 

Zeezand 58 56 100 68 4 

Fijn zand 45 34 86 54 3 

Niet regionaal 
landzand 

64 55 86 68 4 

5.2.95.2.95.2.95.2.9 ________     Zand en zandvervangers in bitumineuze mengselsZand en zandvervangers in bitumineuze mengselsZand en zandvervangers in bitumineuze mengselsZand en zandvervangers in bitumineuze mengsels    

LCALCALCALCA----resultaten resultaten resultaten resultaten     
Er zijn vijf materialen vergeleken. Dit zijn brekerzand, zand uit baggerspecie, zeefzand, 
zeezand en landzand.  
 
Figuur 5.17 (het milieuprofiel) geeft het resultaat van de karakterisatiestap in de LCA-
vergelijking van de vijf materialen die in de groep zand en zandvervangers in bitumineuze 
mengsels zijn meegenomen.  
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Figuur 5.17. Milieuvergelijking zand en zandvervangers in bitumineuze mengselsFiguur 5.17. Milieuvergelijking zand en zandvervangers in bitumineuze mengselsFiguur 5.17. Milieuvergelijking zand en zandvervangers in bitumineuze mengselsFiguur 5.17. Milieuvergelijking zand en zandvervangers in bitumineuze mengsels________________________________________________________________     
 

 
 
Uit figuur 5.17 is op te maken dat brekerzand de hoogste bijdrage aan de meeste 
milieuthema’s levert. Brekerzand komt vrij bij de productie van steenslag die plaatsvindt in 
het nabije buitenland. Hierdoor is de transportafstand van brekerzand relatief lang. 
Zeezand levert een hoge bijdrage aan fotochemische oxidantvorming. Dit effect wordt 
voornamelijk veroorzaakt door het energieverbruik benodigd voor de winning.  
 
In figuur 5.18 (het normalisatieprofiel) is de vergelijking van de materialen weergegeven 
na normalisatie. Het normalisatieprofiel geeft aan welke bijdrage de materialen leveren 
aan de milieueffecten in Nederland. 
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Figuur 5.18. Relatieve bijdrage van zand en Figuur 5.18. Relatieve bijdrage van zand en Figuur 5.18. Relatieve bijdrage van zand en Figuur 5.18. Relatieve bijdrage van zand en zandvervangers in bitumineuze mengsels aan de zandvervangers in bitumineuze mengsels aan de zandvervangers in bitumineuze mengsels aan de zandvervangers in bitumineuze mengsels aan de 

milieueffecten in Nederlandmilieueffecten in Nederlandmilieueffecten in Nederlandmilieueffecten in Nederland ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
 

 
 
Uit figuur 5.18 blijkt dat de bijdrage van de verschillende materialen aan verzuring in 
Nederland zeer hoog is in vergelijking met de overige milieuthema’s. Door de verschillen 
tussen de materialen is het moeilijk om een voorkeursvolgorde aan te geven.  
 
De gewogen eindresultaten van de LCA zijn opgenomen in tabel 5.25. 
    
Tabel 5.25. Gewogen eindresultaten LCA zand en zandvervangers in bitumineuze mengsels.Tabel 5.25. Gewogen eindresultaten LCA zand en zandvervangers in bitumineuze mengsels.Tabel 5.25. Gewogen eindresultaten LCA zand en zandvervangers in bitumineuze mengsels.Tabel 5.25. Gewogen eindresultaten LCA zand en zandvervangers in bitumineuze mengsels.    

materiaalmateriaalmateriaalmateriaal    eindscore LCAeindscore LCAeindscore LCAeindscore LCA    abiotische uitputtingabiotische uitputtingabiotische uitputtingabiotische uitputting    

Brekerzand  2,41 x 10-10 0,739 

Zand uit baggerspecie 1,19 x 10-10 0,262 

Zeefzand 1,20 x 10-10 0,275 

Zeezand 1,50 x 10-10 0,430 

Regionaal landzand 1,15 x 10-10 0,272 

Niet regionaal landzand 1,64 x 10-10 0,426 

Analyse biodiversiAnalyse biodiversiAnalyse biodiversiAnalyse biodiversiteit teit teit teit     
Voor de analyse van het biodiversiteitbeslag van zand en zandvervangers in bitumineuze 
mengsels is gebruik gemaakt van elementen van de IBIS-methodiek (zie bijlage 1). De 
resultaten van de analyse van het biodiversiteitbeslag zijn weergegeven in tabel 5.26. De 
uitwerking van de resultaten is in bijlage 2 gegeven. 
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Tabel 5.26. Eindresultaat analyse aantasting biodiversiteit met IBIS, Tabel 5.26. Eindresultaat analyse aantasting biodiversiteit met IBIS, Tabel 5.26. Eindresultaat analyse aantasting biodiversiteit met IBIS, Tabel 5.26. Eindresultaat analyse aantasting biodiversiteit met IBIS,     

zand en zandvervangers in bitumineuze mengsels.zand en zandvervangers in bitumineuze mengsels.zand en zandvervangers in bitumineuze mengsels.zand en zandvervangers in bitumineuze mengsels.    

materialenmaterialenmaterialenmaterialen    eindresultaateindresultaateindresultaateindresultaat    

Brekerzand  middel negatief 

Zand uit baggerspecie verwaarloosbaar 

Zeefzand laag positief    

Zeezand hoog negatief 

Landzand (regionaal en niet regionaal) middel negatief 

 
Zeefzand is beoordeeld als laag positief omdat dit materiaal als secundaire stof wordt 
beschouwd waarbij bij de winning/productie geen biodiversiteitbeslag ontstaat en 
waaraan, door het voorkomen van stort, positieve waarden worden toegekend. Dit laatste 
geldt niet voor zand uit baggerspecie. Breker-, zee- en landzand daarentegen kennen wel 
een relatief groot biodiversiteitbeslag als gevolg van de winning en dan met name als 
gevolg van landconversie en habitatdegradatie. 

EindresultaatEindresultaatEindresultaatEindresultaat    
In tabel 5.27 worden de genormaliseerde eindscores van het LCA-resultaat, milieu-effect 
abiotische uitputting en aantasting biodiversiteit samengevat weergegeven.  
 
Tabel 5.27. Genormaliseerde eindscores en eindtotaalscore, zand en zandvervangers in Tabel 5.27. Genormaliseerde eindscores en eindtotaalscore, zand en zandvervangers in Tabel 5.27. Genormaliseerde eindscores en eindtotaalscore, zand en zandvervangers in Tabel 5.27. Genormaliseerde eindscores en eindtotaalscore, zand en zandvervangers in 

bitumineuze mengsels.bitumineuze mengsels.bitumineuze mengsels.bitumineuze mengsels.    

materiaalmateriaalmateriaalmateriaal    LCALCALCALCA----

resultaat resultaat resultaat resultaat 

(0,7) (0,7) (0,7) (0,7)     

abiotische abiotische abiotische abiotische 

uitputting uitputting uitputting uitputting 

(0,07)(0,07)(0,07)(0,07)    

biodiversiteit biodiversiteit biodiversiteit biodiversiteit 

(0,23)(0,23)(0,23)(0,23)    

    

TOTAALTOTAALTOTAALTOTAAL    categoriecategoriecategoriecategorie    categorie categorie categorie categorie 

indeling indeling indeling indeling 

checklist*checklist*checklist*checklist*    

Brekerzand  100 100 86 97 4 4 

Zand uit 
baggerspecie 

49 35 57 50 1 1 

Zeefzand 50 37 43 47 1 1 

Zeezand 62 58 100 70 3 2 

Regionaal landzand 48 37 86 56 2 3 

Niet regionaal 
landzand 

68 58 86 71 3 4 

* Er is afgeweken van de voorkeursvolgorde die berekend is op basis van de multicriteria-analyse omdat de 

verkregen voorkeursvolgorde afwijkt van het rijksbeleid ten aanzien van de inzet van bepaalde materialen. 

5.2.105.2.105.2.105.2.10 ____     CementCementCementCement    

LCALCALCALCA----resultaten resultaten resultaten resultaten     
Er zijn zes materialen vergeleken. Dit zijn hoogovencement CEM III/A, CEM III/B en CEM 
III/C, portlandvliegascement CEM II/A-V en CEM II/B-V en portlandcement CEM I. Figuur 
5.19 (het milieuprofiel) geeft het resultaat van de karakterisatiestap in de LCA-vergelijking 
van deze zes cementsoorten.  
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Figuur 5.19. milieuvergelijking Figuur 5.19. milieuvergelijking Figuur 5.19. milieuvergelijking Figuur 5.19. milieuvergelijking cementcementcementcement ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
 

 
 
Uit figuur 5.19 valt op te maken dat portlandcement aan alle milieueffecten de hoogste 
bijdrage levert. Dit wordt veroorzaakt doordat de productie van portlandklinker, waaruit 
portlandcement grotendeels bestaat, zeer energie-intensief is. Ook bij de andere 
cementsoorten is het gehalte aan portlandklinker maatgevend voor de bijdrage aan de 
diverse milieuthema’s. Hoe hoger het klinkergehalte in het cement, hoe hoger de bijdrage 
aan de verschillende milieueffecten. Portlandvliegascement II/A-V heeft een hoger 
portlandklinkergehalte en laat daardoor hogere bijdragen zien aan de milieuthema’s dan 
portlandvliegascement II/B-V dat een lager gehalte aan portlandklinker bevat.  
 
De bijdrage van de verschillende soorten cement laat bij elk van de milieueffecten 
dezelfde verhouding in de resultaten zien. Op basis van de karakterisatie kan reeds de 
volgende voorkeursvolgorde worden vastgesteld (van hoogste tot laagste milieuvoorkeur): 
hoogovencement C, hoogovencement B, hoogovencement A, portlandvliegascement B, 
portlandvliegascement A en portlandcement. 
 
Het uitvoeren van een normalisatie- en/of weegstap zal geen invloed hebben op deze 
volgorde. Er wordt in dit geval dan ook geen normalisatieprofiel weergegeven. 
De gewogen eindresultaten van de LCA zijn opgenomen in tabel 5.28. 
    
Tabel 5.28. Gewogen eindresultaten LCA cement.Tabel 5.28. Gewogen eindresultaten LCA cement.Tabel 5.28. Gewogen eindresultaten LCA cement.Tabel 5.28. Gewogen eindresultaten LCA cement.    

materiaalmateriaalmateriaalmateriaal    eindscore LCAeindscore LCAeindscore LCAeindscore LCA    abiotische uitputtingabiotische uitputtingabiotische uitputtingabiotische uitputting    

Hoogovencement CEM III/A 7,75 x 10-10 1,94 

Hoogovencement CEM III/B 5,46 x 10-10 1,73 

Hoogovencement CEM III/C 3,94 x 10-10 1,59 

Portlandvliegascement CEM II/A 13,5 x 10-10 3,25 

Portlandvliegascement CEM II/B 11,7 x 10-10 2,95 

Portlandcement CEM I 15,5 x 10-10 3,92 
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Analyse biodiversiteit Analyse biodiversiteit Analyse biodiversiteit Analyse biodiversiteit     
Voor de analyse van het biodiversiteitbeslag van cement is gebruik gemaakt van 
elementen van de IBIS-methodiek (zie bijlage 1). De resultaten van de analyse van het 
biodiversiteitbeslag zijn weergegeven in tabel 5.29. De uitwerking van de resultaten is in 
bijlage 2 gegeven. 
    
Tabel 5.29. Eindresultaat analyse aantasting biodiversiteit met IBIS, Tabel 5.29. Eindresultaat analyse aantasting biodiversiteit met IBIS, Tabel 5.29. Eindresultaat analyse aantasting biodiversiteit met IBIS, Tabel 5.29. Eindresultaat analyse aantasting biodiversiteit met IBIS,     

cement.cement.cement.cement.    

mamamamaterialenterialenterialenterialen    eindresultaateindresultaateindresultaateindresultaat    

Hoogovencement CEM III/A laag negatief 

Hoogovencement CEM III/B verwaarloosbaar 

Hoogovencement CEM III/C laag positief 

Portlandvliegascement CEM II/A middel negatief 

Portlandvliegascement CEM II/B laag negatief 

Portlandcement CEM I middel negatief 

 
Hoogovencement en portlandvliegascement zijn beide een mengsel van een secundaire 
stof en portlandklinker. De secundaire stoffen scoren laag positief omdat aan de 
winning/productie geen biodiversiteitbeslag wordt toegekend en waaraan door het het 
voorkomen van stort, een positieve waarde wordt toegekend. Portlandklinker kent 
daarentegen wel een relatief groot biodiversiteitbeslag als gevolg van de winning en dan 
met name als gevolg van landconversie en habitatdegradatie. Voor de beoordeling van 
het cement is de verhouding secundaire stof en portlandklinker van belang. Hoe groter de 
hoeveelheid portlandklinker hoe negatiever de beoordeling. 

EindresultaatEindresultaatEindresultaatEindresultaat    
In tabel 5.30 worden de genormaliseerde eindscores van het LCA-resultaat, milieu-effect 
abiotische uitputting, aantasting biodiversiteit en de gewogen eindtotaalscore samengevat 
weergegeven. Hierbij zijn de weegfactoren uit tabel 2.3 gebruikt. 
    
Tabel 5.30. Genormaliseerde eindscores en eindtotaalscore, cement.Tabel 5.30. Genormaliseerde eindscores en eindtotaalscore, cement.Tabel 5.30. Genormaliseerde eindscores en eindtotaalscore, cement.Tabel 5.30. Genormaliseerde eindscores en eindtotaalscore, cement.    

materiaalmateriaalmateriaalmateriaal    LCALCALCALCA----

resultaat  resultaat  resultaat  resultaat  

(0(0(0(0,7),7),7),7)    

abiotische abiotische abiotische abiotische 

uitputting uitputting uitputting uitputting 

(0,07)(0,07)(0,07)(0,07)    

biodiversiteit biodiversiteit biodiversiteit biodiversiteit 

(0,23)(0,23)(0,23)(0,23)    

    

TOTAALTOTAALTOTAALTOTAAL    categoriecategoriecategoriecategorie    

Hoogovencement CEM 
III/A 

50 49 71 55 3 

Hoogovencement CEM 
III/B 

35 44 57 41 2 

Hoogovencement CEM 
III/C 

25 41 43 30 1 

Portlandvliegascement 
CEM II/A 

87 83 86 86 5 

Portlandvliegascement 
CEM II/B 

75 75 71 74 4 

Portlandcement CEM I 100 100 86 97 6 
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5.2.115.2.115.2.115.2.11 ____     Vulstoffen voor bitumineuze mengselsVulstoffen voor bitumineuze mengselsVulstoffen voor bitumineuze mengselsVulstoffen voor bitumineuze mengsels    

LCALCALCALCA----resultaten resultaten resultaten resultaten     
Er zijn drie materialen vergeleken. Dit zijn AVI-vliegas, Poederkoolvliegas en 
kalksteenmengsel. Figuur 5.21 (het milieuprofiel) geeft het resultaat van de 
karakterisatiestap in de LCA-vergelijking van deze drie materialen. In het milieuprofiel 
worden per milieueffect de relatieve scores van de materialen weergegeven. Het materiaal 
met de hoogste bijdrage aan een bepaald milieueffect is steeds op 100% gesteld. 

Figuur 5.21. Milieuvergelijking vulstoffen voor bitumineuze mengselsFiguur 5.21. Milieuvergelijking vulstoffen voor bitumineuze mengselsFiguur 5.21. Milieuvergelijking vulstoffen voor bitumineuze mengselsFiguur 5.21. Milieuvergelijking vulstoffen voor bitumineuze mengsels ________________________________________________________________________________________    

 
 
Uit figuur 5.21 blijkt dat kalksteenmeel de hoogste bijdrage levert aan alle milieuthema’s. 
Dit wordt veroorzaakt door een langere transportafstand en door het energieverbruik voor 
winning van mergel. Er kan een milieuvoorkeur uitgesproken worden voor AVI vliegas en 
Poederkoolvliegas.    Omdat de voorkeursvolgorde voor de drie materialen bij elk 
milieuthema gelijk is zal deze volgorde bij normalisatie en/of weging niet wijzigen.  
 
De gewogen eindresultaten van de LCA zijn opgenomen in tabel 5.31. 
    
Tabel 5.31. Gewogen eindresultaten LCA vulstoffen voor bitumineuze mengsels.Tabel 5.31. Gewogen eindresultaten LCA vulstoffen voor bitumineuze mengsels.Tabel 5.31. Gewogen eindresultaten LCA vulstoffen voor bitumineuze mengsels.Tabel 5.31. Gewogen eindresultaten LCA vulstoffen voor bitumineuze mengsels.    

materiaalmateriaalmateriaalmateriaal    eindscore LCAeindscore LCAeindscore LCAeindscore LCA    abiotische uitputtingabiotische uitputtingabiotische uitputtingabiotische uitputting    

AVI-vliegas 1,4 x 10-10 0,329 

Poederkoolvliegas 1,4 x 10-10 0,329 

Kalksteenmengsel 1,96 x 10-10 0,494 
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Analyse biodiversiteit Analyse biodiversiteit Analyse biodiversiteit Analyse biodiversiteit     
Voor de analyse van het biodiversiteitbeslag van vulstoffen voor bitumineuze mengsels is 
gebruik gemaakt van elementen van de IBIS-methodiek (zie bijlage 1). De resultaten van 
de analyse van het biodiversiteitbeslag zijn weergegeven in tabel 5.32. De uitwerking van 
de resultaten is in bijlage 2 gegeven. 
    
Tabel 5.32. Eindresultaat analyse aantasting biodiversiteit met IBIS, Tabel 5.32. Eindresultaat analyse aantasting biodiversiteit met IBIS, Tabel 5.32. Eindresultaat analyse aantasting biodiversiteit met IBIS, Tabel 5.32. Eindresultaat analyse aantasting biodiversiteit met IBIS,     

vulstoffen voor bitumineuze mengsels.vulstoffen voor bitumineuze mengsels.vulstoffen voor bitumineuze mengsels.vulstoffen voor bitumineuze mengsels.    

matematematematerialenrialenrialenrialen    eindresultaateindresultaateindresultaateindresultaat    

AVI-vliegas laag positief 

Poederkoolvliegas laag positief 

Kalksteenmeel middel negatief 

 
AVI- en EC vliegas scoren laag positief omdat deze materialen als secundaire stoffen 
worden beschouwd waaraan bij de winning/productie geen biodiversiteitbeslag wordt 
toegekend en waaraan een positieve waarde wordt toegekend vanwege het voorkomen 
van stort van deze stoffen. Kalksteenmeel daarentegen kent wel een relatief groot 
biodiversiteitbeslag als gevolg van de winning en dan met name door landconversie en 
habitatdegradatie. 

EindresultaatEindresultaatEindresultaatEindresultaat    
In tabel 5.33 worden de genormaliseerde eindscores van het LCA-resultaat, milieu-effect 
abiotische uitputting en aantasting biodiversiteit samengevat weergegeven. Hierbij zijn de 
weegfactoren uit tabel 2.3 gebruikt. 
 
Tabel 5.33. Genormaliseerde eindscores en eindtotaalscore, vulstoffen voor bitumineuze Tabel 5.33. Genormaliseerde eindscores en eindtotaalscore, vulstoffen voor bitumineuze Tabel 5.33. Genormaliseerde eindscores en eindtotaalscore, vulstoffen voor bitumineuze Tabel 5.33. Genormaliseerde eindscores en eindtotaalscore, vulstoffen voor bitumineuze 

mengsels.mengsels.mengsels.mengsels.    

materiaalmateriaalmateriaalmateriaal    LCALCALCALCA----

resultaat  resultaat  resultaat  resultaat  

(0,7)(0,7)(0,7)(0,7)    

abiotische abiotische abiotische abiotische 

uitputting  uitputting  uitputting  uitputting  

(0,07)(0,07)(0,07)(0,07)    

biodiversiteit biodiversiteit biodiversiteit biodiversiteit 

(0,23)(0,23)(0,23)(0,23)    

    

TOTAALTOTAALTOTAALTOTAAL    categoriecategoriecategoriecategorie    

AVI-vliegas 71 67 43 64 1 

Poederkoolvliegas 71 67 43 64 1 

Kalksteenmengsel 100 100 86 97 2 
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BijlageBijlageBijlageBijlage    

1111    

Beoordeling biodiversiteit met IBISBeoordeling biodiversiteit met IBISBeoordeling biodiversiteit met IBISBeoordeling biodiversiteit met IBIS    

1.11.11.11.1 ____________Beoordeling van het biodiversiteitbeslag van materialen voor droge werkenBeoordeling van het biodiversiteitbeslag van materialen voor droge werkenBeoordeling van het biodiversiteitbeslag van materialen voor droge werkenBeoordeling van het biodiversiteitbeslag van materialen voor droge werken    

Deze bijlage beschrijft de beoordelingmethode van het biodiversiteitbeslag van materialen 
voor droge werken. Bij de ontwikkeling van de methodiek is uitgegaan van het Integral 
Biodiversity Impact assesment System (IBIS) (CREM, 2000). In deze bijlage is de 
toepassing van IBIS in hoofdlijnen beschreven. Voor meer informatie kan het IBIS rapport 
worden geraadpleegd. In grote lijnen zien de in deze bijlage beschreven methodiek er als 
volgt uit: 
 
Beoordelingsmethode materialen 

 
Binnen de beoordeling van het biodiversiteitbeslag van materialen is in grote lijnen de 
IBIS-systematiek aangehouden. Dit heeft geresulteerd in de volgende vier stappen (de 
stappen 1 t/m 3 zijn afkomstig uit IBIS): 
 
1. Vaststellen van de grootte van potentieel negatieve of potentieel positieve 

biodiversiteitaspecten (deze worden middels een algemene milieuanalyse vastgesteld, 
zie par. 2.1 van deze bijlage). 

2. Vaststellen van een totale beoordeling voor negatieve en een totale beoordeling voor 
positieve biodiversiteitaspecten. 

3. Vaststellen van een eindoordeel waarin de totale beoordeling voor negatieve en de 
totale beoordeling voor positieve biodiversiteitaspecten zijn samengevoegd. 

4. Bijstelling van het verkregen eindoordeel op basis van benodigde hoeveelheden 
materiaal binnen de functionele eenheid. 

 
Het uiteindelijke oordeel is een kwalitatieve drukbeschrijving van het biodiversiteitbeslag 
variërend van ‘hoog positief’ tot ‘hoog negatief’ welke wordt gebruikt voor een bijstelling 
van de LCA gegevens van de materialen. In paragraaf 1.2 van deze bijlage is de 
methodiek verder uitgewerkt. 
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1.21.21.21.2 ________ Vaststelling biodiversiteitbeslag materialenVaststelling biodiversiteitbeslag materialenVaststelling biodiversiteitbeslag materialenVaststelling biodiversiteitbeslag materialen    

1.2.11.2.11.2.11.2.1 ________     Relevante biodiversiteitaspectenRelevante biodiversiteitaspectenRelevante biodiversiteitaspectenRelevante biodiversiteitaspecten    

Met het gebruik van een materiaal hangt een bepaalde druk op de biodiversiteit samen. 
Deze druk wordt veroorzaakt door het gebruik en de winning en of primaire productie 
van het materiaal en de aanleg, het gebruik en de ontmanteling van constructies waarin 
het materiaal is verwerkt.  
 
In deze paragraaf is beschreven welke biodiversiteitaspecten een rol spelen in welke fase 
van de levenscyclus van een materiaal. 

Winning niet hernieuwbare grondstoffenWinning niet hernieuwbare grondstoffenWinning niet hernieuwbare grondstoffenWinning niet hernieuwbare grondstoffen    
 
De biodiversiteitaspecten die relevant zijn voor de winning van niet hernieuwbare 
grondstoffen zijn: 
    
Negatieve biodiversiteitaspectenNegatieve biodiversiteitaspectenNegatieve biodiversiteitaspectenNegatieve biodiversiteitaspecten    
 
• Negatieve landconversie Negatieve landconversie Negatieve landconversie Negatieve landconversie     

Deze factor wordt bepaald door vormen van negatieve landconversie. In grote lijnen 
wordt een gebied geacht meer ‘geconverteerd’ te zijn naarmate de menselijke 
invloed in dat gebied groter is dan die van andere levende wezens.  
 

• Habitatdegradatie en vervuiling Habitatdegradatie en vervuiling Habitatdegradatie en vervuiling Habitatdegradatie en vervuiling     
Dit biodiversiteitaspect wordt bepaald aan de hand van het gemiddelde van de 
volgende subparameters: 
• erosie en verlies van bodemvruchtbaarheid,  
• veranderingen in grondwaterspiegel, 
• vervuiling, 
• emissies in de gebruiksfase 
• verstoring, 
• kans op milieuongelukken. 
 

• LandgebruikLandgebruikLandgebruikLandgebruik    
Met behulp van dit biodiversiteitaspect wordt aangegeven hoe er met de gebruikte 
ruimte wordt omgegaan. Ruimte is een schaars goed aan het worden en er dient dan 
ook zo efficiënt en zuinig mogelijk mee te worden omgegaan. Daarom wordt 
landgebruik bepaald aan de hand van opbrengstefficiëntie of de noodzaak voor 
landgebruik. 

    
• Overige negatieve biodiversiteitaspectenOverige negatieve biodiversiteitaspectenOverige negatieve biodiversiteitaspectenOverige negatieve biodiversiteitaspecten    

Onder overige negatieve biodiversiteitaspecten vallen aspecten die niet voor alle 
materialen gelden maar die wel relevant zijn voor de beoordeling van het 
biodiversiteitbeslag. Indien het niet mogelijk blijkt een goed oordeel te vormen voor 
de subparameters van ‘habitatdegradatie en vervuiling’ zullen deze deels onder deze 
groep ‘overige’ vallen. 
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Positieve biodiversiteitaspectenPositieve biodiversiteitaspectenPositieve biodiversiteitaspectenPositieve biodiversiteitaspecten    
    
• Positieve landconversiePositieve landconversiePositieve landconversiePositieve landconversie    

Dit biodiversiteitaspect is het tegengestelde van ‘negatieve landconversie’. Er is nu 
dus sprake van een verminderde menselijke invloed op het gebied. 
 

• Behoud en ontwikkeling van natuurlijke elementen in het winningsgebiedBehoud en ontwikkeling van natuurlijke elementen in het winningsgebiedBehoud en ontwikkeling van natuurlijke elementen in het winningsgebiedBehoud en ontwikkeling van natuurlijke elementen in het winningsgebied    
Indien in een productiegebied relatief veel natuurlijke elementen worden behouden 
of worden aangelegd dan wordt dat eveneens positief beoordeeld. Hierdoor kan 
mogelijk dier- en plantleven in het winningsgebied behouden worden en kan het een 
basis vormen voor rekolonisatie van het wingebied.  
 

• Overige positieve biodiversiteitaspectenOverige positieve biodiversiteitaspectenOverige positieve biodiversiteitaspectenOverige positieve biodiversiteitaspecten    
Onder overige positieve biodiversiteitaspecten vallen aspecten die niet voor alle 
materialen gelden maar die wel relevant zijn voor de beoordeling van het 
biodiversiteitbeslag. Dit zijn positieve biodiversiteitaspecten die nog niet eerder 
behandeld zijn maar wel van belang zijn. Hieronder valt bijvoorbeeld het voorkomen 
van landgebruik door gestort materiaal, indien materialen uit andere constructies 
hergebruikt worden in de te realiseren constructie.  

AanlegAanlegAanlegAanleg    
 
Veel biodiversiteitaspecten die bij de winning relevant zijn, zijn dat ook tijdens de aanleg. 
Het is echter niet bekend waar de wegen in de toekomst aangelegd worden terwijl in de 
IBIS-systematiek de aanwezige biodiversiteit altijd een onderdeel vormt van de inschatting 
van de potentiële druk. Indien er ‘weinig’ biodiversiteit is kan de druk ook nooit groot zijn. 
Bijvoorbeeld: de aanleg van een weg in een natuurreservaat zal een hele andere potentiële 
druk hebben dan wanneer dezelfde weg in een industriegebied wordt aangelegd. Door 
deze analyseproblematiek is het niet mogelijk om de potentiële druk op de biodiversiteit 
tijdens de aanleg vast te stellen. Deze fase zal dan ook verder buiten beschouwing worden 
gelaten. 
 
Wel zullen overige negatieve en positieve biodiversiteitaspecten bekeken worden zodat 
relevante aspecten die van de standaard afwijken toch beoordeeld kunnen worden. 

GebruikGebruikGebruikGebruik    
Biodiversiteitbeslag dat tijdens de gebruiksfase ontstaat en toegekend kan worden aan 
materialen, wordt voornamelijk veroorzaakt door emissies van schadelijke stoffen en door 
handelingen die worden uitgevoerd om materialen te vervangen. Voor de vervanging 
gelden dezelfde biodiversiteitaspecten als voor de aanleg, omdat dit eigenlijk een vorm 
van aanleg is met daarbij dezelfde problematiek. Het biodiversiteitaspect emissies is door 
verspreiding van de vrijgekomen stoffen veelal minder locatiespecifiek en zal daarom wel 
worden meegenomen in de beoordeling.  
 
Binnen de gebruiksfase zal dus worden gekeken naar de potentiële druk van emissies 
vanuit het materiaal (uitloging). Ook zullen overige negatieve en positieve 
biodiversiteitaspecten bekeken worden zodat relevante aspecten die van de standaard 
afwijken toch beoordeeld kunnen worden. 
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OntmantelingOntmantelingOntmantelingOntmanteling    
 
De analyseproblematiek die bij de aanleg een rol speelt is ook van toepassing op de 
ontmanteling; de processen zijn bekend maar de biodiversiteitwaarden van het gebied 
niet. Hierdoor kan er geen analyse worden gemaakt van het biodiversiteitbeslag van de 
ontmantelingprocessen. Waar wel een beoordeling over gegeven kan worden is het 
landgebruik van de reststoffen na de ontmanteling. De volgende vraag is hierbij van 
toepassing: Kan een materiaal hergebruikt worden of wordt het materiaal gestort of 
verbrand? Stort is vanuit landgebruik gezien het meest negatief. Ook zullen overige 
negatieve en positieve biodiversiteitaspecten bekeken worden zodat relevante aspecten 
die van de standaard afwijken toch beoordeeld kunnen worden. 
 
Voor hergebruik en verbranding is alleen ruimte nodig voor de verwerkende installaties en 
de stort van restproducten (bij verbranding).  

Overzicht fasen en analyseerbare biodiversiteitaspectenOverzicht fasen en analyseerbare biodiversiteitaspectenOverzicht fasen en analyseerbare biodiversiteitaspectenOverzicht fasen en analyseerbare biodiversiteitaspecten    
    
In tabel 1 zijn gegevens uit deze paragraaf samengevat om een beeld te geven welke 
biodiversiteitaspecten wel of niet relevant zijn in een bepaalde levensfase van materialen. 
Biodiversiteitaspecten die samenhangen met de constructies zijn in hoofdstuk 3 van deze 
bijlage behandeld. 
 
Tabel 1. Weergave relevante en beoordeelbare biodiversiteitaspecten voor de beoordeling van Tabel 1. Weergave relevante en beoordeelbare biodiversiteitaspecten voor de beoordeling van Tabel 1. Weergave relevante en beoordeelbare biodiversiteitaspecten voor de beoordeling van Tabel 1. Weergave relevante en beoordeelbare biodiversiteitaspecten voor de beoordeling van 

materialen. materialen. materialen. materialen.     

 Winning/Winning/Winning/Winning/    

Primaire Primaire Primaire Primaire 

productieproductieproductieproductie    

AanlegAanlegAanlegAanleg    GebruikGebruikGebruikGebruik    OntmantelingOntmantelingOntmantelingOntmanteling    

Negatieve landconversie ja nee nee nee 

Habitat degradatie en vervuiling:  

• Erosie en verlies van bodem-
vruchtbaarheid  

ja nee nee nee 

• Veranderingen in 
grondwaterspiegel 

ja nee nee nee 

• Vervuiling  ja nee ja nee 

• Emissies tijdens gebruiksfase n.v.t. n.v.t. ja n.v.t. 

• Verstoring  ja nee nee nee 

• Kans op milieuongelukken ja nee nee nee 

Landgebruik ja nee nee ja 

Overige negatieve biodiversiteitaspecten  ja ja ja ja 

Positieve landconversie ja n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Behoud en ontwikkeling natuurlijke 
elementen in het winningsgebied 

ja n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Overige positieve biodiversiteitaspecten ja ja ja ja 

‘ja’= het biodiversiteitaspect is in deze fase relevant en beoordeelbaar 

‘nee’= het biodiversiteitaspect is in deze fase relevant maar niet beoordeelbaar, omdat de methode 

locatiespecifiek is en het niet bekend is op welke locatie het materiaal gebruikt gaat worden.  

‘n.v.t.’= het biodiversiteitaspect is in deze fase niet relevant 

‘(h)’= het biodiversiteitaspect is alleen relevant voor ‘hernieuwbare grondstoffen’ 
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Benodigde hoeveelheid materialenBenodigde hoeveelheid materialenBenodigde hoeveelheid materialenBenodigde hoeveelheid materialen    
 
In de analyse van het biodiversiteitbeslag volgens de standaard IBIS-methode wordt geen 
rekening gehouden met de hoeveelheden materialen die worden gebruikt. In dit project is 
de benodigde hoeveelheid materiaal echter wel van belang omdat meer gewonnen 
materiaal een grotere druk op de biodiversiteit legt. De hoeveelheid van het benodigde 
materiaal is afhankelijk van: 
 
• De hoeveelheid van het materiaal dat in een weg verwerkt is. 
• De levensduur van het materiaal. 
 
De levensduur van het materiaal bepaalt hoe vaak het materiaal vervangen moet worden 
gedurende de functionele levensduur van de constructie. 
 
Omdat het binnen de IBIS-methodiek niet mogelijk is om kwantitatieve 
materiaalhoeveelheden mee te nemen zal dit aspect worden gebruik voor bijstelling van 
de resultaten die met de IBIS-methodiek zijn gevonden. Hierbij wordt uitgegaan van een 
functionele eenheid van een kubieke meter materiaal in een constructie voor 50 jaar.  
In stap 4 van paragraaf 1.2.2 van deze bijlage is verder uitgewerkt hoe deze bijstelling 
plaatsvindt. 

1.2.21.2.21.2.21.2.2 ________     UitwerUitwerUitwerUitwerking analysemethodiek in vier stappenking analysemethodiek in vier stappenking analysemethodiek in vier stappenking analysemethodiek in vier stappen    

InleidingInleidingInleidingInleiding    
 
De analyse van het biodiversiteitbeslag van materialen bestaat uit vier stappen: 
 
1. Vaststellen van een score per biodiversiteitaspect. 
2. Vaststellen van een totale beoordeling voor negatieve en een totale beoordeling voor 

positieve biodiversiteitaspecten. 
3. Vaststellen van een eindoordeel van de biodiversiteitaspecten. 
4. Bijstellen van het eindoordeel op basis van gebruikte hoeveelheden. 
 
De stappen één tot en met drie zijn gebaseerd op de IBIS-methodiek. Stap 4 is 
toegevoegd om een koppeling te maken met verschillen in hoeveelheden en levensduur. 
Er wordt in tegenstelling tot de standaard IBIS-systematiek niet met een ‘rood licht’ 
gewerkt (bepaalde beoordeling waardoor één biodiversiteitaspect bepalend is voor het 
gehele eindoordeel). Dit is niet wenselijk omdat hiermee een aantal stoffen mogelijk direct 
hoog negatief scoren en hierdoor een onderscheidend vermogen op basis van het 
biodiversiteitbeslag verloren gaat. 
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Stap 1: vaststellen van een score per biodiversiteStap 1: vaststellen van een score per biodiversiteStap 1: vaststellen van een score per biodiversiteStap 1: vaststellen van een score per biodiversiteitaspectitaspectitaspectitaspect    
Binnen deze stap wordt een score per biodiversiteitaspect vastgesteld. Het bepalen van 
een score gebeurt met behulp van de beoordelingschema’s van de relevante 
biodiversiteitaspecten (zie tabellen verderop in deze paragraaf). Hierbij is ieder 
biodiversiteitaspect op zichzelf beoordeeld. Hierdoor zal een schijnbaar positief aspect 
zoals ondiepe winning voor een beter herstel, slecht scoren bij het aspect ‘landgebruik’ 
maar ook positief bij ‘overige positieve biodiversiteitaspecten’. Er is dus geen sprake van 
dubbeltelling maar sprake van twee verschillende biodiversiteitaspecten bij een proces. 
Een score zal daarna in de matrices voor de potentiële negatieve biodiversiteitaspecten en 
de potentiële positieve biodiversiteitaspecten (zie de matrices verderop in deze paragraaf) 
worden genoteerd. Deze matrices worden in de volgende stappen gebruikt om te komen 
tot een totale beoordeling voor negatieve en een totale beoordeling voor positieve 
biodiversiteitaspecten. 

Beoordelingsschema’s biodiversiteitaspectBeoordelingsschema’s biodiversiteitaspectBeoordelingsschema’s biodiversiteitaspectBeoordelingsschema’s biodiversiteitaspectenenenen    
In dit onderdeel is per biodiversiteitaspect aangeven welk beoordelingschema is gebruikt 
om tot een score voor het betreffende biodiversiteitaspect te komen. In een 
beoordelingsschema staan één of meerdere vragen geformuleerd waarmee een score 
bepaald kan worden. In tabel 2 is een overzicht gegeven van de te behalen scores met de 
betekenis van die score. De behaalde scores worden genoteerd in de matrices verderop in 
deze paragraaf. 
 
Tabel 2. Overzicht van de betekenis van een score.Tabel 2. Overzicht van de betekenis van een score.Tabel 2. Overzicht van de betekenis van een score.Tabel 2. Overzicht van de betekenis van een score.    

Score Potentiële druk op de biodiversiteit 

1 Verwaarloosbaar 

2 Laag 

3 Middel 

4 Hoog 

 
Deze beoordelingschema’s worden niet verder uitgewerkt zoals dat in IBIS gebeurt. Met 
het oog op transparantie zullen de uitgevoerde analyses steeds worden toegelicht.  
 
De beoordelingsschema’s zijn opgedeeld in twee verschillen groepen: 
 
• Beoordelingsschema’s van relevante biodiversiteitaspecten voor ‘niet-hernieuwbare 

grondstoffen’. 
• Beoordelingsschema’s van relevante biodiversiteitaspecten voor ‘hernieuwbare 

grondstoffen’. 
 
Dit onderscheid is aangebracht in verband met de verschillenen in biodiversiteitaspecten 
en beoordelingswijze tussen beide groepen (zie paragraaf 2.1.1).  
 
Bij de beoordeling van secundaire stoffen wordt het biodiversiteitbeslag van het proces 
waarin ze vrijkomen niet doorberekend naar de secundaire stof. Onder secundaire stoffen 
vallen alle stoffen die als rest- of bijproduct bij processen vrijkomen. Restproducten zijn 
producten die normaliter als afval beschouwd worden, zoals afvalplastics of 
hoogovenslakken. Bijproducten zijn producten die vrijkomen bij een proces dat niet 
specifiek gericht is op de winning van het product, maar een ander doel nastreeft zoals 
baggerzand uit havens of grindwinning uit een natuurontwikkelingsproject. Om 
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praktische redenen is gekozen om bijproducten op dezelfde wijze te beoordelen als 
restproducten. 
 

Indien tijdens de beoordeling blijkt dat één van de biodiversiteitaspecten voor de 
negatieve invloed ‘hoog’ scoort, zal de gehele beoordeling van de potentiële negatieve 
biodiversiteitaspecten ook ‘hoog’ zijn, ongeacht wat de andere biodiversiteitaspecten voor 
score behalen. 

Beoordelingsschema’s van relevante biodiversiteitaspecten voor ‘Niet hernieuwbare Beoordelingsschema’s van relevante biodiversiteitaspecten voor ‘Niet hernieuwbare Beoordelingsschema’s van relevante biodiversiteitaspecten voor ‘Niet hernieuwbare Beoordelingsschema’s van relevante biodiversiteitaspecten voor ‘Niet hernieuwbare 
grondstoffen’.grondstoffen’.grondstoffen’.grondstoffen’.    
 
Negatieve biodiversiteitaspectenNegatieve biodiversiteitaspectenNegatieve biodiversiteitaspectenNegatieve biodiversiteitaspecten    
 
1 Negatieve landconversie  

Karakteristieken 

Hoeveel niveaus is het gebied in natuurlijkheid door de 
winning achteruit gegaan? 

Drukgrootte Score 

0 niveaus verwaarloosbaar 1 

1 niveau laag 2 

2 niveaus middel 3 

3 niveaus hoog 4 

 
Omschrijving van de vier niveaus van natuurlijkheidOmschrijving van de vier niveaus van natuurlijkheidOmschrijving van de vier niveaus van natuurlijkheidOmschrijving van de vier niveaus van natuurlijkheid    

NiveauNiveauNiveauNiveau    OmscOmscOmscOmschrijvinghrijvinghrijvinghrijving    KarakteristiekenKarakteristiekenKarakteristiekenKarakteristieken    

1 Natuurlijk 
systeem 

− De menselijke invloed is niet 

groter dan die van de aanwezige 

diersoorten. 

− De menselijk invloed heeft het 

ecosysteem niet aangetast. 

2 Aangepast 
systeem 

− De menselijke invloed is groter 

dan die van de aanwezige 

diersoorten. 

− Winning vindt plaats in 

natuurgebieden. 

3 Gecultiveerd 
systeem 

− De menselijke invloed is groter 

dan die van de aanwezige 

diersoorten en groter dan de 

invloed bij niveau 2. 

4 Bebouwd/ 
gedegradeerd 
systeem 

− Ecosystemen worden 

gedomineerd door menselijke 

aanwezigheid. 

 
2 Habitatdegradatie en vervuiling 
Een score voor habitatdegradatie en vervuiling wordt bepaald door de gemiddelde 
uitkomst van erosie en verlies van bodemvruchtbaarheid, veranderingen in 
grondwaterspiegel, vervuiling, verstoring en kans op milieuongelukken. Hiervoor wordt 
gebruik gemaakt van matrix 2. 
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2a Erosie en verlies van bodemvruchtbaarheid  

Karakteristieken 

Wordt de toplaag 
verwijderd in het 
winningsgebied? 

Kan erosie ook buiten 
het winningsgebied 
ontstaan? 

Is het omliggende 
gebied gevoelig?  

Drukgrootte Score 

Nee - - Verwaarloos-
baar 

1 

Nee - Laag 2 

Nee Middel 3 

Ja 

Ja 

Ja Hoog 4 

 
2b Veranderingen in grondwaterspiegel  

Karakteristieken 

Kan de 
grondwaterspiegel 
door de winning 
veranderen? 

Kan de verandering 
ook buiten het 
winningsgebied 
ontstaan? 

Is het omliggende 
gebied gevoelig? 

Drukgrootte Score 

Nee - - Verwaarloos-
baar 

1 

Nee - Laag 2 

Nee Middel 3 

Ja 

Ja 

Ja Hoog 4 

 
2c Vervuiling  

Karakteristieken 

Treedt er vervuiling op 
door de winning? 

Wordt het omliggende 
gebied ook vervuild? 

Is het beïnvloede 
gebied gevoelig? 

Drukgrootte Score 

Nee - - Verwaarloos-
baar 

1 

Nee Laag 2 Nee 

Ja Middel 3 

Nee Middel 3 

Ja 

Ja 

Ja Hoog 4 

 
2d Emissies gebruiksfase 

Karakteristieken 

Kunnen er tijdens de 
gebruiksfase emissies 
uit het materiaal 
ontstaan? 

Betreft het een 
milieuschadelijke stof 
volgens de vierde nota 
waterhuishouding? 

Zijn de emissies 
aantoonbaar in het 
gebruiksgebied? 

Drukgrootte Score 

Nee - - Verwaarloos-
baar 

1 

Nee - Laag 2 

Nee Middel 3 

Ja 

Ja 

Ja Hoog 4 
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2e Verstoring  

Karakteristieken 

Kan visuele hinder 
ontstaan in het 
winningsgebied? 

Kan geluidshinder 
ontstaan? 

Is de hinder ook 
buiten het 
winningsgebied 
aanwezig? 

Drukgrootte Score 

Nee - Verwaarloos-
baar 

1 

Nee Laag 2 

Nee 

Ja 

Ja Middel 3 

Nee Laag 2 Nee 

Ja Middel 3 

Nee Middel 3 

Ja 

Ja 

Ja Hoog 4 

 
2f Kans op milieuongelukken  

Karakteristieken 

Is er een kans op 
milieuongelukken bij 
de winning? 

Zijn er ook risico’s voor 
het gebied buiten het 
wingebied? 

Is het beïnvloede 
gebied gevoelig? 

Drukgrootte Score 

Nee - - Verwaarloos-
baar 

1 

Nee Laag 2 Nee 

Ja Middel 3 

Nee Middel 3 

Ja 

Ja 

Ja Hoog 4 

 
3 Landgebruik winning 

Karakteristieken 

Neemt de winning 
ruimte in beslag? 

Is er sprake van 
winning aan de 
oppervlakte? 

Is er sprake van 
ondiepe winning? 

Drukgrootte Score 

Nee - - Verwaarloos-
baar 

1 

Nee - Laag 2 

Nee Middel 3 

Ja 

Ja 

Ja Hoog 4 

 
4 Landgebruik ontmanteling 

Karakteristieken 

Wordt het materiaal 
gestort? 

Wordt het materiaal 
verbrand? 

Is de stort definitief 
of langer dan 5 jaar? 

Drukgrootte Score 

Nee - Verwaarloos-
baar 

1 Nee 

Ja - Laag 2 

Nee Middel 3 Ja - 

Ja Hoog 4 
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5 Overige negatieve biodiversiteitaspecten  

Worden de overige negatieve biodiversiteitaspecten 
ingeschat als? 

Score 

Verwaarloosbaar 1 

Laag 2 

Middel 3 

Hoog 4 

 
Positieve biodiversiteitaspectenPositieve biodiversiteitaspectenPositieve biodiversiteitaspectenPositieve biodiversiteitaspecten    
    
6 Positieve landconversie 

Karakteristieken 

Is de natuurlijkheid in het gebied na de winning 
hersteld of wellicht vooruitgegaan in vergelijking met 
de natuurlijkheid voor de winning? 

Positieve invloed Score 

Geen herstel Verwaarloosbaar 1 

Deels herstel Laag 2 

Merendeels herstel Middel 3 

Volledig herstel of natuurlijker dan voor de winning. Hoog 4 

 
7 Behoud en ontwikkeling natuurlijke elementen in het winningsgebied 

Karakteristieken 

Worden er natuurlijke 
elementen in het 
winningsgebied 
behouden of 
ontwikkeld? 

Zijn de elementen 
zowel van biotische als 
van abiotische aard? 

Zijn de elementen 
groot genoeg om 
rekolonisatie van het 
wingebied te 
initiëren? 

Positieve 
invloed 

Score 

Nee - - Verwaarloos-
baar 

1 

Nee - Laag 2 

Nee Middel 3 

Ja 

Ja 

Ja Hoog 4 

 
8 Overige positieve biodiversiteitaspecten 

Worden de overige positieve biodiversiteitaspecten ingeschat 
als? 

Score 

Verwaarloosbaar 1 

Laag 2 

Middel 3 

Hoog 4 

    
Matrices voor de potentiële negatieve biodiversMatrices voor de potentiële negatieve biodiversMatrices voor de potentiële negatieve biodiversMatrices voor de potentiële negatieve biodiversiteitaspecten en potentiële positieve iteitaspecten en potentiële positieve iteitaspecten en potentiële positieve iteitaspecten en potentiële positieve 
biodiversiteitaspecten voor nietbiodiversiteitaspecten voor nietbiodiversiteitaspecten voor nietbiodiversiteitaspecten voor niet----hernieuwbare grondstoffenhernieuwbare grondstoffenhernieuwbare grondstoffenhernieuwbare grondstoffen    
 
In de matrices 1 t/m 6 worden een scores van de biodiversiteitaspecten genoteerd. In 
tabel 3 is aangegeven welke scores in welke matrix behoren. Deze matrices zullen in stap 
2 worden gebruikt voor het vaststellen van totaal oordelen voor potentiële negatieve 
biodiversiteitaspecten en potentiële positieve biodiversiteitaspecten. 
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Tabel 3. Overzicht van notatie plaats voor gevonden scoresTabel 3. Overzicht van notatie plaats voor gevonden scoresTabel 3. Overzicht van notatie plaats voor gevonden scoresTabel 3. Overzicht van notatie plaats voor gevonden scores    

Onderwerp score Niet hernieuwbare 
grondstoffen 

Negatieve biodiversiteitaspecten Matrix 1 

Subparameters habitatdegradatie 
en vervuiling  

Matrix 2 

Positieve biodiversiteitaspecten Matrix 3 

    
Matrices ‘NietMatrices ‘NietMatrices ‘NietMatrices ‘Niet----hernieuwbare grondstoffen’hernieuwbare grondstoffen’hernieuwbare grondstoffen’hernieuwbare grondstoffen’    
 

Matrix 1. Potentiële negatieve biodiversiteiMatrix 1. Potentiële negatieve biodiversiteiMatrix 1. Potentiële negatieve biodiversiteiMatrix 1. Potentiële negatieve biodiversiteitaspecten ‘Niettaspecten ‘Niettaspecten ‘Niettaspecten ‘Niet----hernieuwbare grondstoffen’hernieuwbare grondstoffen’hernieuwbare grondstoffen’hernieuwbare grondstoffen’    

Potentiële negatieve invloed (score)Potentiële negatieve invloed (score)Potentiële negatieve invloed (score)Potentiële negatieve invloed (score)        

    

Biodiversiteitaspecten voor negatieve invloedBiodiversiteitaspecten voor negatieve invloedBiodiversiteitaspecten voor negatieve invloedBiodiversiteitaspecten voor negatieve invloed    

WeegfactorWeegfactorWeegfactorWeegfactor    

(Totaal=10)(Totaal=10)(Totaal=10)(Totaal=10)    Verwaar- 

loosbaar 

1 

Laag 

2 

Middel 

3 

Hoog 

* 

    

Score x Score x Score x Score x 

weegweegweegweeg----factorfactorfactorfactor    

Negatieve landconversie 2 2/3      

Habitatdegradatie en vervuiling 1      

Landgebruik winning 2 2/3      

Landgebruik ontmanteling 2 2/3      

Overige negatieve biodiversiteitaspecten 1      

  Totale score 

* Als één of meerdere van de negatieve biodiversiteitaspecten hoog scoort, dan is de gehele beoordeling altijd 

‘Hoog negatief’ ongeacht wat de andere scores zijn. 

 
Matrix 2. Overzicht van een scores van de subMatrix 2. Overzicht van een scores van de subMatrix 2. Overzicht van een scores van de subMatrix 2. Overzicht van een scores van de sub----biodiversiteitaspecten ‘Habitatdegradatie en vervuiling’biodiversiteitaspecten ‘Habitatdegradatie en vervuiling’biodiversiteitaspecten ‘Habitatdegradatie en vervuiling’biodiversiteitaspecten ‘Habitatdegradatie en vervuiling’    

Potentiële negatieve iPotentiële negatieve iPotentiële negatieve iPotentiële negatieve invloed (score)nvloed (score)nvloed (score)nvloed (score)        

    

Biodiversiteitaspecten voor negatieve invloedBiodiversiteitaspecten voor negatieve invloedBiodiversiteitaspecten voor negatieve invloedBiodiversiteitaspecten voor negatieve invloed    

Verwaar- 

loosbaar 

1 

Laag 

2 

Middel 

3 

Hoog 

4 

    

Score x Score x Score x Score x 

weegweegweegweeg----

factorfactorfactorfactor    

Erosie en verlies van bodemvruchtbaarheid       

Veranderingen in grondwaterspiegel      

Vervuiling       

Emissies gebruikfase      

Verstoring       

Kans op milieuongelukken      

 Totale score  

 Gemiddelde score (Totale score /6)  

 
Matrix 3. Potentiële positieve biodiversiteitaspecten ‘NietMatrix 3. Potentiële positieve biodiversiteitaspecten ‘NietMatrix 3. Potentiële positieve biodiversiteitaspecten ‘NietMatrix 3. Potentiële positieve biodiversiteitaspecten ‘Niet----hernieuwbare’ grondstoffenhernieuwbare’ grondstoffenhernieuwbare’ grondstoffenhernieuwbare’ grondstoffen    

Potentiële positieve invloedPotentiële positieve invloedPotentiële positieve invloedPotentiële positieve invloed        

    

Biodiversiteitaspecten voor positieve invloedBiodiversiteitaspecten voor positieve invloedBiodiversiteitaspecten voor positieve invloedBiodiversiteitaspecten voor positieve invloed    

WeegfactorWeegfactorWeegfactorWeegfactor    

(Totaal=10)(Totaal=10)(Totaal=10)(Totaal=10)    Verwaar- 

loosbaar 

1 

Laag 

2 

Middel 

3 

Hoog 

4    

ScoScoScoScore x re x re x re x 

weegweegweegweeg----

factorfactorfactorfactor    

Positieve landconversie. 5      

Behoud en ontwikkeling van natuurlijke 

elementen in het winningsgebied. 

3      

Overige positieve biodiversiteitaspecten. 2      

   Totale score  
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Matrix 4Matrix 4Matrix 4Matrix 4. . . . Potentiële negatieve biodiversiteitaspecten ‘NietPotentiële negatieve biodiversiteitaspecten ‘NietPotentiële negatieve biodiversiteitaspecten ‘NietPotentiële negatieve biodiversiteitaspecten ‘Niet----hernieuwbare grondstoffen’hernieuwbare grondstoffen’hernieuwbare grondstoffen’hernieuwbare grondstoffen’    

Potentiële negatieve invloed (score)Potentiële negatieve invloed (score)Potentiële negatieve invloed (score)Potentiële negatieve invloed (score)        

    

Biodiversiteitaspecten voor negatieve invloedBiodiversiteitaspecten voor negatieve invloedBiodiversiteitaspecten voor negatieve invloedBiodiversiteitaspecten voor negatieve invloed    

WeegfactorWeegfactorWeegfactorWeegfactor    

(Totaal=10)(Totaal=10)(Totaal=10)(Totaal=10)    Verwaar- 

loosbaar 

1 

Laag 

2 

Middel 

3 

Hoog 

* 

    

Score x Score x Score x Score x 

weegweegweegweeg----factorfactorfactorfactor    

Negatieve landconversie 2      

Habitatdegradatie en vervuiling 1      

Landgebruik winning 2      

Landgebruik ontmanteling 2      

Overigeexploitatie 2      

Overige negatieve biodiversiteitaspecten 1      

  Totale score 

* Als één of meerdere van de negatieve biodiversiteitaspecten hoog scoort, dan is de gehele beoordeling altijd 

‘Hoog negatief’ ongeacht wat de andere scores zijn. 

 
Matrix 5. Overzicht van een scores van de subMatrix 5. Overzicht van een scores van de subMatrix 5. Overzicht van een scores van de subMatrix 5. Overzicht van een scores van de sub----biodiversiteitaspecten ‘Habitatdegradatie en vervuiling’biodiversiteitaspecten ‘Habitatdegradatie en vervuiling’biodiversiteitaspecten ‘Habitatdegradatie en vervuiling’biodiversiteitaspecten ‘Habitatdegradatie en vervuiling’    

Potentiële negatieve invloed (score)Potentiële negatieve invloed (score)Potentiële negatieve invloed (score)Potentiële negatieve invloed (score)        

    

BiodiversiteitaspBiodiversiteitaspBiodiversiteitaspBiodiversiteitaspecten voor negatieve invloedecten voor negatieve invloedecten voor negatieve invloedecten voor negatieve invloed    

Verwaar- 

loosbaar 

1 

Laag 

2 

Middel 

3 

Hoog 

4 

    

Score x Score x Score x Score x 

weegweegweegweeg----

factorfactorfactorfactor    

Erosie en verlies van bodemvruchtbaarheid       

Veranderingen in grondwaterspiegel      

Vervuiling       

Emissies gebruikfase      

Verstoring       

Kans op milieuongelukken      

 Totale score  

 Gemiddelde score (Totale score /6)  

 
Matrix 6. Potentiële positieve biodiversiteitaspecten ‘NietMatrix 6. Potentiële positieve biodiversiteitaspecten ‘NietMatrix 6. Potentiële positieve biodiversiteitaspecten ‘NietMatrix 6. Potentiële positieve biodiversiteitaspecten ‘Niet----hernieuwbare’ grondstoffenhernieuwbare’ grondstoffenhernieuwbare’ grondstoffenhernieuwbare’ grondstoffen    

Potentiële positieve invloedPotentiële positieve invloedPotentiële positieve invloedPotentiële positieve invloed        

    

Biodiversiteitaspecten voor positieve invloedBiodiversiteitaspecten voor positieve invloedBiodiversiteitaspecten voor positieve invloedBiodiversiteitaspecten voor positieve invloed    

WeegWeegWeegWeegfactorfactorfactorfactor    

(Totaal=10)(Totaal=10)(Totaal=10)(Totaal=10)    Verwaar- 

loosbaar 

1 

Laag 

2 

Middel 

3 

Hoog 

4    

Score x Score x Score x Score x 

weegweegweegweeg----

factorfactorfactorfactor    

Positieve landconversie. 5      

Behoud en ontwikkeling van natuurlijke 

elementen in het winningsgebied. 

3      

Overige positieve biodiversiteitaspecten. 2      

   Totale score  
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Stap 2: beoordeling van overall negatieve en overall positieve biodiversiteitaspectenStap 2: beoordeling van overall negatieve en overall positieve biodiversiteitaspectenStap 2: beoordeling van overall negatieve en overall positieve biodiversiteitaspectenStap 2: beoordeling van overall negatieve en overall positieve biodiversiteitaspecten    

Overall negatieve biodiversiteitaspectenOverall negatieve biodiversiteitaspectenOverall negatieve biodiversiteitaspectenOverall negatieve biodiversiteitaspecten    
In deze stap wordt een totaaloordeel voor negatieve biodiversiteitaspecten vastgesteld. 
Hiervoor worden per materiaal de volgende stappen uitgevoerd: 
 
1. Bepalen van een gemiddelde score afgerond naar een geheel getal voor de sub-

biodiversiteitaspecten van habitatdegradatie en vervuiling (matrix 2 of 5). Dit is een 
score voor habitatdegradatie en vervuiling in matrix 1 of 4 voor potentiële negatieve 
biodiversiteitaspecten. 

2. Vermenigvuldigen van een score met de weegfactor per biodiversiteitaspect. En 
daarna optellen van alle getallen in de laatste kolom tot een totaalscore (matrix 1 of 
4). 

3. Met de totaalscore en matrix 7 bepalen in welke categorie (verwaarloosbaar, laag, 
middel, hoog) de totale potentiële negatieve invloed valt.  

 
Binnen deze stap zijn de weegfactoren zeer bepalend voor de beoordeling. Deze 
weegfactoren zijn voorlopig toegekend door CREM. Het totaal van de weegfactoren dient 
altijd 10 te zijn. In overleg met Rijkswaterstaat kunnen de weegfactoren worden 
aangepast. De minimumscore die behaald kan worden is tien (10x1) en de maximumscore 
is dertig (10x3). 
 

Als één van de biodiversiteitaspecten voor de negatieve invloed ‘hoog’ scoort, zal de 
gehele beoordeling van de potentiële negatieve biodiversiteitaspecten ook ‘hoog’ zijn, 
ongeacht wat de andere biodiversiteitaspecten voor score behalen. 

 
Matrix 7. Beoordelingsklasse voor de totaleMatrix 7. Beoordelingsklasse voor de totaleMatrix 7. Beoordelingsklasse voor de totaleMatrix 7. Beoordelingsklasse voor de totale score voor de potentiële negatieve invloed  score voor de potentiële negatieve invloed  score voor de potentiële negatieve invloed  score voor de potentiële negatieve invloed     

Totale score negatieve invloed (Totale score negatieve invloed (Totale score negatieve invloed (Totale score negatieve invloed (ΣΣΣΣ))))    Beoordeling totale negatieve invloedBeoordeling totale negatieve invloedBeoordeling totale negatieve invloedBeoordeling totale negatieve invloed    

10-11 Verwaarloosbaar 

12-18 Laag 

19-24 Middel 

25-30 Hoog 

 
De indelingsklassen van de totale score voor de potentiële negatieve invloed zijn niet van 
gelijke grootte. De klassen zijn zo gekozen dat wanneer een negatief biodiversiteitaspect 
‘middel’ scoort, de totale score op negatieve biodiversiteitaspecten dan altijd ten minste 
‘laag’ is. Hier voor is gekozen om te voorkomen dat wanneer een negatief 
biodiversiteitaspect ‘middel’ scoort de totale score op negatieve biodiversiteitaspecten 
verwaarloosbaar zou worden. Dit is niet wenselijk. De drie andere klassen zijn evenredig 
verdeeld. 

Totale beoordeling positieve biodiversiteitaspectenTotale beoordeling positieve biodiversiteitaspectenTotale beoordeling positieve biodiversiteitaspectenTotale beoordeling positieve biodiversiteitaspecten    
Voor het vaststellen van een beoordeling van de positieve biodiversiteitaspecten worden 
de stappen twee en drie van de beoordeling van de negatieve biodiversiteitaspecten 
gebruikt. Hierbij wordt nu echter gebruik gemaakt van matrices 3 of 6 en matrix 8.  
De regel dat als een biodiversiteitaspect hoog scoort dat dan de gehele beoordeling hoog 
is, wordt niet op de positieve biodiversiteitaspecten toegepast.  
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De minimumscore die behaald kan worden is tien (10x1) en de maximumscore is veertig 
(10x4). De indelingsklassen van de totale score voor de potentiële positieve invloed zijn op 
dezelfde wijze vastgesteld als bij de totale score voor de potentiële negatieve invloed. 
 
Matrix 8. Beoordelingsklasse voor de totale score voor de potentiële positieve invloed Matrix 8. Beoordelingsklasse voor de totale score voor de potentiële positieve invloed Matrix 8. Beoordelingsklasse voor de totale score voor de potentiële positieve invloed Matrix 8. Beoordelingsklasse voor de totale score voor de potentiële positieve invloed     

TotalTotalTotalTotale score positieve invloed e score positieve invloed e score positieve invloed e score positieve invloed     Beoordeling totale positieve invloedBeoordeling totale positieve invloedBeoordeling totale positieve invloedBeoordeling totale positieve invloed    

10 – 13 Verwaarloosbaar 

14 – 22 Laag 

22 – 31 Middel 

31 – 40 Hoog 

Stap 3: vaststelling van de overall biodiversiteitimpactStap 3: vaststelling van de overall biodiversiteitimpactStap 3: vaststelling van de overall biodiversiteitimpactStap 3: vaststelling van de overall biodiversiteitimpact    
 
Nu een beoordeling is gemaakt van zowel negatieve biodiversiteitaspecten als positieve 
biodiversiteitaspecten kan een eindoordeel worden vastgesteld voor de potentiële druk 
van een materiaal op de biodiversiteit. In dit oordeel wordt uitgegaan van het overall 
negatieve biodiversiteitbeslag die gecorrigeerd wordt met het overall positieve 
biodiversiteitbeslag 
 
In matrix 9 staat op de horizontale balk de totale positieve druk aangegeven en op de 
verticale balk de totale negatieve druk. Door de gevonden waarden via de rijen en 
kolommen met elkaar te koppelen wordt een eindoordeel verkregen over de overall 
biodiversiteitimpact. 
 
Matrix 9. Vaststellen van een eindoordeelMatrix 9. Vaststellen van een eindoordeelMatrix 9. Vaststellen van een eindoordeelMatrix 9. Vaststellen van een eindoordeel    
 

Totale Totale Totale Totale     
negatieve negatieve negatieve negatieve                     Totale beoordelingTotale beoordelingTotale beoordelingTotale beoordeling    
invloedinvloedinvloedinvloed 

HoogHoogHoogHoog    Hoog negatief Hoog negatief Hoog negatief Middel negatief 

MiddelMiddelMiddelMiddel    Middel negatief Middel 

negatief 

Laag negatief Laag negatief 

LaagLaagLaagLaag    Laag negatief Laag negatief Verwaarloosbaar Laag positief 

VerwaarloosbaarVerwaarloosbaarVerwaarloosbaarVerwaarloosbaar    Verwaarloosbaar laag positief Middel positief Hoog positief 

     

VerwaarloosbarVerwaarloosbarVerwaarloosbarVerwaarloosbar    

    

LaagLaagLaagLaag    

    

MiddelMiddelMiddelMiddel    

    

HoogHoogHoogHoog    

     

Totale positieve invloedTotale positieve invloedTotale positieve invloedTotale positieve invloed 
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Stap 4Stap 4Stap 4Stap 4: bijstellen van het eindoordeel op basis van functionele eenheid: bijstellen van het eindoordeel op basis van functionele eenheid: bijstellen van het eindoordeel op basis van functionele eenheid: bijstellen van het eindoordeel op basis van functionele eenheid    
 
In deze laatste stap dient de functionele eenheid gekoppeld te worden aan de beoordeling 
van het biodiversiteitbeslag. Dit gebeurt via bijstelling. Deze bijstelling wordt gemaakt aan 
de hand van categorieën. Deze zijn opgesteld op basis van de benodigde hoeveelheid van 
een materiaal in een constructie (initiële hoeveelheid + vervanging) afgezet tegen het 
gemiddelde van de benodigde hoeveelheid van alternatieve materialen die in de 
betreffende constructie gebruikt kunnen worden. Er zijn drie klassen mogelijk: 
 
Klasse 1. De benodigde hoeveelheid van een materiaal is groter dan tweemaal de 

gemiddelde benodigde hoeveelheid. 
Klasse 2. De benodigde hoeveelheid van een materiaal is kleiner dan tweemaal de 

gemiddelde benodigde hoeveelheid, maar groter dan de helft van de 
gemiddelde benodigde hoeveelheid. 

Klasse 3. De benodigde hoeveelheid van een materiaal is kleiner dan de helft van de 
gemiddelde benodigde hoeveelheid. 

 
Aan de hand van deze klassen wordt de overall beoordeling niet of met één niveau naar 
boven of beneden bijgesteld. Valt het materiaal onder klasse 1 dan komt het eindoordeel 
een klasse lager uit dan het overall oordeel van het materiaal. Valt het materiaal onder 
klasse 2 dan vindt er geen bijstelling plaats. Valt het materiaal onder klasse 3 dan komt 
het eindoordeel één klasse hoger. Een overzicht van de klassen en bijbehorende 
bijstellingen is gegeven in tabel 4. 
 
Tabel. 4. Beoordelingsklasse voor de bijstelling van het eindoordeel aanTabel. 4. Beoordelingsklasse voor de bijstelling van het eindoordeel aanTabel. 4. Beoordelingsklasse voor de bijstelling van het eindoordeel aanTabel. 4. Beoordelingsklasse voor de bijstelling van het eindoordeel aan de hand van de  de hand van de  de hand van de  de hand van de 

benodigde hoeveelheden en de gemiddelde benodigde hoeveelheden. De klasse nummers zijn benodigde hoeveelheden en de gemiddelde benodigde hoeveelheden. De klasse nummers zijn benodigde hoeveelheden en de gemiddelde benodigde hoeveelheden. De klasse nummers zijn benodigde hoeveelheden en de gemiddelde benodigde hoeveelheden. De klasse nummers zijn 

overeenkomstig met de nummers in de tekst.overeenkomstig met de nummers in de tekst.overeenkomstig met de nummers in de tekst.overeenkomstig met de nummers in de tekst.    

    Eindoordeel op basis van stap 4Eindoordeel op basis van stap 4Eindoordeel op basis van stap 4Eindoordeel op basis van stap 4    

oordeel stap 3oordeel stap 3oordeel stap 3oordeel stap 3    Klasse 1Klasse 1Klasse 1Klasse 1    Klasse 2Klasse 2Klasse 2Klasse 2    Klasse 3Klasse 3Klasse 3Klasse 3    

Hoog positiefHoog positiefHoog positiefHoog positief    Middel positief Hoog positief Hoog positief 

Middel positiefMiddel positiefMiddel positiefMiddel positief    Laag positief Middel positief Hoog positief 

Laag positiefLaag positiefLaag positiefLaag positief    Verwaarloosbaar Laag positief Middel positief 

VerwaarloosbaarVerwaarloosbaarVerwaarloosbaarVerwaarloosbaar    Laag negatief Verwaarloosbaar Laag positief 

Laag negatiefLaag negatiefLaag negatiefLaag negatief    Middel negatief Laag negatief Verwaarloosbaar 

Middel negatiefMiddel negatiefMiddel negatiefMiddel negatief    Hoog negatief Middel negatief Laag negatief 

Hoog negatiefHoog negatiefHoog negatiefHoog negatief    Hoog negatief Hoog negatief Middel negatief 
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BijlageBijlageBijlageBijlage    

2222    

Resultaten beoordelingen biodiversiteitbeslagResultaten beoordelingen biodiversiteitbeslagResultaten beoordelingen biodiversiteitbeslagResultaten beoordelingen biodiversiteitbeslag    

2.12.12.12.1 ____________InleidingInleidingInleidingInleiding    

In deze bijlage zijn de resultaten van de beoordelingen van de diverse 
wegenbouwmaterialen weergegeven. De beoordelingen zijn gemaakt met de IBIS-
methodiek zoals deze in bijlage 1 is gegeven. Stap 4 (bijstelling van het eindoordeel op 
basis van functionele eenheid)(bijlage 1) van de methode is alleen bij ‘Geëxpandeerd 
polystyreen’ weergegeven omdat dit het enige materiaal is waarvoor bijstelling nodig is. 
Voor de beoordelingen is voornamelijk gebruik gemaakt van de ‘Leidraad Bouwstoffen’ 
[23] en ‘Duurzame Bouwproducten’ [24]. 
 
In elke paragraaf is de beoordeling van een materiaal gegeven. Dit is in tabelvorm 
gebeurd om de omvang van de bijlage te beperken. Hieronder vindt is een blanco versie 
van deze tabel en de bijbehorende uitleg gegeven. Deze tabel is een samenvatting van de 
IBIS-beoordelingsmethodiek uit bijlage 1. De beoordeelde materialen vallen alle onder de 
groep ‘Niet hernieuwbare grondstoffen’. 
 

Aspect-

nummer 

Beoordeling 

aspect  

Invloed Score Opmerkingen 

Negatieve biodiversiteitaspecten 

1     

2 zie 2a t/m 2f    

2a       

2b       

2c       

2d       

2e       

2f       

3       

4       

5     

Positieve biodiversiteitaspecten 

6     

7       

8     
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Aspectnummer:  
Het aspectnummer staat voor het aspect waarop het materiaal beoordeeld is. In bijlage 1 
paragraaf 1.2.2 is aangegeven welk aspect dit is. Er zijn positieve en negatieve aspecten 
beoordeeld. 
 
Beoordeling aspect:  
Hier is aangegeven hoe op de beoordelingvragen is geantwoord. De vragen die bij de 
aspecten gesteld zijn kunt u vinden in bijlage 1 paragraaf 1.2.2. Als er nvt is ingevuld 
betekent dat, dat het aspect niet relevant is voor het materiaal.  
 
Invloed:  
Dit is de omvang van het biodiversiteitbeslag, uitgedrukt in een oordeel variërend van 
‘hoog negatief’ tot en met ‘hoog positief’. 
 
Score: 
Dit is de getalsmatige weergave van de invloed. 
 
Opmerkingen: 
Hier is indien nodig extra informatie gegeven om de beoordeling te verduidelijken. 
 

De volgende materialen zijn beoordeeld::::    

 
2.2  ASFALTGRANULAAT ZONDER TEER..................................................................................................87 
2.3  ASFALTGRANULAATCEMENT..........................................................................................................87 
2.4  AVI-BODEMAS (SLAKKEN)............................................................................................................88 
2.5  AVI-VLIEGAS .............................................................................................................................89 
2.6  BETONGRANULAAT .....................................................................................................................90 
2.7  BREKERZAND..............................................................................................................................90 
2.8  EC-BODEMAS (KETELZAND/E-BODEMAS) ........................................................................................91 
2.9  POEDERKOOLVLIEGAS (EC-VLIEGAS/E-VLIEGAS)...............................................................................92 
2.10  FIJN ZAND..............................................................................................................................92 
2.11  FLUGSAND .............................................................................................................................93 
2.12  FOSFORSLAKKEN(MENGSEL) ......................................................................................................93 
2.13  GEËXPANDEERDE KLEIKORRELS ...................................................................................................94 
2.14  GEËXPANDEERDE POLYSTYREEN..................................................................................................95 
2.15  GEREINIGD ZAND.....................................................................................................................95 
2.16  GEREINIGDE GROND ................................................................................................................96 
2.17  HERGEBRUIKGROND ................................................................................................................97 
2.18  HOOGOVENCEMENT................................................................................................................97 
2.19  HOOGOVENSLAKKENMENGSEL...................................................................................................98 
2.20  HYDRAULISCH MENGGRANULAAT...............................................................................................98 
2.21  HYDRAULISCHE STAALSLAK .......................................................................................................99 
2.22  KALKSTEENMEEL....................................................................................................................100 
2.23  KLEI UIT BAGGERSPECIE...........................................................................................................100 
2.24  LANDZAND ..........................................................................................................................101 
2.25  LAVASTEEN ..........................................................................................................................102 
2.26  LD-STAALSLAK (OXYSTAALSLAK)..............................................................................................102 
2.27  LICHT VERONTREINIGDE GROND...............................................................................................103 
2.28  MENGGRANULAAT ................................................................................................................104 
2.29  METSELWERKGRANULAAT.......................................................................................................104 
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2.30  PORTLANDCEMENT................................................................................................................105 
2.31  PORTLANDVLIEGASCEMENT.....................................................................................................106 
2.32  RIVIERGRIND ........................................................................................................................106 
2.33  SILEX...................................................................................................................................107 
2.34  STEENSLAG UIT GROEVEN........................................................................................................107 
2.35  ZAND UIT BAGGERSPECIE.........................................................................................................108 
2.36  ZANDCEMENT.......................................................................................................................109 
2.37  ZEEFZAND/RECYCLINGBREKERZAND ..........................................................................................109 
2.38  ZEEGRIND ............................................................................................................................110 
2.39  ZEEZAND .............................................................................................................................111 

2.22.22.22.2 ____________Asfaltgranulaat zonder teerAsfaltgranulaat zonder teerAsfaltgranulaat zonder teerAsfaltgranulaat zonder teer        

In dit beoordelingsblad is het biodiversiteitbeslag van asfaltgranulaat zonder teer bepaald. 
Dit is een secundair materiaal. 
 

Aspect-

nummer 

Beoordeling 

aspect  

Invloed Score Opmerkingen 

Negatieve biodiversiteitaspecten 

1 nvt verwaarloosbaar 1  

2 zie 2a t/m 2f verwaarloosbaar 1  

2a nvt - - verwaarloosbaar 1  

2b nvt - - verwaarloosbaar 1  

2c nvt - - verwaarloosbaar 1  

2d nee - - verwaarloosbaar 1  

2e nvt - - verwaarloosbaar 1  

2f nvt - - verwaarloosbaar 1  

3 nvt - - verwaarloosbaar 1  

4 nee nee - verwaarloosbaar 1  

5 nvt verwaarloosbaar 1  

Positieve biodiversiteitaspecten 

6 nvt verwaarloosbaar 1  

7 nvt - - verwaarloosbaar 1  

8 vermindering 

landgebruik 

hoog 4 Door het gebruik van dit materiaal wordt 

definitieve stort ervan en daarmee ruimtegebruik 

voorkomen. 

 
Resultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBIS    
    

oordeel negatieve biodiversiteitaspecten verwaarloosbaar 

oordeel positieve biodiversiteitaspecten laag positief 

oordeel totaal biodiversiteitbeslag laag positief 

2.32.32.32.3 ____________AsfaltgranulaatcementAsfaltgranulaatcementAsfaltgranulaatcementAsfaltgranulaatcement    

In dit beoordelingsblad is het biodiversiteitbeslag van asfaltgranulaatcement bepaald. Dit 
is grotendeels een secundair materiaal. 
 

Aspect-

nummer 

Beoordeling 

aspect  

Invloed Score Opmerkingen 
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Negatieve biodiversiteitaspecten 

1 nvt verwaarloosbaar 1  

2 zie 2a t/m 2f verwaarloosbaar 1  

2a nvt - - verwaarloosbaar 1  

2b nvt - - verwaarloosbaar 1  

2c nvt - - verwaarloosbaar 1  

2d nee - - verwaarloosbaar 1  

2e nvt - - verwaarloosbaar 1  

2f nvt - - verwaarloosbaar 1  

3 nvt - - verwaarloosbaar 1  

4 nee nee - verwaarloosbaar 1  

5 nvt verwaarloosbaar 1  

Positieve biodiversiteitaspecten 

6 nvt verwaarloosbaar 1  

7 nvt - - verwaarloosbaar 1  

8 vermindering 

landgebruik 

hoog 4 Door het gebruik van dit materiaal wordt 

definitieve stort ervan en daarmee ruimtegebruik 

voorkomen. 

 
Resultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBIS    
    

oordeel negatieve biodiversiteitaspecten verwaarloosbaar 

oordeel positieve biodiversiteitaspecten laag positief 

oordeel totaal biodiversiteitbeslag laag positief 

2.42.42.42.4 ________ AVIAVIAVIAVI----bodemas (slakken)bodemas (slakken)bodemas (slakken)bodemas (slakken)    

In dit beoordelingsblad is het biodiversiteitbeslag van AVI-bodemas bepaald. Dit is een 
secundair materiaal. 
 

Aspect-

nummer 

Beoordeling 

aspect  

Invloed Score Opmerkingen 

Negatieve biodiversiteitaspecten 

1 nvt verwaarloosbaar 1  

2 zie 2a t/m 2f laag 2  

2a nvt - - verwaarloosbaar 1  

2b nvt - - verwaarloosbaar 1  

2c nvt - - verwaarloosbaar 1  

2d nee - - verwaarloosbaar 1 Hierbij is uitgegaan dat het materiaal volgens het 

Bouwstoffenbesluit wordt toegepast. 

2e nvt - - verwaarloosbaar 1  

2f nvt - - verwaarloosbaar 1  

3 nvt - - verwaarloosbaar 1  

4 nee nee - verwaarloosbaar 1 Het merendeel wordt hergebruikt 

5 nvt verwaarloosbaar 1  

Positieve biodiversiteitaspecten 

6 nvt verwaarloosbaar 1  

7 nvt - - verwaarloosbaar 1  
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8 vermindering 

landgebruik 

hoog 4 Door het gebruik van dit materiaal wordt 

definitieve stort ervan en daarmee ruimtegebruik 

voorkomen. 

 
Resultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBIS    
    

oordeel negatieve biodiversiteitaspecten verwaarloosbaar 

oordeel positieve biodiversiteitaspecten laag positief 

oordeel totaal biodiversiteitbeslag laag positief 

2.52.52.52.5 ____________AVIAVIAVIAVI----vliegasvliegasvliegasvliegas    

In dit beoordelingsblad is het biodiversiteitbeslag van AVI-vliegas bepaald. Deze stof is 
een secundair materiaal. 
 

Aspect-

nummer 

Beoordeling 

aspect  

Invloed Score Opmerkingen 

Negatieve biodiversiteitaspecten 

1 nvt verwaarloosbaar 1  

2 zie 2a t/m 2f laag 2  

2a nvt - - verwaarloosbaar 1  

2b nvt - - verwaarloosbaar 1  

2c nvt - - verwaarloosbaar 1  

2d nee - - verwaarloosbaar 1 Hierbij is uitgegaan dat het materiaal volgens het 

Bouwstoffenbesluit wordt toegepast. 

2e nvt - - verwaarloosbaar 1  

2f nvt - - verwaarloosbaar 1  

3 nvt - - verwaarloosbaar 1  

4 nee nee - verwaarloosbaar 1 Het merendeel wordt hergebruikt 

5 nvt verwaarloosbaar 1  

Positieve biodiversiteitaspecten 

6 nvt verwaarloosbaar 1  

7 nvt - - verwaarloosbaar 1  

8 vermindering 

landgebruik 

hoog 4 Door het gebruik van dit materiaal wordt 

definitieve stort ervan en daarmee ruimtegebruik 

voorkomen. 

 
Resultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBIS    
    

oordeel negatieve biodiversiteitaspecten verwaarloosbaar 

oordeel positieve biodiversiteitaspecten laag positief 

oordeel totaal biodiversiteitbeslag laag positief 
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2.62.62.62.6 ________ BetongranulaatBetongranulaatBetongranulaatBetongranulaat    

In dit beoordelingsblad is het biodiversiteitbeslag van betongranulaat bepaald. Dit is een 
secundair materiaal. 
 

Aspect-

nummer 

Beoordeling 

aspect  

Invloed Score Opmerkingen 

Negatieve biodiversiteitaspecten 

1 nvt verwaarloosbaar 1  

2 zie 2a t/m 2f verwaarloosbaar 1  

2a nvt - - verwaarloosbaar 1  

2b nvt - - verwaarloosbaar 1  

2c nvt - - verwaarloosbaar 1  

2d nee - - verwaarloosbaar 1 Tenzij er een vervuiling aanwezig is in het 

granulaat. Dit is echter niet waarschijnlijk. 

2e nvt - - verwaarloosbaar 1  

2f nvt - - verwaarloosbaar 1  

3 nvt - - verwaarloosbaar 1  

4 nee nee - verwaarloosbaar 1 Het merendeel wordt hergebruikt 

5 nvt verwaarloosbaar 1  

Positieve biodiversiteitaspecten 

6 nvt verwaarloosbaar 1  

7 nvt - - verwaarloosbaar 1  

8 vermindering 

landgebruik 

hoog 4 Door het gebruik van dit materiaal wordt 

definitieve stort ervan en daarmee ruimtegebruik 

voorkomen. 

 
Resultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBIS    
    

oordeel negatieve biodiversiteitaspecten verwaarloosbaar 

oordeel positieve biodiversiteitaspecten laag positief 

oordeel totaal biodiversiteitbeslag laag positief 

2.72.72.72.7 ________ BrekerzandBrekerzandBrekerzandBrekerzand    

In dit beoordelingsblad is het biodiversiteitbeslag van brekerzand bepaald. Dit is een 
primair materiaal. 
 

Aspect-

nummer 

Beoordeling 

aspect  

Invloed Score Opmerkingen 

Negatieve biodiversiteitaspecten 

1 2 niveaus middel 3  

2 zie 2a t/m 2f middel 3  

2a ja ja ja hoog 4 Dit komt omdat de randen niet beschermd zijn en 

er meestal sprake is van een hellingshoek en een 

kwetsbare vegetatie. 

2b ja ja ja hoog 4 De grondwaterstroom langs de helling en in de 

steenlagen wordt onderbroken door de groeve. 

2c nee - - verwaarloosbaar 1  
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2d nee - - verwaarloosbaar 1  

2e ja ja ja hoog 4 Door de groeve en het gebruik van machines en 

springstoffen. 

2f nee - - verwaarloosbaar 1  

3 ja ja nee middel 3 Er wordt als het ware een hap uit de berg 

genomen 

4 nee - - verwaarloosbaar 1  

5 nvt verwaarloosbaar 1  

Positieve biodiversiteitaspecten 

6 merendeels 

herstel 

middel 3 Dit vanwege de vergaande herinrichting. De oude 

situatie kan nooit helemaal worden bereikt omdat 

er een ‘gat’ in de berg zit. 

7 nee - - verwaarloosbaar 1  

8 nvt verwaarloosbaar 1  

 
Resultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBIS    
    

oordeel negatieve biodiversiteitaspecten middel 

oordeel positieve biodiversiteitaspecten laag 

oordeel totaal biodiversiteitbeslag middel negatief 

2.82.82.82.8 ____________ECECECEC----Bodemas (ketBodemas (ketBodemas (ketBodemas (ketelzand/eelzand/eelzand/eelzand/e----bodemas)bodemas)bodemas)bodemas)    

In dit beoordelingsblad is het biodiversiteitbeslag van EC-bodemas bepaald. Dit is een 
secundair materiaal. 
 

Aspect-

nummer 

Beoordeling 

aspect  

Invloed Score Opmerkingen 

Negatieve biodiversiteitaspecten 

1 nvt verwaarloosbaar 1  

2 zie 2a t/m 2f laag 2  

2a nvt - - verwaarloosbaar 1  

2b nvt - - verwaarloosbaar 1  

2c nvt - - verwaarloosbaar 1  

2d nee - - verwaarloosbaar 1 Hierbij is uitgegaan dat het materiaal volgens het 

Bouwstoffenbesluit wordt toegepast. 

2e nvt - - verwaarloosbaar 1  

2f nvt - - verwaarloosbaar 1  

3 nvt - - verwaarloosbaar 1  

4 nee nee - verwaarloosbaar 1 Het merendeel wordt hergebruikt 

5 nvt verwaarloosbaar 1  

Positieve biodiversiteitaspecten 

6 nvt verwaarloosbaar 1  

7 nvt - - verwaarloosbaar 1  

8 vermindering 

landgebruik 

hoog 4 Door het gebruik van dit materiaal wordt 

definitieve stort ervan en daarmee ruimtegebruik 

voorkomen. 

 



        92 

Resultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBIS    
    

oordeel negatieve biodiversiteitaspecten verwaarloosbaar 

oordeel positieve biodiversiteitaspecten laag positief 

oordeel totaal biodiversiteitbeslag laag positief 

2.92.92.92.9 ________ Poederkoolvliegas (ECPoederkoolvliegas (ECPoederkoolvliegas (ECPoederkoolvliegas (EC----vliegas/evliegas/evliegas/evliegas/e----vliegas)vliegas)vliegas)vliegas)    

In dit beoordelingsblad is het biodiversiteitbeslag van Poederkoolvliegas bepaald. Deze 
stof is een secundair materiaal. 
 

Aspect-

nummer 

Beoordeling 

aspect  

Invloed Score Opmerkingen 

Negatieve biodiversiteitaspecten 

1 nvt verwaarloosbaar 1  

2 zie 2a t/m 2f laag 2  

2a nvt - - verwaarloosbaar 1  

2b nvt - - verwaarloosbaar 1  

2c nvt - - verwaarloosbaar 1  

2d nee - - verwaarloosbaar 1 Hierbij is uitgegaan dat het materiaal volgens het 

Bouwstoffenbesluit wordt toegepast. 

2e nvt - - verwaarloosbaar 1  

2f nvt - - verwaarloosbaar 1  

3 nvt - - verwaarloosbaar 1  

4 nee nee - verwaarloosbaar 1 Het merendeel wordt hergebruikt 

5 nvt verwaarloosbaar 1  

Positieve biodiversiteitaspecten 

6 nvt verwaarloosbaar 1  

7 nvt - - verwaarloosbaar 1  

8 vermindering 

landgebruik 

hoog 4 Door het gebruik van dit materiaal wordt 

definitieve stort ervan en daarmee ruimtegebruik 

voorkomen. 

 
Resultaten BiodiverResultaten BiodiverResultaten BiodiverResultaten Biodiversiteitaspecten IBISsiteitaspecten IBISsiteitaspecten IBISsiteitaspecten IBIS    
    

oordeel negatieve biodiversiteitaspecten verwaarloosbaar 

oordeel positieve biodiversiteitaspecten laag positief 

oordeel totaal biodiversiteitbeslag laag positief 

2.102.102.102.10 ____ Fijn zandFijn zandFijn zandFijn zand    

Fijn zand is een primair product dat uit land, rivier en zeezand afgescheiden wordt. Deze 
zandsoorten zijn beoordeeld in de paragraven 2.23, 2.31 en 2.38 van deze bijlage. In 
onderstaande tabel is het eindoordeel van deze zandsoorten samengevat. 
 

oordeel negatieve biodiversiteitaspecten middel 

oordeel positieve biodiversiteitaspecten laag 

oordeel totaal biodiversiteitbeslag middel negatief 
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Het eindoordeel voor fijn zand is derhalve eveneens ‘middel negatief’ 

2.112.112.112.11 ________FlugsandFlugsandFlugsandFlugsand    

In dit beoordelingsblad is het biodiversiteitbeslag van flugsand bepaald. Dit is een primair 
materiaal. 
 

Aspect-

nummer 

Beoordeling 

aspect  

Invloed Score Opmerkingen 

Negatieve biodiversiteitaspecten 

1 2 niveaus middel 3 Van een aangepast systeem naar een 

gedegradeerd systeem 

2 zie 2a t/m 2f laag 2  

2a ja nee - laag 2  

2b ja ja ja hoog 4 Door de groeve verandert de 

bodemwaterstroming. Bergvegetatie is een 

kwetsbare vegetatievorm. 

2c nee - - verwaarloosbaar 1  

2d nee - - verwaarloosbaar 1  

2e ja ja ja hoog 4 Door graafmachines en vervoer 

2f nee - - verwaarloosbaar 1  

3 ja ja nee middel 3  

4 nee nee - verwaarloosbaar 1  

5 nvt verwaarloosbaar 1  

Positieve biodiversiteitaspecten 

6 deels herstel laag 2  

7 nee - - verwaarloosbaar 1  

8 nvt verwaarloosbaar 1  

 
Resultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBIS    
    

oordeel negatieve biodiversiteitaspecten middel 

oordeel positieve biodiversiteitaspecten laag 

oordeel totaal biodiversiteitbeslag middel negatief 

2.122.122.122.12 ________Fosforslakken(mengsel)Fosforslakken(mengsel)Fosforslakken(mengsel)Fosforslakken(mengsel)    

In dit beoordelingsblad is het biodiversiteitbeslag van fosforslakken(mengsels) bepaald. Dit 
is secundair materiaal. 
 

Aspect-

nummer 

Beoordeling 

aspect  

Invloed Score Opmerkingen 

Negatieve biodiversiteitaspecten 

1 nvt verwaarloosbaar 1  

2 zie 2a t/m 2f laag 2  

2a nvt - - verwaarloosbaar 1  

2b nvt - - verwaarloosbaar 1  

2c nvt - - verwaarloosbaar 1  

2d nee - - verwaarloosbaar 1 Hierbij is uitgegaan dat het materiaal volgens het 

Bouwstoffenbesluit wordt toegepast. 
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2e nvt - - verwaarloosbaar 1  

2f nvt - - verwaarloosbaar 1  

3 nvt - - verwaarloosbaar 1  

4 nee nee - verwaarloosbaar 1 Het merendeel wordt hergebruikt 

5 nvt verwaarloosbaar 1  

Positieve biodiversiteitaspecten 

6 nvt verwaarloosbaar 1  

7 nvt - - verwaarloosbaar 1  

8 vermindering 

landgebruik 

hoog 4 Door het gebruik van dit materiaal wordt 

definitieve stort ervan en daarmee ruimtegebruik 

voorkomen. 

 
Resultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBIS    
    

oordeel negatieve biodiversiteitaspecten verwaarloosbaar 

oordeel positieve biodiversiteitaspecten laag positief 

oordeel totaal biodiversiteitbeslag laag positief 

2.132.132.132.13 ____ Geëxpandeerde kleikorrelsGeëxpandeerde kleikorrelsGeëxpandeerde kleikorrelsGeëxpandeerde kleikorrels    

In dit beoordelingsblad is het biodiversiteitbeslag van geëxpandeerde kleikorrels bepaald. 
Klei is een primair materiaal. 
 

Aspect-

nummer 

Beoordeling 

aspect  

Invloed Score Opmerkingen 

Negatieve biodiversiteitaspecten 

1 1 niveau laag 2  

2 zie 2a t/m 2f laag 2  

2a ja nee - laag 2  

2b ja nee nee laag 2  

2c nee - - verwaarloosbaar 1  

2d nee - - verwaarloosbaar 1 Tenzij het vervuilde klei betreft 

2e ja ja ja hoog 4 Dit ontstaat door het gebruik van machines in een 

open landschap. 

2f nee - - verwaarloosbaar 1  

3 ja ja nee middel 3  

4 nee - - verwaarloosbaar 1  

5 nvt verwaarloosbaar 1  

Positieve biodiversiteitaspecten 

6 deels herstel laag 2 Herinrichting vindt deels plaats en niet altijd met 

de functie natuur. 

7 ja nee - laag 2  

8 nvt verwaarloosbaar 1  

 
Resultaten Resultaten Resultaten Resultaten Biodiversiteitaspecten IBISBiodiversiteitaspecten IBISBiodiversiteitaspecten IBISBiodiversiteitaspecten IBIS    
    

oordeel negatieve biodiversiteitaspecten middel 

oordeel positieve biodiversiteitaspecten laag 

oordeel totaal biodiversiteitbeslag middel negatief 
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2.142.142.142.14 ________Geëxpandeerde polystyreenGeëxpandeerde polystyreenGeëxpandeerde polystyreenGeëxpandeerde polystyreen    

In dit beoordelingsblad is het biodiversiteitbeslag van geëxpandeerde polystyreen bepaald. 
Hiervoor is het biodiversiteitbeslag van aardolie bepaald omdat dit de grondstof is voor 
het schuim. Aardolie is een primaire grondstof. 
 

Aspect-

nummer 

Beoordeling 

aspect  

Invloed Score Opmerkingen 

Negatieve biodiversiteitaspecten 

1 2-3 niveaus middel 3 Dit verschil tussen 2 en 3 niveaus komt doordat 

winning zowel op het land als in het water 

plaatsvindt. Bij de eerste is er een grotere 

negatieve conversie dan bij de tweede.  

2 zie 2a t/m 2f middel 3  

2a ja ja ja hoog 4 Door de ingrepen in het landschap. 

2b ja ja ja hoog 4 Door bodemdaling. 

2c nee - - verwaarloosbaar 1 Vervuiling die kan ontstaan is het gevolg van 

ongelukken. 

2d nee - - verwaarloosbaar 1  

2e ja nee ja middel 3 Veel gebruik van verlichting maar relatief 

geluidsarm.  

2f ja ja ja hoog 4 Door blow-outs, lekkages en ontploffingen in 

veelal natuurlijke omgeving 

3 ja nee - laag 2  

4 nee ja - laag 2  

5 middel middel 3 Grootschalige bodemdaling en het werken met 

springstof leveren veel schade aan.   

Positieve biodiversiteitaspecten 

6 deels herstel laag 2  

7 nee - - verwaarloosbaar 1  

8 nvt verwaarloosbaar 1  

 
Resultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBIS    
    

oordeel negatieve biodiversiteitaspecten hoog 

oordeel positieve biodiversiteitaspecten laag 

oordeel totaal biodiversiteitbeslag hoog negatief 

 
Bijstelling op basis van functionele eenheidBijstelling op basis van functionele eenheidBijstelling op basis van functionele eenheidBijstelling op basis van functionele eenheid    
 
Omdat polystyreen zeer licht (20 kg/m3) is ten opzichte van de andere lichte 
ophoogmaterialen (gemiddeld 749 kg/m3) vindt er een bijstelling van de resultaten van 
IBIS plaats. Het eindoordeel is dan middel negatief. 

2.152.152.152.15 ________Gereinigd zand Gereinigd zand Gereinigd zand Gereinigd zand     

In dit beoordelingsblad is het biodiversiteitbeslag van gereinigd zand bepaald. Dit is een 
secundair materiaal. 
 

Aspect-

nummer 

Beoordeling 

aspect  

Invloed Score Opmerkingen 
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Negatieve biodiversiteitaspecten 

1 nvt verwaarloosbaar 1  

2 zie 2a t/m 2f laag 2  

2a nvt - - verwaarloosbaar 1  

2b nvt - - verwaarloosbaar 1  

2c nvt - - verwaarloosbaar 1  

2d nee - - verwaarloosbaar 1 Hierbij is uitgegaan dat het materiaal volgens het 

Bouwstoffenbesluit wordt toegepast. 

2e nvt - - verwaarloosbaar 1  

2f nvt - - verwaarloosbaar 1  

3 nvt - - verwaarloosbaar 1  

4 nee nee - verwaarloosbaar 1 Het merendeel wordt hergebruikt 

5 nvt verwaarloosbaar 1  

Positieve biodiversiteitaspecten 

6 nvt verwaarloosbaar 1  

7 nvt - - verwaarloosbaar 1  

8 vermindering 

landgebruik 

hoog 4 Door het gebruik van dit materiaal wordt 

definitieve stort ervan en daarmee ruimtegebruik 

voorkomen. 

 
Resultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBIS    
    

oordeel negatieve biodiversiteitaspecten verwaarloosbaar 

oordeel positieve biodiversiteitaspecten laag positief 

oordeel totaal biodiversiteitbeslag laag positief 

2.162.162.162.16 ____ Gereinigde grondGereinigde grondGereinigde grondGereinigde grond    

In dit beoordelingsblad is het biodiversiteitbeslag van gereinigde grond bepaald. Dit is een 
secundair materiaal. 
 

Aspect-

nummer 

Beoordeling 

aspect  

Invloed Score Opmerkingen 

Negatieve biodiversiteitaspecten 

1 nvt verwaarloosbaar 1  

2 zie 2a t/m 2f laag 2  

2a nvt - - verwaarloosbaar 1  

2b nvt - - verwaarloosbaar 1  

2c nvt - - verwaarloosbaar 1  

2d nee - - verwaarloosbaar 1 Hierbij is uitgegaan dat het materiaal volgens het 

Bouwstoffenbesluit wordt toegepast. 

2e nvt - - verwaarloosbaar 1  

2f nvt - - verwaarloosbaar 1  

3 nvt - - verwaarloosbaar 1  

4 nee nee - verwaarloosbaar 1 Het merendeel wordt hergebruikt 

5 nvt verwaarloosbaar 1  

Positieve biodiversiteitaspecten 

6 nvt verwaarloosbaar 1  

7 nvt - - verwaarloosbaar 1  
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8 vermindering 

landgebruik 

hoog 4 Door het gebruik van dit materiaal wordt 

definitieve stort ervan en daarmee ruimtegebruik 

voorkomen. 

 
Resultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBIS    
    

oordeel negatieve biodiversiteitaspecten verwaarloosbaar 

oordeel positieve biodiversiteitaspecten laag positief 

oordeel totaal biodiversiteitbeslag laag positief 

2.172.172.172.17 ________HergebruikgrondHergebruikgrondHergebruikgrondHergebruikgrond    

In dit beoordelingsblad is het biodiversiteitbeslag van hergebruiksgrond bepaald. Dit is een 
secundair materiaal. 
 

Aspect-

nummer 

Beoordeling 

aspect  

Invloed Score Opmerkingen 

Negatieve biodiversiteitaspecten 

1 nvt verwaarloosbaar 1  

2 zie 2a t/m 2f verwaarloosbaar 1  

2a nvt - - verwaarloosbaar 1  

2b nvt - - verwaarloosbaar 1  

2c nvt - - verwaarloosbaar 1  

2d nee - - verwaarloosbaar 1  

2e nvt - - verwaarloosbaar 1  

2f nvt - - verwaarloosbaar 1  

3 nvt - - verwaarloosbaar 1  

4 nee nee - verwaarloosbaar 1 Het merendeel wordt hergebruikt 

5 nvt verwaarloosbaar 1  

Positieve biodiversiteitaspecten 

6 nvt verwaarloosbaar 1  

7 nvt - - verwaarloosbaar 1  

8 nvt verwaarloosbaar 1  

 
Resultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBIS    
    

oordeel negatieve biodiversiteitaspecten verwaarloosbaar 

oordeel positieve biodiversiteitaspecten laag positief 

oordeel totaal biodiversiteitbeslag laag positief 

2.182.182.182.18 ________HoogovencementHoogovencementHoogovencementHoogovencement    

In dit beoordelingsblad is het biodiversiteitbeslag van hoogovencement bepaald. Voor de 
productie van hoogovencement wordt Portland (mergelwinning) en hoogovenslak 
gebruikt. Deze twee grondstoffen scoren respectievelijk 6 en 3 bij de beoordeling (zie 
bijlage 2 paragraaf 2.29 en 2.18). De verhouding tussen de twee stoffen is in de 
onderstaande tabel weergegeven. In deze tabel is ook de beoordeling van de verschillende 
type hoogovencement gegeven. In de laatste kolom van de tabel zijn de 
eindbeoordelingen van de verschillende soorten hoogovencement gegeven. 
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Type Verhouding Portland/Hoogovenslak Gemiddelde beoordeling Beoordeling 

CEM III/A ong. 1:1 4,5 5 

CEM III/B ong. 1:4 3,6 4 

CEM III/C ong. 1:9 3,3 3 

2.192.192.192.19 ____ HoogovenslakkenmengselHoogovenslakkenmengselHoogovenslakkenmengselHoogovenslakkenmengsel    

In dit beoordelingsblad is het biodiversiteitbeslag van hoogovenslakkenmengsel bepaald. 
Dit is een mengsel van secundaire materialen. 
 

Aspect-

nummer 

Beoordeling 

aspect  

Invloed Score Opmerkingen 

Negatieve biodiversiteitaspecten 

1 nvt verwaarloosbaar 1  

2 zie 2a t/m 2f laag 2  

2a nvt - - verwaarloosbaar 1  

2b nvt - - verwaarloosbaar 1  

2c nvt - - verwaarloosbaar 1  

2d nee - - verwaarloosbaar 1 Hierbij is uitgegaan dat het materiaal volgens het 

Bouwstoffenbesluit wordt toegepast. 

2e nvt - - verwaarloosbaar 1  

2f nvt - - verwaarloosbaar 1  

3 nvt - - verwaarloosbaar 1  

4 nee nee - verwaarloosbaar 1 Het merendeel wordt hergebruikt 

5 nvt verwaarloosbaar 1  

Positieve biodiversiteitaspecten 

6 nvt verwaarloosbaar 1  

7 nvt - - verwaarloosbaar 1  

8 vermindering 

landgebruik 

hoog 4 Door het gebruik van dit materiaal wordt 

definitieve stort ervan en daarmee ruimtegebruik 

voorkomen. 

 
ResultatenResultatenResultatenResultaten Biodiversiteitaspecten IBIS Biodiversiteitaspecten IBIS Biodiversiteitaspecten IBIS Biodiversiteitaspecten IBIS    
    

oordeel negatieve biodiversiteitaspecten verwaarloosbaar 

oordeel positieve biodiversiteitaspecten laag positief 

oordeel totaal biodiversiteitbeslag laag positief 

2.202.202.202.20 ____ Hydraulisch menggranulaatHydraulisch menggranulaatHydraulisch menggranulaatHydraulisch menggranulaat    

In dit beoordelingsblad is het biodiversiteitbeslag van hydraulisch menggranulaat bepaald. 
Dit is een mengsel van secundaire materialen. 
 

Aspect-

nummer 

Beoordeling 

aspect  

Invloed Score Opmerkingen 

Negatieve biodiversiteitaspecten 

1 nvt verwaarloosbaar 1  

2 zie 2a t/m 2f verwaarloosbaar 1  
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2a nvt - - verwaarloosbaar 1  

2b nvt - - verwaarloosbaar 1  

2c nvt - - verwaarloosbaar 1  

2d nee - - verwaarloosbaar 1 Hierbij is uitgegaan dat het materiaal volgens het 

Bouwstoffenbesluit wordt toegepast. 

2e nvt - - verwaarloosbaar 1  

2f nvt - - verwaarloosbaar 1  

3 nvt - - verwaarloosbaar 1  

4 nee nee - verwaarloosbaar 1 Het merendeel wordt hergebruikt 

5 nvt verwaarloosbaar 1  

Positieve biodiversiteitaspecten 

6 nvt verwaarloosbaar 1  

7 nvt - - verwaarloosbaar 1  

8 vermindering 

landgebruik 

hoog 4 Door het gebruik van dit materiaal wordt 

definitieve stort ervan en daarmee ruimtegebruik 

voorkomen. 

 
Resultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBIS    
    

oordeel negatieve biodiversiteitaspecten verwaarloosbaar 

oordeel positieve biodiversiteitaspecten laag positief 

oordeel totaal biodiversiteitbeslag laag positief 

2.212.212.212.21 ________Hydraulische staalslakHydraulische staalslakHydraulische staalslakHydraulische staalslak    

In dit beoordelingsblad is het biodiversiteitbeslag van hydraulische staalslak bepaald. Dit is 
een secundaire materiaal. 
 

Aspect-

nummer 

Beoordeling 

aspect  

Invloed Score Opmerkingen 

Negatieve biodiversiteitaspecten 

1 nvt verwaarloosbaar 1  

2 zie 2a t/m 2f laag 2  

2a nvt - - verwaarloosbaar 1  

2b nvt - - verwaarloosbaar 1  

2c nvt - - verwaarloosbaar 1  

2d nee - - verwaarloosbaar 1 Hierbij is uitgegaan dat het materiaal volgens het 

Bouwstoffenbesluit wordt toegepast. 

2e nvt - - verwaarloosbaar 1  

2f nvt - - verwaarloosbaar 1  

3 nvt - - verwaarloosbaar 1  

4 nee nee - verwaarloosbaar 1 Het merendeel wordt hergebruikt 

5 nvt verwaarloosbaar 1  

Positieve biodiversiteitaspecten 

6 nvt verwaarloosbaar 1  

7 nvt - - verwaarloosbaar 1  

8 vermindering 

landgebruik 

hoog 4 Door het gebruik van dit materiaal wordt 

definitieve stort ervan en daarmee ruimtegebruik 

voorkomen. 
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Resultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBIS    
    

oordeel negatieve biodiversiteitaspecten verwaarloosbaar 

oordeel positieve biodiversiteitaspecten laag positief 

oordeel totaal biodiversiteitbeslag laag positief 

2.222.222.222.22 ____ KalksteenmeelKalksteenmeelKalksteenmeelKalksteenmeel    

In dit beoordelingsblad is het biodiversiteitbeslag van kalksteenmeel bepaald. Dit is een 
primaire materiaal. 
 

Aspect-

nummer 

Beoordeling 

aspect  

Invloed Score Opmerkingen 

Negatieve biodiversiteitaspecten 

1 2 niveaus middel 3  

2 zie 2a t/m 2f middel 3  

2a ja ja ja hoog 4 Dit komt omdat de randen niet beschermd zijn en 

er meestal sprake is van een hellingshoek en een 

kwetsbare vegetatie. 

2b ja ja ja hoog 4 De grondwaterstroom langs de helling en in de 

steenlagen wordt onderbroken door de groeve. 

De bergflora is hier gevoelig voor.  

2c nee - - verwaarloosbaar 1  

2d nee - - verwaarloosbaar 1  

2e ja ja ja hoog 4 Door de groeve en het gebruik van machines en 

springstoffen. 

2f nee - - verwaarloosbaar 1  

3 ja ja nee middel 3 Er wordt als het ware een hap uit de berg 

genomen 

4 nee - - verwaarloosbaar 1  

5 nvt verwaarloosbaar 1  

Positieve biodiversiteitaspecten 

6 merendeels 

herstel 

middel 3 Dit vanwege de vergaande herinrichting. De oude 

situatie kan nooit helemaal worden bereikt omdat 

er een ‘gat’ in de berg zit. 

7 nee - - verwaarloosbaar 1  

8 nvt verwaarloosbaar 1  

 
ResultaResultaResultaResultaten Biodiversiteitaspecten IBISten Biodiversiteitaspecten IBISten Biodiversiteitaspecten IBISten Biodiversiteitaspecten IBIS    
    

oordeel negatieve biodiversiteitaspecten middel 

oordeel positieve biodiversiteitaspecten laag 

oordeel totaal biodiversiteitbeslag middel negatief 

2.232.232.232.23 ____ Klei uit baggerspecieKlei uit baggerspecieKlei uit baggerspecieKlei uit baggerspecie    

In dit beoordelingsblad is het biodiversiteitbeslag van klei uit baggerspecie bepaald. Dit is 
een secundair materiaal. 
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Aspect-

nummer 

Beoordeling 

aspect  

Invloed Score Opmerkingen 

Negatieve biodiversiteitaspecten 

1 nvt verwaarloosbaar 1  

2 zie 2a t/m 2f laag 2  

2a nvt - - verwaarloosbaar 1  

2b nvt - - verwaarloosbaar 1  

2c nvt - - verwaarloosbaar 1  

2d nee - - verwaarloosbaar 1 Hierbij is uitgegaan dat het materiaal volgens het 

Bouwstoffenbesluit wordt toegepast. 

2e nvt - - verwaarloosbaar 1  

2f nvt - - verwaarloosbaar 1  

3 nvt - - verwaarloosbaar 1  

4 nee nee - verwaarloosbaar 1 Het merendeel wordt hergebruikt 

5 nvt verwaarloosbaar 1  

Positieve biodiversiteitaspecten 

6 nvt verwaarloosbaar 1  

7 nvt - - verwaarloosbaar 1  

8 nvt verwaarloosbaar 1  

 
Resultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBIS    
    

oordeel negatieve biodiversiteitaspecten verwaarloosbaar 

oordeel positieve biodiversiteitaspecten verwaarloosbaar 

oordeel totaal biodiversiteitbeslag verwaarloosbaar 

2.242.242.242.24 ________LandzandLandzandLandzandLandzand    

In dit beoordelingsblad is het biodiversiteitbeslag van landzand bepaald. Dit is een primair 
materiaal. 
 

Aspect-

nummer 

Beoordeling 

aspect  

Invloed Score Opmerkingen 

Negatieve biodiversiteitaspecten 

1 2 niveaus middel 3 Van een aangepast systeem naar een 

gedegradeerd systeem 

2 zie 2a t/m 2f  2  

2a ja nee - laag 2  

2b ja ja ja hoog 4 De zandwinput ontrekt water uit de omgeving 

waardoor deze omgeving verdroogt. 

2c nee - - verwaarloosbaar 1  

2d nee - - verwaarloosbaar 1 Tenzij er sprake is van vervuiling in het zand 

2e ja ja ja hoog 4 Door geluid van graafmachines en vervoer 

2f nee - - verwaarloosbaar 1  

3 ja ja nee middel 3  

4 nee nee - verwaarloosbaar 1  

5 nvt verwaarloosbaar 1  

Positieve biodiversiteitaspecten 

6 deels laag 2  

7 nee - - verwaarloosbaar 1  
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8 nvt verwaarloosbaar 1  

 
Resultaten BiodiversiteitaspectenResultaten BiodiversiteitaspectenResultaten BiodiversiteitaspectenResultaten Biodiversiteitaspecten IBIS IBIS IBIS IBIS    
    

oordeel negatieve biodiversiteitaspecten middel 

oordeel positieve biodiversiteitaspecten laag 

oordeel totaal biodiversiteitbeslag middel negatief 

2.252.252.252.25 ____ LavasteenLavasteenLavasteenLavasteen    

In dit beoordelingsblad is het biodiversiteitbeslag van lavasteen bepaald. Dit is een primair 
materiaal. 
 

Aspect-

nummer 

Beoordeling 

aspect  

Invloed Score Opmerkingen 

Negatieve biodiversiteitaspecten 

1 2 niveaus middel 3 Van een aangepast systeem naar een 

gedegradeerd systeem 

2 zie 2a t/m 2f laag 2  

2a ja nee - laag 2  

2b ja ja ja hoog 4 Door de groeve wordt de grondwaterstroming 

onderbroken waardoor de kwetsbare 

bergvegetatie kan verdrogen. 

2c nee - - verwaarloosbaar 1  

2d nee - - verwaarloosbaar 1  

2e ja ja ja hoog 4 Door graafmachines en vervoer 

2f nee - - verwaarloosbaar 1  

3 ja ja nee middel 3  

4 nee nee - verwaarloosbaar 1  

5 nvt verwaarloosbaar 1  

Positieve biodiversiteitaspecten 

6 deels herstel laag 2  

7 nee - - verwaarloosbaar 1  

8 nvt verwaarloosbaar 1  

 
Resultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBIS    
    

oordeel negatieve biodiversiteitaspecten middel 

oordeel positieve biodiversiteitaspecten laag 

oordeel totaal biodiversiteitbeslag middel negatief 

2.262.262.262.26 ____ LDLDLDLD----staalslak (oxystaalslak)staalslak (oxystaalslak)staalslak (oxystaalslak)staalslak (oxystaalslak)    

In dit beoordelingsblad is het biodiversiteitbeslag van LD-staalslak bepaald. Dit is een 
secundair materiaal. 
 

Aspect-

nummer 

Beoordeling 

aspect  

Invloed Score Opmerkingen 

Negatieve biodiversiteitaspecten 
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1 nvt verwaarloosbaar 1  

2 zie 2a t/m 2f laag 2  

2a nvt - - verwaarloosbaar 1  

2b nvt - - verwaarloosbaar 1  

2c nvt - - verwaarloosbaar 1  

2d nee - - verwaarloosbaar 1 Hierbij is uitgegaan dat het materiaal volgens het 

Bouwstoffenbesluit wordt toegepast. 

2e nvt - - verwaarloosbaar 1  

2f nvt - - verwaarloosbaar 1  

3 nvt - - verwaarloosbaar 1  

4 nee nee - verwaarloosbaar 1 Het merendeel wordt hergebruikt 

5 nvt verwaarloosbaar 1  

Positieve biodiversiteitaspecten 

6 nvt verwaarloosbaar 1  

7 nvt - - verwaarloosbaar 1  

8 vermindering 

landgebruik 

hoog 4 Door het gebruik van dit materiaal wordt 

definitieve stort ervan en daarmee ruimtegebruik 

voorkomen. 

 
Resultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBIS    
    

oordeel negatieve biodiversiteitaspecten verwaarloosbaar 

oordeel positieve biodiversiteitaspecten laag positief 

oordeel totaal biodiversiteitbeslag laag positief 

2.272.272.272.27 ________Licht verontreinigde grondLicht verontreinigde grondLicht verontreinigde grondLicht verontreinigde grond    

In dit beoordelingsblad is het biodiversiteitbeslag van licht verontreinigde grond bepaald. 
Dit een secundair materiaal. 
 

Aspect-

nummer 

Beoordeling 

aspect  

Invloed Score Opmerkingen 

Negatieve biodiversiteitaspecten 

1 nvt verwaarloosbaar 1  

2 zie 2a t/m 2f laag 2  

2a nvt - - verwaarloosbaar 1  

2b nvt - - verwaarloosbaar 1  

2c nvt - - verwaarloosbaar 1  

2d nee - - verwaarloosbaar 1 Hierbij is uitgegaan dat het materiaal volgens het 

Bouwstoffenbesluit wordt toegepast. 

2e nvt - - verwaarloosbaar 1  

2f nvt - - verwaarloosbaar 1  

3 nvt - - verwaarloosbaar 1  

4 nee nee - verwaarloosbaar 1 Het merendeel wordt hergebruikt 

5 nvt verwaarloosbaar 1  

Positieve biodiversiteitaspecten 

6 nvt verwaarloosbaar 1  

7 nvt - - verwaarloosbaar 1  
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8 vermindering 

landgebruik 

hoog 4 Door het gebruik van dit materiaal wordt 

definitieve stort ervan en daarmee ruimtegebruik 

voorkomen. 

 
Resultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBIS    
    

oordeel negatieve biodiversiteitaspecten verwaarloosbaar 

oordeel positieve biodiversiteitaspecten laag positief 

oordeel totaal biodiversiteitbeslag laag positief 

2.282.282.282.28 ____ MenggranulaatMenggranulaatMenggranulaatMenggranulaat    

In dit beoordelingsblad is het biodiversiteitbeslag van menggranulaat bepaald. Dit is een 
secundair materiaal. 
 

Aspect-

nummer 

Beoordeling 

aspect  

Invloed Score Opmerkingen 

Negatieve biodiversiteitaspecten 

1 nvt verwaarloosbaar 1  

2 zie 2a t/m 2f verwaarloosbaar 1  

2a nvt - - verwaarloosbaar 1  

2b nvt - - verwaarloosbaar 1  

2c nvt - - verwaarloosbaar 1  

2d nee - - verwaarloosbaar 1 Hierbij is uitgegaan dat het materiaal volgens het 

Bouwstoffenbesluit wordt toegepast. 

2e nvt - - verwaarloosbaar 1  

2f nvt - - verwaarloosbaar 1  

3 nvt - - verwaarloosbaar 1  

4 nee nee - verwaarloosbaar 1 Het merendeel wordt hergebruikt 

5 nvt verwaarloosbaar 1  

Positieve biodiversiteitaspecten 

6 nvt verwaarloosbaar 1  

7 nvt - - verwaarloosbaar 1  

8 vermindering 

landgebruik 

hoog 4 Door het gebruik van dit materiaal wordt 

definitieve stort ervan en daarmee ruimtegebruik 

voorkomen. 

 
Resultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBIS    
    

oordeel negatieve biodiversiteitaspecten verwaarloosbaar 

oordeel positieve biodiversiteitaspecten laag positief 

oordeel totaal biodiversiteitbeslag laag positief 

2.292.292.292.29 ____ MetselwerkgranulaatMetselwerkgranulaatMetselwerkgranulaatMetselwerkgranulaat    

In dit beoordelingsblad is het biodiversiteitbeslag van metselwerkgranulaat bepaald. Dit is 
een secundair materiaal. 
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Aspect-

nummer 

Beoordeling 

aspect  

Invloed Score Opmerkingen 

Negatieve biodiversiteitaspecten 

1 nvt verwaarloosbaar 1  

2 zie 2a t/m 2f verwaarloosbaar 1  

2a nvt - - verwaarloosbaar 1  

2b nvt - - verwaarloosbaar 1  

2c nvt - - verwaarloosbaar 1  

2d nee - - verwaarloosbaar 1 Hierbij is uitgegaan dat het materiaal volgens het 

Bouwstoffenbesluit wordt toegepast. 

2e nvt - - verwaarloosbaar 1  

2f nvt - - verwaarloosbaar 1  

3 nvt - - verwaarloosbaar 1  

4 nee nee - verwaarloosbaar 1 Het merendeel wordt hergebruikt 

5 nvt verwaarloosbaar 1  

Positieve biodiversiteitaspecten 

6 nvt verwaarloosbaar 1  

7 nvt - - verwaarloosbaar 1  

8 vermindering 

landgebruik 

hoog 4 Door het gebruik van dit materiaal wordt 

definitieve stort ervan en daarmee ruimtegebruik 

voorkomen. 

 
Resultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBIS    
    

oordeel negatieve biodiversiteitaspecten verwaarloosbaar 

oordeel positieve biodiversiteitaspecten laag positief 

oordeel totaal biodiversiteitbeslag laag positief 

2.302.302.302.30 ________PortlandcementPortlandcementPortlandcementPortlandcement    

In dit beoordelingsblad is het biodiversiteitbeslag van portlandcement bepaald. Voor de 
productie van portlandcement wordt mergel gewonnen. Deze mergel is een primaire stof. 
 

Aspect-

nummer 

Beoordeling 

aspect  

Invloed Score Opmerkingen 

Negatieve biodiversiteitaspecten 

1 2 niveaus middel 3  

2 zie 2a t/m 2f middel 3  

2a ja ja ja hoog 4 Doordat de randen van de groeve onbeschermd 

zijn en de groeve in een heuvel ligt kan er ook 

buiten de groeve erosie optreden. De 

bergvegetatie is gevoelig hiervoor. 

2b ja ja ja hoog 4 Door het wegnemen van de grondlaag wordt de 

grondwaterstroming onderbroken.  

2c nee - - verwaarloosbaar 1  

2d nee - - verwaarloosbaar 1  

2e ja ja ja hoog 4 Door het gebruik van machines en springladingen. 

2f nee - - verwaarloosbaar 1  

3 ja ja nee middel 3  

4 nee - - verwaarloosbaar 1  

5 nvt verwaarloosbaar 1  
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Positieve biodiversiteitaspecten 

6 merendeels 

herstel 

middel 3 Dit vanwege de vergaande herinrichting. De oude 

situatie kan nooit helemaal worden bereikt omdat 

er een ‘gat’ in de berg zit. 

7 nee - - verwaarloosbaar 1  

8 nvt verwaarloosbaar 1  

 
Resultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBIS    
    

oordeel negatieve biodiversiteitaspecten middel 

oordeel positieve biodiversiteitaspecten laag 

oordeel totaal biodiversiteitbeslag middel negatief 

2.312.312.312.31 ____ PortlandvliegascementPortlandvliegascementPortlandvliegascementPortlandvliegascement    

In dit beoordelingsblad is het biodiversiteitbeslag van portlandvliegascement bepaald. 
Voor de productie van portlandvliegascement wordt mergel gewonnen en 
poederkoolvliegas gebruikt. Deze twee grondstoffen scoren respectievelijk 6 en 3 bij de 
beoordeling (zie bijlage 2 paragraaf 2.29 en 2.8). Portlandvliegascement wordt in twee 
typen (CEM II/A-V en CEM II/B-V) toegepast. In onderstaande tabel zijn beide typen 
weergegeven en daarbij de gemiddelde beoordeling. In de laatste kolom is de beoordeling 
van de twee typen portlandvliegascement gegeven. 
 
Type Verhouding Portland/vliegas Gemiddelde 

beoordeling 
Beoordeling 

CEM II/A-V ong. 7:1 5,63 6 
CEM II/B-V ong. 2:1 5 5 

2.322.322.322.32 ____ RiviergrindRiviergrindRiviergrindRiviergrind    

In dit beoordelingsblad is het biodiversiteitbeslag van riviergrind bepaald. Dit is een primair 
materiaal. 
 

Aspect-

nummer 

Beoordeling 

aspect  

Invloed Score Opmerkingen 

Negatieve biodiversiteitaspecten 

1 1 niveau laag 2  

2 zie 2a t/m 2f laag 3  

2a ja nee - laag 2  

2b ja ja nee middel 3  

2c ja ja ja hoog 4 Bij de winning wordt de waterkolom vervuild met 

stof. Dit verduistert het water en heeft daardoor 

een negatief effect op de fotosynthese. 

2d nee - - verwaarloosbaar 1  

2e ja ja ja hoog 4 Dit ontstaat door het gebruik van machines in een 

open landschap en door minder zicht onder water 

voor bepaalde fauna. 

2f nee - - verwaarloosbaar 1  

3 ja ja nee middel 3 Winning in diepe open putten 

4 nee - - verwaarloosbaar 1  
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5 nvt verwaarloosbaar 1  

Positieve biodiversiteitaspecten 

6 deels herstel laag 2 Herinrichting vindt veelal plaats maar niet altijd 

met de functie natuur. 

7 nee - - verwaarloosbaar 1  

8 nvt verwaarloosbaar 1  

 
Resultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBIS    
    

oordeel negatieve biodiversiteitaspecten middel 

oordeel positieve biodiversiteitaspecten laag 

oordeel totaal biodiversiteitbeslag middel negatief 

2.332.332.332.33 ________SilexSilexSilexSilex    

In dit beoordelingsblad is het biodiversiteitbeslag van silex bepaald. Silex wordt als een 
secundair materiaal beschouwd omdat het als een rest-/bijproduct vrijkomt bij de winning 
van mergel 
 

Aspect-

nummer 

Beoordeling 

aspect  

Invloed Score Opmerkingen 

Negatieve biodiversiteitaspecten 

1 nvt verwaarloosbaar 1  

2 zie 2a t/m 2f verwaarloosbaar 1  

2a nvt - - verwaarloosbaar 1  

2b nvt - - verwaarloosbaar 1  

2c nvt - - verwaarloosbaar 1  

2d nee - - verwaarloosbaar 1  

2e nvt - - verwaarloosbaar 1  

2f nvt - - verwaarloosbaar 1  

3 nvt - - verwaarloosbaar 1  

4 nee nee - verwaarloosbaar 1 Het merendeel wordt hergebruikt 

5 nvt verwaarloosbaar 1  

Positieve biodiversiteitaspecten 

6 nvt verwaarloosbaar 1  

7 nvt - - verwaarloosbaar 1  

8 nvt verwaarloosbaar 1  

Resultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBIS    
    

oordeel negatieve biodiversiteitaspecten verwaarloosbaar 

oordeel positieve biodiversiteitaspecten verwaarloosbaar 

oordeel totaal biodiversiteitbeslag verwaarloosbaar 

2.342.342.342.34 ________Steenslag uit groevenSteenslag uit groevenSteenslag uit groevenSteenslag uit groeven    

In dit beoordelingsblad is het biodiversiteitbeslag van steenslag uit groeven bepaald. Dit is 
een primair materiaal. 
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Aspect-

nummer 

Beoordeling 

aspect  

Invloed Score Opmerkingen 

Negatieve biodiversiteitaspecten 

1 2 niveaus middel 3  

2 zie 2a t/m 2f middel 3  

2a ja ja ja hoog 4 Dit komt omdat de randen niet beschermd zijn en 

er meestal sprake is van een hellingshoek en een 

kwetsbare vegetatie. 

2b ja ja ja hoog 4 De grondwaterstroom langs de helling en in de 

steenlagen wordt onderbroken door de groeve. 

2c nee - - verwaarloosbaar 1  

2d nee - - verwaarloosbaar 1  

2e ja ja ja hoog 4 Door de groeve en het gebruik van machines en 

springstoffen. 

2f nee - - verwaarloosbaar 1  

3 ja ja nee middel 3 Er wordt als het ware een hap uit de berg 

genomen 

4 nee - - verwaarloosbaar 1  

5 nvt verwaarloosbaar 1  

Positieve biodiversiteitaspecten 

6 merendeels 

herstel 

middel 3 Dit vanwege de vergaande herinrichting. De oude 

situatie kan nooit helemaal worden bereikt omdat 

er een ‘gat’ in de berg zit. 

7 nee - - verwaarloosbaar 1  

8 nvt verwaarloosbaar 1  

 
Resultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBIS    
    

oordeel negatieve biodiversiteitaspecten middel 

oordeel positieve biodiversiteitaspecten laag 

oordeel totaal biodiversiteitbeslag middel negatief 

2.352.352.352.35 ____ Zand uit baggerspecieZand uit baggerspecieZand uit baggerspecieZand uit baggerspecie    

In dit beoordelingsblad is het biodiversiteitbeslag van zand uit baggerspecie bepaald. Dit is 
een secundair materiaal. 
 

Aspect-

nummer 

Beoordeling 

aspect  

Invloed Score Opmerkingen 

Negatieve biodiversiteitaspecten 

1 nvt verwaarloosbaar 1  

2 zie 2a t/m 2f laag 2  

2a nvt - - verwaarloosbaar 1  

2b nvt - - verwaarloosbaar 1  

2c nvt - - verwaarloosbaar 1  

2d nee - - verwaarloosbaar 1 Hierbij is uitgegaan dat het materiaal volgens het 

Bouwstoffenbesluit wordt toegepast indien er een 

vervuiling in zit. 

2e nvt - - verwaarloosbaar 1  

2f nvt - - verwaarloosbaar 1  

3 nvt - - verwaarloosbaar 1  
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4 nee nee - verwaarloosbaar 1 Het merendeel wordt hergebruikt 

5 nvt verwaarloosbaar 1  

Positieve biodiversiteitaspecten 

6 nvt verwaarloosbaar 1  

7 nvt - - verwaarloosbaar 1  

8 nvt verwaarloosbaar 1  

 
Resultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBIS    
    

oordeel negatieve biodiversiteitaspecten verwaarloosbaar 

oordeel positieve biodiversiteitaspecten verwaarloosbaar 

oordeel totaal biodiversiteitbeslag verwaarloosbaar 

2.362.362.362.36 ________ZandcementZandcementZandcementZandcement    

Zandcement is een primair product dat bestaat uit natuurlijk zand (92%) en cement (8%). 
Omdat het zandcement voor het overgrote deel uit natuurlijk zand bestaat wordt voor 
zandcement de beoordeling van land, rivier en zeezand gebruikt. Deze zandsoorten zijn 
beoordeeld in de paragraven 2.23, 2.31 en 2.38 van deze bijlage. In onderstaande tabel is 
het eindoordeel van deze zandsoorten samengevat. 
 

oordeel negatieve biodiversiteitaspecten middel 

oordeel positieve biodiversiteitaspecten laag 

oordeel totaal biodiversiteitbeslag middel negatief 

 
Het eindoordeel voor fijn zand is derhalve eveneens ‘middel negatief’ 

2.372.372.372.37 ________Zeefzand/recyclingbrekerzandZeefzand/recyclingbrekerzandZeefzand/recyclingbrekerzandZeefzand/recyclingbrekerzand    

In dit beoordelingsblad is het biodiversiteitbeslag van de materialen zeefzand en 
recyclingbrekerzand bepaald. Dit zijn secundaire materialen. 
 

Aspect-

nummer 

Beoordeling 

aspect  

Invloed Score Opmerkingen 

Negatieve biodiversiteitaspecten 

1 nvt verwaarloosbaar 1  

2 zie 2a t/m 2f laag 2  

2a nvt - - verwaarloosbaar 1  

2b nvt - - verwaarloosbaar 1  

2c nvt - - verwaarloosbaar 1  

2d nee - - verwaarloosbaar 1 Hierbij is uitgegaan dat het materiaal volgens het 

Bouwstoffenbesluit wordt toegepast. 

2e nvt - - verwaarloosbaar 1  

2f nvt - - verwaarloosbaar 1  

3 nvt - - verwaarloosbaar 1  

4 nee nee - verwaarloosbaar 1 Het merendeel wordt hergebruikt. 

5 nvt verwaarloosbaar 1  

Positieve biodiversiteitaspecten 

6 nvt verwaarloosbaar 1  
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7 nvt - - verwaarloosbaar 1  

8 vermindering 

landgebruik 

hoog 4 Door het gebruik van dit materiaal wordt 

definitieve stort ervan en daarmee ruimtegebruik 

voorkomen. 

 
Resultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBIS    
    

oordeel negatieve biodiversiteitaspecten verwaarloosbaar 

oordeel positieve biodiversiteitaspecten laag positief 

oordeel totaal biodiversiteitbeslag laag positief 

2.382.382.382.38 ____ ZeegrindZeegrindZeegrindZeegrind    

In dit beoordelingsblad is het biodiversiteitbeslag van zeegrind bepaald. Dit is een primair 
materiaal. 
 

Aspect-

nummer 

Beoordeling 

aspect  

Invloed Score Opmerkingen 

Negatieve biodiversiteitaspecten 

1 3 niveaus hoog 4  

2 zie 2a t/m 2f middel 3  

2a ja ja ja hoog 4  

2b nvt - - verwaarloosbaar 1  

2c ja ja ja hoog 4 Bij de winning wordt de waterkolom vervuild met 

stof. Dit verduistert het water en heeft daardoor 

een negatief effect op de fotosynthese. 

2d ja nee - laag 2  

2e ja ja ja hoog 4 Bij de winning wordt de waterkolom vervuild met 

stof waardoor het zicht vermindert en is er veel 

geluid onderwater door de baggermachines. 

2f nee - - verwaarloosbaar 1  

3 ja ja nee middel 3 Er worden winputten in de zeebodem gemaakt. 

De diepte hiervan wordt vaak door kustveiligheid 

bepaald. 

4 nee nee - verwaarloosbaar 1  

5 nvt verwaarloosbaar 1  

Positieve biodiversiteitaspecten 

6 niets verwaarloosbaar 1  

7 ja ja ja hoog 4  

8 nvt verwaarloosbaar 1  

 
Resultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBIS    
    
De beoordeling voor de negatieve biodiversiteitaspecten wordt beoordeeld als hoog 
negatief omdat landconversie als hoog negatief is beoordeeld. 
 

oordeel negatieve biodiversiteitaspecten hoog 

oordeel positieve biodiversiteitaspecten laag 

oordeel totaal biodiversiteitbeslag hoog negatief 
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2.392.392.392.39 ________ZeezandZeezandZeezandZeezand    

In dit beoordelingsblad is het biodiversiteitbeslag van zeezand bepaald. Dit is een primair 
materiaal. 
 

Aspect-

nummer 

Beoordeling 

aspect  

Invloed Score Opmerkingen 

Negatieve biodiversiteitaspecten 

1 2 niveaus middel 3  

2 zie 2a t/m 2f middel 3  

2a ja ja ja hoog 4  

2b nvt - - verwaarloosbaar 1  

2c ja ja ja hoog 4 Bij de winning wordt de waterkolom vervuild met 

stof. Dit verduistert het water en heeft daardoor 

een negatief effect op de fotosynthese. 

2d ja nee - laag 2  

2e ja ja ja hoog 4 Bij de winning wordt de waterkolom vervuild met 

stof waardoor het zicht vermindert en is er veel 

geluid onderwater door de baggermachines. 

2f nee - - verwaarloosbaar 1  

3 ja ja ja hoog 4 Op dit moment wordt er voornamelijk zand 

gewonnen in ondiepe putten van 2 m diepte. 

4 nee nee - verwaarloosbaar 1    

5 nvt verwaarloosbaar 1  

Positieve biodiversiteitaspecten 

6 niets verwaarloosbaar 1  

7 ja ja ja hoog 4  

8 nvt verwaarloosbaar 1  

 
Resultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBISResultaten Biodiversiteitaspecten IBIS    
 

De score van landgebruik winning is ‘hoog negatief’ waardoor het eindoordeel ook als 
‘hoog negatief’ wordt beoordeeld ongeacht de uitkomsten van de andere aspecten. De 
uitkomsten van de positieve aspecten zijn niet hoog genoeg om de negatieve score te 
kunnen bijstellen. 
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BijlageBijlageBijlageBijlage    

3333    

DatakwaliteitDatakwaliteitDatakwaliteitDatakwaliteit    
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proces (1)proces (1)proces (1)proces (1)    bron (2)bron (2)bron (2)bron (2)    jaartal (3) jaartal (3) jaartal (3) jaartal (3) 

gegevensgegevensgegevensgegevens    

herkomst data (4)herkomst data (4)herkomst data (4)herkomst data (4)    representativiteit (5)representativiteit (5)representativiteit (5)representativiteit (5)    geografische geografische geografische geografische 

dekking (6)dekking (6)dekking (6)dekking (6)    

herleidbaarheid herleidbaarheid herleidbaarheid herleidbaarheid 

(7)(7)(7)(7)    

eindoordeel eindoordeel eindoordeel eindoordeel 

(8)(8)(8)(8)    

Asfaltgranulaat,  [9] 1996 gemeten gemiddeld proces West Europa redelijk goed redelijk 

Brekerzand en steenslag uit groeven (basalt) [10] 1994 onbekend onbekend onbekend onbekend redelijk 

Betongranulaat, mengranulaat, 
metselwerkgranulaat 

[9]/[7] 1996/2002 gemeten/geschat gemiddeld 
proces/gemiddeld proces 

West Europa/West 
Europa 

redelijk 
goed/goed 

redelijk goed 

Fijn zand, flugsand, klei uit baggerspecie, 
zand uit baggerspecie landzand 

[11] onbekend onbekend gemiddeld proces Nederland redelijk goed matig 

Fosforslakken, fosforslakkenmengsel [5]/[12] 2002/2000 geschat gemiddeld proces wereld goed redelijk 

gereinigde grond/gereinigd zand [6] 2002 gemeten gemiddeld proces Nederland onbekend redelijk 

Hoogovencement [14]/[10] 1994-
1995/1996 

gemeten, 
berekend/gemeten 

gemiddeld 
proces/specifiek proces 

West Europa/ 
West Europa 

onbekend/goed redelijk goed 

Hoogovenslakkenmengsel [10] 1996 gemeten specifiek proces West Europa goed redelijk 

Hydraulisch menggranulaat [9]/[10] 1996/1996 gemeten/gemeten  gemiddeld proces/ 
specifiek proces 

West Europa/ 
West Europa 

redelijk goed/ 
goed 

redelijk 

Hydraulische staalslak [10] 1996 gemeten specifiek proces West Europa goed redelijk 

Kalksteenmeel [9] 1996 onbekend onbekend West Europa onbekend redelijk goed 

Kleikorrels [10] 1995-1999 gemeten specifiek proces West Europa onbekend redelijk 

Lavasteen [10] 1994 onbekend onbekend onbekend onbekend redelijk 

LD staalslakken [10] 1996 gemeten specifiek proces West Europa goed redelijk 

Portlandcement [10] 1995 gemeten gemiddeld proces Nederland redelijk goed redelijk goed 

Portlandvliegascement [10] 1995-1996 gemeten gemiddeld proces Nederland redelijk goed goed 

PS hardschuim [17] 1998 gemeten gemiddeld proces West Europa redelijk goed goed 

Recyclingbrekerzand en zeefzand [9]/[7] 1996/2002 gemeten/geschat gemiddeld 
proces/gemiddeld proces 

West Europa/West 
Europa 

redelijk 
goed/goed 

redelijk goed 

Riviergrind [9] 1995 berekend gemiddeld proces Nederland goed  redelijk goed 

Silex (vuursteen) [14] 1994-1995 gemeten gemiddeld proces Nederland redelijk goed redelijk goed 

Zeegrind en zeezand [9] 1994-1995 gemeten gemiddeld proces Nederland redelijk goed redelijk goed 

Transport, mechanische energie [18] 1995-2000 berekend/gemeten gemiddeld proces West Europa redelijk goed goed 

Elektriciteit,  aardgas, aardolie, 
afvalverwerking 

[18] 1995-2000 berekend/gemeten gemiddeld proces Nederland redelijk goed goed 

Aanbrengen grond  in werk  [21] 1998 berekend/gemeten gemiddeld proces Nederland redelijk goed redelijk goed 

Transport per pijpleiding [20] 1992 onbekend gemiddeld proces Nederland redelijk redelijk 
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1. Materiaal/procesMateriaal/procesMateriaal/procesMateriaal/proces: onderwerp waarover de gegevens zijn verzameld binnen de functionele eenheid 
2. BronBronBronBron: plaats waar de gegevens zijn gepubliceerd, of de onderzoeksinstelling die de gegevens heeft 

verzameld 
3. JaarJaarJaarJaartal gegevenstal gegevenstal gegevenstal gegevens: periode waarop de gegevens betrekking hebben (bijvoorbeeld jaar van meting) 
4. Herkomst dataHerkomst dataHerkomst dataHerkomst data: aangeven of de gegevens berekend, gemeten of geschat zijn 
5. RepresentativiteitRepresentativiteitRepresentativiteitRepresentativiteit: mate waarin de gegevens representatief zijn voor de onderzochte functionele 

eenheid 
(indien er meerdere processen mogelijk zijn aangeven of er gewerkt is met een gemiddelde, het meest 
voorkomende proces of een specifiek proces) 

6. Geografische dekkingGeografische dekkingGeografische dekkingGeografische dekking: geldigheidsgebied voor de gegevens (b.v. West-Europa) 
7. HerleidbaarheidHerleidbaarheidHerleidbaarheidHerleidbaarheid: mate waarin inzicht wordt verkregen in de achtergronden van de gegevens en de 

wijze waarop deze zijn verzameld 
8. EindoordeelEindoordeelEindoordeelEindoordeel: subjectief gewogen gemiddelde van de genoemde kwaliteitsaspecten
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Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage     

4444    

Notitie: weegfactoren voor multicriteriaNotitie: weegfactoren voor multicriteriaNotitie: weegfactoren voor multicriteriaNotitie: weegfactoren voor multicriteria----analyseanalyseanalyseanalyse    

Om duurzaam te kunnen bouwen aan wegenbouwkundige werken stelt 
milieuadviesbureau CREM in opdracht van RWS-NH een milieu-checklist op voor 
materialen (Checklist  materialen en milieu, milieubewuste materiaalkeuze voor de 
wegenbouw). Voor het opzetten van deze checklist is door CREM een 
beoordelingsmethode ontwikkeld waarmee de milieubelasting van materialen kan worden 
bepaald. Met deze methode wordt eerst de bijdrage van materialen aan drie milieucriteria 
bepaald, te weten gewogen eindresultaat LCA, uitputting abiotische grondstoffen en 
aantasting biodiversiteit. Vervolgens worden deze drie milieucriteria via een multicriteria-
analyse tot één  eindoordeel over de milieubelasting van materialen gewogen. RWS-NH 
wil de milieubelasting uitdrukken in één eindoordeel (en niet in drie criteria), omdat anders 
elke gebruiker van de checklist zelf een afweging moet maken tussen drie criteria.  
 
Met welke weegfactoren de drie milieucriteria moeten worden gewogen is nog niet 
vastgesteld. De projectgroep van het project Checklist materialen voor de wegenbouw wil 
dat er een groot draagvlak is binnen RWS-NH voor de gebruikte beoordelingsmethode. 
Daarom heeft de projectgroep besloten om via een paneldiscussie binnen RWS-NH tot 
weegfactoren te komen. De uiteindelijke weegfactoren (die altijd via deels subjectieve 
overwegingen zullen worden vastgesteld) hebben een belangrijke invloed op de 
uiteindelijke milieuoordelen over materialen in de checklist. 
 
Deze notitie dient als uitgangspunt voor de paneldiscussie en de keuze voor de te 
hanteren weegfactoren. 
 
DoelstellingDoelstellingDoelstellingDoelstelling    
Het doel van deze bijeenkomst is: 
 
‘Vaststellen van weegfactoren voor de multicriteria-analyse in de milieubeoordeling van 
materialen.’ 
    
CriteriaCriteriaCriteriaCriteria    
De criteria die in de multicriteria-analyse ten opzichte van elkaar worden gewogen zijn: 
 
• gewogen eindresultaat LCA; 
• uitputting abiotische grondstoffen; 
• aantasting biodiversiteit. 
 
In de volgende alinea’s is kort beschreven welke vorm van milieubelasting onder welk 
criterium valt. 
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Gewogen eindresultaat LCA 
Het uitgangspunt van de beoordelingsmethode die is gehanteerd bij de ontwikkeling van 
de Checklist materialen voor de wegenbouw is de methodiek voor de milieugerichte 
levenscyclusanalyse (LCA). Binnen een LCA worden de milieueffecten gedurende de 
gehele levenscyclus van materialen en constructies, vanaf de winning van grondstoffen tot 
aan de afvalverwerking, in kaart gebracht. In de LCA zijn onderstaande milieueffecten 
meegenomen.     
    
Meegenomen milieueffecten:Meegenomen milieueffecten:Meegenomen milieueffecten:Meegenomen milieueffecten:    
• humane toxiciteit 
• ecotoxiciteit water (zoet) 
• ecotoxiciteit terrestrisch 
• verzuring 
• vermesting 
• broeikaseffect 
• fotochemische oxidantvorming 
• ozonlaag aantasting 
 
Tijdens alle processen die plaatsvinden in de levensketen van materialen en constructies 
(winning, productie, transport, aanleg, onderhoud en afvalverwerking)  komen emissies 
vrij die milieueffecten tot gevolg hebben. Bijvoorbeeld bij het verbranden van fossiele 
brandstoffen komt CO2 vrij dat een bijdrage levert aan het broeikaseffect. Het gebruik van 
fossiele energiedragers levert ook een bijdrage aan het milieueffect uitputting van 
abiotische grondstoffen. Ook kunnen er zware metalen vrijkomen die humaan toxische of 
ecotoxische effecten hebben.  
 
Bij de weging van deze effecten tot een eindoordeel voor de LCA is gebruik gemaakt van 
overheidsdoelstellingen8 uit het Nationaal Milieubeleidplan 39. Aangezien er voor de 
uitputting van abiotische grondstoffen geen doelstelling is opgenomen in het NMP3 
wordt dit milieueffect niet meegewogen in het eindoordeel van de LCA, maar als apart 
criterium meegewogen in de multicriteria-analyse.  
 
Uitputting abiotische grondstoffen 
Onder abiotische uitputting valt in de LCA uitputting van fossiele brandstoffen (o.a. 
aardolie en aardgas) en uitputting metalen (bijvoorbeeld zink). In het NMP4 wordt over 
uitputting van abiotische grondstoffen het volgende aangegeven: 
 
• Het is een milieuprobleem wat met name op de langere termijn (meer dan 30 jaar) 

speelt. 
• Uitputting vormt geen probleem als er op tijd voldoende alternatieven kunnen 

worden ontwikkeld. 
• Winning en gebruik van abiotische grondstoffen mogen niet leiden tot een aantasting 

van biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen (dit aspect wordt bij ‘aantasting 
biodiversiteit’ meegenomen). 

                                                   
8 Hoe verder het huidige niveau van een milieueffect verwijderd is van de beoogde overheidsdoelstelling hoe hoger de weegfactor 

(zogenoemde Distance-to-target methode) 
9  Er is gebruik gemaakt van reeds beschikbare weegfactoren gebaseerd op het NMP3. Van de doelstellingen uit het NMP4 zijn nog 

geen weegfactoren afgeleid die in de weegstap van LCA’s kunnen worden gebruikt. 
 



       119

Aantasting biodiversiteit 
De meeste milieueffecten die in de LCA worden meegenomen zijn effecten die uiteindelijk 
invloed hebben op de gezondheid van mensen en op de biodiversiteit van onze 
leefomgeving. In de LCA zijn echter een aantal locatiegebonden vormen van 
biodiversiteitbelasting niet meegenomen. Daarom wordt ter aanvulling op de LCA een 
aparte analyse van het milieuaspect ‘Aantasting biodiversiteit’ uitgevoerd. Bij de bepaling 
van aantasting van biodiversiteit zijn derhalve alleen aspecten beschouwd die niet binnen 
de LCA kunnen worden meegenomen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de analyse 
van ‘aantasting biodiversiteit’ op het niveau van materialen en op het niveau van 
constructies. 
  
Binnen de biodiversiteitanalyse van materialen    is gekeken naar onderstaande potentieel 
positieve en potentieel negatieve biodiversiteitaspecten. 

Potentieel negatieve Potentieel negatieve Potentieel negatieve Potentieel negatieve 
bbbbiodiversiteitaspecten:iodiversiteitaspecten:iodiversiteitaspecten:iodiversiteitaspecten:    

    
Potentieel positieve biodiversiteitaspecten:Potentieel positieve biodiversiteitaspecten:Potentieel positieve biodiversiteitaspecten:Potentieel positieve biodiversiteitaspecten:    

• Negatieve landconversie 
• Habitat degradatie en vervuiling, 
• Landgebruik, 
• Overexploitatie (bij primaire productie), 
• Overige negatieve 

biodiversiteitaspecten. 

• Positieve landconversie, 
• Behoud en ontwikkeling natuurlijke 

elementen in het winningsgebied, 
• Overige positieve 

biodiversiteitaspecten. 

 
Het is belangrijk om op te merken dat alleen gekeken is naar de biodiversiteiteffecten van 
de materialen in de checklist. De bovengenoemde effecten kunnen ook optreden bij 
ondersteunende processen (die in de LCA wel worden meegenomen), zoals de winning 
van aardgas en de productie van elektriciteit. De biodiversiteiteffecten van 
ondersteunende processen (die aanzienlijk kunnen zijn) worden niet meegenomen in de 
analyse van het aspect ‘aantasting biodiversiteit’. 
 
In de analyse van materialen is voornamelijk gekeken naar de druk die door de winning 
(bijvoorbeeld van klei) van materialen wordt veroorzaakt. 
 

Behoud van biodiversiteit als belangrijke milieutBehoud van biodiversiteit als belangrijke milieutBehoud van biodiversiteit als belangrijke milieutBehoud van biodiversiteit als belangrijke milieuthemahemahemahema  
Verlies aan biodiversiteit wordt in het NMP4 als één van zeven belangrijkste milieuproblemen 
gezien. De inschatting is dat over 30 jaar (bij ongewijzigd beleid) de mondiale biodiversiteit zo ver is 
afgenomen dat voor groepen mensen hun bestaanszekerheid op het spel staat. Dit mondiale verlies 
is voor het grootse deel een gevolg van de milieueffecten die in de LCA  zijn meegenomen. Het 
NMP4 noemt met name de effecten verdroging, verzuring en vermesting als belangrijkste 
biodiversiteitsbedreigingen voor de Nederlandse situatie in de komende 30 jaar.    

 
Vaststellen weegfactorenVaststellen weegfactorenVaststellen weegfactorenVaststellen weegfactoren    
Met de in deze notitie beschreven informatie is hopelijk voldoende inzicht verkregen in de 
milieuaspecten die onder de drie criteria vallen. Het is aan u als panellid om aan te geven 
welk gewicht u wilt toekennen aan de verschillende criteria. Tijdens de bijeenkomst en na 
een mondelinge toelichting van CREM dient u in de bijgevoegde tabel aangeven welk 
gewicht u wilt toekennen aan de drie criteria in de beoordeling van materialen. 
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InInInInvultabel voor  weegfactorenvultabel voor  weegfactorenvultabel voor  weegfactorenvultabel voor  weegfactoren    
 
Criteria Weegfactor beoordeling 

materialen (totaal 100%) 
Gewogen 
eindresultaat 
LCA 

% 

Uitputting 
abiotische 
grondstoffen 

% 

Aantasting 
biodiversiteit 
 

% 
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