
Gebr. De Koning�����
 
 
����	
�����	����	
	�������	
���������	��	
	��������	
�����	
	����

�
���	
	��	������
����	��

Copyright: Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel 
van druk, fotokopie, microfilm of enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de directie van Aannemingsbedrijf Gebr. de Koning B.V.. 

K
et

en
an

al
ys

e 
O

pt
im

al
is

at
ie

 d
ef

in
iti

ev
e 

st
al

en
 d

am
w

an
d 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auteur  L.C.J. van Dijk 

 
Adjunct directeur GDK 

 
 
Beheer wijzigingen: 

 
Versie Datum Wijziging 

01 13-02-2013 Eerste uitgave 
   

   



�

��������������������
 
 
�	����	
	�������	
���������	��	
	��������	
�����	
	�����

�
���	
	��	������
����	��

�

�

 

Inhoudsopgave 
 

INHOUDSOPGAVE 2�

1� DIRECTIEVERKLARING 3�

2� INLEIDING 4�

2.1� Leeswijzer 5�

3� DOELSTELLING 5�

4� SCOPE 5�

4.1� Projectbeschrijving 5�

4.2� Functionele eenheid 6�

5� SYSTEEMGRENZEN 6�

5.1� Ketenstappen 6�

6� ANALYSEREN PROJECTVERDELING 7�

7� DAMWAND 7�

8� INVENTARISEREN OPTIMALISATIE 7�

9� REDUCTIE 8�

9.1� Analyse projecten 8�

9.2� Co2 reductie 9�

10� REDUCTIEDOELSTELLING 9�

 
 
 
 



�

��������������������
 
 
�	����	
	�������	
���������	��	
	��������	
�����	
	�����

�
���	
	��	������
����	��

�

�

 

1 Directieverklaring 

Gebr. De Koning realiseert 
duurzame bedrijfsvoering door een 
bewustwordingsproces rondom 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Het eerste Carbon 
Footprint rapport dat we hebben 
opgesteld, beschrijft de volledige 
CO2-inventarisatie over het jaar 
2008. Dit is echter het begin van een 
bewustwordingsproces rondom de 
huidige CO2-uitstoot. Voor Gebr. De 
Koning liggen er veel mooie kansen 
in de bijdrage die we kunnen leveren 
voor onze opdrachtgevers in het 

kader van productontwikkeling en business development; hiermee kunnen we tevens een significante 
bijdrage leveren aan de CO2-reductie binnen onze sector. 

Als organisatie vinden wij het van belang een bijdrage te leveren aan deze maatschappelijke 
discussie. Dit doen we vanuit onze eigen organisatie Gebr. De Koning. Gebr. De Koning heeft in eigen 
beheer grootmaterieel draaien, waarmee zij al innoverende CO2-reductie programma’s opstart. De 
grootste CO2-reductie creëren we door het aanpassen van ons inkoopbeleid en anders om te gaan 
met woon–werk en werk-werk verkeer, door bijvoorbeeld het carpoolen en het gebruik van ‘schonere’ 
auto’s. Daarnaast letten we op het energieverbruik in onze vestiging: bijvoorbeeld toepassen groene 
stroom en het efficiënt gebruik van papier en gas en alternatieve brandstoffen. 

Duurzaamheid is voor Gebr. De Koning geen nieuw fenomeen; we zijn al een aantal jaren bezig, 
enerzijds met de duurzaamheid van de eigen organisatie en anderzijds om duurzame producten in de 
markt aan te bieden. Op deze manier willen we een bijdrage leveren aan de bewustwording om op 
een zorgvuldige wijze met het milieu om te gaan. ProRail heeft door het invoeren van de CO2-
prestatieladder dit proces versneld. 

Voor ons is het een uitdaging om duurzaamheid en dus ook CO2-reductie meetbaar te maken. Wat 
levert het op en wat mag het kosten? Wat mag duurzaamheid uiteindelijk kosten en weegt het dan 
nog op tegen wat het aan CO2-reductie oplevert? De inzichten in ons huidige CO2-uitstoot zijn 
verkregen vanuit een inventarisatie, die vanuit de CO2-prestatieladder is gedaan. De resultaten zijn te 
vinden in dit rapport. 

Binnen de afwegingen die we in de organisatie maken zoals kosten, efficiëntie en veiligheid, is 
duurzaamheid een aspect dat erbij is gekomen. Het gaat uiteindelijk om een balans tussen deze 
onderwerpen. Verbeter de wereld, begin bij jezelf en neem daarin je eigen verantwoordelijkheid. Als 
iedereen daar bewust mee bezig is, wordt het maatschappelijk draagvlak vergroot en zul je zien dat 
men bereid is te investeren in de industrie waar de grote rendementen zijn te behalen. 

De eerste stappen om duurzaamheid te kwantificeren zijn gezet: de Carbon Footprint van onze CO2-
uitstoot en de middelen om deze meetbaar te reduceren. Daarnaast zijn we actief in het opstarten en 
deelnemen van CO2 reducerende projecten 

Het opstellen van de periodieke rapportage is onderdeel van de stuurcyclus binnen het 
energiemanagementsysteem dat in het kader van de CO � -prestatieladder is ingevoerd. Deze 
stuurcyclus staat beschreven in het KAM-zorgsysteem. Deze periodieke rapportage is opgesteld door 
de KAM-coördinator en beschrijft alle zaken zoals beschreven in§ 7.3 uit de ISO 14064. Een 
koppelingstabel is opgenomen als onderdeel van de inhoudsopgave. 

Directie Gebr. De Koning B.V. 
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2 Inleiding 

Het CO2-Prestatieladder generieke handboek, versie 2.1, d.d. 18 juli 2011, geeft aan dat voor het 
behalen van niveau 5 van de CO2 Prestatieladder een bedrijf aantoonbaar inzicht heeft in de meest 
materiële emissies uit scope 3. Het bedrijf kan tevens uit deze scope 3 emissies tenminste 2 analyses 
van GHG genererende (ketens van) activiteiten voorleggen. 

Uit deze rangorde selecteert het bedrijf de onderwerpen voor twee ketenanalyses en stelt deze 
op. De volgende nadere (rand)voorwaarden worden hierbij gesteld: 
 
• De ketenanalyses dienen betrekking te hebben op de projecten. 
• Het bedrijf dient eigen analyses uit te (laten) voeren. Het meeliften bij de uitvoering van een 
betaalde opdracht van een klant kan niet gezien worden als het voldoen aan de eisen. 
• Er dient een ketenanalyse te worden gemaakt voor één van de twee meest materiële emissies 
een andere voor één van de zes meest materiële emissies (uit de rangorde). 
• De scope 3 accounting standard geeft de herkenbare structuur van elke ketenanalyse. 
• Het resultaat van zulk een analyse dient een aanvulling te zijn op de bestaande 
(gepubliceerde) kennis en inzichten of anders gesteld: dient bij te dragen aan het voortschrijdend 
maatschappelijk inzicht. 

Gebr. De Koning heeft in 2008 het plan gevat om haar duurzame ambities en duurzame 
ontwikkelingen te vertalen in een CO2 Prestatieladder certificering.  

Gebr. De Koning heeft samen met Spanbeton een ketenanalyse op het gebied van spanwanden 
opgezet. Gezamenlijk hebben zij in deze samenwerkingsvorm een CO2 reductie strategie opgezet om 
binnen de keten van betonnen damwanden een CO2 reductie te realiseren. In 2011 en 2012 heeft de 
markt zich ongunstig ontwikkeld voor betonnen damwanden. Om deze reden zijn de ontwikkelingen 
op een lager peil gezet. Om die reden is er een vervolgtraject opgezet met een ander product dat 
binnen Gebr. De Koning een grote CO2 uitstoot genereerd. 

Zoals hierboven weergegeven is een belangrijk onderdeel voor het behalen van het niveau 5 van de 
CO2 prestatieladder, het verkrijgen van inzicht in de scope 3 emissies van de organisatie. In het 
document “Rapportage scope 3 emissies” zijn de meest materiële scope 3 emissiecategorieën in 
kaart gebracht, volgens de stappen van de Corporate Value Chain (Scope 3) standaard van het GHG-
protocol. 

Gebr. De Koning koopt veel materialen in. Uit de Scope 3 inventarisatie van Gebr. De Koning blijkt dat 
binnen de scope 3, staal, en met name definitieve stalen damwand, een groot deel van de Co2 
productie voor zijn rekening neemt. 

Tijdens het ontwerpproces voor het plaatsen van definitieve damwand worden meerdere keuzes 
gemaakt. Een groot aantal factoren hebben invloed op de uiteindelijke vormgeving van de 
grondkerende constructie. Door de CO2- uitstoot binnen de keten in kaart te brengen voor de 
verschillende opties, ontstaat de mogelijkheid om in het ontwerpproces rekening te houden met de 
CO2 uitstoot binnen de keten. 
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2.1 Leeswijzer 

De opbouw van dit document is gebaseerd op de Corporate Value Chain (scope 3) Standaard. 
Daarnaast is, waar nodig, de methodiek van de Product Accounting & Reporting Standaard 
aangehouden. Zie onderstaande tabel. 

CVC (scope 3) Standard Ketenanalyse 
Business goals & inventory Design Hoofdstuk 3 
Overview of scope 3 Emissions Zie “Rapportage scope 3 

emissies” 
Setting the Boundary Hoofdstuk 4 en 5 
Collecting Data Hoofdstuk 6, 7, 8 en 9 
Allocating Emmisions Hoofdstuk 6 en 7 
Accouting for supplier emissions Hoofdstuk 5 
Setting a reduction target Hoofdstuk 10 

3 Doelstelling 

De belangrijkste doelstelling voor het uitvoeren van deze ketenanalyse is het genereren van meer 
inzicht in de CO2 reductiekansen, het definiëren van reductiedoelstellingen en het monitoren van de 
voortgang binnen de ontwerpwerkzaamheden van definitieve stalen damwand. 

Op basis van het inzicht in de scope 3 emissies en de ketenanalyse wordt een reductiedoelstelling 
geformuleerd. Binnen het energiemanagementsysteem dat is ingevoerd wordt actief gestuurd op het 
reduceren van de scope 3 emissies. 

Het verstrekken van informatie aan partners binnen de eigen keten en sectorgenoten die onderdeel 
zijn van de keten is hier onderdeel van. Gebr. De Koning zal op basis van deze ketenanalyse stappen 
ondernemen om partners binnen de eigen keten te betrekken bij het behalen van de 
reductiedoelstellingen. 

Bovenstaande activiteiten zullen in stappen plaatsvinden waarbij het besparen van definitieve stalen 
damwand de eerste stap is. Hier is ook, binnen de invloedsfeer van Gebr. De Koning, de grootste 
CO2 reductie te behalen. De tweede stap is de dialoog met de leveranciers binnen de keten op gang 
brengen. De laatste stap omvat het in kaart brengen van de processen rond het transport en 
aanbrengen van de definitieve stalen damwand. 

4 Scope  

4.1 Projectbeschrijving 

Er zijn een drietal projecten van diverse afmetingen en omstandigheden geanalyseerd. 

Dordrecht: Het aanbrengen van een grondkerende constructie over een lengte van 75 meter.  

Alblasserdam: Ontwerp en plaatsen definitieve stalen damwand als kadeconstructie naast 
parkeerplaats over een lengte van 92 meter. 

Maassluis: Renovatie bedrijventerrein te Maassluis over een lengte van 280 meter 

Van deze projecten zullen de ketenstappen en mogelijkheden tot optimalisatie binnen het 
ontwerpproces in kaart worden gebracht. 
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4.2 Functionele eenheid 

De reductie zal worden weergegeven in percentage ten opzichte van referentie. Dit kan een 
Referentieontwerp van de opdrachtgever zijn of een ontwerp in offertestadium. 

Om aan te geven dat het om significantie getallen gaat, worden hoeveelheden definitieve stalen 
damwand, zoals weergeven in de scope 3 analyse van Gebr. De Koning, weergegeven inclusief het 
tonnage CO2. 

Er zal geen koppeling plaatsvinden tussen het percentage van de optimalisaties van de ontwerpen en 
het tonnage te reduceren CO2. De redenen daarvan zijn: 

• Sterk fluctuerend inkoopvolume definitieve stalen damwand per jaar. 
• Sterk fluctuerende invloed marktwerking op detaillering ontwerp offertestadium. 
• Optimalisatie sterk afhankelijk van project. 

5 Systeemgrenzen 

5.1 Ketenstappen 

De stappen die binnen de keten worden uitgevoerd 
om uiteindelijk damwand te plaatsen zijn nagenoeg 
hetzelfde. De verschillen zitten in de invulling van de 
ketenstappen. Voor het plaatsen van een damwand 
worden de volgende ketenstappen onderscheiden: 

1. Extractie & productie van 
grondstoffen; 

2. Productie van staal; 
3. Walsen, snijden en buigen van het 

staal tot damwandplank; 
4. Transport naar plaatsingslocatie; 
5. Plaatsen van de damwand; 
6. Verwijderen van de damwandplanken 

(einde van de levensduur); 
7. (Afval)verwerking van de 

damwandplanken. 

De invloed op de productie van staal (1 t/m 3) valt 
buiten de scope. Om invloed en kennis op dit gebied 
te vergroten zijn er gesprekken gevoerd en gepland 
met de grootste leverancier, Arcelor Mittal, op het 
gebied van damwand. 

De ketenanalyse richt zich met name op de 
ontwerpzijde. Door de grondkerende constructie 
optimaal te ontwerpen zal worden bespaard op het 
aantal te verwerken kilo’s stalen damwand. Hierdoor 
zal indirect een CO2 reductie plaatsvinden in stap 1 
t/m 3. 

Stap 4 wordt in de ketenanalyse “Duurzame damwandtypen” van Van den Herik (19 december 2011) 
uitgebreid toegelicht. Volgens het stappenplan wordt in een latere fase van de ketenanalyse hierop  
verder ingegaan. 
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Stap 5 & 6 zijn voor de damwandtypen nagenoeg gelijk, omdat daarvoor hetzelfde materieel wordt 
ingezet en niet bijdraagt bij aan het verschil in CO2-uitstoot. Deze worden daarom in eerste instantie 
buiten beschouwing gelaten. Stap 7 wordt buiten beschouwing gelaten omdat; (1) de levensduur van 
damwandplanken zeer lang is, waardoor de (afval)verwerkingsmethode in de toekomst lastig in te 
schatten is en (2) de (afval)verwerking behoort niet tot de activiteiten van Gebr. De Koning, waardoor 
de invloed van Gebr. De Koning om dit te beïnvloeden beperkt is. 

6 Analyseren projectverdeling 
De ketenanalyse Òptimalisatie stalen damwand  ̀richt zich op de definitieve constructies. Bij 
tijdelijke constructies wordt de damwand hergebruikt. Een groot deel van de ontwerpen in 2012 
hebben betrekking op deze definitieve constructies. 
 

7 Damwand 
Vanwege het aanzienlijke inkoopvolume produceert Gebr. De Koning een grote hoeveelheid 
CO2. Met name op het gebied van definitieve stalen damwand. 
 

8 Inventariseren optimalisatie 
De markt voor kadeconstructies 
veranderd snel. Waarbij voorheen de 
markt gedicteerd werd door 
ingenieursbureaus, wordt heden ten 
dage alle creativiteit van de 
aannemers verwacht.  
In meerdere mate worden door de 
opdrachtgevers creatieve duurzame 
oplossingen verwacht. Hiervoor 
wordt door Gebr. De Koning in 
toenemende mate onderzoek 
gedaan. Het teruggrijpen naar 
bestaande ideeën, zoals standaard 
stalen profielen, is onvoldoende. Er 
zal moeten worden gezocht naar 
nieuwe materialen en toepassingen 
van deze materialen. 
Door een team van specialisten is 
een lijst samengesteld met mogelijkheden tot optimalisaties welke een CO2 reductie tot gevolg 
zullen hebben.  
Eind 2012 is voor het uitwerken van deze optimalisaties, wat grote kosten met zich meebrengt, 
subsidie aangevraagd bij Agentschapnl en toegekend. 
De optimalisaties zijn te verdelen in een tweetal hoofd onderwerpen: 
 

• Constructieve optimalisaties 
• Levensduurverlengde maatregelen 
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9 Reductie  

9.1 Analyse projecten 
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Ontwerp en 
plaatsen stalen 
damwand 
aanleg Terre 
Armée naast te 
renoveren weg 

75,6 m1 
scherm à 
AZ26 S240 l = 
20,0m 

75,6m * 20,0m * 
155,2 kg/m² = 
234662 kg = 
234,7 ton 

Constructieve 
optimalisaties 
 

75,6 m1 
scherm à 
AZ18 S240 l = 
12,0m 

75,6m * 12,0m 
*118,1 kg/m² = 
107140 kg = 
107,1 ton 

100% - 
((107,1 / 
234,7) * 
100%) =  
54,3% 
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 Ontwerp en 

plaatsen 
definitieve stalen 
damwand als 
kadeconstructie 
naast 
parkeerplaats 

92,0m1 
scherm à 
AZ40-700N 
S355 l = 
19,0m 

92,0m * 19,0m * 
191,7 kg/m² = 
335092 kg = 
335,1 ton 

Constructieve 
optimalisaties 
 

92,0 m1 
scherm à 
AZ24-700 
S390 l = 
20,7m 

92,0m * 20,7m 
*136,7 kg/m² = 
260331 kg = 
260,3 ton 

100% - 
((260,3 / 
335,1) * 
100%) =  
22,3% 
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Renovatie 
bedrijventerrein 
te Maassluis 

280m1 scherm 
à AZ18 S240 l 
= 18,0m 

280,0m * 18,0m 
* 118,1 kg/m² = 
595224 kg = 
595,2 ton 

Constructieve 
optimalisaties 
 

280,0 m1 
scherm à 
AZ18-700 
S240 l = 
18,0m 

280,0m * 
18,0m *109,3 
kg/m² = 
550872 kg = 
550,9 ton 

100% - 
((550,9 / 
595,2) * 
100%) =  
7,5% 
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9.2 Co2 reductie 
In de analyse van de projecten wordt er een referentie, het oorspronkelijke ontwerp, 
weergegeven. Dit oorspronkelijke ontwerp komt in twee gedaantes voor. 
 

• Referentieontwerp opdrachtgever 
• Ontwerp offertestadium. 

 
Op basis van het referentieontwerp van de opdrachtgever worden grote besparingen 
gerealiseerd. Een referentieontwerp wordt veelal door een ingenieursbureau ontworpen en 
traditioneel vormgegeven waardoor grote optimalisaties mogelijk zijn. In een ontwerp voor 
offertestadium wordt afhankelijk van de scoringskans een grof of verfijnd ontwerp gemaakt. De 
gerealiseerde besparingen per geanalyseerd project liggen dan ook ver uiteen.  
Zoals in de weergegeven in de tabel zijn de na gunning geringe besparingen mogelijk. De 
besparing zal ook naarmate de tijd vordert en kennis toeneemt afnemen. Dit effect zal moeten 
worden verwerkt in de reductiedoelstellingen 

 

10 reductiedoelstelling 
Aangezien er grote fluctuaties tussen de projecten optreden is op het eerste gezicht lastig een 
doelstelling te formuleren. Zoals in voorgaand hoofdstuk is besproken, is de vorm van de 
referentie, het oorspronkelijke ontwerp, een belangrijk graadmeter voor de uitkomst. Door  te 
richten op projecten die zich er voor lenen is het mogelijk een doelstelling te formuleren. Gezien 
het groot aantal projecten met het als referentie “ontwerp offerte stadium” is een doelstelling van 
6% in 2013 een realistische uitdaging. Gedurende de tijd dient er meer grip te worden ontwikkeld 
op de grote verschillen in percentage optimalisatie. 
Zoals eveneens in voorgaand hoofdstuk is aangegeven zal de doelstelling, vanwege het lerende 
effect, elk opvolgende jaar lager moeten worden ingezet; de kwaliteit van de offertes neemt toe. 
 
Jaar Doelstelling optimalisatie (%) 
2013 6 
2014 5 
2015 4 
2016 3 
2017 2 
 
Gezien de inkoopvolumes van definitieve stalen damwand wordt hiermee en belangrijke CO2 
reductie bewerkstelligd. 


