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Algemene contactgegevens 

 

Zero Emission Solutions BV Contactpersonen 

  

Moorselbaan 391, 9300 Aalst Naam: Alex Polfliet  

Tel. Nr.: +32 (0)5 341 66 66 Functie: Zaakvoerder 

Fax: +32 (0)5 341 66 00 Tel. Nr.: +32 (0)499 71 69 90 

www.zeroemissionsolutions.com E-mail: alex.polfliet@zeroemissionsoluctions.com 

   

   

 Naam: Kim Van den Heuvel 

 Functie: Sustainability Consultant 

 Tel. Nr.: +32 (0)5 341 66 66 

 E-mail: kim.vandenheuvel@zeroemissionsolutions.c

om  

   

 Naam: Niels Vandeghinste  

 Functie: Sustainability Consultant 

 Tel. Nr.: +32 (0)5 341 66 66 

 E-mail: n.vandeghinste@zeroemissionsolutions.co

m   
 

 

http://www.zeroemissionsolutions.com/
mailto:alex.polfliet@zeroemissionsoluctions.com
mailto:kim.vandenheuvel@zeroemissionsolutions.com
mailto:kim.vandenheuvel@zeroemissionsolutions.com
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I. Inleiding 

Jan De Nul Group liet een analyse opmaken van drie van de scope III CO2-emissies, dit in het 

kader van de CO2-prestatieladder. In dit rapport wordt de ketenanalyse van de mobilisatie 

beschreven.  

 

Mobilisatie omvat alle transporten van materiaal naar en van de werven 

(mob/demob/tussentijds transport) i.k.v. de baggerwerken in de Benelux. De transporten 

tussen de vaste Jan De Nul sites in Aalst zitten hier ook in. 

 

Een ketenanalyse houdt in dat van een bepaald product of dienst de CO2-uitstoot wordt 

berekend van de gehele keten. Met de gehele keten wordt de gehele levenscyclus van het 

product bedoeld: van de winning van de grondstof tot en met verwerking van afval (of 

recycling). 

 

Jan De Nul Group is een wereldwijd actieve en toonaangevende aannemer. De 

bedrijfsactiviteiten bestaan onder meer uit: 

 baggerprojecten;  

 civiele projecten; 

 milieuprojecten; 

 offshore projecten (olie, gas en wind). 

 

In onderstaande tekst wordt met de benaming 'Jan De Nul Group' verwezen naar meerdere 

firma's. In deze ketenanalyse worden volgende firma’s meegenomen: 

 Jan De Nul NV; 

 Envisan NV; 

 Jan De Nul Dredging NV; 

 Soetaert NV. 

De firma’s DCR en DMM werden niet in rekening gebracht. 

 

De ketenanalyse is uitgevoerd op basis van cijfers uit eerste helft van 2019. 
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II. Ketenanalyse mobilisatie  

II.1 Beschrijving keten 

 

Figuur 1: Ketenanalyse mobilisaties: de kaders met de witte achtergronden duiden de ketenpartners waar 

Jan De Nul Group een invloed kan op uitoefenen en waarvan de emissies berekend worden. 
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II.2 Beschrijving partners 

In deze keten zitten de schakels die van invloed zijn op de CO2-emissie ten gevolge van 

mobilisatie. Per schakel wordt beschreven wat de invloed is op de CO2-emissie en in hoeverre 

Jan De Nul Group deze invloed kan veranderen. 

 

II.2.1 De overheid 

Het begrip overheid verwijst naar overheden op internationaal, Europees en nationaal niveau.  

In kader van mobiliteit kan de overheid verschillende maatregelen doorvoeren om naar een 

duurzamere mobiliteit toe te werken. Dit kan op vele manieren gerealiseerd worden zoals de 

meest vervuilende wagens verbieden, elektrische voertuigen promoten, …  

Naar bedrijven toe kan de overheid hen opleggen om enkel nog bestelwagens/vrachtwagens 

met een bepaalde Euronorm te gebruiken of alternatieven interessanter maken. De overheid 

kan ook de scheepsbouw en autofabrikanten bepaalde duurzaamheidsrichtlijnen opleggen.   

Jan De Nul Group heeft geen invloed op het beleid van de overheid.   

II.2.2 Jan De Nul Group 

Het beleid van Jan De Nul Group heeft een invloed op de CO2-emissie ten gevolge van 

mobilisatie. Dit gaat dan enerzijds over het aankoopbeleid dat geldt bij de aankoop van 

vracht – en bestelwagens. Men heeft ook invloed op de planning van het eigen vrachtverkeer. 

Het transport kan dan zo geregeld worden dat het eigen vrachtverkeer niet rijdt tijdens de 

spitsuren. Hierdoor dienen vracht- en bestelwagens minder in de file te staan, wat een positief 

effect heeft het brandstofverbruik.  

Daarnaast heeft de Jan De Nul Group een grote invloed op de CO2-emissie door bepaalde 

vervoersmiddelen meer of minder te gaan gebruiken. Het is bijvoorbeeld efficiënter om zoveel 

mogelijk via een vrachtschip te vervoeren omdat deze vorm van transport veel meer in een 

keer kan vervoeren. Een vrachtschip kent wel een grote uitstoot, maar als je dit in vergelijking 

neemt met alle goederen die afzonderlijk zouden vervoerd worden door zwaar wegtransport 

of een bestelwagen, komt het vrachtschip hier als beste uit. Op basis van de lijst CO2-

emissiefactoren, dewelke op de volgende website kan geraadpleegd worden: 

https://www.co2emissiefactoren.nl/lijst-emissiefactoren/, heeft een vrachtschip op marine 

diesel een CO2-uitstoot van 3.53 kg CO2/liter. Een vracht- of een bestelwagen op diesel heeft 

per liter een CO2-uitstoot van 3.20 kg CO2.  

 

Tot slot bepaalt Jan De Nul Group met welke (onder)aannemers en leveranciers ze 

samenwerken. Zo kan Jan De Group kiezen voor een bedrijf uit de omgeving of een voorkeur 

uiten voor bedrijven die zelf aan duurzame mobilisatie doen. 

II.2.3 Transportfirma’s  

De transportfirma’s hebben een grote invloed op de CO2-uitstoot veroorzaakt voor de 

mobilisatie. Als bedrijf bepalen zij welke vrachtwagens (voor wegtransport) zij aankopen en in 

hun beheer hebben i.k.v. de Euronorm en naar brandstofverbruik toe of de gebruikte brandstof 

(vrachtschepen). Dit heeft een grote invloed op de CO2-uitstoot.  

Jan De Nul Group heeft hier een invloed op door hun selectie van transportfirma. Wanneer zij 

in hun bestek duurzaamheidsquota opnemen, kan dit transportfirma’s aansporen om 

milieuvriendelijker te werk te gaan. 

 

 

 

https://www.co2emissiefactoren.nl/lijst-emissiefactoren/
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II.2.4 Handelaar en fabrikant 

Schepen, vrachtwagens en bestelwagens moeten allemaal gefabriceerd worden. Wanneer 

de fabrikanten de voertuigen verder ontwikkelen kunnen deze steeds zuiniger worden. 

Hiermee wordt de CO2-emissie van de Jan De Nul Group tijdens de mobilisatie lager. Verkopers 

kunnen (medewerkers van) Jan De Nul Group beïnvloeden in de keuze voor een bestelwagen 

waardoor eerder een wagen met een lage CO2-emissie aangeschaft wordt.  

De fabricage van vervoersmiddelen is afhankelijk van de vraag van de markt en de 

technische ontwikkelingen. De invloed van Jan De Nul Group op deze fabrikanten is nihil.  

Jan De Nul zou fabrikanten van schepen kunnen aansporen om schonere (bijvoorbeeld op 

rode diesel) en energiezuinigere schepen te ontwerpen of schepen die varen op basis van 

hernieuwbare energie. Zo zijn er al voorbeelden van elektrische schepen of schepen op 

waterstofgas of hernieuwbare brandstof.  

 

II.2.5 Wegbeheerder 

Elk type transportmiddel (met uitzondering van de vrachtschepen) maakt gebruik van de 

openbare weg. De wegbeheerder is verantwoordelijk voor de staat van de weg en bepaalt 

de infrastructuur. Een goede wegeninfrastructuur vermindert de files waardoor vracht – en 

bestelwagens minder lang rijden en zo minder CO2 uitstoten.  

II.2.6 Waterwegen in de Benelux 

De Vlaamse Waterweg NV is een agentschap van de Vlaamse overheid dat de waterwegen 

in Vlaanderen in beheer heeft. Door het verder uitbaggeren van waterwegen of het 

verbreden en verdiepen van sluizen, kunnen er grotere schepen gebruik maken van de 

Vlaamse waterwegen, waardoor er meer ton/km kan vervoerd worden. Dit is van invloed op 

de CO2-uitstoot. Er kunnen ook eisen opgelegd worden vanuit de Vlaamse Waterweg NV om 

de meest vervuilende vrachtschepen niet toe te laten op de Vlaamse waterwegen.   

Het transport over waterwegen voor Jan De Nul Group gebeurt binnen heel de Benelux, dus 

ook de bevoegde instanties van Wallonië, Nederland en Luxemburg hebben een invloed.  

 

II.2.7 Oliemaatschappij  

De brandstofproducent heeft een grote invloed op de CO2-uitstoot van haar energiebron. De 

productiewijze van de brandstof heeft een invloed op de totale CO2-emissiefactor van deze 

brandstof (Well To Tank). De kwaliteit van de brandstof zal bovendien de efficiëntie van de 

verbranding in de motor beïnvloeden. Daarnaast dient diesel een fractie biobrandstof te 

bevatten, de producent kan echter ook beslissen om meer biobrandstof in te mengen dan het 

wettelijk minimum. Dit zal ook door de overheid beïnvloed worden.  

Scheepvaartmotoren lenen zich in ieder geval tot een hogere bijmenging van biodiesel, maar 

dit is wel afhankelijk van het type motor.  
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II.3 Conclusie 

Het beleid van Jan De Nul Group heeft een grote invloed op de CO2-uistoot ten gevolge van 

mobilisatie. Men kan kijken om zoveel mogelijk via een vrachtschip te laten vervoeren en zo 

ander wegtransport tot een minimum te herleiden. Er kan daarnaast gekeken worden voor 

(indien mogelijk) elektrische bestelwagens of bestelwagens op CNG. Elektrische bestelwagens 

zijn momenteel nog niet altijd toepasbaar als deze langere afstanden moeten afleggen. 

Bestelwagens op CNG zijn na elektrische de beste qua CO2-uitstoot. Tot slot is het 

aankoopbeleid van Jan De Nul Group van belang voor de eigen vracht- en bestelwagens. De 

keuze voor duurzame vracht- en bestelwagens zal de CO2-uitstoot reduceren. 
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III. Emissies 

III.1 Werkwijze 

Om de totale CO2-emissie voor de mobilisatie te berekenen zijn alle verplaatste 

onderdelen/materieel voor baggerprojecten binnen de Benelux door derden tijdens de eerste 

helft van 2019 bijgehouden. Voor ieder van deze verplaatste onderdelen/materieel is het 

traject en gewicht bepaald. Op basis van deze gegevens en de uitstoot per tonkilometer is de 

CO2-uitstoot bepaald. Vervolgens is deze geëxtrapoleerd om de uitstoot voor een heel jaar te 

bepalen. 

 

Daarnaast is ook de uitstoot door de eigen shuttles tussen de magazijnen bepaald. Tweemaal 

per dag worden er 3 trailers van ± 10 ton verplaatst over 2,5 km. Hiervan is de uitstoot ook 

bepaald met de factor per tonkilometer (0,082 kg CO2/ton.km). 

 

De gebruikte emissiefactoren zijn gebaseerd op de totale uitstootcijfers (well to wheel) van de 

site “CO2emissiefactoren.nl”, meer bepaald de cijfers voor “trekkers met oplegger zwaar” 

(0,082 kg CO2/ton.km) en “binnenvaart gemiddeld” (0,03 kg CO2/ton.km). 

III.2 Resultaten 

Uit deze gegevens is afgeleid dat er halfjaarlijks 813.079 tonkilometers worden vervoerd voor 

baggerwerken binnen de Benelux door de Jan De Nul Group. Dit komt overeen met een 

dagelijks transport van 3.872 tonkilometers of een uitstoot van 322 kg CO2/dag. 

 

Vervoerstype Tonkilometers Procentuele 

verdeling ton 

km (%) 

Emissiefactor 

(kg 

CO2/ton.km) 

CO2-emissie  

(Ton CO2) 

Eigen vervoer 31 500 2 0,082 2,6 

Binnenvaart 1 265 624 78 0,034 38,0 

Vrachtwagenvervoer 

derden 

329 034 20 0,082 27,0 

Totaal 1 626 158 100  67,5 

 

De tonkilometers via binnenvaart staan in voor 78% van het totaal, maar stoten slechts 56% uit 

van de totale CO2-uitstoot door mobilisatie. Hieruit blijkt nogmaals dat het vervoer van 

goederen met binnenvaartschepen ecologischer is dan het gebruik van vrachtwagens. Dit 

kan tevens afgeleid worden op basis van de emissiefactoren. 

 

Het merendeel van het transport via binnenvaart gebeurde van of naar Zelzate, Zeebrugge of 

Texel. Voor het overig transport is het gebruik van binnenvaartschepen niet mogelijk of minder 

interessant door de omweg die de waterwegen maken ten opzichte van de alternatieven via 

de weg. 



 

Jan De Nul Group – Ketenanalyse mobilisatie   

 

10 
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IV. Reductiemogelijkheden 

Uit deze ketenanalyse kunnen verscheidene reductiemogelijkheden afgeleid worden die de 

CO2-uitstoot door mobilisatie kunnen verminderen. 

 

  ‘Groene’ bestel- en vrachtwagens: Het aandeel van het eigen vervoer is het kleinste 

bij zowel de tonnages als de CO2-uitstoot. Deze kan nog verbeterd worden door 

bijvoorbeeld te investeren in elektrische bestelwagens/vrachtwagens, 

bestelwagens/vrachtwagens op CNG of op waterstof.  

Ruwe raming CO2-besparingspotentieel: 0,52 ton CO2 (20% minder CO2-uitstoot) 

 

 Maximaliseer binnenvaart waar mogelijk: Uit de resultaten blijkt dat het vervoeren van 

goederen met binnenvaartschepen een meer ecologische keuze is dan het gebruik 

van bestelwagens/vrachtwagens. Het maximaliseren van de binnenvaart, waar 

mogelijk, zal de totale CO2-uitstoot door mobilisatie beperken. Dit hangt ook af van de 

hoeveelheid goederen die getransporteerd moeten worden en dient bijgevolg steeds 

geëvalueerd te worden 

Ruwe raming CO2-besparingspotentieel: 27 ton CO2 (als het volledige transport via 

vrachtverkeer vervangen kan worden door binnenvaartschepen). 

 

 Duurzaamheidsquota voor derden: Jan De Nul Group kan duurzaamheidsquota 

opnemen in haar bestek voor de transportfirma’s. Op deze manier kunnen de 

transportfirma’s aangespoord worden om milieuvriendelijker te werk te gaan door te 

kijken naar alternatieve brandstoffen of elektrische voertuigen. 

Ruwe raming CO2-besparingspotentieel: 4 ton CO2 (15% minder CO2-uitstoot) 

 

 Chauffeurs bestelwagens/vrachtwagens een opleiding ecodriving 

aanbieden/verplichten: Hiermee kan het verbruik van de bestelwagens/vrachtwagens 

geoptimaliseerd worden. 

Ruwe raming CO2-besparingspotentieel: 0,26 ton CO2 (10% minder CO2-uitstoot door 

derden) 

 

 Mobilisatie beter plannen: Een betere planning van de mobilisatie kan een invloed 

hebben de CO2-uitstoot. De transporten kunnen beter gepland worden qua 

combinaties van transporten en qua tijdstip. De locatie waar welk materieel 

opgeslagen wordt kan ook van belang zijn. Dit kan mogelijks nog verder 

geoptimaliseerd worden.  

Ruwe raming CO2-besparingspotentieel: 10,1 ton CO2 (15% minder CO2-uitstoot van 

totaal) 


