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Disclaimer 

Niets uit deze specificaties/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 

fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

HaskoningDHV Nederland B.V.; noch mogen zij zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor andere 

doeleinden dan waarvoor zij zijn vervaardigd. HaskoningDHV Nederland B.V. aanvaardt geen enkele 

verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze specificaties/drukwerk ten opzichte van anderen dan de personen 

door wie zij in opdracht is gegeven en zoals deze zijn vastgesteld in het kader van deze Opdracht. Het geïntegreerde 

QHSE-managementsysteem van HaskoningDHV Nederland B.V. is gecertificeerd volgens ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015 en ISO 45001:2018. 
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1 Inleiding 

1.1 DEME 

De DEME Groep (Dredging, Environmental and Marine Engineering, hierna DEME) is een wereldwijd actief 

bedrijf op het gebied van baggeren, maritieme engineering en milieusanering met een hoofdzetel in 

Zwijndrecht Antwerpen. DEME heeft meer dan 140 jaar knowhow en ervaring. De activiteiten van DEME 

vinden hun oorsprong in baggerwerkzaamheden, maar de afgelopen decennia zijn deze aanzienlijk 

gediversifieerd. DEME is actief in landaanwinning, waterbouw, diensten voor de offshore olie- en gas- en 

hernieuwbare energie-industrie en milieukundige werkzaamheden. 

 

DEME's visie is om te werken aan een duurzame toekomst door oplossingen te bieden voor wereldwijde 

uitdagingen: een stijgende zeespiegel, klimaatverandering, de overgang naar hernieuwbare energie, 

vervuilde rivieren en bodems, een groeiende bevolking en de schaarste aan natuurlijke hulpbronnen. 

 

Hoewel de wortels van het bedrijf in België liggen, heeft DEME een sterke aanwezigheid opgebouwd in alle 

zeeën en continenten ter wereld, actief in meer dan 90 landen wereldwijd. DEME heeft in totaal 5.200 

medewerkers in dienst. Met een veelzijdige vloot van meer dan 100 hoofdschepen, ondersteund door een 

breed scala aan hulpapparatuur, kan DEME oplossingen bieden voor de meest complexe projecten. 

1.2 CO2-prestatieladder 

De CO2-prestatieladder (de ladder) is een Nederlands duurzaamheidsinstrument van Nederland dat 

bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 binnen de bedrijfsvoering, in projecten en in de 

keten. De ladder wordt als CO2-managementsysteem, aanbestedingsinstrument en voor handhaving 

gebruikt. 

 

De ladder is oorspronkelijk in 2009 ontwikkeld door ProRail en sinds 2011 in eigendom en beheer van de 

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). De ladder bestaat uit 5 niveaus en vier 

invalshoeken, te weten: 

A- Inzicht: Het bepalen van de energiestromen en de CO2-footprint 

B- Reductie: het ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie 

C- Transparantie: Structurele communicatie over het CO2-beleid 

D- Participatie: Deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie 

 

De ladder heeft de methode van het GHG-protocol1 overgenomen. Het GHG-protocol maakt onderscheid 

in drie typen emissies: 

◼ Scope 1: directe emissies. 

◼ Scope 2: indirecte emissies van ingekochte elektriciteit, stoom, warmte en koeling voor eigen gebruik. 

◼ Scope 3: overige indirecte emissies. 

  

                                                      
1 Greenhouse Gas Protocol (GHG-protocol), een initiatief van de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) en 
het World Resources Institute (WRI) 
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1.3 Actualisatie en toetsing randvoorwaarden 

DEME heeft de systematiek van de ladder omarmd en is gecertificeerd op niveau 5 (het hoogste niveau) 

van de ladder. Om op dit hoogste niveau actief te blijven, geeft DEME ondermeer een actualisatie aan de 

invulling van eis 4.A.1 van de ladder: 

 

Het bedrijf heeft aantoonbaar inzicht in de meest materiële emissies uit scope 3, en kan uit deze scope 3 

emissies tenminste 2 analyses van GHG-genererende (ketens van) activiteiten voorleggen 

 

Dit rapport verzorgt het tweede gedeelte van deze eis via een ketenanalyse van de 

Blankenburgverbinding. Voor de scope 3-analyse en de andere ketenanalyse zijn separate documenten 

beschikbaar. SKAO heeft in het handboek (versie 3.0 d.d. 10 juni 2015) nadere randvoorwaarden gesteld 

aan ketenanalyses. Tabel 1-1 laat de toetsing van deze randvoorwaarden zien voor de voorliggende 

ketenanalyse. 

 

Tabel 1-1: Toetsing randvoorwaarden ketenanalyse Blankenburgverbinding 

Nr Randvoorwaarde  Toetsing 

1 
De ketenanalyses dienen betrekking te 

hebben op de projectenportefeuille 

Dat is het geval. De Blankenburgverbinding is, berekend in ton CO2, zelfs 

het grootste project van DEME in Nederland (2018 – november 2019). 

2 

Het bedrijf dient eigen analyses uit te 

(laten) voeren. Het meeliften bij de 

uitvoering van een betaalde opdracht van 

een klant is niet toegestaan. 

Deze ketenanalyse is uitgevoerd door Royal HaskoningDHV in opdracht van 

DEME. Er is geen sprake van meeliften bij de uitvoering van een betaalde 

opdracht van een klant. 

3 

Er dient 1 ketenanalyse te worden 

gemaakt voor een van de twee meest 

materiële emissies én 1 andere 

ketenanalyse voor een van de zes meest 

materiële emissies uit de rangorde. 

De Blankenburgverbinding vormt, tezamen met “aangekochte goederen en 

diensten”, de twee meest materiële emissies van DEME. Overigens worden 

“aangekochte goederen en diensten” (staal, koper, zand en mariene gasolie) 

weer ingezet in projecten waaronder de Blankenburgverbinding, maar vindt 

aankoop boekhoudkundig niet op projectniveau plaats. 

4 
A Corporate Accounting and Reporting Standard (Hoofdstuk 4 Setting Operational Boundaries) geeft de herkenbare 

structuur van elke ketenanalyse: 

4a Beschrijf de betreffende keten In § 2.1 wordt het project beschreven en in § 2.2 de ketenpartners. 

4b 
Bepaal welke scope 3 categorieën relevant 

zijn 

Het project betreft categorie 1 uit het GHG-protocol: aangekochte goederen 

en diensten 

4c Identificeer de partners in de keten 
De ketenpartners zijn geidentificeerd in § 2.2. Voor wat betreft gegevens van 

leveranciers, zie onderdeel 6). 

4d Kwantificeer de scope 3 emissies In § 2.3 zijn de scope 3 emissies gekwantificeerd. 

5 

Het resultaat van de analyse dient een 

aanvulling te zijn op de bestaande 

(gepubliceerde) kennis en inzichten en 

dient bij te dragen aan het voortschrijdend 

maatschappelijk inzicht. 

De Blankenburgverbinding betreft een belangrijk nieuw project, onderdeel 

van de hoofdinfrastructuur van Rotterdam. De ketenanalyse is daarmee een 

aanvulling op bestaande kennis en inzichten en draagt bij aan 

voortschrijdend maatschappelijk inzicht. 

6 

Het gebruik van de juiste data. 

Onderscheiden worden primaire data = 

van de werkelijke leveranciers (up) en 

gebruikers (down), en secundaire data = 

algemene cijfers en eigen schattingen 

De scope 3-emissies van de Blankenburgverbinding zijn kwantitatief bepaald 

via een digitaal rekenblad. Hierbij is gebruikt gemaakt van LCA 

(Levenscyclusanalyse) gegevens op niveau van materialen. Deze gegevens 

zijn weer gebaseerd op MKI-data (milieukostenindicatoren) welke met 

behulp van informatie van ketenpartners zijn vastgesteld. Het betreft primaire 

data van de werkelijke leveranciers (up). 
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2 Ketenanalyse Blankenburgverbinding 

2.1 Projectbeschrijving 

De Blankenburgverbinding, ten westen van de stad Rotterdam, bestaat uit de aanleg van een vier kilometer 

lange, nieuwe autosnelweg A24 van 2x3 rijstroken, een landtunnel, een watertunnel onder het Scheur (bij 

de Nieuwe Waterweg), een verdiepte aansluiting op de A20 en een hoge aansluiting op de A15. De A20 

wordt tot aan het Kethelplein (knooppunt met de A4 naar het oosten) verbreed. De nieuwe rijksweg wordt 

naar verwachting in 2024 opengesteld. De opdracht heeft een totale nominale projectomvang van circa 1 

miljard euro, inclusief 20 jaar beheer en onderhoud na het beschikbaar komen van de nieuwe infrastructuur. 

De verbinding maakt onderdeel uit van de hoofdinfrastructuur van Rotterdam. In Figuur 2-1 staat het tracé 

en Figuur 2-2 t/m Figuur 2-4 geven impressies van gedeeltes van de Blankenburgverbinding en de 

werkzaamheden. 

 

 

Figuur 2-1: Tracé Blankenburgverbinding (bron: middendelfland.net) 
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Figuur 2-2: Impressie gedeelte Blankenburgverbinding (bron: BAAK) 

 

 

Figuur 2-3: Impressie gedeelte Blankenburgverbinding (bron: BAAK) 
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Figuur 2-4: Luchtfoto werkzaamheden Blankenburgverbinding (bron: BAAK) 

 

2.2 Ketenpartners 

Het project zal worden gerealiseerd door een consortium van de ketenpartners Ballast Nedam Infra, DIMCO, 

specialist in water- en bouwkundige werken en het baggerbedrijf Dredging International. DIMCO en 

Dredging International zijn beide onderdeel van DEME. Daarnaast treedt Macquarie Capital op als de enige 

financieel adviseur van het consortium BAAK Blankenburg-Verbinding. Voor de ketenanalyse zijn 50% van 

de emissies toegekend aan DEME; dit komt overeen met de gelijke verhouding van de aandeelhouders 

Ballast Nedam Concessies en DEME Concessions Infrastructure, elk met een belang van 15% in BAAK. 

We nemen aan dat aandeelhouder Macquarie Capital geen materiële emissie kent. 
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2.3 Kwantificering scope 3 emissies  

In Tabel 2-1 staan de materialen en emissiefactoren die de belangrijkste emissies veroorzaken.  

Tabel 2-1: Belangrijkste materialen en CO2-emissiefactoren Blankenburgverbinding 

Belangrijkste materialen CO2-emissiefactor 

Zand 22 kg CO2/t
1) 

Betonstaal 868 kg CO2/t
2) 

Stalen damwanden 907 kg CO2/t
2) 

Stalen buispalen 737 kg CO2/t
2) 

Betonmortel C30/37 (CEMIII) 197 kg CO2/m
3 2) 

Betonmortel C45/55 (CEMI-CEMIII) 271 kg CO2/m3 2) 

Onderwaterbeton C30/37 237 kg CO2/m3 2) 

Geotextiel (Polyamide 11) 4.200 kg CO2/t 3) 

Literatuurbonnen: 1) Environmental Life Cycle Inventory of Portland Cement Concrete (Revised July, 2002). Omdat zand de 
meerderheid van de categorie grind, zand en grond is, is alles als zand gerekend, 2) Dubocalc, 3) Application of Eco-Profile 
Methodology to Polyamide11 (Devaux et al.) waarbij we aannemen dat het niet bio-afbreekbaar is (7.000 kg CO2/t minus de 
emissiefactor van hernieuwbare wonderolie van 2.800 kg CO2/t), maar wel recyclebaar conform Polyamide 6  

 

De totale scope 3-emissie is 185 kton CO2. In Figuur 2-5 staat een uitsplitsing naar de belangrijkste 

materialen.Hoewel zand een lage CO2-emissiefactor heeft, is de bijdrage toch het hoogst (54 kton CO2) 

vanwege de grote benodigde hoeveelheden. De CO2-emissie wordt uiteindelijk veroorzaakt door 

Dieselmotoren bij winning en transport. Staal (46 kton CO2) en beton (41 kton CO2) geven ook een 

belangrijke bijdrage. Voor geotextiel, een materiaal dat ondermeer als funderingswapening kan worden 

ingezet, geldt dat de hoeveelheid benodigd materiaal ten opzichte van de andere materialen bescheiden 

is, maar door de hoge CO2-emissiefactor is de bijdrage alsnog 37 kton CO2. Overige bronnen van CO2-

emissie zijn asfalt, verschillende steensoorten en elektriciteit2.  

 

 

Figuur 2-5: CO2-emissie Blankenburgverbinding (kton CO2) 

 

                                                      
2 Elektriciteit voor eigen gebruik van DEME valt onder scope 2. Het betreft echter elektriciteit voor het consortium aan ketenpartners. 
Daarom is deze post wel meegenomen. De bijdrage is <1% van het totaal. 


