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ALGEMENE INLEIDING

Jan Kuipers Nunspeet B.V. (JKN) is fabrikant en leverancier van
producten zoals straatmeubilair, fietsenoverkappingen, fietsparkeersystemen, beglazingsconstructies, staalconstructies, unitbouw en
bedrijfsgebouwen. ProRail is een belangrijke en grote afnemer, vooral
van diverse typen fietsenrekken.
JKN werkt al jaren aan het verduurzamen van haar productie en
producten. ProRail is per 1 december 2009 met de CO2-prestatieladder
gestart. Om richting ProRail op transparante wijze te kunnen aantonen
dat JKN echt werk maakt van het verduurzamen van haar activiteiten
heeft JKN inmiddels niveau 3 van de CO2 prestatieladder gehaald. JKN
wil haar goede relaties met leveranciers nu omzetten in een ambitieuze
ketengerichte aanpak om haar producten nog verder te verduurzamen.
Daarom is besloten om activiteiten te ondernemen voor het behalen van
niveau 5.
CO2 ketenanalyse
Om aan de eisen van niveau 4 en 5 te kunnen voldoen heeft JKN DHV
gevraagd om twee ketenanalyses van GHG-genererende activiteiten uit
te voeren conform de eisen die daaraan zijn gesteld. Hiervoor dienen alle
emissies te worden gekwantificeerd die het (in)directe gevolg zijn van de
activiteiten van JKN. Tenminste één van de analyses dient daarbij
professioneel ondersteund of becommentarieerd te worden door een
bekwaam, erkend en onafhankelijk kennisinstituut. JKN heeft besloten
om een tweetal ketenanalyses van belangrijke producten door DHV – als
onafhankelijk kennisinstituut – te laten uitvoeren.
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Etagerek (A) en Overkapping (B)
Aan ProRail levert JKN vooral etagerekken (A) en overkappingen (B)
voor het stallen van fietsen. Van de overkappingen van JKN – die in alle
soorten en maten geleverd kunnen worden – blijkt de dubbelzijdige
overkapping (NS-kap/DZ/4) voor in totaal 64 fietsen, het meest verkocht
te zijn. Van de etagerekken – die ook in alle soorten en maten geleverd
kunnen worden – wordt het dubbelzijdige etagerek (M155/15/16) voor in
totaal 31 fietsen het meest toegepast omdat dit rek de langste ligger
heeft. Omdat deze twee type producten het meest dominant zijn in
termen van verkoopcijfers, en omdat ProRail hier de grootste klant is, is
gekozen om juist voor deze producten een ketenanalyse uit te voeren.
Leeswijzer
De twee ketenanalyses van het etagerek en de overkapte stalling worden
in deze rapportage los van elkaar gerapporteerd in twee delen; Etagerek
(A) en Overkapping (B). De aanpak van de beide analyses zijn
gebaseerd op de volgende zes stappen:
1) omschrijving van de functionele eenheid
2) het in kaart brengen van de waardeketens van het product,
3) het bepalen van de relevante emissiebronnen in scope 3,
4) identificatie van partners en relevante ketenpartners in de keten,
5) kwantificering van de emissies binnen scope 3,
6) reductiedoelstelling en -maatregelen i.s.m. ketenpartners.
Verantwoording
In de bijlagen 1 t/m 3 zijn overzichtstabellen opgenomen van de gebruikte
data. In bijlage 4 vindt u een validatie van de gebruikte data en methoden
en de expert review van DHV.
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DEEL A – ETAGEREK
1

FUNCTIONELE EENHEID

Om de CO2 emissies in scope 3 van een etagerek te berekenen dient de
functionele eenheid en bijbehorende systeemgrens voor de analyse
bepaald te worden. Deze is in het tekstblok hieronder gedefinieerd.
Functionele eenheid
Etagerek – voor het geordend stallen van fietsen. Er is gekozen voor een
dubbelzijdig etagerek (artikelcode: M155/15/16) voor in totaal 31 fietsen op ca.
9 m2. De etagerekken zijn eigen (technische) ontwerpen van JKN. De rekken
worden geleverd met 5 jaar garantie en een technische garantie van 15 jaar
mits jaarlijks onderhoud wordt uitgevoerd.

De rapportage van de uitgevoerde ketenanalyse is opgebouwd aan de
hand van onderstaande hoofdstukken:
–
–
–
–
–

een schets van waardeketen met bijbehorende systeemgrenzen (H2),
een toelichting op de verschillende stromen en processtappen (H3),
een overzicht van de belangrijkste ketenpartners (H4),
de resultaten van de CO2 ketenanalyse (H5),
doelstelling en maatregelen voor reductie van de CO2 footprint (H6).

Jan Kuipers Nunspeet/CO2 ketenanalyses
MD-AF20101116

24 augustus 2010, versie definitief
-4-

DHV B.V.

2

SCHETS VAN DE WAARDEKETEN

Op hoofdlijnen bestaan etagerekken van JKN uit (verzinkte) stalen
onderdelen (incl. een gasveer), enkele kunststof- of rubberdelen en
verschillende bevestigingsmiddelen. Vanuit het perspectief van CO2 zijn
de staalproductie, het thermisch verzinken én de benodigde elektriciteit
voor de daadwerkelijke productie van de rekken de belangrijkste
onderdelen van de keten. De keten is op hoofdlijnen weergegeven in
onderstaand
figuur.
De
analyse
wordt
uitgevoerd
vanaf
grondstofproductie tot en met de montage. Het meegeleverde
onderhoudsadvies is het laatste wat binnen de invloedssfeer van JKN
valt.

Doordat het plaatsen van de rekken in 98% van de gevallen nieuwbouw
betreft, heeft JKN zeer beperkte invloed op de wijze van afdanking /
hergebruik (aannemer levert het ‘schoon’ op). Wel wordt bij ombouwen
van bestaande stallingen alle bestaande materialen zoveel mogelijk
hergebruikt. De stallingen worden na reiniging opnieuw gebruikt. Dit is
echter een nauwelijks significant onderdeel van de activiteiten in de
keten.

Figuur A1 – Waardeketen etagerek (M155/15/16)
Assemblage en bewerking

Grondstoffen

Montage en gebruik

RVS onderdelen
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3

TOELICHTING STROMEN EN PROCESSEN

gelaten. De activiteiten zijn opgenomen in de paragraaf Montage en
gebruik (§ 3.4).

3.1
De productie van grondstoffen en (half)fabrikaten leiden tot CO2 emissies
als gevolg van activiteiten ten behoeve van de winning / het delven van
grondstoffen het transport naar de fabriek en de activiteiten en
(bewerkings)processen van materialen of halffabrikaten in de fabriek zelf.
Alle emissies van winning tot en met de poort van de fabriek zijn
meegenomen en beschreven in de paragraaf Grondstoffen (§ 3.1).
Transportbewegingen van grondstoffen of halffabrikaten van
bovengenoemde bedrijven naar JKN of naar andere bedrijven leiden ook
tot CO2 emissies. Alle transportbewegingen tussen de leveranciers en
JKN en van JKN naar de klant zijn apart bekeken in de paragraaf
Transport (§ 3.2).
Naast transport en productie van grondstoffen leiden de eigen activiteiten
van JKN ook tot CO2 emissies. Denk hierbij aan emissies als gevolg van
de productie van de benodigde energie voor het boren, lassen en
verwarmen van de fabriekshal. Ook de activiteiten die JKN niet zelf doet
zoals thermisch verzinken en zetten van verschillende onderdelen leiden
tot significante emissies. Deze zijn opgenomen in de paragraaf
Assemblage en bewerking (§ 3.3).
Tot slot leiden de activiteiten ten behoeve van de daadwerkelijke
montage, installatie en onderhoud van de rekken tot de nodige CO2
emissies. Met uitzondering van het transport van materialen en
installateurs naar de bouwplaats zijn deze verder buiten beschouwing
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Grondstoffen

Staal
Veel stalen onderdelen worden door JKN zelf gemaakt met behulp van
zwart staal (d.w.z. zonder oppervlaktebewerking). JKN gebruikt hiervoor
standaard staal S235. Het staal wordt door JKN verwerkt tot
verschillende onderdelen. In totaal wordt per etagerek ca. 840 kg staal
ingezet (dit is inclusief een hoofdzakelijk stalen gasveer en diverse stalen
bevestigingsmiddelen). Voor de productie van staal S235 is uitgegaan
van warm walsen. De stalen bevestigingsmiddelen (bouten, moeren en
sluitringen) dienen daarbij nog gedraaid te worden.
RVS
Voor de installatie van de rekken worden veel verschillende schroeven,
bouten, sluitringen en andere kleine onderdelen van RVS 304/A2 ingezet.
In totaal wordt per etagerek ca. 13 kilo aan RVS onderdeeltjes gebruikt.
Zink
Om alle stalen onderdelen te conserveren is een aanzienlijke
hoeveelheid van ca. 65 kg zink nodig. Hier is uitgegaan van primair
geproduceerd zink, dat wordt aangebracht volgens de NEN-EN-ISO 1461
in een Europese verzinkerij. Daarbij wordt 9% van het zink gerecycled,
dwz dat de resten uit de zinkbaden worden teruggewonnen en opnieuw
ingezet. Deze recycling leidt tot een verminderde inzet van primair zink in
het proces, wat is verdisconteerd in de analyse.
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Kunststof (onderdelen)
Voor de productie van het etagerek zijn verschillende (kleine) kunststof
onderdelen nodig. De handgrepen worden ten behoeve van thermisch
comfort van gebruikers gecoat met plascoat (thermoplast). Synthetisch
rubberen (Delrin) stootkussens gaan slijtage van de looprollen tegen en
een licht nylon glijlager zorgt voor een goed lopende wielhouder.

3.2

Assemblage en bewerking

Productie onderdelen
JKN gebruikt ongecoat, zgn. zwart staal om veel verschillende
onderdelen te maken. Enkele zware stalen onderdelen zijn: de
uittrekgoot, bok, ligger, geleidegoot, wielgleuf, hefboom, etc. Hiervoor zijn
verschillende bewerkingsstappen nodig zoals; knippen, ponsen, boren,
lassen, etc. In totaal kost de productie van één dubbelzijdig etagerek ca.
3
1
136 kWh elektriciteit en ca. 6 m gas . Dit is exclusief benodigde energie
voor de kantoren (overhead) maar inclusief alle productie-energie die
binnen de fabriekshal wordt gebruikt.
Zetten onderdelen
Sommige stalen onderdelen / platen dienen gezet of bewerkt te worden.
Deze bewerkingen worden niet door JKN zelf gedaan. In totaal wordt van
de 840 kg ca. 420 kg staal gezet te worden door een derde partij.

1

De bijbehorende emissies hebben een overlap met de emissies binnen
scope 1 en/of 2 van JKN, maar vormen een relevant onderdeel van de
keten.
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Conserveren onderdelen
Omdat de rekken buiten staan en onderhevig zijn aan diverse
weersomstandigheden laat JKN alle stalen onderdelen met uitzondering
van de handgreep, thermisch verzinken. De bijbehorende procesenergie
is inbegrepen bij § 3.1: Grondstoffen – zink.
Naast het thermisch verzinken van de stalen onderdelen worden de
handgrepen geconserveerd met plascoat (thermoplast). Hiervoor is
echter heel weinig energie nodig en deze is dus buiten de analyse
gehouden.

3.3

Transport

Het transport van de diverse grondstoffen naar de verschillende
productiebedrijven is meegenomen in de productie van de grond- en
hulpstoffen. Voor het transport van de diverse bedrijven naar JKN is
uitgegaan van een gemiddelde afstand van 100 km met een middelzware
vrachtwagen 10-20 ton. Voor het transport van onderdelen van JKN open neer naar de verzinkerij of plaatwerkerij in Kampen voor het zetten
en/of conserveren is aangenomen dat het staal 60 km met een
middelzware vrachtwagen heen en terug wordt getransporteerd.
Naast transport van de onderdelen zelf zijn ook de transportbewegingen
van de monteurs van JKN of ingehuurde monteurs, meegenomen. Voor
de reisafstand van monteurs voor montage en installatie is uitgegaan van
1
200 km (100 km heen en 100 km terug) met één bestelbus . Indien de
monteurs verder dan 125 km of 1,5 uur moeten reizen dan overnachten
ze indien nodig ter plaatse.
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3.4

Montage en gebruik

Gebruik en onderhoud
JKN levert een technische garantie van 15 jaar onder voorbehoud van
jaarlijkse controle en het onderhoud van de looprollen en de
gasdrukveren. Het onderhoud bestaat uit het jaarlijks reinigen en
bewegen van de looprollen en gasdrukveren, zodat het systeem goed
kan blijven bewegen. De bijbehorende activiteiten zijn buiten de
vergelijking gehouden, omdat de relevantie gering is en niet vaststaat of
dit onderhoud ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

4

OVERZICHT KETENPARTNERS

JKN maakt voor de productie van de etagerekken gebruik van vaste
leveranciers, onderaannemers en partners. JKN onderhoudt goede
relaties met leveranciers, waarbij onderdelen en processen specifiek voor
JKN worden ontwikkeld door samenwerking tussen JKN en leveranciers.
Het gaat in veel gevallen niet om standaard koopdelen, omdat het een
uniek, eigen ontwerp van JKN betreft. De belangrijkste leveranciers zijn;
- staalleverancier
- verzinkerij
- bevestigingsmiddelen
- energie

 IJzerleeuw (Zwolle), Arcelor mittal (Born)
 Verzinkerij Kampen (Kampen)
 o.a. Nestinox (Best)
 Trianel Energie

Naast bovenstaande leveranciers is ProRail als afnemer en gebruiker
natuurlijk één van de belangrijkste ketenpartners voor JKN.

Jan Kuipers Nunspeet/CO2 ketenanalyses
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5

RESULTATEN KETENANALYSE

Uit de analyse blijkt dat het grootste deel van de emissies het gevolg is
van de productie van grondstoffen. Vooral het gebruik van staal en zink
leidt tot veel CO2-emissies. Emissies als gevolg van transportbewegingen
zijn nauwelijks significant. De resultaten worden weergegeven per
ketenonderdeel in Figuur 2 en per proces in Tabel 1.

CO2 emissies per hoofdactiviteit
A ssemblage,
105.4

Transpo rt, 27.6
M o ntage en
gebruik, 0.0

Tabel A1 - Resultaten ketenanalyse etagerek (M155/15/16)
kg CO2 eq

%

1,930.5

74%

Zink (incl verzinken)

356.4

14%

RVS onderdelen

108.2

4%

Plascoat

0.3

0%

Delrin/Nylon

3.1

0%

27.6

1%

29.0

1%

Onderdeel
Grondstoffen
Staal

Transport
Transport (→ JKN)
Assemblage en bewerkingen
Zet-/plaatwerk (extern)
1

Electra (intern)

65.6

3%

1

Gas (intern)

10.7

0%

Transport (JKN ↔ JKN)

14.9

1%

Montage en installatie
Transport (JKN → bouwplaats)

27.6

1%

Transport (JKN ↔ JKN)1

43.0

2%

0.0

0%

2,617.0

100%

Montage en gebruik
Gro ndsto ffen,
2,398.5

Totaal kg CO2-eq

Figuur A2 – Verdeling CO2 emissies van etagerek
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JKN is momenteel in overleg met een andere leverancier over de inkoop
van groene stroom.

6

REDUCTIEDOELSTELLING EN MAATREGELEN

Doelstelling
JKN heeft zich tot doel gesteld om binnen de keten 5% CO2 te reduceren
in 2014 ten opzichte van de huidige situatie (basisjaar 2009).
Om de CO2 impact van het fietsenrek te reduceren worden de volgende
maatregelen overwogen:

● De impact van transportbewegingen op de totale CO2 emissie is relatief
laag maar kan uiteraard beperkt worden door de logistiek (nog) slimmer
te organiseren of leveranciers dichter bij ‘huis’ te vinden.
● De productie van dubbelzijdige rekken per plaats is veel efficiënter in het
materiaalgebruik, waardoor dubbelzijdige rekken de voorkeur genieten
boven enkelzijdige rekken. JKN adviseert het gebruik van dubbelzijdige
rekken richting opdrachtgevers.

● Voor de etagerekken zitten er vooral mogelijkheden in het
materiaalgebruik van het ontwerp, d.w.z. het staal en het verzinken. Een
“lichter” ontwerp of een andere manier van conserveren zijn
mogelijkheden om de CO2 impact te reduceren. JKN werkt momenteel
aan een nieuw ontwerp.
● Het gebruik van “secundair” zink in de verzinkerij is ook een manier om
de impact van zink te reduceren. De verzinkerij werkt voornamelijk met
primair zink. JKN voert gesprekken met de verzinkerij om het aandeel
primair zink te verminderen.
● Het inkopen van groene stroom heeft ook een belangrijk effect op de CO2
uitstoot van elektriciteitsgebruik. Op dit moment wordt grijze stroom
geleverd met een CO2 emissie van 481 gram per kWh (volgens
stroometiket van de leverancier). Voor groene stroom is dit in principe 0.

Jan Kuipers Nunspeet/CO2 ketenanalyses
MD-AF20101116

24 augustus 2010, versie definitief
- 10 -

DHV B.V.

DEEL B – OVERDEKTE STALLING
1

FUNCTIONELE EENHEID

Om de CO2 emissies in scope 3 van een overdekte stalling te berekenen
dient de functionele eenheid en bijbehorende systeemgrens van de
analyse bepaald te worden. De systeemgrens wordt beargumenteerd
vastgelegd in H2 en H3, de definitie van de functionele eenheid vindt u in
het tekstblok hieronder.

Functionele eenheid
Overdekte stalling – het veilig en beschermd stallen van fietsen waardoor
fietsen aantrekkelijker wordt gemaakt voor (OV) reizigers. Er is in deze studie
gekozen voor een dubbelzijdige stalling met bijbehorende overkapping
(artikelcode: NS-kap/DZ/4) voor in totaal 64 fietsen op ca. 50 m2. De
overkapping en geïntegreerde stalling wordt geleverd met 10 jaar garantie en
een technische garantie van 20 jaar mits op de juiste wijze onderhouden.

De rapportage van de uitgevoerde ketenanalyse is opgebouwd aan de
hand van onderstaande hoofdstukken:
–
–
–
–
–

een schets van waardeketen met bijbehorende systeemgrenzen (H2),
een toelichting op de verschillende stromen en processtappen (H3),
een overzicht van de belangrijkste leveranciers / ketenpartners (H4),
de resultaten van de CO2 ketenanalyse (H5),
doelstelling en maatregelen voor reductie van de CO2 footprint (H6)
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2

SCHETS VAN DE WAARDEKETEN

Doordat het plaatsen van de rekken in 98% van de gevallen nieuwbouw
betreft, heeft JKN zeer beperkte invloed op de wijze van afdanking /
hergebruik (aannemer levert het ‘schoon’ op). JKN geeft voor het gebruik
een onderhoudsadvies mee (reiniging), maar heeft hier verder weinig
invloed op. Bij tijdelijke overcapaciteit stalt JKN de overtollige rekken en
overkappingen tijdelijk in de een speciaal depot waarna deze, na
reiniging, opnieuw kunnen worden ingezet. Deze maatregel is echter niet
meegenomen in deze analyse omdat het niet veelvuldig voorkomt.

De overkappingen van JKN bestaan op hoofdlijnen uit; staal en
aluminium voor de constructie, beton voor de fundering, glas voor de
overkapping, kunststof poedercoating voor conservering en diverse RVS
bevestigingsmiddelen. De waardeketen van de overdekte stalling is op
hoofdlijnen weergegeven in figuur 2. De analyse wordt uitgevoerd vanaf
grondstofproductie tot en met de montage en het gebruik. Voor het
gebruik zijn de emissies ten gevolge van de verlichting meegenomen.

Figuur B1 – Waardeketen overdekte stalling (NS-kap/DZ/4)
Grondstoffen

Montage en gebruik

Bewerking / assemblage

Glas

Productie door JKN

Transport

Transport

Transport

Aluminium

Transport

Staal en RVS
Installatie

Gebruik

Kunststof (onderdelen)
Bewerken (poedercoaten,
Zink (conservering)

verzinken, snijden, etc)

Hergebruik
/ sloop

Beton & toebehoren
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3

TOELICHTING STROMEN EN PROCESSEN
3.1

De productie van grondstoffen en (half)fabrikaten leiden tot CO2 emissies
als gevolg van activiteiten ten behoeve van de winning / het delven van
grondstoffen het transport naar de fabriek en de activiteiten en
(bewerkings)processen van materialen of halffabrikaten in de fabriek zelf.
Alle emissies van winning tot en met de poort van de fabriek zijn
meegenomen en beschreven in de paragraaf Grondstoffen (§ 3.1).
Transportbewegingen van grondstoffen of halffabrikaten van
bovengenoemde bedrijven naar JKN of naar andere bedrijven leiden ook
tot CO2 emissies. Alle transportbewegingen tussen de leveranciers en
JKN en van JKN naar de klant zijn apart bekeken in de paragraaf
Transport (§ 3.2).
Naast transport en productie van grondstoffen leiden de eigen activiteiten
van JKN ook tot CO2 emissies. Denk hierbij aan emissies als gevolg van
de productie van de benodigde energie voor het boren, lassen en
verwarmen van de fabriekshal. Ook de activiteiten die JKN niet zelf doet
zoals thermisch verzinken en zetten van verschillende onderdelen leiden
tot significante emissies. Deze zijn opgenomen in de paragraaf
Assemblage en bewerking (§ 3.3).
Tot slot leiden de activiteiten ten behoeve van de daadwerkelijke
montage, installatie en onderhoud van de rekken tot de nodige CO2
emissies. Het transport van materialen en installateurs naar de
bouwplaats en het gebruik van de verlichting worden beschouwd als
relevant. Het onderhoud is buiten beschouwing gelaten. De activiteiten
zijn opgenomen in de paragraaf Montage en gebruik (§ 3.4).
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Grondstoffen

Beton en toebehoren
Voor de fundering van de constructie is ca. 3.900 kg beton nodig. De
constructie wordt door verschillende leveranciers aangeleverd. Zij
gebruiken o.h.a. CEM I (portlandcement), zand, kalksteen (4-14), RVS
ankers en wapeningsstaal. Voor de wapening is 43 kg staal nodig en 13
kg RVS voor de ankers.
Staal
Voor de constructies van de overkapping wordt veel staal gebruikt, in
totaal ca. 1.350 kg (S235). Het merendeel van het staal wordt gebruikt
voor de staanders, de zogenaamde Tulips, de goot en enkele stangen.
Voor de productie van staal S235 is uitgegaan van warm walsen. De
stalen bevestigingsmiddelen (bouten, moeren en sluitringen) dienen
gedraaid te worden.
RVS
Naast staal worden ook veel RVS (onderdelen) gebruikt voor de
assemblage van de overkapte stalling. Voor alle schroeven, bouten,
sluitringen, andere kleine onderdelen wordt in totaal ca. 19 kg RVS
304/A2 gebruikt. Naast de onderdelen worden nog diverse andere stalen
onderdelen gebruikt, o.a. voor de samengestelde goot. In totaal wordt
daarmee 60 kg RVS gebruikt voor de stalling (incl 13 kg RVS
betonankers).
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Aluminium
In totaal wordt 408 kg aan aluminium (onderdelen) gebruikt, die
hoofdzakelijk bij 1 leverancier worden ingekocht. Deze levert alle zware
onderdelen waaronder de dakranden (184 kg), de uithouders (143 kg) en
scharnierdelen (41 kg).
Glas
Voor de dakconstructie is in totaal ca. 870 kg gehard glas nodig. Dit glas
wordt in China geproduceerd, vervolgens per schip vervoerd en door een
importeur geleverd aan JKN. Het glas wordt na productie onderworpen
aan een zogenaamd heat soak proces, wat beschreven staat in NEN-EN
14179.
Conservering
Al het staal wordt thermisch verzinkt en gepoedercoat. Gemiddeld
hanteert JKN in haar contracten met de leveranciers een pick up ratio
van 8% waardoor in totaal ca. 92 kg zink nodig is. Uitgangspunt is het
aanbrengen van een laag van 80 micron. Daarnaast wordt ook ca. 21 kg
poedercoating (polyester) gebruikt.
Kunststof (onderdelen)
In totaal wordt voor de overkapping bijna 11 kg rubber gebruikt en 12 kg
kunststoffen. Het meeste rubber wordt gebruikt om het glas met rubber
strips op zijn plek te houden. Het zwaarste kunststof onderdeel zijn de
polycarbonaat lichtkappen van samen bijna 9 kg. Het overige deel van de
kunststoffen bestaat uit kleine onderdelen zoals doppen, band, ring,
wartel, etc..
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Zink
Om alle stalen onderdelen te conserveren is een aanzienlijke
hoeveelheid van ca. 92 kg zink nodig. Hier is uitgegaan van primair
geproduceerd zink, dat wordt aangebracht volgens de NEN-EN-ISO 1461
in een Europese verzinkerij. Daarbij wordt 9% van het zink gerecycled,
dwz dat de resten uit de zinkbaden worden teruggewonnen en opnieuw
ingezet. Deze recycling leidt tot een verminderde inzet van primair zink in
het proces, wat is verdisconteerd in de analyse.

3.2

Assemblage en bewerking

Productie JKN (knippen, ponsen, boren, lassen, etc)
Veel, voornamelijk stalen onderdelen van de overkapping worden door
JKN zelf op maat gemaakt. Vooral het lassen (MIG lassen) en het boren
kost energie in de vorm van elektriciteit. In totaal is per overkapping ca.
2
3
2
87 kWh elektra nodig en 13 m gas voor het verwarmen van de hal,
(dus exclusief energiegebruik van de katoren van JKN).
Verzinken
Omdat de rekken buiten staan en onderhevig zijn aan diverse
weersomstandigheden laat JKN alle stalen onderdelen thermisch
verzinken. In totaal wordt hiervoor 92 kg zink gebruikt.

2

De bijbehorende emissies hebben een overlap met de emissies binnen
scope 1 en/of 2 van JKN, maar vormen een relevant onderdeel van de
keten.
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3.4
Poedercoaten
Verschillende onderdelen worden (na het verzinken) geconserveerd door
het aanbrengen van een laag poedercoating. In totaal worden 17
onderdelen gecoat waarvoor in totaal ca. 21 kg poedercoat voor nodig is.
Er is in de analyse uitgegaan van coaten met een polyester coating.

3.3

Transport

Montage en gebruik

Gebruik en onderhoud
De geïntegreerde 16 x 18W lampen in de lichtstrip gebruiken tijdens
avonduren elektriciteit en worden geschakeld met de openbare
verlichting. Uitgaande van de reguliere standaard voor niet gedimde
openbare verlichting van 4100 branduren is jaarlijks in totaal ca. 1180
kWh elektriciteit nodig. Over de gebruiksduur van 20 jaar is dit ruim 23
MWh.

Nationaal transport
Voor de aanvoer van alle grondstoffen binnen Nederland is aangenomen
dat er gemiddelde afstanden van 100 km van de betreffende fabriek naar
JKN wordt afgelegd in een middelzwaar vrachtvoertuig 10-20 ton. In
totaal wordt 6700 kg van binnen Nederland aangeleverd.
Naast transport van de grondstoffen en onderdelen zijn ook de
transportbewegingen van de monteurs van JKN of ingehuurde monteurs,
meegenomen. Voor de montage en installatie van de overkapte stalling
(64 fietsen) is uitgegaan dat monteurs gezamenlijk van en naar de
2
bouwplaats reizen (totaal 400 km) met een bestelbus.
Internationaal
Het transport van het glas per schip (150 TUE (Twenty feet Equivalent
Unit)) uit China (9000 km) leidt tot significante CO2 emissies. Daarnaast
leidt het transport van tulips uit Tsjechië (800 km) tot aanzienlijke
emissies. Beide zijn als zodanig apart meegenomen.
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4

OVERZICHT KETENPARTNERS

De overkappingen bestaan uit zeer veel verschillende onderdelen. JKN
maakt daarom voor de productie van de overkappingen gebruik van veel
verschillende ketenpartners en leveranciers. De belangrijkste
leveranciers zijn;
- tulip fietsenrek
- staal
- RVS onderdelen
- verzinkerij
- kunststof onderdelen
- energie

 o.a. Velopa (Leiderdorp)
 IJzerleeuw (Zwolle), Arcelor mittal (Born)
 o.a. Nestinox (Best)
 Verzinkerij Kampen (Kampen)
 o.a. Cito Benelux (Zevenaar)
 Trianel Energie

Naast bovengenoemde vaste toeleveranciers en partners is ProRail als
een van de grootste klanten natuurlijk een belangrijke ketenpartner
binnen deze keten. Het ontwerp van de overkappingen is in handen van
ProRail. Dit betekent dat JKN op eigen gelegenheid geen wijzigingen in
het product kan aanbrengen voor het realiseren van CO2 reductie.
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5

RESULTATEN KETENANALYSE

De productie van basismaterialen zoals staal, aluminium, glas en beton
leveren de belangrijkste bijdragen aan de CO2 footprint. Aluminium heeft
per kg een relatief hoge CO2-impact en levert dus ook in kleinere
hoeveelheden een belangrijke bijdrage. De impact van het beton wordt
vooral bepaald door het type cement.
De totale verzameling van (inter)nationale transportactiviteiten levert ook
een significante bijdrage van > 10%. Dit is vooral het gevolg van de
internationale transporten uit Tsjechië (Tulip fietsenrek) en China
(glasplaten).
Opvallend is ook de bijdrage van het poedercoaten, omdat dit een relatief
materiaal- en energie-intensief proces is.
Een zeer relevant onderdeel van de productketen is het gevolg van het
gebruik van de verlichting in de overkapping. Uitgaande van een
levensduur van 20 jaar en een verwaarloosbare bijdrage van onderhoud,
zal het gebruik van elektriciteit voor verlichting bijna 50% van de totale
CO2-impact bedragen. De resultaten zijn weergegeven in tabel 2 en het
figuur op de volgende pagina.
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Tabel B1 – Resultaten ketenanalyse overkapte fietsenstalling incl.
verlichting (NS-kap/DZ/4)
Onderdeel

kg CO2 eq

%

Grondstoffen
Staal

3,075

14%

Verzinken (incl. zink)

504

2%

RVS onderdelen

415

2%

Poedercoaten (incl coating)

988

5%

52

0%

452

2%

Kunststof & rubber
Beton (incl wapening)
Glas (gehard en heat soaked)
Aluminium

997

5%

3,767

17%

Als een verdeling wordt gemaakt op basis van de hoofdcategorieën:
grondstoffen, transport, assemblage en montage en gebruik dan wordt
duidelijk dat de CO2 emissies met name het gevolg zijn van gebruik van
elektriciteit en de productie van basismateriaal / grondstoffen.

CO2 emissies per hoofdcategorie in kg

Grondstoffen
, 10249
Gebruik, 9753

Transport
Transport NL (→ JKN)

155

1%

Transport BL (→ JKN)

827

4%

407

2%

Electra (intern)

42

0%

Gas (intern)2

23

0%

19

0%

288

1%

9,753

45%

21,764

100%

Assemblage en bewerking
Plaatwerk (extern)
2

Montage en gebruik
Transport (JKN → bouwplaats)
2

Transport (JKN ↔ JKN)
Gebruik (verlichting)
Totaal kg CO2-eq

Transport,
1289

Assemblage,
472

Figuur B2 – Verdeling CO2 emissies van overkapping
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6

REDUCTIEDOELSTELLING EN MAATREGELEN

Doelstelling
JKN heeft zich tot doel gesteld om binnen de keten 5% CO2 te reduceren
in 2014 ten opzichte van de huidige situatie (basisjaar 2009). Indien in
deze keten samen met de opdrachtgever productwijzigingen doorgevoerd
mogen worden heeft JKN zich tot doel gesteld om binnen de keten 10%
CO2 te reduceren in 2014 ten opzichte van de huidige situatie (basisjaar
2009).

●

Betonpoeren (betonsokkel) alleen op basis van hoogovencement. Door
portlandcement te vervangen door hoogovencement, wat een deel van
de betonleveranciers kan aanbieden, kunnen de bijbehorende emissies
bijna met een factor 2 verlaagd worden.

●

Verlichting aanpassen. Zoals te zien is in de resultaten drukt het
energiegebruik als gevolg van verlichting zwaar op de CO2 impact (45%).
Nu wordt voor de verlichting 16 stuks 18 watt lampen gebruikt. Door deze
bijvoorbeeld te vervangen door LED verlichting kan het energiegebruik
vermoedelijk met ca. 50% gereduceerd worden.

Om de CO2 impact van de fietsenstalling te reduceren worden de
volgende maatregelen overwogen:
●

Andere wijze van conserveren. Nu wordt veel staal nog thermisch
verzinkt waarna het vaak ook nog wordt gepoedercoat. Mogelijk kan met
minder of andere type conservering de impact verlagen. JKN is in
gesprek met de leveranciers hierover.

●

Aluminium onderdelen vervangen door kunststof. Aluminium kent een
zeer energie intensief en daarmee ook CO2 intensief productieproces.
Voor verschillende onderdelen kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het
gebruik van biocomposieten of gerecycled kunststof.

●

Internationaal transport beperken. Nu wordt het glas uit China en de
etagerekken uit Tsjechië geïmporteerd waarvoor veel transportenergie
benodigd is. Indien het glas en het rek uit meer nabijgelegen plaatsen
gehaald kan worden is de potentiële besparing 5% op de totale CO2
emissie.
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BIJLAGE 1

REKENSHEET (ETAGEREK - A)

Onderdeel

kg CO2 eq

%

hoeveelheid

1,930.5

74%

839.37

kg

Zink (incl verzinken)

356.4

14%

65.47

kg

RVS onderdelen

108.2

4%

13.26

kg

Plascoat

0.3

0%

0.14

kg

Delrin/Nylon

3.1

0%

0.36

kg

27.6

1%

92

29.0

1%

Electra (intern)

65.6

Gas (intern)
Transport (JKN ↔
JKN)

10.7

eenheid

opmerking

Grondstoffen
Staal

Transport
Transport (→ JKN)
Assemblage en bewerkingen
Zet-/plaatwerk
(extern)

Montage en installatie
Transport (JKN →
bouwplaats)
Transport (JKN ↔
JKN)
Montage en gebruik
Totaal kg CO2-eq
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tkm

uitgegaan van gemiddelde transportafstand van 100 km
(fabriek → JKN)

414.93

kg

bij benadering wordt 50% van het staal gezet

3%

136.40

kWh

gebaseerd op eigen berekeningen

0%

6

m3

14.9

1%

50

tkm

gebaseerd op eigen berekeningen
uitgegaan van transportafstand van 60 km (kampen ↔
nunspeet)

27.6

1%

91.86

tkm

43.0

2%

200.00

km

0.0

0%

0

2,617.0

100%

gebaseerd op gemiddelde tranportafstand van 100km (JKN
→bouwplaats)
gebaseerd op gemiddelde transportafstand van 200 km voor 2
installateurs in 1 bus (JKN ↔ bouwplaats)
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BIJLAGE 2

REKENSHEET (OVERKAPTE STALLING – B)

kg CO2
eq

%

hoeveelheid

3,075

14%

1,309.68

kg

Zink (incl verzinken)

504

2%

92.52

kg

RVS onderdelen
Poedercoaten (incl
coating)

415

2%

59.24

kg

988

5%

21.47

kg

Onderdeel

eenheid

Opmerking

Grondstoffen
Staal

Kunststof & rubber

Productie van zink en het proces van de verzinkerij

52

0%

4.54

kg

452

2%

3,933.25

kg

uitgegaan van portlandcement

997

5%

870.42

kg

Heat soak” proces berekend op basis van de norm NEN-EN 14179.

3,767

17%

408.18

kg

Transport NL (→ JKN)

155

1%

517

tkm

Transport BL (→ JKN)

827

4%

8,364

tkm

uitgegaan van gemiddelde transportafstand van 100 km (fabriek →
JKN)
1) uitgegaan van transportafstand voor 870 kg glas over 9000 km
(fabriek Shanghai → JKN)
2) uitgegaan van transportafstand voor 675 kg aluminium onderdelen
over 800 km (fabriek Tsjechië → JKN)

407

2%

652.28

kg

extrusie en plaatwalsen van aluminium, zetten van staal en draaien
RVS onderdelen

Electra (intern)

42

0%

87.04

kWh

gebaseerd op eigen berekeningen JKN

Gas (intern

23

0%

12.80

m3

gebaseerd op eigen berekeningen JKN

Transport (JKN →

19

0%

671.78

tkm

gebaseerd op gemiddelde transportafstand van 6720 kg over 100 km

Beton (incl wapening)
Glas (gehard en heat
soaked)
Aluminium
Transport

Assemblage en bewerking
Plaatwerk (extern)

Montage en
gebruik

bouwplaats)
Transport (JKN ↔ JKN)
Montage en gebruik
(verlichting)
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(JKN →bouwplaats)
288

1%

400.00

km

9,753

45%

23616

kWh

gebaseerd op gemiddelde transportafstand van 400 km voor 2
installateurs in 1 bus over 2 dagen (JKN ↔ bouwplaats)
uitgegaan van 4100 branduren/jaar (Handleiding Energielabeling
Openbare Verlichting, NSVV, 2010) gedurende hele levensduur van
20 jaar
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BIJLAGE 3

CO2 EMISSIEFACTOREN EN BRONVERMELDINGEN

Primair is gebruik gemaakt van de emissiefactoren zoals gegeven door ProRail in het document: De CO2 prestatieladder – Het Certificeren (deel 3). Indien er hier geen
CO2 emissiefactor in gegeven is, is gebruik gemaakt van de Eco-invent 2.0 database in het LCA programma SimaPRo. Waar nodig zijn sommige emissiefactoren nog
aangevuld met eigen berekeningen of aannames. In onderstaande tabellen zijn de gebruikte emissiefactoren met bronvermelding op een rij gezet.

Materiaal
Staal ongelegeerd
Wapeningsstaal
RVS 304
Zink
Aluminium
extrusieprofiel
Gehard glas (gecoat)

eenheid
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

heat soak process per kg glas
Nylon
Synth rubber (neopreen)
Plascoat (PE)

kg
kg
kg
kg
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kg CO2 -eq
2.3
1.45
4
3.37
8.7
9.1
1.1
0.045
8.7
2.6
1.94

bron
Eco-invent 2.0
Eco-invent 2.0
Eco-invent 2.0
Eco-invent 2.0
Eco-invent 2.0
Eco-invent 2.0
Eco-invent 2.0
Eigen berekening
Eco-invent 2.0
Eco-invent 2.0
Eco-invent 2.0

Opmerking
constructiestaal
In beton
op basis specificaties leverancier
Primair
Europese mix, op basis specificatie leverancier
op basis specificaties leverancier
Op basis van specificatie NEN-EN 14179 uitgegaan van 50%
opwarmrendement en 40% centrale rendement
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Beton 1. (2394 kg/m3)
zand
kalksteen
kalksteenmeel
cement (hoogoven)
water
Totaal beton St.xx.

Beton 2.
zand
grind
cement (portland)
water
Totaal beton Sch.xx.

Bewerkingen
zetwerk
extruderen aluminiium
verzinken incl zinkprod per kg
opgebracht zink
draaien RVS onderdelen
poedercoaten (incl polyester)

kg
kg
kg
kg
kg

kg
kg
kg
kg

kg CO2
0.002
0.002
0.019
0.452
0.001

0.003
0.001
0.864
0.001

bron
Eco-invent 2.0
Eco-invent 2.0
Eco-invent 2.0
Eco-invent 2.0
Eco-invent 2.0

Eco-invent 2.0
Eco-invent 2.0
Eco-invent 2.0
Eco-invent 2.0

kg
kg

kg CO2
0.07
0.4

bron
Eco-invent 2.0
Eco-invent 2.0

kg
kg
kg

5.44
3
46

Eco-invent 2.0
Eco-invent 2.0
Eco-invent 2.0

Samenstelling
(bron: leverancier)
867
853
176
343
155

Samenstelling
(bron: leverancier)
1166
594
290
154

CO2 impact
1.734
1.706
3.344
155.036
0.155
162

0.07

kg CO2 / kg beton

CO2 impact
3.498
0.594
250.56
0.154
255

0.12

kg CO2 / kg beton

Opmerking
koudvervormen gemiddeld Europees
omgerekend op basis specificaties leverancier, 9,12% interne
recycling en 91% primair.
Per kg opgebracht poeder, 10 m2

Transport
bestelbus (minibus)
vrachtwagen (10-20 ton)
zeevaart (150 TEU)

km
tkm
tkm

Energie
electra (Jan Kuipers)
electra (nationaal)
gas
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kWh
kWh
m3

kg CO2
0.215
0.300
0.085

bron
ProRail conversiefactoren
ProRail conversiefactoren
ProRail conversiefactoren

Opmerkingen

kg CO2

bron
Stroometiket Trianel
Energie
ProRail conversiefactoren
ProRail conversiefactoren

Opmerkingen

0.481
0.413
1.825

gemiddelde emissiefactor 2008-2009
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