Rapportage 1e halfjaar 2011
scope 3
Inleiding
Ten behoeve van het voldoen aan niveau 5 van de ProRail CO2 prestatieladder is het voor Jan
Kuipers Nunspeet noodzakelijk om minimaal 2 maal per jaar te rapporteren over de zogeheten scope
3 reductiedoelstellingen en de voortgang in het behalen van die doelstellingen.
In deze rapportage wordt verslag gedaan van de activiteiten van JKN teneinde de uitstoot van CO2 te
e
reduceren voor wat betreft de scope 3 activiteiten. Alle activiteiten die in de 1 6 maanden van 2011
zijn uitgevoerd, worden hier beschreven. Voor JKN zijn dit:
A. De uitstoot door de ingehuurde montagebussen
B. De uitstoot door de transporteur Kattenberg
C. De uitstoot door de productie, vervoer, plaatsing en gebruik van het dubbelzijdige etagerek,
D. De uitstoot door de productie, vervoer, plaatsing en gebruik van de overdekte stalling.
Voor alle 4 activiteiten zijn expliciete reductiedoelstellingen geformuleerd: 5% CO2 reductie in 2014
ten opzichte van 2009. Voor de uitstoot van de montagebussen en Kattenberg kan JKN terugvallen op
haar eigen registratiesysteem. Het bureau DHV heeft in 2010 over het etagerek en de overdekte
stalling een zogeheten life cycle analysis gemaakt, waarbij van grondstof tot en met de gebruiksfase
bepaald is hoe hoog de uitstoot van CO2 is.
A

CO2 uitstoot door ingehuurde montagebussen

Jan Kuipers huurt op regelmatige basis monteurs in van andere bedrijven voor het plaatsen van
fietsenstallingen. Deze monteurs rijden met eigen bussen naar de plek waar de stallingen gebouwd
moeten worden. Het dieselverbruik tijdens deze ritten wordt (nog) niet bijgehouden. De CO2 uitstoot
door deze bussen wordt berekend, door de factor uren ingehuurde monteurs/uren eigen monteurs los
te laten op het dieselverbruik van de eigen montagebussen. Daarvan is het verbruik namelijk wel
bekend. In de onderstaande tabel is dit te zien:

Jaar:
Diesel voor eigen montagebussen

2008
25.959

2009
27.868

2010
25.909

½ 2011
13.574 liters diesel per jaar

Montage (eigen monteurs)
Montage (ingehuurd bij andere bedrijven)

24.124
18.517

30.294
22.690

25.998
17.563

13.901 Uren per jaar
10.834 Uren per jaar

0,77

0,75

0,68

19.988
62,6

20.901
65,4

17.618
55,1

Factor uren ingehuurd/uren eigen montage
Diesel voor ingehuurde montagebussen
CO2 uitstoot ingehuurde montagebussen

0,78
10.588 liters diesel per jaar
33,2 ton CO2/jaar

JKN is in overleg met de bedrijven die transport voor JKN verzorgen, om te bezien of er
mogelijkheden zijn voor het verminderen van de CO2 uitstoot door deze bedrijven tijdens het
uitvoeren van werk voor JKN.
De gecalculeerde uitstoot door de ingehuurde montagebussen ligt halverwege 2011 boven de helft
van 2010. In het verslag over heel 2011 zal bepaald worden of deze trend zich doorzet.
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B

CO2 uitstoot Kattenberg.

Het transportbedrijf Kattenberg heeft 1 vrachtwagen ‘gereserveerd’ voor JKN. Deze wagen rijdt
uitsluitend ritten voor JKN. Van deze wagen wordt het verbruik van diesel goed bijgehouden en aan
JKN doorgegeven. In de afgelopen 3 jaar ziet dit er als volgt uit:
jaar
Gereden kilometers
Verbruik 1 op 3,2/gemeten
Omrekenfactor
Uitstoot CO2

2008
83.973
26.242
3,135
82,2

2009
86.283
26.963
3,135
84,4

2010
77.397
24.187
3,135
75,7

½ 2011
42.618
15.932
3,135
49,9

km’s/jaar
liter diesel/jaar
kilo CO2/l diesel
ton CO2/jaar

e

Uit de tabel valt op te maken dat de uitstoot van CO2 in de 1 helft van 2011 reeds circa 60% is van
de gemiddelde uitstoot van de jaren daarvoor.
Met Kattenberg wordt overleg gevoerd om deze uitstoot te verlagen. Eind april 2010 heeft Kattenberg
de ‘JKN’ wagen vervangen door een nieuwe, een DAF 85. Deze vrachtwagen heeft een EURO 5
motor met EEV, waardoor hij schoner is (minder roet en ander fijn stof uitstoot), maar niet zuiniger
rijdt. CO2 komt vrij bij de verbranding van diesel, waarbij het niet uitmaakt of het een EURO 0 of
EURO 5 motor is. In de jaren 2008-2010 zijn de kilometers goed bijgehouden, maar het verbruik niet.
Dat is toen berekend met een gemiddeld verbruik van 1 op 3,2. Vanaf begin 2011 zijn ook de liters
goed bijgehouden, waardoor deze gebruikt konden worden in deze rapportage. Het verbruik komt in
e
de 1 helft van 2011 uit op 1 op 2,67, dus ruim 15% hoger dan daarvoor aangenomen. Dat verklaart
voor een deel de hogere uitstoot.
Een verlaging van de CO2 uitstoot door deze Kattenberg vrachtwagen kan komen uit een zuiniger
rijstijl door de chauffeurs. De nieuwe, maar ook de oude (reeds langere tijd in dienst bij Kattenberg)
chauffeurs van Kattenberg hebben een cursus Het Nieuwe Rijden gevolgd, waarbij uit de praktijk is
gebleken dat daardoor het brandstofverbruik met gemiddeld 10% kan afnemen. Of dat voor de
Kattenberg chauffeurs ook opgaat, zal moeten blijken uit de toekomstige registratie van de liters diesel
en de gereden kilometers.
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C

Etagerekken

Uit de CO2 ketenanalyse die JKN in augustus 2010 door DHV heeft laten uitvoeren, blijkt dat een
etagerek (dubbelzijdig, 31 plaatsen op circa 9 m2) verantwoordelijk is voor een uitstoot van circa 2.600
kilo CO2. Zie onderstaande tabel voor meer details.

Het merendeel van de CO2 uitstoot wordt veroorzaakt door de productie van het staal (74%) en het
verzinken daarvan (14%). JKN heeft zich een aantal maatregelen voorgenomen om deze uitstoot te
verminderen. Dit zijn:
-

Minder materiaal gebruiken
Andere manier van conserveren
Minder transportbewegingen

Een andere maatregel (groene ipv grijze stroom gebruiken door JKN zelf bij assemblage) valt onder
scope 2, dus wordt in het kader van deze rapportage niet beschreven. Per 1-1-11 heeft dit
plaatsgevonden en is in de scope 1&2 rapportage beschreven.
Minder materiaal gebruiken
Binnen JKN is een werkgroep Productontwikkeling actief. In de verslagen van deze werkgroep staat
beschreven op welke manier JKN probeert de hoeveelheid staal in de etagerekken te verminderen.
Een voorbeeld is de proef om de beugels in het rek van een buis te maken ipv massief staal. Uit de
proef blijkt, dat dit toch te onstabiel is. Een ander voorbeeld is het interne onderzoek naar het
vervangen van de RVS wielen door kunststof wielen. Deze proef met het nieuwe rek is geslaagd, het
bestaande rek heeft hiervoor nog een kleine aanpassing nodig.
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In 2011 heeft Prorail bepaald, dat de maatvoering van de etagerekken aangepast moet worden om
plaats te bieden aan bredere fietsen. De hart-op-hart afstand is daardoor toegenomen, waardoor
zwaardere liggers gebruikt moesten worden. Daardoor is het materiaalgebruik met circa 10%
toegenomen.
Andere manier van conserveren
Het verminderen van de CO2 uitstoot door een andere manier van conserveren is lastig, omdat de
opdrachtgever (in veel gevallen ProRail) een bepaalde kwaliteit verlangt die erg moeilijk op een
andere manier dan verzinken behaald kan worden. Wel is het zo, dat door het gebruiken van minder
staal, er ook minder zink nodig is voor de conservering. Dit gaat dus hand in hand met bovenstaande
maatregel.
Minder transportbewegingen
Een nieuwe ontwikkeling binnen JKN is dat er onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden om de
rekken beter stapelbaar te maken, waardoor er meer rekken op 1 vrachtwagen van de fabriek naar de
bouwlocatie vervoerd kunnen worden. Vanwege het feit dat de opdrachtgever (ProRail) hoofdzakelijk
stuurt op de prijs van de rekken, zou de uitkomst van het onderzoek kunnen zijn dat er toch gelast blijft
worden. In 2011 heeft dit nog niet geleid tot een aanpassing in het ontwerp van het etagerek.
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D

Overdekte stalling

Uit de CO2 ketenanalyse die JKN in augustus 2010 door DHV heeft laten uitvoeren, blijkt dat een
overdekte stalling (dubbelzijdige stalling met bijbehorende overkapping voor 64 fietsen op circa 50
m2, inclusief verlichting) verantwoordelijk is voor een uitstoot van 21.764 kilo CO2. Zie onderstaande
tabel voor meer details.

Het merendeel van de CO2 uitstoot wordt veroorzaakt door de productie van het staal (14%) en het
aluminium (17%). Daarnaast is de CO2 uitstoot tijdens het gebruik van de overdekte stalling door de
verlichting 45% van de totale uitstoot. JKN heeft zich voorgenomen een aantal maatregelen te
onderzoeken om deze uitstoot te verminderen. Dit zijn:
-

Andere manier van conserveren
Aluminium vervangen door kunststof
Minder transportbewegingen
Ander cement
Aanpassen verlichting
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Andere manier van conserveren
Het ontwerp van de dubbelzijdige overkapping is in het bezit van ProRail. JKN kan niet zonder hun
toestemming veranderingen in het ontwerp aanbrengen. JKN kan wel haar ideeën hierover aan
ProRail voorleggen, maar een garantie dat zij dat overnemen is niet te geven. In 2011 heeft dit nog
niet geleid tot een aanpassing in het ontwerp van de overkapping.
Aluminium vervangen door kunststof
Zie hierboven, ook deze maatregel verandert het ontwerp.
Minder transportbewegingen
In een later stadium zal JKN bekijken of de transportbewegingen (vooral de internationale) voor het
glas (uit China) en de tulips (uit Tsjechië) beperkt kunnen worden, bv door deze onderdelen dichter bij
huis in te kopen. In 2011 heeft dit nog niet geleid tot een aanpassing in het ontwerp van de
overkapping.
Ander cement gebruiken
Deze maatregel heeft JKN doorgevoerd. Van alle overdekte stallingen is circa 80% dubbelzijdig. De
betonnen voeten van deze stallingen worden gemaakt van hoogovencement, dat een circa 50%
lagere CO2 uitstoot heeft dan portlandcement. Begin 2011 is JKN nog een stap verder gegaan; al het
beton dat gebruikt wordt is ecobeton, waarvan de fabrikant aangeeft, dat de productie van dit soort
beton 30% minder CO2 uitstoot veroorzaakt. In de volgende rapportage zal deze keuze in de cijfers
worden verwerkt (beton incl. wapening nu verantwoordelijk voor 2% van de totale CO2 uitstoot door
de overdekte stalling)
Aanpassen verlichting
Naar aanleiding van de ketenanalyse heeft JKN dit onderwerp bij ProRail neergelegd. JKN kaart dit
onderwerp officieel aan tijdens alle reguliere kwartaal overleggen met ProRail. Naar aanleiding van
deze overleggen heeft ProRail besloten dat het station van Nunspeet een proeflocatie zal worden. In
overleg met een LED-leverancier heeft JKN een LED-strip ontwikkeld, die eenvoudig uitwisselbaar is
met de bestaande verlichting.
In het voorjaar van 2011 is daadwerkelijk op station Nunspeet een proefvak met LED-verlichting
aangelegd. De resultaten van deze proef zijn positief, hetgeen geleid heeft tot een bepaling in de
offerteaanvraag, waarin staat dat er rekening gehouden moet worden met de toepassing van zuinige
verlichting in de stallingen. Helaas is niet duidelijk hoe Prorail de invulling van deze wens beoordeeld
bij de gunning van opdrachten. Hierover is JKN in overleg met Prorail.
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Conclusie
Op basis van het bovenstaande kunnen de volgende conclusies getrokken worden:
-

-

-

e

Het verbruik van diesel door de ingehuurde montagebussen in de 1 helft van 2011 komt uit op
10.588 liter. In 2008 was dit bijna 20.000 liter, in 2009 was dit 20.900 liter, in 2010 17.618 liter. De
reductiedoelstelling is 5% minder in 2014 t.o.v. 2009, dus elk jaar 1% minder. Daarmee mag het
e
verbruik in 2011 uitkomen op 20.492 liter. Het verbruik in de 1 helft van 2011 is hoger dan de
helft van deze doelstelling. In de rapportage over heel 2011 zal bepaald worden of de doelstelling
wordt behaald.
e
Het verbruik van diesel door Kattenberg in de 1 helft van 2011 komt uit op 15.932 liter. In 2008
was dit 26.242 liter, in 2009 was dit 26.963 liter, in 2010 was het 24.187 liter. De
reductiedoelstelling is 5% minder in 2014 t.o.v. 2009, dus elk jaar 1% minder. Daarmee mag het
e
verbruik in 2011 uitkomen op liter 26.423. Het verbruik in de 1 helft van 2011 is 15.932 liter, dus
circa 60% van de doelstelling. In de rapportage over heel 2011 zal bepaald worden of de
doelstelling wordt behaald.
Op dit moment kan niet cijfermatig aangetoond worden dat JKN op de goede weg is om de 5%
reductiedoelstelling voor de etagerekken en de overkapping te realiseren. Echter, gezien de vele
inspanningen die JKN zich getroost om de CO2 uitstoot door deze 2 producten te verminderen,
e
bestaat er een groot vertrouwen, dat dit in de 2 helft van 2011 wel cijfermatig onderbouwd kan
worden.
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Inhoudseisen aan CO2 emissie inventarisatie zoals gesteld in par. 7.3.1 van ISO 14.064.
a) Beschrijving verslaggevende organisatie.
De verslaggevende organisatie is Jan Kuipers Nunspeet bv, die beschreven is in het document
Organizational Boundaries.
b) Verantwoordelijk persoon
De verantwoordelijke persoon voor deze inventarisatie is de heer G.R. uit de Bosch van Uit de Bosch
projecten en advies, ingehuurd om JKN te begeleiden in het certificeringsproces. Uit de Bosch werkt
hierin samen met mevr. Kamstra en de heren Van Brederode, Maat en Herik.
c) Verslagperiode
De verslagperiode is van 1-1-2011 tot en met 30-6-2011.
d) Documentatie organisatorische grenzen
Zie a)
e) Directe uitstoot broeikasgassen, afzonderlijk voor alle broeikasgassen, in ton CO2.
Deze zijn in de inventarisatie weergegeven.
f) Beschrijving hoe de CO2-emissies uit verbranding van biomassa worden behandeld
Niet van toepassing bij Jan Kuipers Nunspeet.
g) Indien gekwantificeerd: verhuizingen, gekwantificeerd in ton CO2.
Niet van toepassing bij Jan Kuipers Nunspeet.
h) De verklaring voor de uitsluiting van alle broeikasgassen bronnen of putten uit de kwantificering.
In deze inventarisatie wordt gefocust op CO2 als belangrijkste broeikasgas vanuit de activiteiten van
Jan Kuipers Nunspeet.
i)

Energie indirecte uitstoot van broeikasgassen door productie van geïmporteerde elektriciteit,
warmte of stoom
Niet van toepassing bij Jan Kuipers Nunspeet.
j) Het historische referentiejaar gekozen en het basisjaar broeikasgas inventarisatie.
Het basisjaar voor de CO2 prestatieladder is 2008.
k) Uitleg van elke wijziging ten opzichte van het basisjaar
Niet van toepassing bij Jan Kuipers Nunspeet.
l) Beschrijving van de kwantificeringsmethode
De kwantificeringsmethode die gebruikt is in deze inventarisatie maakt gebruik van de
conversiefactoren, zoals beschreven in de normen van de CO2 prestatieladder van 23 juni 2011.
m) Uitleg van elke wijziging van kwantificering in eerder gebruikte methoden
Niet van toepassing bij Jan Kuipers Nunspeet.
n) Een verwijzing naar, of documentatie van de emissies of verwijdering gebruikte factoren
Niet van toepassing bij Jan Kuipers Nunspeet.
o) Een beschrijving van het effect van de onzekerheden op de juistheid van de emissies en
verwijderingen van gegevens
Niet van toepassing bij Jan Kuipers Nunspeet.
p) Een verklaring dat het verslag is opgesteld in overeenstemming met dit deel van ISO 14.064
Door de ondertekening van dit document, verklaart de hoogst leidinggevende van Jan Kuipers
Nunspeet, dat deze inventarisatie op opgesteld, zoals geëist door ISO 14.064.
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q) Een verklaring of een beschrijving van de inventarisatie, rapportage of een bewering is
geverifieerd
Niet van toepassing voor Jan Kuipers Nunspeet
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