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0 INTRODUCTIE 

 

De Opdracht „Oosterweelverbinding — Scheldetunnel en Bouwdok” omvat de realisatie van een 
bouwdok in Zeebrugge én de realisatie van een afgezonken tunnel onder de Schelde ter hoogte van 
Oosterweel (Antwerpen). De volgende onderdelen behoren tot de Opdracht:  

 De realisatie van een bouwdok in Zeebrugge, gelegen in de achterhaven langsheen het 
Boudewijnkanaal, met uitzondering van een kademuur aan één zijde, welke reeds voorafgaand zal 
gebouwd worden.  

 De realisatie, binnen dit bouwdok, van de afgezonken tunnel. Hier dienen de tunnelelementen 
gebetonneerd te worden en de vereiste voorzieningen voor transport en eventueel reeds voor 
afzinken aangebracht te worden.  

 Het transport van de tunnelelementen over de Noordzee en Schelde tot aan de afzinklocatie ter 
hoogte van Oosterweel (al dan niet met tijdelijke stockage) én het afzinken van de 
tunnelelementen.  

 De realisatie, zowel op Linkeroever (ter hoogte van het Sint-Annabos) als op Rechteroever (ter 
hoogte van Total — Oosterweelkerk), van een fuikconstructie om de tunnelelementen tegen af te 
zinken. Op rechteroever dient de Scheldedijk hiervoor tijdelijk verplaatst te worden en nadien 
teruggeplaatst te worden. Afstemming met de gelijktijdig lopende werkzaamheden in het kader 
van de Oosterweelknoop, een ander (deel)project van de Oosterweelverbinding, maakt deel uit 
van de Opdracht. Op linkeroever dient de Scheldedijk over grotere afstand vernieuwd en 
landinwaarts verplaatst te worden, zodat een buitendijks bos en slikken en schorren gecreëerd 
worden. Ook wordt het Sint-Annabos gedeeltelijk gekapt, heringericht en opnieuw aangeplant. 
Daarnaast wordt op linkeroever ook de aansluiting gerealiseerd van de Scheldetunnel op de 
bestaande hoofdwegen. Daartoe wordt aangesloten op de nog te vernieuwen Noordelijke Knoop 
— een ander (deel)project van de Oosterweelverbinding — die reeds op de aansluiting vanuit de 
Scheldetunnel ontworpen is.  

 De realisatie, op linkeroever, van een tolplein, met alle bijhorende voorzieningen, zoals tolhuisjes, 
tolgebouwen, luifels e.d.  

 De volledige inrichting en afwerking van de infrastructuur (riolering, barrières, signalisatie, …) 
evenals de randinrichting en inrichting van de omgeving (taluds, beplantingen, fietspaden, …), met 
uitzondering van de technische installaties (TI): dit betreft zowel de verkeerstechnische, 
tunneltechnische en gebouwtechnische installaties als de installaties voor de tolinning. De TI zullen 
via 1 of meerdere afzonderlijke opdracht(en) in de markt gezet worden. De afstemming en de 
coördinatie met deze TI-opdracht(en) behoort wel tot de taken van de Opdrachtnemer. 
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0.1 PROJECTDETAILS 

ID-gegeven 

Beschrijving OOSTERWEELVERBINDING SCHELDETUNNEL EN BOUWDOK 

Besteksnr. BAM2016-013 

Opdrachtgever Leefbaar Antwerpen door Innovatie en Samenwerken - LANTIS 
(ex-beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel - BAM) 

Aanbestedingsdatum 20 februari 2020 

Gunningsdatum 30 juni 2020 

Uitvoeringsperiode 01.09.2020 – 30.06.2021 studiefase en vergunningenfase 

01.07.2021 – 15.06.2026 uitvoeringsfase 

Welke rol speelde 
CO2PL in de 
aanbesteding 

Voor het kwalitatief gunningscriterium Leefbaarheid (10/100 punten) is 
ingeschreven met volgende: 
• CO2-uitstoot minimaliseren vanuit uitvoeringsmethode: optimalisatie 
grondstromenplan (reductie 150.000km vaarbewegingen), cementkeuze, 
ontwerpoptimalisaties.  
• CO2-uitstoot verminderen tijdens uitvoering: CO2-prestatieladder 
niveau 5 binnen de 3 jaar na aanvang. 

0.2 BETROKKEN PARTIJEN  

De combinatie THV COTU bestaat uit Besix (25%), Bam Contractors (25%), Dimco/Dredging 
International (25%) en Jan De Nul (25%). 

0.3 GEPLANDE INZET MATERIEEL EN INZETPERIODES 

Materieel periode  
(binnen de periode waarop dit dossier slaat halfjaarlijkse/jaarlijks) 

[5] torenkranen 

[6] kabelkranen / 2 
telescopische hijskranen 

01.07.2021 – 15.06.2026 uitvoeringsfase 

01.07.2021 – 15.06.2026 uitvoeringsfase 

[6] graafkranen / [10] 
dumpers / [3] bulldozers /  
[2] walsen 

01.07.2021 – 15.06.2026 uitvoeringsfase 

[5] hoogtewerkers 01.07.2021 – 15.06.2026 uitvoeringsfase 

[2] bandenladers 01.07.2021 – 15.06.2026 uitvoeringsfase 

[baggermaterieel] 01.07.2021 – 15.06.2026 uitvoeringsfase 

[pontons] 01.07.2021 – 15.06.2026 uitvoeringsfase 

[sleepboten] 01.07.2021 – 15.06.2026 uitvoeringsfase 

 

[ ] = Nader in te vullen. Het project zit nu in studiefase en vergunningenfase.  
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1 INZICHT 

1.1 IDENTIFICATIE VAN ENERGIE- EN EMISSIESTROMEN [2A] 

 
Lijst van materiële energie-/emissiestromen  
 

Energiestroom  Scope 

Brandstofverbruik  1 

Elektriciteitsverbruik  2 

 
Nader te bepalen. Het project zit nu in studiefase en vergunningenfase. 
 
Lijst van uitgesloten energie-/emissiestromen 
  
 

Energiestroom Reden 

Elektriciteit verbruikt in ondersteunende 
departement (vb kantoren te Aalst) 

wordt bijgehouden op bedrijfsniveau en tot 
gemeenschappelijke delen gerekend 

Aardgas Geen aardgasverbruik op het project 

Aardgas verbruikt in ondersteunende 
departement (vb kantoren te Aalst) 

wordt bijgehouden op bedrijfsniveau en tot 
gemeenschappelijke delen gerekend 

Air Miles Crew 
 

Er werden geen airmiles afgelegd voor dit 
project 

Air Miles Staff  
 

De airmiles Staff worden bijgehouden op 
bedrijfsniveau en tot gemeenschappelijke delen 
gerekend 

Bedrijfswagens wordt bijgehouden op bedrijfsniveau en tot 
gemeenschappelijke delen gerekend 

 

1.2 CO2-VOETAFDRUK EN TRENDS  

1.2.1 REFERENTIE CO2-VOETAFDRUK  

Er wordt verwezen naar het emissieprofiel van de organisatie.  

Zie § 1.2.3 ‘Vergelijking EMISSIEPROFIEL Organisatie – project’ 

1.2.2 WERKELIJKE PROJECT CO2-VOETAFDRUK  

 
Nader te bepalen. Het project zit nu in studiefase en vergunningenfase. 

 

  



 

Project dossier 
REVISION 0.0 

 3237 – Oosterweelverbinding, 
Scheldetunnel & Bouwdok 

 

1.2.3 VERGELIJKING EMISSIEPROFIEL ORGANISATIE – PROJECT 

1.2.3.1 EMISSIEPROFIEL ORGANISATIE: BAGGERACTIVITEITEN 

 

     

1.2.3.2 EMISSIEPROFIEL ORGANISATIE: CIVIELE ACTIVITEITEN 

 

1.2.3.3 EMISSIEPROFIEL PROJECT: BAGGERACTIVITEITEN 

Nader te bepalen. Het project zit nu in studiefase en vergunningenfase. 

1.2.3.4 EMISSIEPROFIEL ORGANISATIE: CIVIELE ACTIVITEITEN 

Nader te bepalen. Het project zit nu in studiefase en vergunningenfase.  
 

Scope 1 Aardgas, 0.14%

Scope 1 Diesel (EUR), 5.18%

Scope 2 Air Miles ( < 700 
KM ), 0.02%

Scope 2 Air Miles ( > 2500 
KM ), 0.04%

Scope 2 Air Miles ( 700 -
2500 KM ), 0.03%

Scope 2 Elektriciteit, 2.97%

Scope 3 Diverse 
staalproducten, 74.92%

Scope 3 Stortklaar beton, 
16.70%

Scope 1 Aardgas Scope 1 Diesel (EUR) Scope 2 Air Miles ( < 700 KM ) Scope 2 Air Miles ( > 2500 KM )

Scope 2 Air Miles ( 700 - 2500 KM ) Scope 2 Elektriciteit Scope 3 Diverse staalproducten Scope 3 Stortklaar beton
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2 REDUCTIE  

2.1 SKAO-REDUCTIEMAATREGELEN VOOR DIT PROJECT 

2.1.1 SKAO-REDUCTIEMAATREGELEN BAGGERACTIVITEITEN  

ID Titel SKAO maatregel  Wijze waarop de maatregel op project wordt geïmplementeerd 

BAG-
3237-1 

Scheepskeuze Bij aanbesteding wordt energie efficiëntie van mogelijk in te zetten 
schepen getoetst. Afweging wordt gemaakt versus mobilisatie 
afstand. 

Periodieke evaluatie inzet nieuw materieel in de loop van het 
project, minstens bij iedere nieuwe mobilisatie. 

BAG-
3237-2 

CSD : 
Oordeelkundig 
gebruik van 
motoren  

De cutterzuiger wordt aangedreven door een dieselmotor die 
rechtstreeks de baggerpomp aandrijft en een hulpgenerator. Bij 
onderbreking van het baggerproces (tussentijds vuil uit de pomp 
halen, wachten op splijtbakken, ...) wordt de motor afgezet. Tussen 
de baggerprocessen in (wachten op bakken) en bij slecht weer wordt 
zo mogelijk de cutter afgemeerd tegen de vlottende infrastructuur 
en de walvoeding aangekoppeld (brandstofverbruik = 0). 

Deze maatregel wordt voorzien in het project in 2024. 

BAG-
3237-3 

FLAP (‘Floating 
auxiliary 
Plant’) : 
oordeelkundig 
gebruik van 
motoren 

Bij het afgemeerd liggen voor stand-by wordt de motor zoveel 
mogelijk uitgezet. Geen nutteloos motoren laten draaien voor bvb 
airco/verwarming.  

Voor transporten wordt steeds prioriteit gegeven aan de vlet met de 
kleinste uitstoot en het laagste verbruik. 

Deze maatregel wordt voorzien. 

BAG-
3237-4 

Bakken : 
oordeelkundig 
gebruik van 
motoren 

Tussen de baggerprocessen in (wachten op andere splijtbak die 
geladen wordt) en bij slecht weer wordt zo mogelijk de splijtbak 
afgemeerd tegen de kade of wordt er ten anker gegaan. Bij het 
afgemeerd liggen tegen het laadponton worden de motoren 

Deze maatregel wordt voorzien. 
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uitgezet: geen nodeloos gebruik van schroeven om in positie te 
blijven. 

BAG-
3237-5 

Optimalisatie 
planning 
werken 

Door baggerwerken in de geul te plannen net voor cutterwerken, 
kunnen de bakken met een grotere diepgang naar het stort varen. Er 
wordt dus per cyclus meer specie meegenomen, waardoor de CO2 
uitstoot per m³ baggerspecie daalt. 

Nvt op dit type project 

BAG-
3237-6 

Optimalisatie 
werken 
volgens getij 

De vaarroute naar het slibstort bij hoog water is korter dan bij laag 
water. De reizen naar het slibstort worden dus zo veel mogelijk 
tijdens hoog water uitgevoerd, de zandreizen bij laag water.  

Nvt op een rivier 

BAG-
3237-7 

Elektrificatie Studie uitvoeren tot mogelijkheid om de bakken op elektrische 
energie te laten werken. 

Nvt 

Bron : Maatregelenlijst Jan De Nul periodiek ingediend bij SKAO 

2.1.2 SKAO-REDUCTIEMAATREGELEN CIVIELE ACTIVITEITEN  

projnr 
–nr 

ACTIVITEIT MAATREGEL                 TYPE                   A  
STANDAARD                      

B  
VOORUITSTREVEND          

C  
AMBITIEUS                      

TOELICHTING  
JAN DE NUL GROUP 

TOEPASSING OP DE WERF 

2020-
CIV-
3237-
01 

BOUW, BOUW-
PLAATS   

Inkoop van groene   
stroom en/of   
Nederlandse   
Garantie Van   
Oorsprong (GVO)   

Duurzame   
energie      

Minder dan 50% 
stroom   voor verbruik 
op het   werk 
(bouwplaats) is   
groene stroom en/of   
Nederlandse GVO's.    

Minstens 50% stroom   
voor verbruik op het   
werk (bouwplaats) is   
groene stroom en/of   
Nederlandse GVO's.    

Minstens 75% stroom   
voor verbruik op het   
werk (bouwplaats) is   
groene stroom en/of   
Nederlandse GVO's.   

JDN plant tegen 
12/2022, 75 % groene 
energie op jaarbasis op 
civiele en 
milieuprojecten.  
 
Het raamcontract 
waarop werven kunnen 
aansluiten via de TD 
(Aalst) biedt 100% 
Groene stroom van 
lokale oorsprong. 

Er wordt 100% groene 
stroom ingekocht. 
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projnr 
–nr 

ACTIVITEIT MAATREGEL                 TYPE                   A  
STANDAARD                      

B  
VOORUITSTREVEND          

C  
AMBITIEUS                      

TOELICHTING  
JAN DE NUL GROUP 

TOEPASSING OP DE WERF 

2020-
CIV-
3237-
02 

BOUW, BOUW-
PLAATS   

Eigen opwekking   
hernieuwbare   
elektriciteit voor   
bouwplaats   

Duurzame   
energie   

      Tot 10% van de   
elektriciteit op de  
bouwplaats is van eigen   
hernieuwbare   
opwekking (via eigen   
investering of PPA).   

Deze actie wordt 
onderzocht voor 
toepassing in de loop 
van 2022. 

De bouwketen op 3 
werflocaties worden 
voorzien van 
zonnepanelen. 

2020-
CIV-
3237-
03 

BOUW, BOUW-
PLAATS   

Energiebesparing   
bouwkeet       

Activiteit   
efficiënter   
uitvoeren      

Tenminste 5% van de   
gebruikte bouwketen   
voldoet aan de eisen 
van   het bouwbesluit 
2012   voor tijdelijke   
gebouwen.   

Tenminste 20% van de   
gebruikte bouwketen   
voldoet aan de eisen 
van   het bouwbesluit 
2012   voor tijdelijke   
gebouwen.   

Alle gebruikte   
bouwketen voldoen aan   
de eisen van het   
bouwbesluit 2012 voor   
tijdelijke gebouwen.     

JDN ontwikkelde een 
energie-efficiënte 
bouwkeet en vervangt 
oudere modellen 
systematisch. 

Nadere toepassing in te 
vullen in volgende 
rapportage 

2020-
CIV-
3237-
04 

BOUW, BOUW-
PLAATS   

Gebruik rijplaten 
of   andere 
tijdelijke   
verharding om   
rolweerstand te   
verminderen    

Activiteit   
efficiënter   
uitvoeren      

Bij onverharde 
ondergrond van 
bouwterrein en 
aanvoer routes worden 
de transportroutes 
altijd voorzien van 
tijdelijke verharding 

            Dit wordt regelmatig 
toegepast, maar is niet 
standaard. Het is geen 
optie om dit overal toe 
te passen. 

Nadere toepassing in te 
vullen in volgende 
rapportage 

2020-
CIV-
3237-
05 

BOUW, BOUW-
PLAATS   

Levering van   
hernieuwbare   
brandstof op de   
bouwplaats               

Toepassen   
duurzame   
energie                

                  Bij projecten waar het   
bedrijf als   
hoofdaannemer   
brandstof op de   
bouwplaats verzorgt,   
zorgt het bedrijf ervoor   
dat minstens 10% van 
de   totaal op de   
bouwplaatsen getankte   
brandstof aantoonbaar   
hernieuwbare 
brandstof   is.       

Bij projecten waar het   
bedrijf als   
hoofdaannemer   
brandstof op de   
bouwplaats verzorgt,   
zorgt het bedrijf ervoor   
dat meer dan 20% van   
de totaal op de   
bouwplaatsen getankte   
brandstof aantoonbaar   
hernieuwbare brandstof   
is.       

Jan De Nul plant om 
tegen 2022 
pilootproject op te 
starten. 

Nadere toepassing in te 
vullen in volgende 
rapportage – er zal deels 
gewerkt worden met 
duurzame drop-in bio 
fuel. 
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projnr 
–nr 

ACTIVITEIT MAATREGEL                 TYPE                   A  
STANDAARD                      

B  
VOORUITSTREVEND          

C  
AMBITIEUS                      

TOELICHTING  
JAN DE NUL GROUP 

TOEPASSING OP DE WERF 

2020-
CIV-
3237-
06 

MATERIAALGEBRUIK 
/ SCOPE 3    

Ontwikkeling extra   
reducerende   
maatregelen       

Integrale 
maatregelen 

Bedrijf neemt in één of   
meer projecten   
maatregelen die leiden   
extra CO2-reductie en   
organiseert daarvoor   
financiering.    

Bedrijf neemt in   
minstens 20% van haar   
projecten aantoonbaar   
maatregelen die leiden   
extra CO2-reductie en   
organiseert daarvoor   
financiering.   

Bedrijf neemt in   
minstens 50% van haar   
projecten aantoonbaar   
maatregelen die leiden   
extra CO2-reductie en   
organiseert daarvoor   
financiering.   

Geïmplementeerd op 
01/2013 
Maatregelen per 
project terug te vinden 
in EMAP intern of in de 
Optimalisatielijst. Sinds 
2020 voor uitgebreide 
boundary wordt ook 
voor 50% a rato omzet 
van de projecten 
maatregelen genomen, 
om 50% groene energie 
vanaf 2021 op 
projecten 

Nadere toepassing te 
bekijken 

2020-
CIV-
3237-
07 

MATERIAALGEBRUIK 
/ SCOPE 3    

Toepassen van   
betonreststromen             

Circulariteit              Bedrijf laat minimaal   
5%(V/V) van het totale   
volume   
toeslagmaterialen in 
alle   
betontoepassingen in   
alle projecten waarvoor   
dat relevant is 
vervangen  door 
betonreststromen,   
behalve waar een   
opdrachtgever (of wet-   
en regelgeving) dit   
uitsluit.   

Bedrijf laat minimaal   
10%(V/V) van het 
totale   volume   
toeslagmaterialen in 
alle   
betontoepassingen in   
alle projecten waarvoor   
dat relevant is 
vervangen  door 
betonreststromen,   
behalve waar een   
opdrachtgever (of wet-   
en regelgeving) dit   
uitsluit.   

Bedrijf laat minimaal   
15%(V/V) van het totale   
volume   
toeslagmaterialen in 
alle   betontoepassingen 
in   alle projecten 
waarvoor   dat relevant 
is vervangen  door 
betonreststromen,   
behalve waar een   
opdrachtgever (of wet-   
en regelgeving) dit   
uitsluit.   

R&D JDN voert hier 
onderzoek naar. 
Indien mogelijkheden 
op de werf, neem 
contact op met 
ghg.civil@jandenul.com  

Nadere toepassing te 
bekijken 

mailto:ghg.civil@jandenul.com
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projnr 
–nr 

ACTIVITEIT MAATREGEL                 TYPE                   A  
STANDAARD                      

B  
VOORUITSTREVEND          

C  
AMBITIEUS                      

TOELICHTING  
JAN DE NUL GROUP 

TOEPASSING OP DE WERF 

2020-
CIV-
3237-
08 

MATERIAALGEBRUIK 
/ SCOPE 3    

Toepassen van   
producten van   
duurzaam beton                    

Circulariteit                       10% van de 
hoeveelheid   (in 
gewicht, op jaarbasis)   
ingekochte of   
geproduceerde   
betonproducten die   
worden genoemd het   
Moederbestek   
Duurzaam Beton,   
voldoet aan de eisen 
die   daarin worden   
geformuleerd.            

100% van de   
hoeveelheid  (in 
gewicht,  op jaarbasis)  
ingekochte   of 
geproduceerde   
betonproducten, die   
worden genoemd in 
het   Moederbestek   
Duurzaam Beton,   
voldoet aan de eisen 
die   daarin worden   
geformuleerd.            

Bedrijf past standaard   
vérdergaande eisen 
voor   duurzaam beton 
toe mbt  MKI-waarde 
en/of   circulariteit.                   

R&D JDN voert hier 
onderzoek naar. 
Indien mogelijkheden 
op de werf, neem 
contact op met 
ghg.civil@jandenul.com 

Er wordt gekozen om te 
werken met CEMIII-B SR 
i.p.v. CEMI. Dit resulteert 
in een vermindering van 
de CO2-uitstoot met 65%. 

2020-
CIV-
3237-
09 

MATERIAALGEBRUIK 
/ SCOPE 3    

Toepassen van   
producten van   
duurzaam asfalt              

Circulariteit                De gemiddelde MKI-  
waarde (op jaarbasis)   
van alle ingekochte of   
geproduceerde   
asfaltmengsels is gelijk   
of lager dan het   
branchegemiddelde          

De gemiddelde MKI-  
waarde van alle   
ingekochte of   
geproduceerde   
asfaltmengsels is   
tenminste 10% lager 
dan   het 
branchegemiddelde          

De MKI-waarde van alle   
ingekochte of   
geproduceerde   
asfaltmengsels is   
tenminste 20% lager 
dan   het 
branchegemiddelde           

Gelieve op de werf 
optie voor 
keteninitiatief met 
onderaannemer na te 
gaan. Indien mogelijk 
op de werf, neem 
contact op met 
ghg.civil@jandenul.com 

Nadere toepassing te 
bekijken 

2020-
CIV-
3237-
10 

MATERIAALGEBRUIK 
/ SCOPE 3    

Vastlegging CO2   
door verwering 
van  materialen                

Vastleggen   
CO2                 

                                    Bedrijf zet   
bouwmaterialen in die 
in   de gebruiksfase CO2   
langdurig vastleggen   
door verwering , en   
rapporteert de CO2-  
reductie als gevolg   
daarvan.           

R&D JDN voert hier 
onderzoek naar. 
Indien mogelijkheden 
op de werf, neem 
contact op met 
ghg.civil@jandenul.com 

Nadere toepassing te 
bekijken 

2020-
CIV-
3237-
11 

MATERIEEL   Monitoring   
individuele 
mobiele   
werktuigen op   
brandstofgebruik 
en   aantal 
draaiuren      

Activiteit   
efficiënter   
uitvoeren        

Monitoring van   
brandstofverbruik 25%   
tot 75% van het aantal   
mobiele werktuigen.       

Monitoring van   
brandstofverbruik voor   
minstens 75% van het   
aantal mobiele   
werktuigen met online   
uitlezen en analyseren   
vlootgegevens    

Monitoring van   
brandstofverbruik voor   
minstens 90% van het   
aantal mobiele   
werktuigen met online   
uitlezen en analyseren   
vlootgegevens    

BNL & RF opgevolgd 
door DBK/PEP, andere 
projecten EU: KVL 
(heavy equipment 
abroad). afh. grootte 
v/d werf Online ev. 
platform (bv hitachi) 

Nader in te vullen – inzet 
hedendaags en zuinig 
materieel. 

mailto:ghg.civil@jandenul.com
mailto:ghg.civil@jandenul.com
mailto:ghg.civil@jandenul.com
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projnr 
–nr 

ACTIVITEIT MAATREGEL                 TYPE                   A  
STANDAARD                      

B  
VOORUITSTREVEND          

C  
AMBITIEUS                      

TOELICHTING  
JAN DE NUL GROUP 

TOEPASSING OP DE WERF 

2020-
CIV-
3237-
12 

MATERIEEL   Cursus het Nieuwe   
Draaien   

Activiteit   
efficiënter   
uitvoeren   

Het bedrijf kan 
aantonen   
dat <25% van de   
machinisten en/of 
<25%   
van voormannen en   
planners een erkende   
training Het Nieuwe   
Draaien heeft gevolgd.   

Het bedrijf kan 
aantonen   
dat 25% tot 75% van de   
machinisten en/of 25%   
tot 75% van  
voormannen en 
planners   
een erkende training 
Het   
Nieuwe Draaien heeft   
gevolgd.   

Het bedrijf kan 
aantonen   
dat minstens 75% van 
de   
machinisten en/of  
minstens 75% van   
voormannen en 
planners   
een erkende training 
Het   
Nieuwe Draaien heeft   
gevolgd.   

Wordt onderzocht. 
Indien mogelijkheden 
op de werf, neem 
contact op met 
ghg.civil@jandenul.com 

Nader in te vullen – inzet 
hedendaags en zuinig 
materieel. 

2020-
CIV-
3237-
13 

MATERIEEL   Aanschaf zuinigere   
machines            

Activiteit   
efficiënter   
uitvoeren           

Het bedrijf kan 
aantonen  dat ze in 
minimaal 50%   van de   
machineaankopen in 
de   afgelopen 2 jaar bij 
de   keuze tussen   
gelijksoortige machines   
de voorkeur geeft aan 
de  machine met het 
laagste   brandstof- 
en/of   energieverbruik.   

Het bedrijf kan 
aantonen  dat ze in 
minimaal 75%   van de   
machineaankopen in 
de   afgelopen 2 jaar bij 
de   keuze tussen   
gelijksoortige machines   
de voorkeur geeft aan 
de  machine met het 
laagste   brandstof- 
en/of   energieverbruik.   

Het bedrijf kan 
aantonen  dat ze in 
minimaal 90%   van de   
machineaankopen in de   
afgelopen 2 jaar bij de   
keuze tussen   
gelijksoortige machines   
de voorkeur geeft aan 
de  machine met het 
laagste   brandstof- 
en/of   energieverbruik.   

JDN koopt steeds 
materieel van laatste 
standaard waardoor 
het verbruik daalt. 

Nader in te vullen – inzet 
hedendaags en zuinig 
materieel. 

2020-
CIV-
3237-
14 

MATERIEEL   Start-stop systeem   
op mobiele   
werktuigen   

Activiteit   
efficiënter   
uitvoeren   

Start-stop systeem   
toegepast bij < 25% van   
het aantal mobiele   
werktuigen (kranen,   
graafmachines e.d.).    

Start-stop systeem   
toegepast bij 25% tot   
75% van het aantal   
mobiele werktuigen   
(kranen, graafmachines   
e.d.)   

Start-stop systeem   
toegepast bij > 75% van   
het aantal mobiele   
werktuigen (kranen,   
graafmachines e.d.).    

A: Geïmplementeerd 
op 01/2018 
Nieuwe machines 
worden steeds voorzien 
van powerpack, start-
stop en/of ecomode 
syst. 
B: Bij normaal 
investeringstempo 
voldoet tegen 12/2022 
tussen 25% en 75% v/h 
materieel. 

Nader in te vullen – inzet 
hedendaags en zuinig 
materieel. 

mailto:ghg.civil@jandenul.com


 

Project dossier 

REVISION 0.0 

3237 – Oosterweelverbinding, Scheldetunnel & Bouwdok 

 
projnr 
–nr 

ACTIVITEIT MAATREGEL                 TYPE                   A  
STANDAARD                      

B  
VOORUITSTREVEND          

C  
AMBITIEUS                      

TOELICHTING  
JAN DE NUL GROUP 

TOEPASSING OP DE WERF 

2020-
CIV-
3237-
15 

MATERIEEL   Systeem van   
voorverwarming 
van   de motor ter   
voorkoming van 
een   koude start.   
Onder dit systeem   
wordt verstaan een   
standkachel,   
elektrische   
motorblok-  
verwarming of   
vergelijkbaar.   

Activiteit   
efficiënter   
uitvoeren            

Systeem van   
voorverwarming van de   
motor ter voorkoming   
van een koude start.              

Systeem/technische   
voorziening toegepast 
bij  < 25% van het 
aantal   machines 
(kranen,   
graafmachines e.d.).          

Systeem/technische   
voorziening toegepast 
bij  > 25% van het aantal   
machines (kranen,   
graafmachines e.d.).          

/  Nader in te vullen – inzet 
hedendaags en zuinig 
materieel. 

2020-
CIV-
3237-
16 

MATERIEEL   Controle juiste   
bandenspanning   

Activiteit   
efficiënter   
uitvoeren   

Maandelijkse controle   
bandenspanning bij <   
25% van het aantal   
machines (kranen,   
graafmachines e.d.).    

Maandelijkse controle   
bandenspanning bij 
25%-   
75% van het aantal   
machines (kranen,   
graafmachines e.d.).    

Maandelijkse controle   
bandenspanning bij >   
75% van het aantal   
machines (kranen,   
graafmachines e.d.).    

Te implementeren in 
checklist voor 
operatoren op milieu 
en civiele werken 

Nader in te vullen – inzet 
hedendaags en zuinig 
materieel. 

2020-
CIV-
3237-
17 

MATERIEEL   Onderhoud   
materieel confom   
fabrieksopgave.               

Integrale   
maatregel                

Het bedrijf kan 
aantonen  dat 
tenminste 25% van   
het materieel wordt   
onderhouden  conform   
fabrieksopgave en   
onderhoudsprogramma            

Het bedrijf kan 
aantonen  dat 
tenminste 75% van   
het materieel wordt   
onderhouden  conform   
fabrieksopgave en   
onderhoudsprogramma            

Het bedrijf kan 
aantonen  dat 
tenminste 75% van   het 
materieel wordt   
onderhouden  conform   
fabrieksopgave en   
onderhoudsprogramma;   
en slaagt erin de   
instelling van materieel   
met hoog 
energiegebruik  zodanig 
te optimaliseren   zodat 
deze minder   energie 
verbruiken voor   
dezelfde   
werkzaamheden.    

Geïmplementeerd.  
Aantoonbaar via CLS 
(de uitgevoerde taken 
worden in CLS 
geregistreerd) 

Nader in te vullen – inzet 
hedendaags en zuinig 
materieel. 
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projnr 
–nr 

ACTIVITEIT MAATREGEL                 TYPE                   A  
STANDAARD                      

B  
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C  
AMBITIEUS                      

TOELICHTING  
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TOEPASSING OP DE WERF 

2020-
CIV-
3237-
18 

MATERIEEL   Elektrificeren   
handgereedschap    

Elektrificeren Waar mogelijk maakt 
het   
bedrijf gebruik van   
elektrisch   
handgereedschap in   
plaats van   
handgereedschap op   
brandstof.    

Aantoonbaar beleid   
vervanging/invoering   
elektrisch   
handgereedschap in   
plaats van   
handgereedschap op   
brandstof.    

   Geïmplementeerd. 
Waar mogelijk worden 
toestellen die werken 
op batterijen gekocht 

Nader in te vullen – inzet 
hedendaags en zuinig 
materieel. 

2020-
CIV-
3237-
19 

MATERIEEL   Het Nieuwe 
Stallen        

Activiteit   
efficiënter   
uitvoeren      

                  Bedrijf maakt afspraken   
met collega-bedrijven   
over het bij elkaar 
stallen  van materieel 
om   
transportkilometers 
met   materieel te 
besparen.    

 
JDN maakt afspraken 
met zusterondern. om 
het meest efficiënte 
transport te bekomen. 
Indien economische 
wordt transport via 
derden (al dan niet in 
collectief transport 
voor meerdere 
opdrachtgevers) 
georganiseerd 

Nader in te vullen – inzet 
hedendaags en zuinig 
materieel. 

2020-
CIV-
3237-
20 

MATERIEEL   Gebruik van   
hernieuwbare   
brandstof als   
vervanging van   
fosssiele brandstof               

Duurzame   
energie                   

                 10% tot 20% van de   
brandstof die getankt   
wordt is aantoonbaar   
hernieuwbare 
brandstof                 

Meer dan 20% van de   
brandstof die getankt   
wordt is aantoonbaar   
herieuwbare brandstof.                

Wordt onderzocht. 
Indien mogelijkheden 
op de werf, neem 
contact op met 
ghg.civil@jandenul.com  

Nadere toepassing in te 
vullen in volgende 
rapportage – er zal deels 
gewerkt worden met 
duurzame drop-in bio 
fuel. 

2020-
CIV-
3237-
21 

MATERIEEL   Zero CO2-emissie   
aggregaat      

Elektrificer  
en      

              Bedrijf zet tenminste 
één  zero CO2-emissie    
aggregaat in.     

Wordt onderzocht op 
bedrijfsniv. 
Indien mogelijkheden 
op de werf, neem 
contact op met 
ghg.civil@jandenul.com 

Nader in te vullen – inzet 
hedendaags en zuinig 
materieel. 

2020-
CIV-
3237-
27 

MATERIEEL   Mobiel werktuig of   
tractor op biogas      

                     C: Minimaal één   
werktuig dat volledig   
draait op biogas, lokaal   
geproduceerd    

Wordt onderzocht op 
bedrijfsniv. 
Indien mogelijkheden 
op de werf, neem 
contact op met 
ghg.civil@jandenul.com 

Nader in te vullen – inzet 
hedendaags en zuinig 
materieel. 

mailto:ghg.civil@jandenul.com
mailto:ghg.civil@jandenul.com
mailto:ghg.civil@jandenul.com
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2.1.3 ANDERE MAATREGELEN VOOR DIT SPECIFIEKE PROJECT VAN TOEPASSING  

 Optimalisatie grondstromenplan: we hebben een gedetailleerd grondstromenplan uitgewerkt waarin een optimale verwerking van het materiaal dat vrijkomt bij onze 
baggerwerkzaamheden op de Schelde, centraal staat. Hiermee besparen we ca. 150.000 km aan vaarbewegingen, wat gelijk staat aan 75% minder brandstof 
verbruik. 

  Optimaliseren talud zinksleuf: we hebben het ontwerp van de zinksleuf geoptimaliseerd van een verhouding van 1V/5H naar een verhouding 1V/2H. Door het 
wijzigen van het talud van de zinksleuf hebben we 1.400 vaarbewegingen minder nodig. Dit resulteert in een rechtstreekse vermindering van het 
brandstofgebruik met 15%. 

  We zetten hedendaags en zuinig materieel in voor het uitvoeren van de bagger- en grondwerkzaamheden, gecombineerd met duurzame drop-in bio fuel. 
  Slim inzetten van baggerequipement:   

o Sleephopperzuiger: We zetten een zo groot mogelijke sleephopperzuiger in  
o Multifunctioneel ponton: we zetten een multifunctioneel ponton in >> geen verschillende mobilisaties van afzonderlijke materieelsets  
o Cutterzuiger: inzet van een grote cutterzuiger om zand en de Boomse klei uit de zinksleuf te baggeren >> hoge productie met minimaal brandstofverbruik 
o Dieplepelbaggertuig (Backhoe): inzet van grote zelfvarende splijtbakken in (1.000 – 3.700m³) als transportmaterieel 

 Aanpassen (verlagen) van de vaarsnelheid in functie optimale splijtbak cyclus: niet onnodig snel varen om vervolgens te wachten tot de andere SHB geladen is; 

 Planning om de bestaande, verouderde, werfkeet te vervangen door energie-efficiënte keet.   
 Cementkeuze: we kiezen voor beton CEMIII-B SR (hoogovencement). Dit type cement heeft een lagere CO2-voetafdruk omdat het een lagere hydratatiewarmte 

heeft dan CEMI-beton (Portland cement). Dit resulteert in 65% minder CO2-uitstoot. 
  Stempeling cut & cover: bij de Cut & Cover op Rechteroever wordt, door het gefaseerd uitvoeren ervan, een reductie van CO2 5,5% gerealiseerd. 

  Fuikwand beton: de wijziging van de uitvoeringsmethode voor de fuikwand (vervanging van dubbele rij damplanken door diepwand) houdt een besparing van CO2 
uitstoot in van ca. 35%. Dit is vooral het gevolg van de reductie van hoeveelheden. 

 Periodieke evaluatie inzet nieuw materieel minstens bij elke mobilisatie in de loop van het project 
 
De reductiemaatregelen die tot nu toe alleen voor dit project specifiek zijn, worden toegevoegd aan de overkoepelende maatregelenlijst voor Jan De Nul. Op deze manier 
worden ze overwogen voor alle komende projecten (met gunningsvoordeel). 
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3 TRANSPARANTIE 

Voor de communicatie aangaande CO2-prestaties voor de gehele Benelux wordt verwezen naar het 
overkoepelend communicatieplan << CO2PL-Jan De Nul-3C2 –Communicatieplan>>. 

Specifiek voor dit project wordt er ook zowel intern als extern over de CO2-prestaties 
gecommuniceerd. De communicatievorm, belanghebbenden, verantwoordelijke en frequenties 
worden in de onderstaande tabellen samengevat. 

3.1 INTERN 

Communicatievorm Belanghebbenden Verantwoordelijke Frequentie 

Poster doelstellingen Projectteam Projectleider/werfleider Halfjaarlijks 

Projectintroductie Bemanning Uitvoerder Bij aanvang elke 

campagne 

Toolbox Bemanning Uitvoerder Maandelijks 

Kwartaalrapport  Projectteam werf Uitvoerder 3-Maandelijks 

BNL Projectmeeting Projectteam BNL Uitvoerder Halfjaarlijks  

Terugkoppeling in 

stuurgroep 

Stuurgroep BNL 

BAGGER - CIVIEL 

Projectleider 3-Maandelijks 

3.2 EXTERN 

Communicatievorm Belanghebbende Verantwoordelijke Frequentie 

Projectrapportage per jaar  Opdrachtgever Projectleider Jaarlijks  

Publicatie van deze 

projectrapportage op de 

website van JDN 

Geïnteresseerde 

stakeholders 

Energy & Emissions 
QHSSE Advisor 

 

Halfjaarlijks * 

Affichage dmv. Banners & Heras 

informatiepanelen op het 

project in de jachthavens 

Geïnteresseerde 

stakeholders 

Uitvoerder Continu  

Sociale media : Linkedin, 

Instagram, facebook ** 

Geïnteresseerde 

stakeholders 

Afdelingshoofd  Ca. 2x/jaar 

 

* Note: Halfjaarlijkse frequentie wordt aangehouden zolang er activiteiten te rapporteren zijn. Indien 

er in een semester geen activiteiten plaatsvinden dan wordt er niet gerapporteerd. 


