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1. Inleiding
Gebr. De Koning realiseert duurzame bedrijfsvoering door een bewustwordingsproces rondom maatschappelijk
verantwoord ondernemen. Het eerste Carbon Footprint rapport dat we hebben opgesteld, beschrijft de  volledige CO2-
inventarisatie over het jaar 2008. Dit is echter het begin van een bewustwordingsproces rondom de huidige CO2-
uitstoot. Voor Gebr. De Koning liggen er veel mooie kansen in de bijdrage die we kunnen leveren voor onze
opdrachtgevers in het kader van productontwikkeling en business development; hiermee kunnen we tevens een
significante bijdrage leveren aan de CO2-reductie binnen onze sector.

Als organisatie vinden wij het van belang een bijdrage te leveren aan deze maatschappelijke discussie. Dit doen we
vanuit onze eigen organisatie Gebr. De Koning. Gebr. De Koning heeft in eigen beheer groot materieel draaien,
waarmee zij al innoverende CO2-reductie programma’s heeft opgestart. De grootste CO2-reductie creëren we door het
aanpassen van ons inkoopbeleid, anders om te gaan met woon–werk -en werk-werk verkeer, door bijvoorbeeld het
carpoolen en het gebruik van ‘schonere’ auto’s en het brandstofverbruik te verlagen bij het groot materieel. Daarnaast
letten we op het energieverbruik in onze vestiging: bijvoorbeeld aanschaf van zonnepanelen en het efficiënt gebruik van
papier, gas en alternatieve brandstoffen.

Duurzaamheid is voor Gebr. De Koning geen nieuw fenomeen; we zijn al een aantal jaren bezig, enerzijds met de
duurzaamheid van de eigen organisatie en anderzijds om duurzame producten in de markt aan te bieden. Op deze
manier willen we een bijdrage leveren aan de bewustwording om op een zorgvuldige wijze met het milieu om te gaan.

ProRail en later ook andere organisaties hebben door het invoeren van de CO2-prestatieladder dit proces versneld.

Voor ons is het een uitdaging om duurzaamheid en dus ook CO2 -reductie meetbaar te maken. Wat levert het op en wat
mag het kosten? Wat mag duurzaamheid uiteindelijk kosten en weegt het dan nog op tegen wat het aan CO2-reductie
oplevert? De inzichten in ons huidige CO2-uitstoot zijn  verkregen vanuit een inventarisatie, die vanuit de CO2-
prestatieladder is gedaan. De resultaten zijn te vinden in dit rapport.

Binnen de afwegingen die we in de organisatie maken zoals kosten, efficiëntie en veiligheid, is duurzaamheid een
aspect dat erbij is gekomen. Het gaat uiteindelijk om een balans tussen deze onderwerpen. Verbeter de wereld, begin
bij jezelf en neem daarin je eigen verantwoordelijkheid. Als iedereen daar bewust mee bezig is, wordt het
maatschappelijk draagvlak vergroot en zul je zien dat men bereid is te investeren in de industrie waar de grote
rendementen zijn te behalen.

Het opstellen van de periodieke rapportage is onderdeel van de stuurcyclus binnen het energiemanagementsysteem dat
in het kader van de CO₂-prestatieladder is ingevoerd. Deze stuurcyclus staat beschreven in het KAM-zorgsysteem.

Deze periodieke rapportage is opgesteld door de KAM-medewerker en de KAM-manager en beschrijft alle zaken zoals
beschreven in §7.3 uit de ISO 14064.

De volgende aspecten uit de ISO 14064 zijn tenminste beschreven in dit rapport:

§ 1 Directieverklaring (p) 
§ 2.1 Beschrijving van de organisatie (a)
§ 2.2 Verantwoordelijkheden (b)
§ 2.3 Basisjaar (j)
§ 2.4 Rapportageperiode (c)
§ 2.5 Verificatie (q)
§ 3.1 Organisatorische grenzen (d)
§ 4.1 Actuele berekeningsmethodiek en conversiefactoren (l,n)
§ 4.2 Wijzigingen berekeningsmethodiek (m)
§ 4.3 Uitsluitingen (h)
§ 4.4 Opname van CO2 (g)
§ 4.5 Biomassa (f)
§ 5.1 Herberekening basisjaar en historische gegevens (j,k)
§ 5.2 Directe en indirecte emissies (e, i)
§ 5.3 Onzekerheden (o)

3/19



2. Basisgegevens
2.1. Beschrijving van de organisatie
De rapporterende organisatie Gebr. De Koning B.V. is een zelfstandige GWW  MKB aannemer op de Nederlandse
markt. Voor deze rapportage is het volledige opererende deel van Gebr. De Koning B.V. in ogenschouw genomen.

Gebr. De Koning B.V. is een bedrijf met een lange historie. In 1900 is de voorloper van Gebr. De Koning opgericht. Het
bedrijf maakt sinds die tijd een gestage groei door. Er is altijd veel geïnvesteerd in eigen materieel, wat geresulteerd
heeft in een groot machinepark en een ruime hoeveelheid damwand.

Gebr. De Koning is een betrouwbare, solide en pragmatische GWW aannemer die goede oplossingen biedt aan
ambitieuze klanten binnen het bedrijfsleven en de non-profitsector. Gebr. De Koning voert zowel eenvoudige als
gedurfde, toonaangevende projecten uit. Met de diensten draagt Gebr. De Koning bij aan het goed, duurzaam en
kostenefficiënt uitvoeren van haar projecten. Van ontwerp tot beheer en onderhoud.

2.2. Verantwoordelijken
Naam Personen

De Koning Beheer B.V. Eindverantwoordelijke: 
Dirk Jan Teeuw
Verantwoordelijke stuurcyclus (KAM): 
Anne Kleiberg
Contactpersoon emissie-inventaris: 
Ronald Vriends

De Koning Constructies B.V. Eindverantwoordelijke: 
Dirk Jan Teeuw
Verantwoordelijke stuurcyclus (KAM): 
Anne Kleiberg
Contactpersoon emissie-inventaris: 
Anne Kleiberg

De Koning Materieel B.V. Eindverantwoordelijke: 
Dirk Jan Teeuw
Verantwoordelijke stuurcyclus (KAM): 
Anne Kleiberg
Contactpersoon emissie-inventaris: 
Anne Kleiberg

hal 1 t/m 3; Rietgorsweg 9a Papendrecht Eindverantwoordelijke: 
Dirk Jan Teeuw
Verantwoordelijke stuurcyclus (KAM): 
Anne Kleiberg
Contactpersoon emissie-inventaris: 
Anne Kleiberg

hal 4; Rietgorsweg 9a Papendrecht Eindverantwoordelijke: 
Dirk Jan Teeuw
Verantwoordelijke stuurcyclus (KAM): 
Anne Kleiberg
Contactpersoon emissie-inventaris: 
Anne Kleiberg

De Koning Vastgoed I B.V. Eindverantwoordelijke: 
Dirk Jan Teeuw
Verantwoordelijke stuurcyclus (KAM): 
Anne Kleiberg
Contactpersoon emissie-inventaris: 
Leo van Dijk

Gebr. De Koning B.V. Eindverantwoordelijke: 
Dirk Jan Teeuw
Verantwoordelijke stuurcyclus (KAM): 
Anne Kleiberg
Contactpersoon emissie-inventaris: 
Anne Kleiberg
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Scheepvaartweg 1, Papendrecht Eindverantwoordelijke: 
Dirk Jan Teeuw
Verantwoordelijke stuurcyclus (KAM): 
Anne Kleiberg
Contactpersoon emissie-inventaris: 
Anne Kleiberg

Naam Personen

2.3. Basisjaar
Naam Standaard referentiejaar

De Koning Beheer B.V. 2012

De Koning Constructies B.V. 2012

De Koning Materieel B.V. 2012

hal 1 t/m 3; Rietgorsweg 9a Papendrecht 2012

hal 4; Rietgorsweg 9a Papendrecht 2012

De Koning Vastgoed I B.V. 2012

Gebr. De Koning B.V. 2012

Scheepvaartweg 1, Papendrecht 2012

2.4. Rapportageperiode

1 januari 2022 t/m 31 december 2022

2.5. Verificatie

De CO  voetafdruk is niet extern geverifieerd.2
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3. Afbakening
3.1. Organisatiegrenzen
Naam Beschrijving Consolidatie percentage

De Koning Beheer B.V.
Rechtspersoon

De Koning Constructies B.V.
Rechtspersoon

100%

De Koning Materieel B.V.
Rechtspersoon

100%

hal 1 t/m 3; Rietgorsweg 9a Papendrecht
Vestiging

100%

hal 4; Rietgorsweg 9a Papendrecht
Vestiging

100%

De Koning Vastgoed I B.V.
Rechtspersoon

100%

Gebr. De Koning B.V.
Rechtspersoon

100%

Scheepvaartweg 1, Papendrecht
Vestiging

100%

3.2. Wijziging organisatie
De organisatiegrenzen van Gebr. De Koning B.V. zijn in het kader van het CO2 (kooldioxide)- bewustzijn daar
neergelegd waar de invloed van de organisatie merkbaar aanwezig is. In de praktijk betekent dit dat waar activiteiten
onder regie van Gebr. De Koning B.V. vallen, de verantwoording voor de CO2-productie wordt genomen: de sturing ligt
duidelijk bij de eigen organisatie.

De organisatiegrenzen voor deze inventarisatie bevat De Koning Beheer B.V. met de volgende groepsmaatschappijen:

De Koning Materieel B.V. Papendrecht - Nederland
De Koning Constructies B.V. Papendrecht - Nederland
De Koning Vastgoed B.V. Papendrecht - Nederland
Gebr. De Koning B.V. Papendrecht - Nederland

Gebr. De Koning B.V. nam of neemt deel aan enige vennootschappen onder firma en joint ventures. De activiteiten
welke Gebr. Koning B.V. ontplooit/ ontplooide ten behoeve van deze vennootschappen en joint ventures vallen binnen
de organisatiegrenzen welke zijn gesteld in het kader van het CO2-bewustzijn. De betreffende activiteiten zijn/worden
uitgevoerd middels de capaciteit en middelen die aanwezig zijn/waren binnen de vestigingen. Daarom vallen emissies
welke binnen de vennootschappen en joint ventures aan de activiteiten van Gebr. De Koning B.V. zijn toe te schrijven,
binnen de emissiewaarden welke toe te schrijven zijn aan de vestigingsactiviteiten.

In de rapportageperiode jaar 2022 heeft Gebr. De Koning B.V. werkzaamheden verricht binnen de onderstaande
vennootschappen:

Joint venture Keystaal B.V. ; 2017- heden
ArmaKon Civiel B.V.
Urban Deltas B.V.

3.3. CO  gunningsprojecten

Bij de volgende projecten is sprake geweest van gunningsvoordeel met de CO  Prestatieladder:

Bij het project Uitbreiding Begraafplaats Sliedrecht heeft Gebr. de Koning onder andere het werk gegund gekregen
wegens de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. Buiten de CO2 prestatieladder om, zal voor dit werk een
rapportage worden opgesteld (medio 2023).

Bij het project Stenendijk Hasselt heeft Gebr. de Koning de taak alle werkzaamheden zonder co2 uitstoot uit te voeren
(binnen natura 2000). Alle werkzaamheden worden uitgevoerd met geëlektrificeerd materieel. De werkzaamheden
vinden plaats in 2022 en 2023.

2

2
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4. Berekeningsmethodiek
4.1. Actuele berekeningsmethodiek en conversiefactoren
Omdat deze Periodieke rapportage onderdeel is van een CO2-prestatieladder certificaat wordt de methodiek
aangehouden zoals voorgeschreven in het Handboek 3.0, geldig m.i.v. juni 2015, zoals uitgegeven door de SKAO. De
gebruikte conversiefactoren zijn afkomstig uit het SKAO Handboek 3.1, bijlage C Conversiefactoren, geldig m.i.v. juni
2015.

Voor scope 3 zijn conversiefactoren uit verschillende andere bronnen gebruikt. Bij de beschrijving van de emissietypen
is de bron vermeld. Gebleken is dat nog niet voor alle scope 3-onderdelen een betrouwbare conversiefactor
beschikbaar is. Hiervoor moet nog het nodige onderzoek worden gedaan (binnen en buiten de branche).

De scope 3-emissie-inventaris is volledig waarbij gekeken wordt naar significante bronnen. Verder zijn op basis van de
uitgevoerde ketenanalyses “projectprocessen” en “stalen damwanden” en de inventarisatie over de scope 3
emissiebronnen in 2011 de belangrijkste scope-3 emissiestromen bepaald, te weten:

Inkoop stalen damwand
Afvalverwerking
Uitbesteed transport

Deze scope 3 emissiestromen worden sinds 2011 bijgehouden.

In dit rapport zijn alleen de onderzochte CO2-emissies opgenomen die gelijk zijn aan de rapportage van het basisjaar.

4.2. Wijzigingen berekeningsmethodiek
Voor scope 3 worden een aantal emissiebronnen bijgehouden. In 2018 zijn de volgende bronnen hier aan toegevoegd: "vliegreizen"
en "inkoop beton". De bronnen "smeerolieen" en "inkoop papier" zijn komen per rapportagejaar 2018 te vervallen wegens
insignificantie.

4.3. Uitsluitingen
Er is geen lekkage van koelsystemen gerapporteerd bij onderhoud aan de systemen. Koel-en vriessystemen ten
behoeve van opslag en transportabele airco-units worden als gesloten systeem beschouwd en hebben daarom geen
CO -veroorzakende uitstoot.

4.4. Opname van CO
Alle geïdentificeerde bronnen en putten van CO  zijn verantwoord in de rapportage. Binding of opslag van CO  vindt niet
plaats.

4.5. Biomassa
De verbranding van biomassa heeft binnen Gebr. De Koning alleen bij afval plaatsgevonden. Deze is meegenomen in
Scope III.

4.6. Onzekerheden
Meetonnauwkeurigheden algemeen:

In algemene zin moet worden opgemerkt dat, wegens het op projectbasis doorgeven van werkzaamheden aan
onderaannemers, mogelijk sprake is van overheveling van CO2-emissie naar scope III.

In het 4e KW van 2019 is een nieuw administratie programma geïntroduceerd binnen Gebr. De Koning welke in eigen
beheer is opgebouwd. Een bijkomstigheid van dit nieuwe programma is dat gegevens op een andere wijze worden
geboekt. Van enkele bronnen zijn geen input-gegevens meer beschikbaar aangezien niet alle data mee overgenomen
wordt (er wordt gestuurd op financiën). De waarden van deze bronnen zijn nu ingeschat aan de hand van de trendlijnen,
dit zijn onnauwkeurige meetwaarden. Hiervan is melding gedaan bij de betreffende meetwaarde.

Meetonnauwkeurigheden scope I:

De meetgegevens van het brandstofgebruik van het eigen wagenpark zijn berekend aan de hand van de verbruikte
brandstof dat wordt bijgehouden in de administratie van Gebr. De Koning. Verder houdt Gebr. De Koning een
gedetailleerde kilometerregistratie bij en heeft inzicht in het type voertuigen en brandstofgebruik. Sommige
bedrijfswagens worden ook privé gebruikt, er is geen volledig inzicht in het brandstofgebruik hiervan. Dit veroorzaakt
een meetonnauwkeurigheid. De meetgegevens van het brandstofgebruik van stationaire verbrandingsapparatuur ten

2

2
2 2

8/19



behoeve van verwarming komen van gasmeters van de leveranciers. 

Bulkbrandstoffen worden bij leveranciers opgevraagd. Deze worden voldoende betrouwbaar geacht.

Meetonnauwkeurigheden scope II:

De meetgegevens van het elektriciteitsverbruik zijn verzameld van opnamebladen van de meterstanden. Deze worden
voldoende betrouwbaar geacht. De meetgegevens van het brandstofgebruik van privévoertuigen zijn bepaald via de
tankpassen van de medewerkers.

Meetonnauwkeurigheden scope III:

De meetgegevens van de scope 3 emissiestromen nader bepaald, door een analyse van een steekproef van facturen
per emissiestroom. Op basis van deze steekproef is de emissie voor de andere facturen bepaald.
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5. CO  emissies
5.1. CO  voetafdruk basisjaar scope I & II
Periode gehele jaar 2012 Scope I en II

CO2e (1.280 ton)
2012

70.3%70.3%

21.4%21.4%

4.7%4.7%

2.7%2.7%

0.5%0.5%

0.4%0.4%

Materieel: 899,02 ton
Auto: 273,69 ton
Bedrijfswagens: 60,49 ton
Verwarmen: 34,94 ton
las- en brandgassen: 5,80 ton
Elektriciteit: 5,70 ton

5.2. CO voetafdruk basisjaar scope III
Periode gehele jaar 2012 Scope III

CO2e (5.955 ton)
2012

81.0%81.0%

12.6%12.6%

3.5%3.5%

2.0%2.0%

0.4%0.4%

0.3%0.3%

stalen damwand: 4.826,08 ton
Afval: 752,49 ton
uitbesteed transport: 209,70 ton
Productie: 118,79 ton
woon-werkverkeer met privé auto's: 23…
smeeroliën: 18,14 ton
Papier: 6,37 ton
Privé auto's: 0,00 ton

CO2e (ton) 2012

stalen damwand 4.826,08

Afval 752,49

uitbesteed transport 209,70

2

2

2 
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Productie 118,79

woon-werkverkeer met privé auto's 23,04

smeeroliën 18,14

Papier 6,37

Privé auto's 0,00

Totaal 5.954,61

CO2e (ton) 2012

5.3. CO  voetafdruk rapportagejaar Scope I & II
Periode gehele jaar 2022 Scope I en II

CO2e (1.561 ton)
2022

61.1%61.1%

32.8%32.8%

4.2%4.2%

1.9%1.9%

0.0%0.0%

0.0%0.0%

Materieel: 954,13 ton
Auto: 512,29 ton
Bedrijfswagens: 65,25 ton
Verwarmen: 29,58 ton
Elektriciteit: 0,00 ton
las- en brandgassen: 0,00 ton

CO2e (ton) S1
2022

S2
2022

Materieel 437,75 516,38

Auto 247,12 265,17

Bedrijfswagens 36,78 28,47

Verwarmen 17,68 11,90

Elektriciteit 0,00 0,00

las- en brandgassen 0,00 0,00

Totaal 739,33 821,92

5.4. CO  voetafdruk rapportagejaar Scope III
Periode gehele jaar 2022 Scope III

2

2
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CO2e (11.587 ton)
2022

88.2%88.2%

5.4%5.4%

3.7%3.7%

2.4%2.4%

0.2%0.2%

0.0%0.0%

stalen damwand: 10.216,37 ton
Beton: 630,31 ton
uitbesteed transport: 434,16 ton
Afval: 282,79 ton
woon-werkverkeer met privé auto's: 23…
Papier: 0,00 ton
smeeroliën: 0,00 ton
Vliegreizen: 0,00 ton

CO2e (ton) S1 2022 S2 2022

stalen damwand 4.134,57 6.081,80

Beton 161,59 468,72

uitbesteed transport 217,93 216,24

Afval 106,63 176,16

woon-werkverkeer met privé auto's 11,93 11,84

Papier 0,00 0,00

smeeroliën 0,00 0,00

Vliegreizen 0,00 0,00

Totaal 4.632,64 6.954,76
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5.5. Trend over de jaren per categorie
to

n

CO2e
01-01-2012 t/m 31-12-2030

Auto Bedrijfswagens Elektriciteit las- en brandgassen
Materieel Verwarmen Doelstelling CO2e Voorspelling CO2e

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
0

250

500

750

1000

1250

1500

1750

5.6. Doelstellingen

Doelstelling CO2e Rechtspersoon De Koning Beheer B.V.
Voor jaar Referentiejaar Scope 1 Scope 2 Scope 3

2018 2012 -4% -2% -2%

2023 2012 -8% -4% -10%

2030 2012 -17% -10% -20%

5.7. Voortgang reductiemaatregelen
Elektrisch rijden (Goedgekeurd)
De Gebr. de Koning zal inzetten op de overschakeling naar elektrisch rijden. 

Verantwoordelijke Leo van Dijk

Registrator Ronald Vriends

Effecten
Meters Soort Effect start op Effect

Gebr. De Koning B.V. / eigen wagenpark; personenvervoer; benzine
Gebr. De Koning B.V. / eigen wagenpark; personenvervoer; diesel

Relatief t.o.v.:
2017

01-01-2020 -4%

01-01-2023 -10%

01-01-2025 -25%

01-01-2030 -60%

Gebr. De Koning B.V. / Grijze stroom Absoluut 01-01-2020 3.000 kWh

01-01-2021 12.000
kWh
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Hoogfrequent variabelmoment emissieloostrillen (In voorbereiding)
Nieuwe technieken om met zeer lage vermogens elektrisch en daarmee emissieloos damwanden te installeren.
Bijkomend voordeel is dat zeer trillingsarm plaatsvindt.

Verantwoordelijke Leo van Dijk

Registrator Ronald Vriends

Effecten
Meters Soort Effect start op Effect

Gebr. De Koning B.V. / aggregaten en groot materieel; diesel Absoluut 01-01-2022 -5.000 liter

Gebr. De Koning B.V. / Grijze stroom Absoluut 01-01-2022 10.000
kWh

to
n

Maatregelen CO2
01-01-2012 t/m 31-12-2025

1/3

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-300

-200

-100

0

Maatregelen CO2
(ton)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Aanschaf
energiezuinige
bedrijfswagen

-2,83 -
11,63

-
11,08

-15,31 -15,26 -20,31 -20,31 -20,08 -20,02 -20,02 -20,02 -20,08 -20,02

Aanschaf
hydraulisch trilblok
2350 VM

-1,69 -6,74 -6,42 -6,44 -6,42 -6,42 -6,42 -6,35 -6,33 -6,33 -6,33 -6,35 -6,33

Aanschaf silent
piler

-7,22 -11,08 -11,08 -11,11 -11,08

Bouwaansluiting op
projecten

-2,83 -
17,00

-
16,19

-16,24 -16,19 -16,19 -16,19 -16,01 -15,96 -15,96 -15,96 -16,01 -15,96

buitenverlichting
vervangen door
ledverlichting

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

eco-aggregaat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ecochippen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Elektrisch rijden -12,87 -7,83 -8,22 -29,97 -30,05 -84,34

Frequentieregeling
op elektrische
trilblokken

-8,78 -8,37 -8,39 -8,37 -8,37 -8,37 -8,28 -8,25 -8,25 -8,25 -8,28 -8,25

Gebruik e-bike -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 -0,25

Gebruiken laptops
ipv desktops

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hoogfrequent
elektrisch trillen

-0,16 -0,86 -0,85 -0,85 -0,85 -0,84 -0,84 -0,84 -0,84 -0,84 -0,84

Plaatsen van
openslaande
ramen voor betere
ventilatie en koeling

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Resonantietechniek -8,65 -8,63 -8,63 -8,63 -8,53 -8,51 -8,51 -8,51 -8,53 -8,51

Timer op gaskachel
hal 4

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Toepassen 2-
toerental systeem,
Visco-fan op
hydraulische
trilblokken en start
stop systemen

-8,65 -12,95 -12,95 -12,95 -12,79 -12,76 -12,76 -12,76 -12,79 -12,76

Toepassen
ionisatiefilter

-3,83 -3,95 -3,99 -3,96 -3,96 -3,96 -3,99 -3,95 -4,37 -4,37 -4,42 -4,37

Toepassen LED-
verlichting op
materieel en losse
bouwlampen

-0,43 -0,43 -0,43 -0,43 -0,43 -0,43 -0,43 -0,43 -0,43 -0,43

Toepassen
ledverlichting bij hal
3 (constructieloods)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Toepassen
zonnepanelen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

toevoeging
brandstof-additief;
bedrijfswagens
diesel

-4,83 -4,82 -4,82 -4,59 -4,60 -4,59 -4,59 -4,59 -4,54 -4,53 -4,53 -4,53 -4,54 -4,53

toevoeging
brandstof-additief;
groot materieel en
aggregaten

-
14,38

-
14,34

-
14,34

-
13,67

-13,70 -13,67 -13,67 -13,67 -13,51 -13,47 -13,47 -13,47 -13,51 -13,47

toevoeging
brandstof-additief;
vrachtwagen

-1,35 -1,35 -1,35 -1,29 -1,29 -1,29 -1,29 -1,29 -1,27 -1,27 -1,27 -1,27 -1,27 -1,27

Training "Het
Nieuwe Draaien"

-1,98 -7,89 -7,52 -7,54 -7,52 -7,52 -7,52 -7,43 -7,41 -7,41 -7,41 -7,43 -7,41

training "het nieuwe
rijden"

-3,38 -3,39 -3,38 -10,70 -10,70 -10,54 -10,51 -10,51 -10,51 -10,54 -10,51

Vervangen TL-
verlichting door
LED verlichting op
kantoor

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

vervanging groot
materieel (boven
de 100 kW)

-2,16 -2,15 -2,15 -2,05 -2,06 -3,76 -6,97 -7,05 -6,97 -6,95 -6,95 -6,95 -6,97 -6,95

vervanging
vrachtwagen

-0,23 -1,35 -1,35 -1,29 -1,29 -1,29 -1,29 -1,29 -1,27 -1,27 -1,27 -1,27 -1,27 -1,27

Maatregelen CO2
(ton)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
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Zonwering binnen
en buiten aan
Zuidzijde

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totaal -
22,96

-
33,34

-
79,88

-
79,96

-
102,85

-
108,82

-
124,39

-
124,48

-
135,95

-
137,77

-
142,45

-
164,20

-
164,67

-
218,57

Maatregelen CO2
(ton)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
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6. Initiatieven
Gebr. De Koning B.V. club van 49
De club van 49 is een verzameling bevlogen bedrijven die het doel van 49% echt willen halen, substantiële stappen
zetten en tevens onderzoeken hoe 49% reductie is door te vertalen in hun bedrijfsketen.

Methodieken Startdatum Einddatum

CO2 01-03-2020

Deelname

In 2021 hebben kennisdeelsessies over meerdere onderwerpen plaats gevonden.

Onderwerp

Het invloed uitoefenen is in de keten belangrijk om iets in beweging zetten. Het delen van voorbeelden helpt hierbij.

Resultaten

 Het delen en vergroten van kennisniveau van de aangesloten bedrijven.

Gebr. De Koning B.V. Electrisch variabel hoog frequent trilblok
Ontwikkeling hoog frequent variabel trilblok met accupack aansluitbaar op netstroom

Methodieken Startdatum Einddatum

CO2 01-05-2019 31-12-2022

Deelname

Samen met de Duitse firma Tunckers wordt een trilblok dat ontwikkeld dat kan worden aangesloten op netstroom. 

Onderwerp

Trillend aanbrengen damwand op groene stroom.  Een battery pack vangt de piekstromen op.

Resultaten

In 2019 heeft een gesprek plaatsgevonden met de technische afdeling. Op basis van dit gesprek is een KES
samengesteld. In 2021 heeft op dijkversterking GoWa een test plaatsgevonden met dit innovatieve trilblok.
Softwarematig waren er nog grote problemen. Deze dienen eerst worden opgelost.

Gebr. De Koning B.V. ENI platform voor het ontwikkelen van emissieloos
materieel
De ENI heeft als doel het versnellen van de ontwikkeling van zero emissie bouwmaterieel voor een acceptabele TCO op
basis van uniforme standaarden van 2030 naar 2026. Daarnaast wil het vraag- en kennisbundeling organiseren en
faciliteren. Het is nodig daarvoor een nieuw ecosysteem te ontwikkelen door de keten heen om de transitie naar
emissieloos werken mogelijk te maken.

Methodieken Startdatum Einddatum

CO2 01-09-2019

Deelname

Gebr. De Koning is actief in de taakgroep techniek.

Onderwerp

De taakgroep techniek beschouwd de technische (on)mogelijkheden van het emissieloos maken van materieel.

Resultaten

Inzicht in verschillende visies leden en de technische oplossingen die bij deze visies horen.

Gebr. De Koning B.V. Onderbrug
Door een drukboogconstructie onder een bestaande brug aan te brengen wordt de brug versterkt en de levensduur
worden verlengd.

Methodieken Startdatum Einddatum

CO2 01-12-2019 31-08-2022
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Deelname

Samenwerkingsverband met Betonballon

Onderwerp

levensduurverlenging door aanbrengen (tijdelijke) constructie. De fundatie en de drukboog is herbruikbaar (circulair). De
ballon waarmee de drukboog wordt aangebracht is herbruikbaar.

Resultaten

Levensduurverlening, maakt programmatische aanpak versterking, herstel of vernieuwing bruggen mogelijk. In 2021 is
kennis gemaakt met potentiële klanten, berekeningen gemaakt en heeft materiaalonderzoek plaatsgevonden.

Methodieken Startdatum Einddatum

De Koning Beheer B.V. Dialoog binnen NVAF voor duurzame ontwikkeling
bij funderingsbedrijven
Gebr. de Koning  participeert actief in  bij NVAF als het gaat om duurzame ontwikkeling voor
funderingswerkzaamheden.

Methodieken Startdatum Einddatum

CO2 01-01-2019

Deelname

Gebr. de Koning brengt vooral kennis in over de praktijk en haar eigen studies naar optimalisatie.

Onderwerp

Deelgenomen wordt aan de werkgroep techniek waarin nieuwe technieken en emissies in het algemeen worden
besproken.

Resultaten

Met dit initiatief wordt vanuit Gebr. de Koning emissievrij werken op de kaart gezet. Het heeft veel raakvlakken met de
ENI (Emissieloss Netwerk Infra)

De Koning Beheer B.V. Slim Werken Slim Reizen Drechtsteden
Gebr. de Koning participeert hierin actief. Er is een afstudeerder in dienst genomen om de gehele logistiek van Gebr. de
Koning  nauwkeurig in kaart te brengen.
Daarnaast is er pilot bedacht en opgezet om woon-werk fietsen te bevorderen.

Methodieken Startdatum Einddatum

CO2 30-06-2016 30-12-2022

Deelname

Samen bereikbaar, initiatief vanuit platform werkgevers Drechtsteden

Onderwerp

Door het ontplooien van initiatieven minder belasting van het wegennet

Resultaten

Vanuit afstudeeropdracht nachtdistributie mogelijk maken
Fietsplan is gestart, meerdere gebruikers van de regeling
Opstarten nul meting mobiliteit
Bewustwording over mobiliteit binnen bedrijf

De Koning Beheer B.V. Thema duurzaamheid TFDT
de Taskforce Deltatechnologie (TFDT) is één van de werkgroepen van het Kernteam Deltatechnologie van Topsector
Water & Maritiem. Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven hebben de Taskforce Deltatechnologie in het leven te
roepen met de vertegenwoordiging vanuit alle brancheverenigingen om de te behalen doelen van Topsector Water &
Maritiem te realiseren.

Thema’s als type samenwerkingsvormen en innovatie zijn bij de waterschappen door de TFDT als thema
geïntroduceerd. Afgelopen periode heeft Gebr. De Koning zich hard gemaakt het thema duurzaamheid op de agenda te
zetten en bij de Waterschappen onder de aandacht te brengen. Denk daarbij aan reductie van CO2 bij bouw van dijken
en de uitbreidbaarheid van dijken voor de toekomst meenemen in het huidige ontwerp.
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Methodieken Startdatum Einddatum

CO2 11-10-2018 31-07-2023

Deelname

Werkgroep TFDT duurzaamheid

Onderwerp

Het concretiseren van duurzaamheid binnen de wereld van de waterschappen en daarmee dijkversterkingen. 

Resultaten

In 2021 is dit thema volop op de agenda gebracht bij de waterschappen. Er is een analyse gedaan in welke fase het
meeste winst is te behalen. De ontwerpfase is hierin bepalend om te sturen op de bronaanpak. Dit is een relatief nieuwe
manier van denken binnen in deze sector waarbij men met name tevreden is met emissieloos materieel. Deze visie is
vastgelegd in een goed onderbouwd rapport.

Scheepvaartweg 1, Papendrecht Koploper drechtsteden
Na uitgebreide screening door Omgevingsdienst ZHZ delen kennis, aanpak en ervaringen met verduurzamen van het
bedrijfspand, processen en mobiliteit.

Methodieken Startdatum Einddatum

CO2 01-10-2021

Deelname

27 oktober heeft een kennisdeelsessie met diverse bedrijven, omgevingsdienst ZHZ, gemeente Papendrecht en
wethouders plaatsgevonden. Gebr. De Koning heeft zijn visie en activiteiten gedeeld.

Onderwerp

 Gebr. De Koning heeft zijn visie en activiteiten gedeeld. 

Resultaten

Door als bedrijven kennis te delen groet de aandacht voor duurzaamheid en wordt het kennisniveau over het praktisch
maken hiervan vergroot.
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