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AncoferWaldram Steelplates BV is de organisatie waarin Ancofer Nederland B.V. uit Oosterhout 
en Waldram-staal B.V. uit Zaltbommel sinds 1 november 2003 de krachten gebundeld hebben. 
Beide ondernemingen zijn in het begin van de jaren ‘70 begonnen als gespecialiseerde leveran-
ciers van warmgewalste koolstofstalen platen en brandsnijwerk. Ware pioniers, die sindsdien uit-
gegroeid zijn tot toonaangevende ondernemingen in hun marktsegment. AncoferWaldram Steel-
plates BV is een dochteronderneming van A.G. der Dillinger Hüttenwerke GTS in Dillingen, 
Duitsland, de grootste producent van kwartoplaat in Europa met een walscapaciteit van twee mil-
joen ton per jaar. 

 

Onze filosofie is eenvoudig. Als échte specialist op het gebied van kwartoplaat kunnen wij klan-
ten ondersteunen bij hun bedrijfsvoering. Wij leveren niet alleen een fysiek product, maar bieden 
méér dan dat. Een totaalproduct dat aansluit op de eisen en behoeften van de klant. Vanaf aan-
vraag tot uitlevering; een snelle aanbieding, een scherpe prijs, gecertificeerd materiaal, stipte le-
vering, deskundig advies. Afwikkeling van de opdracht zó dat de klant er geen omkijken naar 
heeft. AncoferWaldram Steelplates bedient een brede klantenkring binnen en buiten Nederland. 
Voorbeelden van sectoren waarin onze afnemers werkzaam zijn, zijn de middelzware en zware 
machinebouw, staalconstructie, transportmiddelen, kraanbouw, offshore, baggerindustrie, grond-
verzetapparatuur en scheepsbouw.  

 

Wij onderhouden uitstekende contacten met alle belangrijke walserijen in West-Europa en wor-
den voortdurend geïnformeerd over de laatste technische ontwikkelingen. We hebben mensen in 
dienst die hun vak verstaan. Door de marktontwikkelingen van de laatste jaren worden aan staal-
verwerkende bedrijven steeds hogere eisen gesteld. Er is behoefte aan een leverancier die deze 
ontwikkelingen onderkent en kan voldoen aan de eisen en behoeften.  

 

Om de dienstverlening nog verder te optimaliseren beschikt AncoferWaldram Steelplates in Oos-
terhout over een voorraad- en productiehal, grenzend aan het Wilhelminakanaal, met een over-
dekte oppervlakte van circa 20.000 m2. Deze locatie biedt veel ruimte waarin uiterst efficiënt en 
kosteneffectief gewerkt kan worden en kunnen we putten uit een brede voorraad van ruim 
50.000 ton kwartoplaten, snijdend in een optimaal ingericht brandsnijbedrijf. Hierdoor kunnen wij 
zorgen voor uitstekende logistieke dienstverlening, snelheid, flexibiliteit en betrouwbaarheid.  

 

AncoferWaldram Steelplates B.V. heeft als organisatie gekozen om te voldoen aan de eisen van 
de NEN-EN-ISO 9001: 2008 om daarmee aan te tonen dat zij in staat is om op consistente wijze 
producten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en de van toepassing zijnde wet- en 
regelgeving op haar activiteiten te aantoonbaar te borgen. Zij stelt zich ten doel om de klantte-
vredenheid te verhogen door het systeem doeltreffend toe te passen. AncoferWaldram Steelpla-
tes B.V. wil de invloed van haar activiteiten op het milieu en omgeving zo veel als mogelijk be-
perken. Zij zet zich in om milieuschades zoveel mogelijk te voorkomen en zorgt voor het correct 
verwijderen van afval en zo mogelijk reduceren van afvalstromen.  

AncoferWaldram Steelplates B.V. wil richting haar belanghebbenden ook transparant zijn over 
haar activiteiten. Deze Carbon Footprint Rapportage draagt hieraan bij.  

 

Januari 2018, 

J.F. van Dijk  
Managing Director AncoferWaldram Steelplates B.V. 
 

De heer J.F. van Dijk  

Managing Director  

AncoferWaldram Steelplates B.V. 



Rapporterende organisatie 
 

AWS is statutair gevestigd te Oosterhout. AWS ontleent zijn marktleiderschap in de Benelux aan de 
krachtenbundeling van twee ijzersterke bedrijven. Rond 1970 werd de markt versterkt met De Lan-
ge Staalhandel B.V. (later: Ancofer Nederland B.V.) en Waldram-staal B.V., specialisten in warmge-
walste koolstofplaten en brandsnijwerk. Tussen 1985 en 1988 werden beide firma’s overgenomen 
door A.G. der Dillinger Hüttenwerke, gevestigd te Dillingen in het Saarland, Duitsland. 

 

AWS beschikt over een hal van 20.000 m2 vlakbij straal- en conserveringsbedrijf Staalstraal Bra-
bant en met een strategische aansluiting op het Wilhelminakanaal. In 2009 volgde een tweede hal 
van 2000 m2.  

AWS heeft ca. 100 medewerkers, werkzaam vanuit de locatie Oosterhout.  

Organisatie 
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Verantwoordelijke persoon 
De statutair verantwoordelijk persoon voor de rapporterende organisatie is de heer J.F. van Dijk, 
Managing Director AncoferWaldram Steelplates B.V.  

Organisatiegrenzen 
De organisatiegrenzen van AncoferWaldram Steelplates zijn in het kader van CO2 bewustzijn be-
paald volgens het principe van de juridische eigendomsstructuur van het te certificeren bedrijf. Bin-
nen het Greenhouse Gas (GHG) Protocol wordt dit omschreven als ‘organizational boundary’ en 
’operational boundary’: de organizational boundary is bepaald aan de hand van de control approach 
methode, de operationele boundary is bepaald tot scope 1 en 2. 
 
In de praktijk betekent dat waar activiteiten door AncoferWaldram Steelplates worden uitgevoerd, de 
verantwoording voor de CO2-productie van haar eigen organisatie wordt genomen: de sturing ligt 
duidelijk op de eigen organisatie. De onderbouwing voor de boundary staat vermeld in het boundary 
rapport  (Doc.nr 18.R.0904) en was gelijkwaardig met de vorige periode.  

 
De organisatiegrenzen voor deze inventarisatie omvatten AncoferWaldram Steelplates B.V., ge-
vestigd te Oosterhout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ISO 14064 Verklaring 
 
Hierbij verklaart AncoferWal-
dram Steelplates dat deze rap-
portage voor het CO2-bewust 
certificaat is opgesteld in over-
eenstemming met de richtlijnen 
in NEN-ISO 14064, versie 
maart 2012. 

Verificatie verklaring 
 
Hierbij verklaart AncoferWal-
dram Steelplates dat deze rap-
portage is geverifieerd door 
DNV GL Business Assurance 
B.V. 

• De inventarisatie is opgezet 
conform de eisen en wen-
sen vanuit de ISO 14064-1, 
het GHG-Protocol, het CO2-
prestatieladder-handboek 
versie 3.0; 

• Genoemde CO2-inventaris 
bevat geen materiële on-
juistheden, afbreuk doende 
aan de materialiteitseis van 
5%. 
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Carbon Footprint Analyse 
Grondslag van de analyse 
 
Op basis van de vastgestelde operationele grenzen zijn de CO2-emissies en -absorpties door de 
activiteiten van de organisatie geïdentificeerd. Bij de identificatie van emissies wordt, conform het 
Greenhouse Gas (GHG) Protocol, onderscheid gemaakt tussen drie bronnen van emissie 
(bekend als scopes) in twee categorieën: directe emissies en indirecte emissies. 

 

• Scope 1 omvat de directe emissies die onder het beheer vallen en worden gecontroleerd 
door de organisatie. Voorbeelden hiervan zijn de verbranding van brandstoffen in vaste 
machines, het zakelijk vervoer in voertuigen die eigendom van of geleased door de rap-
porterende organisatie en de emissies van koelapparatuur en klimaatinstallaties; 

• Scope 2 omvat de  indirecte emissies door bijvoorbeeld opwekking van gekochte elektrici-
teit, stoom of warmte en zakelijk reizen middels vliegen, openbaar vervoer of met privé au-
to’s; 

• Scope 3 omvat de andere indirecte emissies van bronnen als woonwerk verkeer, produc-
tie van aangekochte materialen en uitbestede werkzaamheden zoals goederenvervoer. 

 

Deze Carbon Footprint Analyse omvat de CO2-emissie (één van de zes broeikasgassen) van     
AncoferWaldram Steelplates betreffende scope 1 en 2 van het kalenderjaar 2017. De CO2-
emissie is geanalyseerd in overeenstemming met de CO2–prestatieladder, handboek versie 3.0, 
juni 2015.  

Meetresultaten en toelichting 
Gerapporteerde periode 
 
AncoferWaldram Steelplates rapporteert synchroon aan het boekjaar over haar Carbon Footprint. 
Het boekjaar voor AncoferWaldram Steelplates loopt van 1 januari tot en met 31 december. De 
gerapporteerde periode is het hele kalenderjaar 2017.  
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Scope 1: Directe CO2-emissie 

DE DIRECTE EMISSIE VAN CO2 IS GEMETEN EN BEREKEND ALS  351,2 TON CO2 

Brandstofgebruik van het eigen wagenpark en materieel 
Het wagenpark van AncoferWaldram Steelplates bestaat uit 24 auto’s en 6 trekkers met oplegger. 
Met dit wagenpark is in 2017 13.683 liter benzine en 31.018 liter diesel getankt. Het brandstofver-
bruik veroorzaakte in 2017 een CO2 emissie van 137,7 ton CO2, 39% van de directe CO2-
emissie.  

Stationaire verbrandingsapparatuur 
213,5 ton CO2 (61%) van de directe CO2-emissie wordt veroorzaakt door het gebruik van statio-
naire verbrandingsapparatuur. Het betreft het verbruik van aardgas voor de verwarming van de 
kantoren en het verbruik van propaan, ethyleen en Atal 20 gassen in de productie activiteiten en 
propaan voor de heftrucks. 

CO2-emissie van verbranding biomassa 
De verbranding van biomassa heeft binnen AncoferWaldram Steelplates niet plaatsgevonden.  

Verklaring van weggelaten CO2-bronnen of putten 
Alle geïdentificeerde bronnen en putten van CO2 zijn verantwoord in de rapportage. Binding van 
CO2 vindt niet plaats, waardoor geen sprake is van putten. 

Lekkage van koelgassen  
In 2017 is de inventarisatie van het verbruik van koudemiddelen voor de klimaatsystemen nog 
geen onderdeel van de rapportage.  
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Scope 2: Indirecte CO2-emissie 

DE INDIRECTE CO2-EMISSIE IS GEMETEN EN BEREKEND ALS 1.326,3 TON CO2 

Elektriciteitsgebruik  
De indirecte CO2-emissie wordt veroorzaakt door het gebruik van ingekochte elektriciteit. Er 
werd in 2017 2.043.600 kWh gebruikt ten behoeve van het pand, de productie en voor het opla-
den van voertuigen. Het elektraverbruik zorgde voor een emissie van 1.326,3 ton CO2. Conform 
de voorwaarden van de CO2 prestatieladder betreft dit allemaal stroom met een grijs label.  

Vliegreizen voor zakelijke doeleinden  
Medewerkers van AncoferWaldram Steelplates hebben in het jaar 2017 geen vliegreizen voor za-
kelijke doeleinden gemaakt.  

Privéauto’s voor zakelijk verkeer  
Medewerkers van AncoferWaldram Steelplates hebben voor zakelijke doeleinden geen gebruik 
gemaakt van de privéauto en de gereden kilometers gedeclareerd. Indien noodzakelijk maken zij 
gebruik van de bedrijfspoolauto’s die beschikbaar zijn in het bedrijfswagenpark. 

Zakelijk openbaar vervoer 
Medewerkers van AncoferWaldram Steelplates hebben in het jaar 2017 geen gebruik gemaakt 
van openbaar vervoer voor zakelijke doeleinden en deze kosten gedeclareerd.   
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Scope 1:  
De meetgegevens van het brandstofgebruik van stationaire verbrandingsapparatuur ten behoeve 
van verwarming en verbruik in de productie komen van facturen van Eneco voor het gasverbruik 
en de leveranciers Messer en van Loon voor de productiegassen. Deze methode wordt voldoen-
de betrouwbaar geacht.  

 

De meetgegevens van het eigen wagenpark zijn door leverancier Multitankcard en Berkman 
Energieservice aangeleverd aan de organisatie. De voertuigen zijn gekoppeld met eigen brand-
stofpassen. Er is indirect inzicht in de kilometerregistratie, middels een jaarlijkse kilometerregi-
stratie. Voor de analyse en berekening is gekozen om de CO2-emissie op basis van de primaire 
brandstofgegevens te bepalen. Deze methode wordt voldoende betrouwbaar geacht.  

Invloed van meetonnauwkeurigheden en onzekerheden binnen 
Scope 1 en 2 
 

Uit het voorgaande blijkt dat het overgrote deel van de CO2-emissie wordt veroorzaakt door ge-
bruik van de stationaire verbrandingsapparatuur (213,5 ton CO2) en het elektraverbruik (1.326,3 
ton CO2). Het is dan ook van belang om deze emissies nauwkeurig vast te leggen. 

Scope 3: Indirecte overige CO2-emissie 

CO2-compensatie 
 

Er vindt geen compensatie plaats van CO2-emissies. Beschikbare middelen worden aangewend 
om verbetering te bewerkstelligen binnen de eigen organisatie en het wagenpark om hiermee de 
bedrijfsmiddelen optimaal te laten presteren in het kader van de CO2-emissie. 

 

Scope 2:  
De meetgegevens van het elektriciteitsverbruik zijn verzameld van facturen en analyses van 
Scholt Energy Control. AncoferWaldram Steelplates heeft één elektriciteitsmeter met piek en dal 
inzicht. Het elektraverbruik als gevolg van het laden van voertuigen is niet apart inzichtelijk, maar 
onderdeel van het totale verbruik. Het elektraverbruik als gevolg van het laden van het voertuig 
thuis kan niet worden gedeclareerd, derhalve geen onderdeel van scope 2. Deze methode wordt 
voldoende betrouwbaar geacht.  

 

 

Een volledige emissie-inventaris voor scope 3 valt momenteel nog buiten de CO2-inventarisatie 
en is daarom niet opgenomen in deze rapportage.  



JAARGANG 6, NR.1 Pagina 8 

Aanpassingen aan historisch jaar 
 

De meting over 2017 betreft de zesde meting in het kader van de ISO 14064-norm. Het historisch 
jaar is in 2015 en opnieuw voor 2017 aangepast in verband met gewijzigde emissiefactoren CO2. 

Historisch basisjaar 
 

Voor AncoferWaldram Steelplates zijn de eerste metingen in het kader van de ISO 14064-norm 
uitgevoerd over het kalenderjaar 2012. Dit jaar geldt daarom als referentiejaar op basis waarvan 
de toe- of afname van de CO2-emissie wordt vastgesteld.  

Voortgang ten opzichte van het referentiejaar 

Normalisering meetresultaten 
 

De omvang van de CO2-emissie heeft een duidelijke correlatie met de omvang van de activiteiten 
welke door AncoferWaldram Steelplates zijn ontplooid. Ten behoeve van vergelijking van de 
emissie in het referentiejaar en die tijdens de gerapporteerde periode, wordt daarom een maat-
staf bepaald op basis waarvan de meetresultaten kunnen worden genormaliseerd. Voor Ancofer-
Waldram Steelplates zal de omvang van bedrijfsactiviteiten worden genormeerd aan de hand van 
de omzet geïndexeerd en het aantal FTE geïndexeerd. 

 

In onderstaande tabellen  is de totale CO2-emissie van scope 1 en scope 2 genormeerd weerge-
geven. Als gevolg van de verhoogde emissiefactoren in 2015 was herberekening noodzakelijk.  
Eind 2017 was een herberekening opnieuw noodzakelijk in verband met de sterk gestegen emis-
siefactor voor grijze stroom, daarom is de emissie voor scope 2 verder verhoogd. Voor vergelij-
king moet de cijfers vanaf 2017 worden vergeleken met de kolom 2012 herberekend 2017. 
(hierna 2012)  

De CO2 emissie in 2017 was in absolute zin ongeveer 4% hoger dan in 2012. Relatief aan de 
geïndexeerde omzet en het aantal FTE geïndexeerd steeg de CO2 emissie omzetindex gerela-
teerrd maar daalde de CO2 emissie per FTE tot 6% lager dan het basisjaar 2012.  

 

De stijging voor scope 1 in deze periode werd veroorzaakt door de toename van het verbruik van 
aardgas en productiegassen. Het verbruik van aardgas voor verwarming genormaliseerd met 
graaddagen lag 19,8% hoger dan in het jaar 2012. De emissies van het eigen wagenpark namen 
wel af, er werd ca. 0,5% minder liters brandstof  getankt. Vergelijking op basis van het basisjaar 
2012 toont een reductie van het brandstofverbruik van het wagenpark met 6,3%  

 

Scope 1

Factor 2012

2012 

herberekend

2012 

herberekend 

2017 2013 2014 2015 2016 2017

Kg CO2 Scope 1 353.232 356.676 366.633 363.447 362.578 354.692 366.540 351.150

Kg CO2 Scope 1 / 

omzet index 3.532 3.567 3.666 3.764 3.727 3.760 3.686 3.425

Kg CO2 Scope 1 / 

FTE index 3.532 3.567 3.666 3.513 3.320 3.181 3.322 3.149

Scope 2

Factor 2012

2012 

herberekend

2012 

herberekend 

2017 2013 2014 2015 2016 2017

Kg CO2 Scope 2 870.745 1.006.620 1.242.008 967.625 1.013.872 1.069.522 1.099.178 1.326.296

Kg CO2 Scope 2 / 

omzet index 8.707 10.066 12.420 10.020 10.422 11.336 11.054 12.935

Kg CO2 Scope 2 / 

FTE index 8.707 10.066 12.420 9.354 9.285 9.593 9.961 11.896
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Voortgang ten opzichte van het referentiejaar 

De CO2 emissies in scope 2 stegen verder in absolute zin ten opzichte van 2012. Vergelijking 
tussen 2015 –2016 en 2017 worden volledig veroorzaakt door de sterk gestegen emissiefactor 
voor grijze stroom in Nederland. Ten opzichte van 2016 daalde het elektraverbruik met ruim 46 
MWh, tegenover een toename van de bedrijfsactiviteiten. De emissies in scope 2 zijn productie 
gerelateerd.  

Omdat omzetten mede afhankelijk zijn van staalprijzen, worden de relatieve cijfers ten opzichte 
van de omzet significant beïnvloed. Daarom moet bij vergelijking tussen de verschillende perio-
des rekening worden gehouden met de indexering van de staalprijzen. Deze indexering is indirect 
verwerkt in de grafiek normalisatie Carbon Footprint (omzetindex).   

Berekeningsmodellen 
Kwantificeringsmethodes 
 

De kwantificering van grondstoffen naar CO2-emissiewaarden is telkens gedaan door geregi-
streerde volume-eenheden van de gebruikte brandstoffen te benutten. De omrekening van volu-
me naar emissiewaarden is eenduidig en geeft de meest betrouwbare vergelijking. 

In die situaties waar geen volume-eenheden van brandstof beschikbaar waren, is gebruikge-
maakt van de meest betrouwbare informatie die beschikbaar was.  

Het gas– en elektriciteitsgebruik is genomen aan de hand van geijkte meters en/of aan de hand 
van de facturen van het energiebedrijf. Door de geldende wetgeving is dit de meest betrouwbare 
informatiebron die beschikbaar is. 

Verklaring voor veranderingen in de kwantificeringsmethodes  
 

De meting over 2017 betreft de zesde meting in het kader van de ISO 14064-norm. In de kwantifi-
ceringsmethodes, er is geen sprake van aanpassingen aan het historisch jaar. 
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Referenties

1: Bron: website CO2emissiefactoren.nl

2: Bron: BI-conversieberekening 2010

14: Bron: StenVi emissiefactor berekening 2015

Hoeveelheid Eenheid Hoeveelheid

[totaal]

Eenheid CO
2
-emissie 

[ton]

Scope 1: Directe emissie 351,2

Stationaire verbrandingsapparatuur 213,5

213,5

- Aardgas 1.890 g CO2 / Nm3 19.765 Nm3 37,4

- Ethyleen2 3.143 g CO2 / kg 29.436 liter 92,5

- Propaan2 3.343 g CO2 / kg 25.007 kg 83,6

- Atal 2014 395 g CO2 / m3 0,35 m3 0,0

Gebruik eigen wagenpark 137,7

- Benzine 2.740 g CO2 / liter 13.683 liter 37,5

- Diesel 3.230 g CO2 / liter 31.018 liter 100,2

- LPG 1.806 g CO2 / liter 0 liter 0,0

Hoeveelheid Eenheid Hoeveelheid

[totaal]

Eenheid CO2-emissie 

[ton]

Scope 2:  Indirecte emissie 1.326,3

Elektriciteitsgebruik en centrale warmtelevering 1.326,3

-Grijze stroom: 2010 en later 649 g CO2 / kWh 2.043.600 kWh 1.326,3

-Elektra mobiliteit - Grijze stroom: 2010 en later 649 g CO2 / kWh 0 kWh 0,0

Privé-auto's voor zakelijk verkeer 0,0

- Personenauto, brandstoftype en 

gew ichtsklasse niet bekend 220 g CO2 / voertuigkm 0 km 0,0

Zakelijk vliegen 0,0

- Afstand < 700 km 297 g CO2 / reizigerskm 0 reizigerskm 0,0

- Afstand 700 - 2.500 km 200 g CO2 / reizigerskm 0 reizigerskm 0,0

- Afstand > 2.500 km 147 g CO2 / reizigerskm 0 reizigerskm 0,0

Openbaar vervoer voor zakelijk verkeer 0,0

- OV algemeen 61 g CO2 / reizigerskm 0 reizigerskm 0,0

CO
2
-emissie factor1 2017

CO2-emissie factor1 2017

Scope 1 Overzicht Ton CO2

Stationaire verbrandingsapparatuur 213,5         60,8%

Airco en koelingapparatuur -             0,0%

Eigen wagenpark 137,7         39,2%

Scope 2 overzicht Ton CO2

Elektriciteitsgebruik en centrale warmtelevering 1.326,3      100,0%

Privé auto's voor zakelijk verkeer -             0,0%

Zakelijk vliegen -             0,0%

Openbaar vervoer voor zakelijk verkeer -             0,0%




