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1 Inleiding 

 
VelopA ontleent haar bestaansrecht aan de missie een bijdrage te leveren 
aan een duurzame en prettige leefomgeving van de mens door middel van 
een breed aanbod van producten voor de inrichting van de (semi-)openbare 
buitenruimte. VelopA wenst de komende jaren, nog meer dan al het geval 
was, te focussen op het gebied van milieu bij alle activiteiten van de 
organisatie. Milieuzorg, ketenbeheer, schoner produceren, duurzame 
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technologie ontwikkelingen bij leveranciers zijn voorbeelden van actuele 
aandachtsgebieden. 
 
VelopA heeft kwaliteit en duurzaamheid dus hoog in het vaandel staan. Dit 
komt op tastbare wijze terug in haar producten. Zij kunnen iedere bank, 
fietsenrek, hek, bloembak of speeltoestel leveren volgens de eisen voor 
duurzaam inkopen opgesteld door het Agentschap NL. Ondertussen blijven 
zij werken om ons assortiment en onze werkwijze verder te verduurzamen, 
want VelopA streeft duurzaam ondernemen na. 
 
In dat kader heeft VelopA een milieumanagementsysteem dat gecertificeerd 
is op basis van de ISO 14001: 2004. Een belangrijke ambitie is het 
terugdringen van CO2. Naast het ISO 14001-certificaat heeft VelopA zich 
daarom gecertificeerd op niveau 5 van de CO2-prestatieladder.  
 
In verband met de eisen voor actualisatie en vanwege de aangescherpte 
eisen van handboek 3.0 van de CO2 prestatieladder was een actualisatie van 
deze ketenanalyse noodzakelijk. Deze actualisatie is uitgewerkt in deze 
rapportage. 

1.1 Doelstelling VelopA 

 
Doelstelling van de ketenanalyses is het vergroten van inzicht in de CO2-
emissie over de gehele levenscyclus en het vinden van aanknopingspunten 
voor vermindering van deze emissie. 

1.2 Randvoorwaarden en rapportageprincipes  

1.2.1 Gehanteerde literatuur 

Als achtergrondliteratuur voor het opstellen van deze reportage zijn de 
volgende documenten gehanteerd: 

• Handboek CO2-prestatieladder 3.0, juni 2015, SKAO 
• ISO 14064-1, maart 2012 NEN 
• GHG protocol revised edition, March 2004, WRI/WBCSD 
• Corporate Value Chain (Scope 3) reporting and accounting standard, 

September 2011, WRI/WBCSD 
 
VelopA heeft voor haar eigen CO2-emissie gebruik gemaakt van de CO2 
meter van de milieubarometer van Stimular en de templates van StenVi 
Advies. De CO2-meter omvat scope 1 en 2 van het GHG protocol en delen 
van scope 3. De delen van scope 3 betreffen niet direct productgerelateerde 
emissies in de keten. De bepaling van emissie en conversiefactoren is in lijn 
met de CO2-prestatieladder. 
 
Zoals hierboven aangegeven hanteren we voor de specifieke allocatie van de 
eigen emissie naar de specifiek ketens toe vooralsnog een allocatie op basis 
van financiële invloed (ratio Omzet product / Totale omzet). 
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VelopA heeft zich ingespannen om zo specifiek mogelijke gegevens te 
verkrijgen ten aanzien van CO2- emissie bij toeleveranciers in de keten. 
 
Bij deze toeleveranciers is gevraagd of ze een nauwkeurige allocatie van de 
CO2 kunnen aangeven, zo niet dan wordt deze gebaseerd op de relatieve 
bijdrage aan de omzet  net zoals – vooralsnog - de allocatie van CO2 bij 
VelopA zelf gebeurt. 
 
VelopA maakt tevens gebruik van een tool waarmee zij bij ontwerp van 
producten direct de CO2 impact op de gehele levenscyclus in beeld kan 
brengen. Het betreft SolidWorks Sustainability. De gegevens waarop 
SolidWorks Sustainability zich baseert zijn aangeleverd door PE International 
door middel van de GaBi software en database. PE International is een 
gerenommeerd bedrijf dat wereldwijd werkt voor leidende multinationals 
 
De database is gebaseerd op informatie uit meer dan 4.500 primaire datasets 
uit LCA’s. Deze data worden jaarlijks geactualiseerd. De datasets zijn – 
volgens opgaaf van de leverancier - opgesteld in overeenstemming met de 
ISO 14044, ISO 14064 and ISO 14025 standaarden. 
 
N.B. Om zeker te zijn van een voldoende validiteit van deze gegevens, zijn 
steekproefsgewijs controles uitgevoerd op de emissies van bepaalde delen  
uit de keten (bijv. beton t.b.v. de ‘voeten’). Deze steekproeven laten zien dat 
de uitkomsten van SolidWorks overeenkomen met de gegevens die uit 
andere ketenanalyse worden opgevoerd. Daarmee wordt geconcludeerd dat 
er voldoende nauwkeurigheid is. 

Selectie van ketens 

Een keten is in de CO2-prestatieladder gedefinieerd als ‘een bepaalde lijn van 
aanvoerende en afnemende bedrijven’. 
 
Om te komen tot een selectie van ketens, is in 2012 een overzicht gemaakt 
van de processen en producten gerangschikt naar de invloed van VelopA en 
de bijdragen van de producten op de omzet van VelopA. Voor deze 
actualisatie is opnieuw deze analyse uitgevoerd. In verband met de 
aangepaste eisen uit handboek versie 3.0 van de CO2 prestatieladder is de 
allocatie en keuze van de ketenanalyses gewijzigd.  
 
De bepaling van relevante scope 3 emissie categorieën en de onderbouwing 
voor de keuzes van deze ketenanalyses zijn beschreven in het document 
VelopA - Scope 3 inventaris CO2 emissies versie 1.0 dec 2016. Dit document 
is eveneens gepubliceerd op de website van VelopA. De brondata, 
beschreven in bijlage 1, is daarbij ook gebruikt als ondersteuning van de 
gemaakte keuzes. Op basis van de beoordeling is gebleken dat de 
geselecteerde producten ‘TuliP’ en ‘Leon’ nog steeds relevante producten zijn 
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voor de ketenanalyse. Beide producten vormen nog steeds de basis voor de 
Cradle-to-Cradle activiteiten binnen VelopA.  
 
Besloten is daarom deze ketenanalyses te actualiseren naar de nieuwste 
informatie en emissiefactoren. 
  
De selectie van de 2 specifiek ketens uit de meest relevante,  is ook gemaakt 
op basis van de beschikbaarheid van de gegevens bij toeleveranciers. 
Daarmee wordt de analyse nauwkeuriger, specifieker en zodoende 
waardevoller voor besluitvorming. 
 
De geselecteerde producten zijn ‘TuliP’ en ‘Leon’. 
 

     
Figuur 1: model 'TuliP'   Figuur 2: model 'Leon' 
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2 Deel I: ketenanalyse voor de ‘TuliP’ 

2.1 Productbeschrijving 

 

 
Figuur 3: 'Tulip' 
 
De TuliP is een fietsstandaard die in meerdere uitvoeringen wordt geleverd. 
Alle modellen van de TuliP voldoen aan de norm FietsParKeur voor 
onbewaakte omgevingen. FietsParKeur is de kwaliteitsnorm op het gebied 
van fietsparkeervoorzieningen.  
 
Nevenstaande figuur geeft 
een schematische 
weergave van de keten 
voor productie en gebruik 
van de TuliP.  
 
Figuur 4: Waardeketen 

van de 'TuliP' 
 
Toelichting 
VelopA heeft twee 
categorieën 
hoofdleveranciers voor de 
TuliP. Het gaat primair om 
de metaalbewerker en 
daarnaast om de fabrikant 
van betonproducten (voor 
de voeten). 
Bij de fabrikanten van de 
metalen delen wordt het 
thermisch verzinken 
uitbesteed aan weer ander 
gespecialiseerde bedrijven. 
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Van VelopA (maar in enkele gevallen  ook rechtstreeks vanuit de fabricage) 
wordt de TuliP getransporteerd naar de klant. De klant is degene die de TuliP 
plaatst. De gebruiker is in feite de persoon in de openbare ruimte. Het 
onderhoud is in principe zeer beperkt.  
 
In principe kan de TuliP lang meegaan. Wanneer de openbare ruimte wordt 
heringericht wordt de TuliP ook weer verwijderd. Soms wordt deze ook weer 
hergebruikt op een andere plek. In andere gevallen zal het worden 
afgevoerd als metaalafval en de betonvoet als bouw en sloopafval 
(betonpuin). Idealiter zou de verwerker van de afvalstromen deze stromen 
weer terug in een keten brengen. 
 
Verder terug in de keten komt de tussenhandel waarvandaan de 
metaalbewerkers de buizen afnemen, en in sommige gevallen de 
betonfabrikant de zand en grind van afneemt. Naast de buizen hebben de 
fabrikant uiteraard meer hulpmaterialen nodig, maar die zijn 
verhoudingsgewijs zeer beperkt. Weer verder terug in de keten is de winning 
en productie van de basismaterialen. Hier spreken we pover de mijnbouw en 
de recycling industrie en daarnaast de basisindustrie (cementfabriek, 
hoogoven en staalfabrieken, walserij, buizenfabricage). 

2.2 CO2 emissie over de keten 

Voor de Tulip zijn veel varianten beschikbaar. In de verkoop is echter één 
soort verreweg dominant en dat is de versie die verzinkt en gecoat is. Op 
basis daarvan is onderstaande berekening uitgevoerd. 
 
Tabel 1: Emissievergelijking varianten in productlijn 'TuliP' 

(basisjaar 2016) 

 Tulip (zonder voet) Met betonvoet 
(additioneel CO2) 

 Totalen over de 
productie (Ton CO2) 

Totalen over de 
productie (Ton CO2) 

Grondstofwinning 105,1 20,0 
Fabricage / Tussenhandel 114,5 0,6 
VelopA 31,7 (Zie VelopA) 
Plaatsing / Transport / 
Gebruik 

8,4 26,7 

Sloop / Afvalverwerking 9,8 1,6 
Totaal 318,4 ton CO2 
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Ketenanalyse  II: ketenanalyse voor de ‘Leon’ 

2.3 Productbeschrijving 

 

 
Figuur 5: 'Leon' 
 
De Leon is een zogenaamd Fietsleunhek. Het wordt toegepast voor het 
stallen van fietsen, scooters en motoren; voor fiets- en voetgangerssluizen 
en afbakening. 
 
Nevenstaande figuur geeft een 
schematische weergave van de 
keten voor productie en 
gebruik van de productlijn 
‘Leon’. Ook hier is de 
beïnvloedbaarheid komt ook 
visueel tot uiting in de 
achtergrondkleurstelling in de 
weergave van de keten. Een 
slag lichter is de direct 
beïnvloedbare deel van de 
keten. Nog een slag lichter het 
de indirect beïnvloedbare deel 
van de keten. En de lichtgrijze 
achtergrond is het niet 
beïnvloedbare deel van de 
keten. De ketenonderdelen zijn 
in principe met blauwe blokken 
weergeven. De meer complexe 
blokken zijn grijs. Transport 
delen zijn rood weergegeven. 
 
Figuur 6: Waardeketen van 

de productlijn  'Leon' 
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De figuur laat zien dat er bij de ‘Leon’ grote overeenkomsten zijn met de 
keten van product lijn ‘TuliP’. Een belangrijk verschil zit hem erin dat de 
fabricage ketens van RVS en verzinkt staal minder geïntegreerd zijn. 
Verzinken vindt overigens wel extern plaats. Voor het overige is de 
beschrijving overeenkomstig.  
 
VelopA heeft drie categorieën hoofdleveranciers voor de Leon. Het gaat 
primair om de metaalbewerkers van de RVS producten en van de verzinkte 
producten en daarnaast om de fabrikant van betonproducten (voor de 
voeten). 
 
Van VelopA (maar in enkele gevallen  ook rechtstreeks vanuit de fabricage) 
wordt de Leon getransporteerd naar de klant. De klant is degene die de Leon 
fysiek plaatst in de openbare ruimte. De gebruiker is in feite de persoon in de 
openbare ruimte.  
In principe kan de Leon lang meegaan. Wanneer de openbare ruimte wordt 
heringericht wordt de Leon ook weer verwijderd. Soms wordt deze ook weer 
hergebruikt op een andere plek. In andere gevallen zal het worden 
afgevoerd als metaalafval en de betonvoet als bouw en sloopafval 
(betonpuin). 
 
Verder terug in de keten komt de tussenhandel waarvandaan de 
metaalbewerkers de buizen afnemen, en in sommige gevallen de 
betonfabrikant de zand en grind van afneemt. Naast de buizen hebben de 
fabrikant uiteraard meer hulpmaterialen nodig, maar die zijn 
verhoudingsgewijs zeer beperkt. Weer verder terug in de keten is de winning 
en productie van de basismaterialen. Hier spreken we over de mijnbouw en 
de recycling industrie en daarnaast de basisindustrie (cementfabriek, 
hoogoven en staalfabrieken, walserij, buizenfabricage). 

2.4 CO2 emissie over de keten 

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de resultaten van de 
gegevens verzameling. 
 
Tabel 2: Emissievergelijking van varianten in  productlijn 'Leon' 

 Totaal productie 
Léon 

Met betonvoet 

 (Ton CO2) (Ton CO2) 
Grondstofwinning 72 10,9 
Fabricage 10,4 0,4 
VelopA 26,0 Zie totaal 
Plaatsing / Transport / 
gebruik 

1,2 10,5 

Sloop / Afvalverwerking 22,9 1,4 
Totaal 155,7 Ton CO2 

Conclusies 
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Voor beide productlijnen gelden in grote lijnen de gelijke conclusies. Alleen 
de emissie bij het fabricageproces vormt hierop een uitzondering.  Het 
fabricage proces is bij de Leon - bezien over de gehele keten - een 
verhoudingsgewijs klein deel van de totale CO2-emissie (dit is qua trend 
vergelijkbaar met de uitkomsten van de analyse met het softwarepakket).  
Ook het transport en het gebruik zijn een relatief klein deel. Dit komt vooral 
door de zeer beperkte hoeveelheid onderhoud en de lange levensduur van 
de producten.  
 
Vooral de CO2-emissie die veroorzaakt wordt door de winning en primaire 
verwerking tot basisgrondstoffen, heeft de grote impact op de footprint. 
Wanneer gekeken wordt naar de impact van andere varianten (RVS) kunnen 
we zien dat de CO2-emissie aanzienlijk zou toenemen. Daarnaast blijkt een 
belangrijke bijdrage in de CO2-emissie over de levenscyclus, te worden 
veroorzaakt door het gebruik van de betonnen voeten. En daar is juist de 
afvalfase weer maatgevend. De verschillende varianten laten ook zien dat de 
fabricage, het transport en het gebruik niet of nauwelijks verschillen. 
 
VelopA heeft weliswaar weinig invloed op de ketendelen waarin die 
grondstoffen gewonnen, cq geproduceerd worden, maar wel op het ontwerp 
(en dus de materiaalkeuze). Het maken van aanpassingen in het ontwerp (in 
gewicht, levensduur en materiaalkeuze) is daarmee het grootste 
aanknopingspunt voor het halen van reductie in CO2-emissie. Daarbij is 
natuurlijk wel steeds de vraag of die alternatieven mogelijk zijn. 
 

3 Doelstellingen en maatregelen in de keten en verbetering 

gegevenskwaliteit 

3.1 Doelstelling 

 
VelopA heeft voor haar eigen scope 1 en scope 2 activiteiten een doelstelling 
van 30% reductie CO2 uitstoot in 2020 t.o.v. basisjaar 2008. Zij streeft er 
naar om deze doelstelling ook in de keten te behalen. 

3.2 Aanpak en maatregelen 

Om deze doelstelling te kunnen behalen zijn een aantal strategieën 
geformuleerd: 
 
Algemeen: 

- In haar Inkoopvoorwaarden zal voortaan naast het verstrekken van 
inzicht in de CO2 belasting van de toeleverancier ook gevraagd gaan 
worden naar de mate van reductie. (zie ook het VelopA Reductieplan 
2008-2020) 

 
Transport: 
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- VelopA gaat periodiek overleggen met de transporteurs over 
maatregelen om de CO2-emissie te reduceren. 

 
- Vervolgonderzoek naar toepassing andersoortig beton 

o Minder cement en meer toepassing secundaire grondstoffen. 
o Inzet recyclaat 

 
- Samenwerking met afvalbranche uitwerken voor mogelijkheden 

terugname van TuliP en Leon. Dit ter bevordering van hergebruik 
danwel optimale recycling van de grondstoffen. 
 

- Bewerkstelligen dat van alle producten analyses van de CO2 footprint 
met een recente versie van SolidWorks (minimaal versie 2012) 
beschikbaar zijn  

 
- Het analyseren van detailaanpassingen in het ontwerp.  

 
- Met sales en marketing wordt periodiek onderzocht voor welke 

klantgroepen het meerwaarde heeft om de klanten / markt nog 
proactiever te informeren over CO2-impact van producten.  
 

De detaillering van deze activiteiten is uitgewerkt in het VelopA reductieplan 
2008 - 2020 versie 1.11. 
 


