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2 INLEIDING 

Jan De Nul Group heeft in de loop van 2020 de scope 3-emissies van de civiele werken en de 
baggerwerken in de Benelux, en de milieuwerken en valorisatiecentra in de EU in kaart gebracht. Aan 
de hand van een product-markt analyse op deze activiteiten, werd de CO2 impact van de scope 3 
geëvalueerd, waaruit bleek dat de CO2 die in de staalketen wordt uitgestoten significant is. In dit 
document wordt de staalketen nu verder geanalyseerd waarbij de CO2-emissies vanuit een 
levenscyclusbenadering worden in kaart gebracht: deze omvat de CO2-uitstoot van de winning van de 
grondstoffen tot en met de afvalverwerking of de recycling. Op deze manier verschuiven we de focus 
naar de up- en de downstream-emissies bij de ketenpartners in de staalketen. 

In deze ketenanalyse wordt met de term “Jan De Nul Group” onderstaande civiele werken in de 
Benelux bedoeld: 

 burgerlijke bouwkunde; 

 waterbouw; 

 openbare en haveninfrastructuur; 

 funderingswerken. 
 

Deze ketenanalyse ‘Staal’ heeft tot doel een globaal overzicht te krijgen van de staalketen van  
Jan De Nul Group, door de emissies te identificeren en reductiemogelijkheden te formuleren. Om dit 
te bereiken wordt het document als volgt opgebouwd: 

 de eigenlijke ketenanalyse met een beschrijving van de keten en de ketenpartners; 

 bepalen van de CO2-emissies in de staalketen; 

 overzicht van de reductiemogelijkheden en hun potentiele CO2-besparing; 

 bronvermelding. 
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3 KETENANALYSE STAAL 

Staal is een veel gebruikt bouwmateriaal binnen Jan De Nul Group en wordt in verschillende vormen 
aangeleverd door leveranciers om op projecten te gebruiken. Zo wordt er binnen Jan De Nul Group 
een onderscheid gemaakt tussen:  

 wapeningsstaal; 

 wapening predallen; 

 voorspanstaal; 

 externe staalbouw; 

 profielen; 

 buispalen; 

 damplanken. 
 

Staalproducenten leveren een aanzienlijke bijdrage tot de globale CO2-uitstoot (Starckx, 2016). Jan De 
Nul Group is zich als aannemer bewust van deze milieu-impact en beoogt door onderstaande 
ketenanalyse inzicht te verwerven in de staalketen en reductiemogelijkheden te formuleren. 

3.1 BESCHRIJVING STAALKETEN 

In Tabel 1 worden de scope 3 emissies van de staalketen onderverdeeld in een up- en downstream 
deel. Dit overzicht werd overgenomen uit het ‘GHG Protocol Corporate Value Chain (Scope 3) 
Accounting and Reporting Standard, 2011’ (ook gekend als de Scope 3 Standaard). 

Tabel 1. Overzicht van de scope 3 emissies in het upstream en downstream deel van de staalketen. 

In lijn met de CO2-prestatieladder wordt ‘Business Travel’ en ‘Personenvervoer onder werktijd’ 
(waarbij Business Travel = ‘Business air Travel’, ‘Personal Cars for business travel’ en ‘Business travel 
via public transport’) niet in de product markt combinatie opgenomen, omdat deze uitstoot hoe dan 
ook in detail wordt berekend. Voor de staalketen is dit ook van weinig belang. 

In Figuur 1 worden de verschillende ketenstappen met bijhorende partners voor staal gevisualiseerd. 
Op basis van Eurofer (s.d.2) wordt er een onderscheid gemaakt tussen: 

 grondstoffase; 

 productiefase; 

 gebruiksfase; 

 recyclingfase, afvalfase en hergebruik; 

 distributiefase. 

Upstream Downstream 

1. Aangekochte grondstoffen en (producten). 
2. Kapitaalgoederen van de aannemer en de 

transportbedrijven. 
3. Brandstof en energie gerelateerde activiteiten (buiten 

de scope 1 en 2 emissies).  
4. Upstream transport en distributie. 
5. Afval afkomstig van de operaties. 
6. Business travel 
7. Woon-werkverkeer. 
8. Upstream geleaste activa. 

9. Downstream transport en distributie. 
10. Ver- of bewerken van verkochte producten. 
11. Gebruik van verkochte producten. 
12. End-of-life verwerking van verkochte producten. 
13. Downstream geleaste activa. 
14. Franchisehouders. 
15. Investeringen. 
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Figuur 1.  
Overzicht van de staalketen met bijhorende ketenpartners. De terugkerende pijl wijzend naar de gebruiksfase duidt op het 

hergebruik. De pijl die de staalketen verlaat duidt op een beperkte hoeveelheid staal dat in de afvalfase belandt. 

3.2 BESCHRIJVING KETENPARTNERS 

In onderstaande paragrafen volgt een beschrijving van de verschillende ketenpartners en hun 
aandeel in de keten. 

 

3.2.1 OVERHEID 

Met ‘de overheid’ wordt verwezen naar overheden op internationaal, Europees en nationaal niveau. 
De overheden hebben een invloed op alle fases van de staalketen. 

De Europese Commissie financiert verschillende onderzoeken met betrekking tot de CO2-impact van 
de staalindustrie. ULCOS (Ultra-Low CO2 Steelmaking) is een voorbeeld van zo’n financieringsproject 
waarbij naar innovatieve en baanbrekende oplossingen werden gezocht om de CO2-uitstoot van de 
staalindustrie te reduceren (Europese Commissie, 2010). Met het ondersteunen van onderzoek tracht 
de Europese Unie een reductie van de CO2-emissies te bekomen en zo de EU-doelstellingen voor 2020, 
2030 en 2050 te behalen. 
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Een voorbeeld van een initiatief op regionaal niveau is de afdeling Expertise Beton en Staal van de 
Vlaamse overheid waarin kennis over staal en beton wordt gedeeld. Ze verlenen onder meer 
informatie over normen en technische voorschriften (Vlaanderen, s.d.). 

Naast bovenstaande initiatieven waarin de overheidsimpact eerder indirect is, hebben overheden ook 
een directe invloed op de staalketen. Door wetgeving kunnen ze direct beperkingen opleggen en dit in 
verschillende fases van de keten. Zo ontwierp de Vlaamse overheid het Materialendecreet en heeft De 
het Europees Parlement samen met de Raad van Ministers van de EU,  Europese verordening nummer 
333/2011 opgemaakt die de criteria vastlegt die bepalen wanneer bepaalde soorten metaalschroot 
niet langer als afval moeten worden aanzien (OVAM, s.d.).  

Tot slot betalen Europese staalproducenten rechten om de CO2-uitstoot te compenseren. Dit gebeurt 
in het kader van de Europese emissiehandel. De Europese Unie heeft hierbij de opdracht om zowel de 
CO2-impact te reduceren als de Europese staalindustrie competitief te houden. Cijfers uit 2018 tonen 
aan dat China de grootste hoeveelheden ruw staal produceert en dit veelal tegen een lagere prijs 
(Europese Raad, 2015, & World Steel Association, 2010). 

 

3.2.2 GRONDSTOFFENPRODUCENT 

Staal is een legering met ijzer als hoofbestanddeel. Het ontginnen van ijzererts gebeurt voornamelijk 
in Australië, China, Rusland, India, Zweden en Brazilië. De ontgonnen ijzererts wordt gewassen, 
gebroken en vervoerd naar de staalproducenten wereldwijd. Naast ijzererts zijn steenkool en kalksteen 
noodzakelijk voor de fabricage van ruw staal (MCB Campus, 2017).  

De CO2-impact van bovenstaande grondstoffen is voornamelijk gerelateerd aan het gebruik in de 
productiefase. Toch heeft de grondstoffenproducent ook een aandeel in de staalketen. Zo hebben ze 
invloed op de locatie van de ontginning, het ontginningsproces (zoals het wassen en het breken tot 
een standaardgrootte voor transport wordt bekomen), het energieverbruik, de energiebron en de 
wijze waarop ze de grondstoffen en eventuele afvalstoffen transporteren naar een volgende 
ketenpartner.  

 

3.2.3 STAALPRODUCENT 

Voor de productie van staal worden er hoofdzakelijk twee technologieën gebruikt. Enerzijds het 
BF-BOF principe (blast furnace-basic oxygen furnace). Dit productieproces wordt voor 70% van de 
staalproductie gebruikt en wordt gekenmerkt door het gebruiken van zuivere ijzererts als grondstof. 
Anderzijds is er een duurzame variant, waarbij geen ijzererts maar schroot wordt ingezet. Deze laatste 
technologie is een vorm van recyclage en heeft het bijkomende voordeel zo’n 80% minder energie te 
verbruiken in tegenstelling tot het BF-BOF-proces (ArcelorMittal, s.d., & Europese Commissie, 2010).  

Naast het productieproces hebben staalproducenten een invloed op de locatie van hun 
productieproces, het transport naar een volgende ketenpartner en het energieverbruik. 
Staalproducenten zijn zich bewust van hun aandeel in globale CO2-uitstoot en hebben de ambitie om 
steenkool te vervangen door duurzame alternatieven. Zo investeert Arcelor Mittal (mede met 
ondersteuning van de Europese Unie) in het gebruik van houtafval uit recyclageparken als energiebron 
en voeren verschillende bedrijven uit de staalsector onderzoek naar het gebruik van groene waterstof 
ter vervanging van steenkool (De Tijd, 2019, & Tata Steel, s.d.).   
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3.2.4 AANNEMER – JAN DE NUL GROUP 

De CO2-uitstoot van aannemers door het gebruik van staal op projecten is beperkt en wordt 
toegeschreven aan de scope één en twee emissies van de aannemers. Wel heeft een aannemer een 
invloed op de andere ketenpartners en fases in de staalketen. Zo bepaalt Jan De Nul Group met welke 
staalproducenten en transportbedrijven er wordt samengewerkt en beschikken ze als aannemer over 
de mogelijkheid om aan deze ketenpartners eisen op te leggen.  

Mogelijke eisen aan een transportbedrijf zijn het uitstellen van het transport tot voor of na de spitsuren 
of het gebruik van milieuvriendelijke brandstoffen. Aan de staalproducent kan de aannemer 
transparante communicatie omtrent de herkomst van de grondstoffen vragen. Tot slot heeft een 
aannemer invloed op klanten en dit door het opnemen van een duurzaam alternatief in de offertes. 

 

3.2.5 KLANT 

Een klant kan verschillende eisen opleggen aan de aannemer. Dit met betrekking tot de type staal en 
het transport. Het is uiteindelijk de aannemer die deze eisen dient te beantwoorden. 

 

3.2.6 ENERGIELEVERANCIERS EN -PRODUCENTEN 

Energieleveranciers hebben net als de overheid een invloed op alle fases in de staalketen. Het 
energieaanbod en bijgevolg de prijzen sturen de energiekeuze van alle ketenpartners.  

Hoe groter de vraag naar hernieuwbare energie, hoe meer druk er op de energieleveranciers wordt 
uitgeoefend om hierop in te gaan, hetzij door zelf hernieuwbare energie te produceren, hetzij door 
deze aan te kopen. Anderzijds, hoe meer energieproducenten onder impuls van de vraag duurzame 
energie van lokale oorsprong produceren, hoe groter het aanbod. Een voldoende groot aanbod is 
cruciaal voor in de groeiende vraag (bvb tgv elektrificatieprocessen van transport en mobiliteit) te 
voorzien en om een aanvaardbare energieprijs voor groene stroom te bekomen. 

Ketenpartners kunnen onder druk van hoge elektriciteitstarieven of vanuit hun visie op duurzaamheid, 
aangezet worden om in eigen productie van hernieuwbare energie te investeren, waardoor ze hun 
eigen potentieel ontdekken en mogelijk ook gaan inzetten op extra elektrificatie in andere takken van 
hun onderneming (bvb: elektrische vloot). 

 

3.2.7 TRANSPORTBEDRIJVEN 

Transportbedrijven worden ingezet voor het transport van grondstoffen naar de staalproducent en het 
vervoer van afgewerkt staal naar de gebruiker. Na einde gebruik wordt het staal opnieuw 
getransporteerd en dit voor hergebruik, recyclage of voor afvalverwerking. Tot slot worden 
transportbedrijven ingezet voor het aanleveren van brandstoffen. 

Het type transport, de afstand en bijgevolg ook het brandstofverbruik hebben een belangrijke invloed 
op de CO2-emissies van de transportbedrijven. Het is zowel economisch als ecologisch interessant om 
met lokale ketenpartners te werken en een duidelijk transportplan op te stellen. 
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3.2.8 CONCLUSIE 

Uit de literatuur blijkt dat van de hierboven beschreven ketenpartners ‘de productie van staal’, met 
name de verbranding van steenkolen in een cokesfabriek, de grootste bijdrage aan CO2-uitstoot levert 
in de staalketen. Dit betekent dat de impact van de staalproducenten het grootst is. Toch is het aandeel 
van de andere ketenpartners niet te verwaarlozen. Ook de CO2-emissies van de transportbedrijven en 
de grondstoffenproducent zijn belangrijk en worden bepaald door aannemers, energieleveranciers en 
klanten. 

3.3 CO2-EMISSIES STAALKETEN 

3.3.1 DATABRONNEN 

Het bepalen van de CO2-emmisies in de staalketen, vereist data. Hierbij wordt primaire data 
aangeleverd door verschillende departementen van Jan De Nul Group. De secundaire gegevens zijn 
afkomstig uit de literatuur en, de lijst CO2-emissiefactoren (Connekt, Milieu Centraal, SKAO, Stimular, 
& Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, s.d.) en informatie die ter beschikking wordt gesteld 
door de SKAO (2015). Een overzicht is in Tabel 2 terug te vinden. De laatste vier bronnen van 
secundaire data worden in de volgende paragrafen beschreven en behoren tot de categorie literatuur. 

Zoals staat beschreven in de inleiding van deel 3, maakt Jan De Nul Group een onderscheid tussen 
verschillende staalproducten en werkt daarvoor samen met verschillende leveranciers. Enkel Arcelor 
Mittal is naast leverancier ook de producent.  

Tabel 2. Overzicht van primaire en secundaire data.  

Data type Bron 

Primaire data 1. Hoeveelheden staal 

Secundaire data 2. CO2-emissiefactoren 
a. Lijst CO2-emissiefactoren 

b. Onderzoek CE Delft 

3. Handboek 3.0 CO2-prestatieladder 
4. Literatuur 

a. Rapport over de waardeketen van 
metalen 

b. Rapport over de energie efficiëntie en de 
CO2- reductie in de ijzer- en staalindustrie 

c. Life cycle assessment comparison of a 
typical single storey building 

d. Jaaroverzicht ArcelorMittal 2016 

3.3.2 CO2-EMISSIEFACTOREN VAN DE STAALKETEN 

Hieronder worden typische CO2-emissiefactoren van de staalketen weergegeven. De emissiefactoren 
voor het transport zijn afkomstig uit de lijst CO2-emissiefactoren. Om de CO2-uitstoot van de 
staalproductie (met inbegrip van de ontginning) te bepalen, wordt gerefereerd naar cijfers uit een 
onderzoek van de CE Delft (2018) (zie Tabel 3).  
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Tabel 3. Klimaatimpact per productiestap van 1 kg staal als geproduceerd tot halffabricaat 

Uit de tabel blijkt overduidelijk dat de staalproductie de grootste CO2-impact heeft. Deze is in het 
bijzonder te wijten aan de energieopwekking nodig voor de productie. 

In Europa zijn er echter verschillende staalproductiesites die opmerkelijk beter presteren op vlak van 
CO2-uitstoot. Het Europese project BAMB (Building As Materials Banks), dat een verschuiving in de 
bouwsector wil bekomen door middel van circulaire oplossingen, Stelt in haar rapporten dat 55,5% 
van het ruwe staal in Europa gemaakt wordt van schroot. Hierdoor wordt een energiereductie van 80% 
bekomen door het gebruik van gerecycleerd staal, wat overeenkomt met een CO2-uitstoot 
0,91 ton CO2 per ton staal. Deze emissiefactor omvat eveneens zowel ontginning (15% van de 
emissiefactor) als productie (76%) (BAMB, 2019, & Europese Commissie, s.d.). 

3.3.3 BEREKENING CO2-EMISSIES IN STAALPRODUCTIE 

Om een beeld te krijgen van de hoeveelheden staal gebruikt binnen Jan De Nul Group werden voor 
2018 en 2019 de op de werf gekende tonnages gesommeerd.  

De CO2-uitstoot van productie van staal in 2018, 2019 en de gesommeerde uitstoot wordt 
respectievelijk weergegeven in Tabel 4, Tabel 5 en Tabel 6. Damplanken kunnen doorgaans (mits 
inkorting van de plank) 5 tot 10 keer worden hergebruikt. In deze ketenanalyse werd er rekening 
gehouden met vijfvoudig hergebruik van damplanken, en werd het tonnage damplanken daarom ook 
door 5 gedeeld. Voor de externe staalbouw wordt staal soms aangevoerd van buiten EU en werd 2.3 
Ton CO2/Ton staal in rekening gebracht. Voor het overige staal werd rekening gehouden met de 
emissiefactor 0.91 Ton CO2/ton staal voor EU-staal. 

  

Staalproductie CO2-emissiefactor  
Ton CO2/ eenheid 

Eenheid Bron CO2-emissiefactoren 

Steenkoolwinning  0,3 Ton staal CE Delft (2018) 

Ijzerertswinning 0,2 Ton staal CE Delft (2018) 

Productie cokes 0,3 Ton staal CE Delft (2018) 

Voorbereiding ijzererts 0,3 Ton staal CE Delft (2018) 

Ijzerproductie 0,3 Ton staal CE Delft (2018) 

Staalproductie (incl. energieopwekking) 0,7 Ton staal CE Delft (2018) 

Halffabricaatproductie 0,1 Ton staal CE Delft (2018) 

Overige processen 0,1 Ton staal CE Delft (2018) 

TOTAAL 2.3 Ton staal CE Delft (2018) 

Staaltransport CO2-emissiefactor  
Ton CO2/ eenheid 

Eenheid Bron CO2-emissiefactoren 

Goederenvervoer groot zeevaart 0,015 Ton.km Lijst CO2-emissiefactoren 

Goederenvervoer trein gemiddeld 0,012 Ton.km Lijst CO2-emissiefactoren 
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Tabel 4. Verwerkte hoeveelheid staal, emissiefactoren en CO2-Tonnage in 2018. 

Productgroep Tonnage 
(ton staal) 

Tonnage 
(%) 

Emissie factor CO2 emission 
(ton CO2) 

CO2 emission 
(%) 

Wapeningsstaal 7.089 44% 0,91 ton CO2/ton 6.451 Ton CO2 42% 

Wapening predallen 133 1% 0,91 ton CO2/ton 121 Ton CO2 1% 

Voorspanstaal 79 0% 0,91 ton CO2/ton 71 Ton CO2 0% 

Externe staalbouw 376 2% 2,30 ton CO2/ton 864 Ton CO2 6% 

Profielen 5.089 31% 0,91 ton CO2/ton 4.631 Ton CO2 30% 

Buispalen 1.823 11% 0,91 ton CO2/ton 1.659 Ton CO2 11% 

Damplanken (recup-factor 5x) 1.617 10% 0,91 ton CO2/ton 1.472 Ton CO2 10% 

TOTAAL  16.205 100% / 1.472 Ton CO2 100% 

Tabel 5. Verwerkte hoeveelheid staal, emissiefactoren en CO2-Tonnage in 2019. 

Productgroep Tonnage 
(ton staal) 

Tonnage 
(%) 

Emissie factor CO2 emission 
(ton CO2) 

CO2 emission 
(%) 

Wapeningsstaal 18.343 31% 0,91 Ton CO2/Ton 16.692 Ton CO2 21% 

Wapening predallen 215 0% 0,91 Ton CO2/Ton 196 Ton CO2 0% 

Voorspanstaal 10.525 18% 0,91 Ton CO2/Ton 9.578 Ton CO2 12% 

Externe staalbouw 19.824 34% 2,30 Ton CO2/Ton 45.595 Ton CO2 56% 

Profielen 4.631 8% 0,91 Ton CO2/Ton 4.214 Ton CO2 5% 

Buispalen 3.961 7% 0,91 Ton CO2/Ton 3.604 Ton CO2 4% 

Damplanken (recup-factor 5x) 934 2% 0,91 Ton CO2/Ton 850 Ton CO2 1% 

TOTAAL  58.432 100% / 80.729 Ton CO2 100% 

Tabel 6. Verwerkte hoeveelheid staal, emissiefactoren en CO2-Tonnage in 2018 en 2019. 

Productgroep Tonnage 
(ton staal) 

Tonnage 
(%) 

Emissie factor CO2 emission 
(ton CO2) 

CO2 emission 
(%) 

Wapeningsstaal 25.432 34% 0,91 Ton CO2/Ton 23.143 Ton CO2 24% 

Wapening predallen 348 0% 0,91 Ton CO2/Ton 317 Ton CO2 0% 

Voorspanstaal 10.603 14% 0,91 Ton CO2/Ton 9.649 Ton CO2 10% 

Externe staalbouw 20.200 27% 2,30 Ton CO2/Ton 46.459 Ton CO2 48% 

Profielen 9.720 13% 0,91 Ton CO2/Ton 8.845 Ton CO2 9% 

Buispalen 5.784 8% 0,91 Ton CO2/Ton 5.263 Ton CO2 5% 

Damplanken (recup-factor 5x) 2.551 3% 0,91 Ton CO2/Ton 2.321 Ton CO2 2% 

TOTAAL  74.637 100% / 95.998 Ton CO2 100% 

 

 

Figuur 2. Verwerkte hoeveelheid staal, emissiefactoren en CO2-Tonnage in 2018-2019. 
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3.3.4 TRANSPORT 

Zoals ook blijkt uit Figuur 1 beperkt de staalketen zich niet alleen tot de productie, maar is de 
transportsector ook een belangrijke factor in de keten. 

Voor het transport van de grondstoffen tot de staalfabrikant worden in deze ketenanalyse aannames 
gedaan voor de ontginningslocaties van steenkool en ijzererts op basis van de informatie die door 
ArcerlorMittal ter beschikking wordt gesteld, in combinatie met aanname mbt de afgelegde afstand 
en de samenstelling van het staal.  

De steenkool wordt ontgonnen in de mijnen in de volgende landen: Verenigde Staten, Rusland, 
Kazachstan en Zuid-Afrika. Voor ijzererts maakt ArcelorMittal gebruik van mijnen in Kazachstan, 
Oekraïne, Algerije, Bosnië, Mexico, Canada, de Verenigde Staten (ArcelorMittal, 2017). Hierdoor wordt 
voor ijzererts een gemiddelde afstand tussen de mijnen en de vesteging in Gent van 6.199 kilometer 
bekomen en voor steenkool een gemiddelde afstand van 6.054 kilometer.  

De ArcelorMittal vestigingen ontvangen jaarlijks zo’n tien miljoen ton grondstoffen via zeetransport 
(ArcelorMittal, s.d.). Op basis van bovenstaande informatie werd bepaald dat er voor productie van 
één ton ruw staal 1,6 ton ijzererts (160%) en 0,770 ton steenkool (77%) nodig is (World Coal Association, 
s.d., & Worldsteel Association, 2016). Het aangeleverd tonnage staal wordt in deze ketenanalyse 
gelijkgesteld aan het tonnage benodigd ruw staal.  

Indien we aannemen dat het transport met vrachtschepen gebeurd, komt dit neer op een CO2-
emissiefactor van 0,015 kg CO2/tonkilometer. 

Omdat de Europese Unie over een ruim aanbod aan staalfabrikanten beschikt, wordt de 
veronderstelling gedaan dat het staal voor Jan De Nul Group geproduceerd wordt in West-Europa 
(Eurofer, s.d.1), met uitzondering van de externe staalbouw dat wordt beschouwd als niet-EU-staal. 
Voor dit laatste staaltype wordt echter voor ijzererts en steenkool, gelijkaardige afstanden in rekening 
gebracht. Het is vooral de transportstap van het staalproduct naar de gebruiker dat hier aanzienlijk zal 
verschillen.  

Voor de gemiddelde afstanden tussen staalproducent en de gebruikers werden de data deels 
gebaseerd op een levenscyclusanalyse voor de bouw van een opslagplaats, waarin gemiddelde 
afstanden tussen de staalproducent en de gebruiker werden opgenomen. Voor West-Europa bedraagt 
de gemiddelde afstand tussen de producent en de verbruiker 500 kilometer. Dit transport gebeurt 
voornamelijk per trein (Bauforumstahl, 2011). Hiervoor wordt de CO2-emissiefactor voor het vervoer 
van bulk- en stukgoederen met de trein (gemiddeld) genomen, dewelke 0,012 kg CO2/tonkilometer 
bedraagt. Voor niet EU-staal wordt rekening gehouden met 14.000 km zee-afstand (gemiddelde 
afstand China-België; Indië-België). 

De CO2-uitstoot van transport van grondstoffen en staal in 2018, 2019 en de gesommeerde uitstoot 
wordt respectievelijk weergegeven in Tabel 7,   
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Tabel 8 en Tabel 9.  

Tabel 7. Getransporteerde tonnages, afstanden, emissiefactoren en CO2-Tonnage in 2018. 

  Afstand 
(km) 

Hoeveelheid 
(ton) 

Hoeveelheid 
(ton.km) 

CO2-emissiefactor 
(kg CO2/ ton.km) 

CO2-uitstoot 
(ton CO2) 

ijzererts mijn - staalproducent 6.199 25.928  160.726  0,015 2,4 

steenkool mijn - staalproducent 6.054 12.478 75.540  0,015 1,1  

EU-staal staalproducent - gebruiker 500 15.829 7.914.595  0,012 95 

Niet-EU-staal staalpr; - gebruiker 14.000 376 5.259.254  0,012 63 

TOTAAL 14.512 54.610 13.410.115 nvt 162 
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Tabel 8. Getransporteerde tonnages, afstanden, emissiefactoren en CO2-Tonnage in 2019. 

  Afstand 
(km) 

Hoeveelheid 
(ton) 

Hoeveelheid 
(ton.km) 

CO2-emissiefactor 
(kg CO2/ ton.km) 

CO2-uitstoot 
(ton CO2) 

ijzererts mijn - staalproducent 6.199 93492 579.556  0,015 8,7  

steenkool mijn - staalproducent 6.054 44993 272.387  0,015 4.1  

EU-staal staalproducent - gebruiker 500 38608 19.304.159  0,012 232  

Niet-EU-staal staalpr; - gebruiker 14.000 19824 277.537.015  0,012 3.330  

TOTAAL 14.512 196917 297.693.118 nvt 3.575  

 

Tabel 9. Getransporteerde tonnages, afstanden, emissiefactoren en CO2-Tonnage in 2018 + 2019. 

  Afstand 
(km) 

Hoeveelheid 
(ton) 

Hoeveelheid 
(ton.km) 

CO2-emissiefactor 
(kg CO2/ ton.km) 

CO2-uitstoot 
(ton CO2) 

ijzererts mijn - staalproducent 6.199 119420 740.282  0,015 11,1  

steenkool mijn - staalproducent 6.054 57471 347.927  0,015 5,2  

EU-staal staalproducent - gebruiker 500 54438 27.218.755  0,012 327  

Niet-EU-staal staalpr; - gebruiker 14.000 20200 282.796.269  0,012 3.394  

TOTAAL 14.512 251528 311.103.234 nvt 3.737  

 

3.3.5 GEBRUIKSFASE 

De milieu-impact tijdens de gebruiksfase van staal is sterk afhankelijk van het type product. Voor staal 
verwerkt in de projecten van Jan De Nul Group is de milieubelasting beperkt of afhankelijk van de 
gebruikte isolatie en technologieën. De CO2- impact van staal bij het gebruik van een brug is 
bijvoorbeeld vrijwel nihil. Bijgevolg wordt de impact van de gebruiksfase op de CO2-uitstoot 
gelijkgesteld aan nul. 

3.3.6 RECYCLING, AFVALFASE EN HERGEBRUIK 

Constructiestaal wordt voor 11% hergebruikt en voor 88% gerecycleerd (Veljkovic, 2016). Voor 
hergebruik wordt de CO2-uitstoot gelijkgesteld aan 0 CO2e. Bijgevolg dient enkel nog het transport van 
het te recycleren staal (88% van de totale hoeveelheid staal) naar de staalproducent in rekening te 
worden gebracht. Hiervoor wordt dezelfde aanname gedaan zoals in § 3.3.4, met name een afstand 
van 500 kilometer per trein. 

Tabel 10 geeft de CO2 uitstoot van het transport in de recyclage (transport) weer. 

Tabel 10. Getransporteerde tonnages, afstanden, emissiefactoren en CO2-Tonnage bij recyclage. 

Parameter eenheid 2018 2019 2018+2019 

Tonnage staal ton staal 16.205 58.432 74.637 

Recuperatie % 88% 88% 88% 

Tonnage gerecycleerd staal ton staal recup 14.260 51.421 65.681 

Afstand km 500 500 500 

Tonkilometers ton.km 7.130.135 25.710.252 32.840.387 

emissiefactoren.nl kg CO2/ ton.km 0,012 0,012 0,012 

CO2 uitstoot ton CO2 86 ton CO2 309 ton CO2 394 ton CO2 
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3.4 OVERZICHT CO2-EMISSIES STAALKETEN EN BESPREKING RESULTATEN 

Tabel 11 en Figuur 3 een overzicht van de CO2 uitstoot in de keten. 

Tabel 11. Overzicht CO2-uitstoot per fase in de keten. 

CO2-uitstoot staalketen per 
fase 

2018 2019 2018+2019 % 
Aandeel 

Transport grondstoffen 4 Ton CO2 13 Ton CO2 16 Ton CO2 0.02% 

Staalproductie 15,269 Ton CO2 80,729 Ton CO2 95,998 Ton CO2 96% 

Transport staal 158 Ton CO2 3,562 Ton CO2 3,720 Ton CO2 4% 

Staal levensfase / / / 0% 

Recycling fase (transport) 86 Ton CO2 309 Ton CO2 394 Ton CO2 0.4% 

TOTAAL 15,516 Ton CO2 84,612 Ton CO2 100,128 Ton CO2 100% 

 

 

Figuur 3. CO2-uitstoot in de staalketen van de Jan De Nul Group voor 2018-2019 
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3.5 REDUCTIEMOGELIJKHEDEN 

Op basis van bovenstaande ketenanalyse kunnen verschillende reductiemogelijkheden bepaald 
worden die bijdragen tot het verminderen van de CO2-uitstoot van de staalketen. 

 Staalproducenten uit West-Europa en gerecycleerd staal vs niet-EU staal. 
China is wereldwijd de grootste staalproducent en produceert voornamelijk zuiver staal. 
Hierdoor is het belangrijk om voor een West-Europese staalproducent te kiezen. Daarnaast is 
de CO2-impact van West-Europese producenten minder groot. 
 
Door als aannemers niet te kiezen voor zuiver staal, maar voor staal waarbij een grote fractie 
uit gerecycleerd schroot bestaat, heeft dit een invloed op de hoeveelheid grondstoffen en het 
energieverbruik tijdens de staalproductie.  Jan De Nul Group kan zelf voor duurzaam staal 
kiezen of dit staal als alternatief in de offertes op te nemen. 

Ruwe inschatting CO2-besparingspotentieel:  op basis van de emissiefactor van niet EU-staal 
(2.3 kg CO2/ kg staal) en EU-staal (0.91 kg CO2/kg staal) kan een theoretisch reductiepotentieel 
worden berekend van 60% = (2.3-0.91)/2.3 onder de theoretisch aanname dat alle externe 
staalbouw met niet-Europees staal zou worden gebouwd. Grootteordes van tonnage zijn 
afhankelijk van de hoeveelheid externe staalbouw. Voor 2018 zou het om een theoretisch 
reductiepotentieel van 522 Ton CO2 gegaan zijn, voor 2019 om 27.555 Ton CO2. 
 

 Renewable fuels voor transport 
Ruwe inschatting CO2-besparingspotentieel:   
op co2emissiefactoren.nl staan volgende emissiefactoren voor verschillende types van 
renewable fuels en klassieke fuels.  Vergelijken we tov het gebruik van Heavy Fuel (0.31 kg 
CO2/Liter HFO) dan is het theoretische reductiepotentieel te berekenen uit het verschil tussen 
de emissiefactoren enerzijds en het tonnage staal afkomstig van externe staalbouw anderzijds 
(respectievelijk 376 Ton en 19.824 Ton in 2018 en 2019). 

Brandstoffen voertuigen en 
schepen 

Kg CO2/ 
liter  
(WTW) 

Kg CO2/ 
liter  
(TTW) 

Kg CO2/ 
liter  
(WTT) 

Theoretische 
reducties 
(%) 

Theoretische 
reductie 2018 
(Ton CO2) 

Theoretische 
reductie 2019 
(Ton CO2) 

Biodiesel (B100) (NL) 3,154 0,024 3,130 4,71% 18 934 

Biodiesel (B100) (EUR) 1,920 0 1,920 41,99% 158 8.325 

Biodiesel (B100) afgewerkte oliën 0,345 0 0,345 89,58% 337 17.758 

Marine Diesel Oil 0,530 2,920 0,610 Nvt Nvt Nvt 

Heavy Fuel Oil 0,310 3,050 0,260 Nvt Nvt Nvt 

 
Er dient te worden opgemerkt dat dit een theoretische potentieel is dat sterk afhankelijk is van 
de willingness to pay van de klant, de beschikbaarheid van renewable fuel op de aanvoerroute. 
De duurzaamheid van de CO2-maatregel moet afgewogen worden tegen andere 
duurzaamheidsaspecten, waarbij fuel gewonnen uit afvalstoffen als reëel duurzaam kunnen 
worden beschouwd, en fuel gewonnen uit biomassa dit niet is.  

Om dit potentieel deels aan te snijden wordt in de eerste plaats ingezet om in interne 
procedures dit potentieel, samen met de kritische factoren, duidelijk te vermelden.  

 

 Verhogen hergebruik 
Hergebruik is ook omwille van economische redenen de voorkeurskeuze. Wanneer toch 
nieuwe staalproducten worden gevraagd in een project zijn dit mogelijk specifiek projecteisen. 
Uit een grondige analyse van deze gevallen en de (technische) redenen die hiervoor werden 
aangehaald, kan worden geleerd of er ook in deze gevallen mogelijke opties voor hergebruik 
aan te bieden bestaat.  
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Ruwe inschatting CO2-besparingspotentieel:  per ton hergebruikt staal dat een ton nieuw staal 
vervangt wordt 0.910 Ton CO2 uitgespaard.  Als we uitgaan van een aankoop van 100 ton 
nieuwe staal-producten die worden vervangen door recuperatie-producten wordt 91 Ton CO2 
uitgespaard.  
 

 Opmaak balans staalproducten.  
 
Een exacte balans van de staalproducten is niet evident door het groot aantal aan instromen 
en beperkte kennis van de herkomst. In theorie kan elke werf een instroom zijn van een kleine 
hoeveelheid damplanken die  

o hetzij op de werf nieuw zijn aangekocht,  
o hetzij tijdens werken worden gevonden,  
o hetzij intern centraal werden aangekocht en intern centraal teruggekocht,  
o hetzij intern van een project werden aangekocht en intern centraal teruggekocht,  
o hetzij intern van een project werden aangekocht en intern aan een project terug 

verkocht, 
o hetzij intern centraal werden gehuurd  

 
De herkomst van de damplanken, de ouderdom en/of het aantal keren hergebruik zijn dan ook 
moeilijk te bepalen.  
 
Om de jaarlijkse uitstoot te bepalen afkomstig van staalproducten, kan worden bijgehouden 
hoeveel ton nieuwe staalproducten (geen hergebruik, geen huur) er jaarlijks worden 
aangekocht van de meest voorkomende productgroepen (bijvoorbeeld: damplanken, 
profielen).  
 
Om de mate van hergebruik en de impact van optimalisaties in hergebruik in kaart te brengen 
kan nagegaan worden of sommige eigenschappen zoals: uniek nummer van de moederplank, 
het aantal keer hergebruik (en periodes van gebruik), jaar van eerste gebruik, en dergelijke 
meer gekend zijn.  
 
Ruwe inschatting CO2-besparingspotentieel: dit betreft een indirect potentieel. Door inzicht te 
verwerven en te communiceren kan een deel van het potentieel van bovenstaand ingeschat 
potentieel worden gerealiseerd. 
 

 Transparante communicatie en continue monitoring. 
 
In bovenstaande ketenanalyse werden op basis van de literatuur verschillende aannames 
gedaan. Dit onder meer voor het percentage gerecycleerd staal. Een transparante 
communicatie met de staalproducent over de herkomst van de grondstoffen, het transport 
van de grondstoffen en het percentage gerecycleerd staal, zou een bijdrage leveren tot het 
opstellen van de ketenanalyse. Dit inzicht over het productieproces zou tot verdere reducties 
van de CO2-uitstoot kunnen leiden. 

Ruwe inschatting CO2-besparingspotentieel: dit betreft een indirect potentieel. Door inzicht te 
verwerven en te communiceren kan een deel van het potentieel van bovenstaand ingeschat 
potentieel worden gerealiseerd. 
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 Invloed transportbedrijven 
Niet alleen de productie, maar ook het transport heeft een belangrijke invloed op de CO2-
uitstoot van de staalketen. Jan De Nul Group heeft in deze ketenanalyse een invloed op het 
transport van de staalproducent naar het project en eventueel op het transport naar de locatie 
voor recyclage of hergebruik. Jan De Nul Group de voorkeur verlenen voor lokale 
transportbedrijven en verdere informatie opvragen of eisen opleggen met betrekking tot het 
type transport, een opleiding milieuvriendelijk rijden voor de chauffeurs aanbieden, etc. Zelf 
kan Jan De Nul Group een duidelijk transportplan opstellen en eenduidig communiceren over 
het transport met andere ketenpartners.  
 
Voorgestelde maatregelen: procedureel vastleggen om verplaatsing over water of spoor 
structureel te overwegen. 

Ruwe inschatting CO2-besparingspotentieel: dit betreft een indirect potentieel. Door inzicht te 
verwerven en te communiceren kan een deel van het potentieel van bovenstaand ingeschat 
potentieel worden gerealiseerd. 
  

 Inzicht verwerven in CO2-uitstoot recycling 
Jan De Nul Group kan aan afvalverwerkers vragen LCA-analyse op te stellen van staalafval.  

Ruwe inschatting CO2-besparingspotentieel: dit betreft een indirect potentieel. Door inzicht te 
verwerven en te communiceren kan een deel van het potentieel van bovenstaand ingeschat 
potentieel worden gerealiseerd. 
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