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2 Inleiding  
In het kader van het behalen van niveau 5 op de CO2-Prestatieladder voert De Vries en Verburg een 

analyse uit van een GHG (Green House Gas) genererende keten. Dit document beschrijft de ketenanalyse 

van staal en de verwerking van deze grondstof. 

2.1 Activiteiten De Vries en Verburg 

De Vries en Verburg is actief in het ontwikkelen, realiseren en onderhouden van gebouwen in met name 

de sectoren utiliteitsbouw en woningbouw. 

De Vries en Verburg is zich bewust van het rentmeesterschap van deze aarde en de eindigheid van de 

grondstoffen die wij gebruiken. Daarom zoeken wij naar duurzame en toekomstgerichte oplossingen. Wij 

bieden bijvoorbeeld, naast de bouw van projecten, ook meerjarig service en onderhoud aan.  

3 Meest relevante emissies. 
Middels de scope 3 dominantieanalyse is in kaart gebracht welke emissie categorieën van toepassing zijn 

voor De Vries en Verburg. Vervolgens is de relevantie en omvang bepaald door het toepassen van een 

scorebepaling. De scorebepaling is gebaseerd op het feit dat zowel de relatieve omvang als de relatieve 

invloed op activiteiten beiden invloed hebben op de CO2-emissie. Door deze te vermenigvuldigen met de 

algehele relatieve invloed op de CO2-emissie kan de totale score worden opgemaakt van het aandeel van 

de genoemde categorie scope 3 emissie op het totale beeld van CO2-emissie. De normeisen vragen van 

De Vries en Verburg dat er één ketenanalyse wordt gemaakt voor één van de twee meest relevante 

emissies. 

 

In de kwalitatieve analyse is bepaald dat de meest relevante emissie is in de categorie Aangekochte 

goederen en diensten. Op basis van de top 80% van de ingekochte goederen is een analyse gemaakt waar 

de meest relevante emissie binnen de Scope van De Vries en Verburg zich bevindt (voor details verwijzen 

we u naar de dominantieanalyse). De totale CO2 uitstoot van ingekochte goederen en diensten bedraagt 

204.005 ton CO2. Ingedeeld naar categorie ziet de top 5 er als volgt uit: 

 

Over 2021 was de inkoop van staal met circa 73.000 ton CO2 verantwoordelijk voor 36% van de CO2 

uitstoot in de aangekochte goederen en diensten. 

Volgens De Vries en Verburg wordt de invloed binnen de keten voor inkoop van staal gering geacht. Binnen 

een bestek wordt vaak bepaald welke materialen er wel of niet gebruikt mogen worden, tevens leveren 

een aantal leveranciers specifieke diensten en producten, waardoor het soms niet anders kan dan het 

product en dienst bij die leverancier af te nemen. Desondanks ziet De Vries en Verburg in deze categorie 

mogelijkheden tot het reduceren van de CO2 uitstoot in de keten. Op basis van gegevens uit de scope 3 

analyse is daarom besloten om een ketenanalyse voor inkoop van staal in de keten op te stellen. 
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4 Waardeketen De Vries en Verburg  
De normeisen verwachten van De Vries en Verburg dat de ketenpartners (betrokken binnen de keten van 

staal) in beeld worden gebracht. In een ketenanalyse zijn dit de partijen binnen de upstream en 

downstream van de keten en tevens partijen met wie in overleg wordt getreden voor het nemen van 

maatregelen voor verdere reductie van CO2-emissies. Om een goed beeld van de keten en de betrokken 

partners te geven wordt eerst de waardeketen omschreven en vervolgens de staalketen. 

 

De Vries en Verburg creëert waarde in de keten door middel van het verwerven, ontwerpen, aannemen en 

uitvoeren van projecten in met name de utiliteitsbouw en woningbouw. 

 

Diverse woningbouwprojecten zijn herontwikkelingen, locaties met een bestaande bebouwing waar, zo 

nodig na een bestemmingswijziging, woningbouw wordt gerealiseerd. Daarnaast worden ook onbebouwde 

gronden passend ingevuld. Waarde toevoegen aan een locatie met steeds aandacht voor de bestaande 

omgeving, stedenbouw, duurzaamheid, architectuur en de toekomstige bewoners, dat is wat De Vries en 

Verburg drijft. Bij het ontwikkelen van een project komen veel belangen en partijen samen.  

5 Staal 
De basis ingrediënten voor de productie van staal zijn ijzererts, cokes en kalksteen. Via een smeltprocedé 

wordt ijzer aan ijzererts onttrokken, waardoor vloeibaar ijzer ontstaat. Bij het omzetten van vloeibaar ijzer 

naar staal wordt het koolstofgehalte in het ruwijzer verlaagd. Ruwijzer bevat namelijk nog 4 tot 5% koolstof 

wat tijdens het smeltproces in de hoogovens niet verwijderd is. Hierdoor is het ijzer in harde gestolde vorm 

nog veel te broos en niet geschikt om bewerkt te worden. De koolstof wordt in de staalfabriek uit het 

vloeibare ijzer gebrand. Bij deze omzetting van ijzer naar staal kan de temperatuur in de oven oplopen tot 

zo'n 2000 °C. Bij deze hoge temperaturen worden de meeste koolstofdeeltjes die zijn achtergebleven 

verbrand. Om de hoge thermische reacties in de hand te houden wordt vooraf nog schroot toegevoegd aan 

de converter. Schroot komt via de schroothandel en huisvuilverbrandingsinstallaties naar de staalfabriek. 

Door de reactie tijdens het omzettingsproces ontstaat koolstofmonoxide. Wanneer het staal het gewenste 

koolstofgehalte heeft bereikt (vaak minder dan 0,1%), wordt het vloeibare staal in een gietpan 

overgebracht. Daarna gaat het naar de gieterij of de continue gietfabriek waar het staal in gietvormen 

wordt gegoten. Het staal is nu klaar om verder bewerkt te worden tot halffabricaten en eindproducten. 

6 Staalketen 
Deze ketenanalyse gaat over de aankoop en het verbruik van staal. Dit naar aanleiding van de uitkomst 

van de dominantieanalyse.  

Bij uitbreiding gaat deze ketenanalyse ook over andere zaken dan enkel de aankoop en productie door de 

leverancier van de grondstof staal.  

- Het staal moet naar de bouwlocatie gebracht worden  > upstream transport (4) 

- Het staal wordt verwerkt in onze producten (gebouwen) > afval bij productie (5) 

- De gebouwen worden gebruikt door de klant  > gebruik van product (11) 

- Het gebouw wordt uiteindelijk uit dienst genomen  > end of life product (12) 

Hieronder is de levenscyclus van staal schematisch weergegeven: 
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6.1 Ontginning, productie en recycling 

Het proces begint bij het ontginnen van grondstoffen (ijzererts). Na voorbehandeling van de grondstoffen 

wordt het ijzer ingebracht in de staaloven. In deze staaloven wordt ook teruggewonnen schroot 

toegevoegd. De hoeveelheid toegevoegd schroot kan variëren van 0% tot 100%, zonder verlies aan 

kwaliteit. Staal is oneindig recyclebaar zonder kwaliteitsverlies.  

De productie van staal heeft een zeer hoge CO2 uitstoot, die overigens in belangrijke mate afhangt van de 

verhouding tussen nieuw staal en schroot. De aanmaak van nieuw staal vergt namelijk veel meer energie 

dan de recycling van gebruikt staal. 

Bovendien komt tijdens de omzetting van ijzererts naar ijzer en restmaterialen (cokes) veel CO vrij uit de 

grondstoffen. Dit CO wordt vervolgens omgezet in CO2. 

 

6.2 Ontwerp- en bouwfase 

In de ontwerpfase van De Vries en Verburg liggen de beste kansen. Op dit moment wordt waar mogelijk 

al ingezet op hergebruik van stalen elementen die bij demontage van gebouwen vrij komen. Hiernaast ziet 

De Vries en Verburg mogelijkheden om in de ontwerpfase te onderzoeken of gebouwen gerealiseerd 

kunnen worden door de hoeveelheid staal te beperken. Hierbij is het van belang om te voorkomen dat de 

totale CO2-emissie in de bouwketen toeneemt door het gebruik van andere materialen, zoals beton. 

Tenslotte kan ook de herkomst van het te gebruiken staal een belangrijke invloed op de CO2-emissie in 

de keten uitoefenen. Zoals eerder beschreven is het van belang staal te gebruiken dat geproduceerd is 

met een zo hoog mogelijk percentage gerecycled staal. 

 

6.3 Gebruiksfase 

In de gebruiksfase wordt doorgaans geen staal meer in de gebouwen verwerkt. In deze fase is er dus geen 

invloed op de staalketen. 

 

6.4 Sloopfase 

Op het moment dat de levensduur van het gebouw is verstreken breekt de sloopfase aan. De sloop wordt 

vaak gedaan door specialistische bedrijven die zich enkel richten op slopen en recyclen. Tijdens de sloop 

wordt de constructie ontmanteld en worden de grove materialen gescheiden in betonpuin, (wapenings)-

staal en restafval (bijv. vloerbekleding in gebouwen). Het grootste deel van het betonpuin wordt ingezet 

als wegfundering. Het minderdeel wordt als betongranulaat ingezet in nieuw beton. Wapeningsstaal en 

stalen elementen worden verkocht aan staalproducenten, die smelten het weer en gebruiken het opnieuw 

voor de productie van halffabricaten of eindproducten. De Vries en Verburg heeft geen invloed op deze 

fase in de keten. Wel heeft zij er belang bij dat er zoveel mogelijk gerecycled wordt. 

 

De levensloop van staal schematisch weergegeven: 
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7 Ketenanalyse: 
De staalketen is in samenwerking met onderstaande partijen onderzocht. De kernactiviteiten van De Vries 

en Verburg bevinden zich met name in de utiliteitsbouw en woningbouw.  

 

• Leveranciers: Staalleveranciers, staalproducenten 

• Onderaannemers: Denk hierbij onderaannemers die een rol spelen bij de staalactiviteiten.  

Bij nader onderzoek blijkt dat er een drietal partners zijn die samen goed zijn voor iets meer dan de helft 

van de totale inkoop van staal bij De Vries en Verburg.  

 
Omdat er op dit moment nog niet bekend is hoeveel procent van het ingekochte staal uit gerecycled staal 

bestaat, is de eerste stap om met bovenstaande leveranciers in gesprek te gaan met de inzet om deze 

gegevens te achterhalen. Dit zal worden gebruikt als vertrekpunt. De volgende stap is om samen met deze 

bouwpartners het percentage gerecycled staal in het geleverde staal blijvend te verhogen. Om de gestelde 

doelen te bewaken is het daarnaast ook van belang om de hoeveelheid geleverd staal in tonnen te weten. 

Dit zal ook worden opgevraagd bij deze bouwpartners.  

8 CO2 Reductie en doelstelling 
In het algemeen kunnen we stellen dat de CO2-uitstoot tijdens de productie van staal afhankelijk is van 

het percentage schroot dat in de smeltoven wordt toegevoegd. Wanneer we dit uitzetten in een grafiek 

blijkt dat de CO2-uitstoot omgekeerd evenredig is met het percentage schroot. 

 
 
Doordat staal blijvend recyclebaar is, zal de vermeden CO2 emissie per recyclecyclus toenemen. Dit is in 

onderstaande grafiek weer gegeven.  
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8.1 Reductie 

Een ton nieuw geproduceerd staal heeft een CO2-emissie van 1,89 ton. Gerecycled staal bespaart per ton 

1,4 ton ijzererts, 0,8 ton cokes en 0,3 ton kalksteen. Daarmee komt de besparing per ton gerecycled staal 

ten opzichte van nieuw geproduceerd staal op 1,67 ton CO2. 100% gerecycled staal heeft derhalve een 

CO2 uitstoot van 0,22 ton CO2 per ton staal. 

 

Met deze getallen kunnen we de uitstoot per ton staal berekenen: 

 

x = percentage staal uit ijzererts 

y = percentage staal uit schroot 

z = Tonnen geleverd staal 

 

CO2 per ton geleverd staal: (x*1,89 + y*0,22)/z 

 

8.2 Doelstelling 

De Vries en Verburg stelt volgend doel vast voor deze ketenanalyse: 

 

De Vries en Verburg wil in 2026 t.o.v. 2021 per ton geleverd staal 3% minder CO2 uitstoten in de staalketen 

door het gebruik van staal waarin méér gerecycled staal is toegevoegd.  

 

De CO2-reductie wordt bepaald aan de hand van de mate waarin gerecycled staal gebruikt is in het 

geleverde staal. Daarnaast zal jaarlijks de besparing in tonnen CO2 worden gerapporteerd ten opzichte 

van het basisjaar 2021.  

 

Ondertekening: 

 

 

 

 

 

De Vries en Verburg   14 oktober 2022 

 

 

 

Een ondertekend exemplaar ligt ter inzage op kantoor. 
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