
Achtergrond
Staal is onmisbaar in de bouw. Het 
wordt gebruikt voor een breed scala aan 
toepassingen: van de fundering tot de 
draagconstructies, alsmede in de vloer en 
de dak- en gevelbekleding. Door de vele 
toepassingen vind je staal ook terug in allerlei 
type gebouwen: van kantoorgebouwen tot 
aan logistieke hallen, maar ook voor de bouw 
van bruggen. Maar ook in de particuliere 
sector wordt staal steeds belangrijker. 
Wereldwijd gaat de helft van al het 
geproduceerde staal naar de bouwsector.

Flexibel en sterk 
Staal heeft veel eigenschappen die het zeer 
geschikt maak om mee te bouwen: 
■ Hoog draagvermogen: Staal is ideaal voor 

het ontwerpen van grote ruimtes doordat 
het grote afstanden kan overbruggen 
zonder steun. 

■ Flexibiliteit: Staal wordt door middel van 
demontabele bout- en schroefverbindingen 
bevestigd. Hiedoor kunnen stalen 
gebouwen gemakkelijk worden aangepast 
en uitgebreid. 

■ Circulair: staal is perfect circulair, door 
demontabele verbindingen is het 
hergebruik van staal gemakkelijk. Is het 
staal niet her te gebruiken dan kan het 
weer omgesmolten worden tot een nieuw 
staalproduct.  

■ Prefabricatie: staal is lichtgewicht , dus 
grote delen kunnen worden geprefabriceerd 
, waardoor er op de bouwplaats minder 
handelingen nodig zijn 

■ Economie: Doordat veel processen 
geautomatiseerd zijn en de benodigde 
hoeveelheden goed te plannen zijn, is staal 
erg kosteneffectief. De korte montagetijden 
en beperkte onderhoudskosten besparen 
ook geld.

Door de vele unieke eigenschappen zal staal 
ook in de toekomst een belangrijke rol spelen. 
Daarbij kan het grote bijdrage geven aan het 
‘nieuwe bouwen’: demontabel, herbruikbaar, 
en circulair.  

Waarom is dit relevant? 
50%: De bouwsector neemt 50% van het 
grondstoffenverbruik in Nederland voor zijn 
rekening, en veel steenachtig bouw en sloop 
afval wordt nog gestort.

STAAL & BOUW
De bouw staat voor een enorme opgave, met het oplossen van het woningtekort en 
bijdragen aan de energietransitie. Tegelijkertijd moet dit met minder CO2 emissies. Staal 
speelt een belangrijke rol in de transitie naar duurzaam en circulair bouwen. 
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7,5 miljoen: De uitstoot van CO2 moet in 
2050 met 95 procent zijn gereduceerd ten 
opzichte van 1990. Dat vereist een transitie 
van het systeem van opwekken, distribueren 
en gebruiken van energie. De bouwsector 
draagt hieraan bij door het verduurzamen 
van ruim 7,5 miljoen bestaande woningen en 
gebouwen, het realiseren van energieneutrale 
en aardgasvrije nieuwbouw en de aanleg van 
nieuwe energie-infrastructuur.

Wat doen wij?
Bij Tata Steel helpen we de transitie naar 
duurzame bouwen door het leveren van 
innovatie bouwproducten en diensten die 
helpen om onze klanten meer inzicht te geven 
in de beste en meest duurzame keuzes: 

Demontabel bouwen 
Om gebruik van grondstoffen te verminderen, 
werkt de industrie steeds meer toe naar 
demontabel bouwen: een gebouw zodanig 
ontwerpen en bouwen dat de onderdelen 
opnieuw gebruikt kunnen worden. Stalen 
onderdelen zijn gemakkelijk demonteerbaar 
en kunnen zonder kwaliteitsverlies worden 
hergebruikt. Praktische voorbeelden hiervan 
zijn er in Nederland inmiddels genoeg. Zo 
heeft Tata Steel een bijdrage geleverd aan 
het volledig circulaire distributiecentrum 
Fokker7/8 bij Schiphol: een gebouw dat 

modulair is ontworpen zodat het aan het 
einde van zijn levensduur volledig kan worden 
gedemonteerd en hergebruikt. In 2018 leverde 
Tata Steel materiaal voor The Green House in 

Utrecht. Het gebouw bestaat uitsluitend uit 
hoogwaardig staal en glas, en is zo ontworpen 
dat de constructie in de toekomst 100% 
herbruikbaar is.

Staal is met behoud van kwaliteit 100% recyclebaar. Bovendien 
zijn stalen bouwdelen opnieuw als bouwdeel te gebruiken.

Een circulaire economie 
Staal is een permanent materiaal dat niet verloren gaat en is gemakkelijk opnieuw te gebrui-
ken. En als dat niet mogelijk is, dan kan het worden omgesmolten tot nieuw staal, zelfs met 
betere eigenschappen dan het oorspronkelijk product. Ideaal dus voor de transitie naar een 
circulaire economie. 

Energiebesparing 
Staal kan niet alleen bijdragen aan een duurzamere bouwsector, maar stalen producten kun-
nen onze gebouwen ook efficiënter maken als het gaat om energieverbruik. De geïsoleerde 
en luchtdichte sandwichpanelen die Tata Steel produceert, verminderen het energieverbruik 
voor verwarmen en koelen. Daarnaast verlagen de reflecterende coatings de verlichtings-
kosten. Staal speelt een belangrijke rol in onze ambitie voor een duurzamere gebouwde 
omgeving.

In samenwerking met de keten
De ambitie om CO2 te verminderen betekent ook dat Tata Steel zich inzet in de hele keten als 
het gaat om verduurzaming. Daarom biedt Tata Steel diverse diensten en technisch advies 
om klanten te helpen bij het beste en een zo duurzaam mogelijk ontwerp en constructie. 
Ook kijken we continu met de sector om verder te innoveren. In Nederland is hiervoor 
recentelijk het Bouwakkoord Staal getekend. De gehele staalbouwketen werkt hierbij samen 
om de klimaat ambities : 60% CO2 reductie , behoud van waarde van bouwmaterialen en 
vermindering milieuimpact in 2030 te realiseren 

Heeft u ideeën waardoor wij u beter op de hoogte kunnen houden? Laat het ons vooral weten.  
Mail naar omgevingsnieuws@tatasteeleurope.com of kom langs op het informatieloket in Wijk aan Zee. 

BLIJF OP DE HOOGTE

Blijft u graag op de hoogte van nieuwe 
ontwikkelingen bij Tata Steel? Bekijk dan 
de website: tatasteel.nl/omgeving. 
Hieronder een overzicht van andere 
communicatiekanalen: 

■ Website tatasteel.nl/roadmap plus
■ Informatieloket Tata Steel in de Buurt
■ Bewonerspanel Wijk aan Zee
■ Regionale krant 'Staal & IJmond'
■ Nieuwsbrief RondomStaal

Volg ons op social media:
■ Facebook: Tata Steel in Nederland
■ Twitter: @TataSteelNL
■ LinkedIn: Tata Steel in Europe
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