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1. Voorwoord
Het voorliggende onderzoek is een studie naar de haalbaarheid van Duurzaam Slopen.
Dit suggereert dat er een definitie is van het begrip Duurzaam Slopen en dat er harde
criteria zijn waaraan de haalbaarheid getoetst kan worden.
Zo simpel bleek het echter niet te zijn. Duurzaam Slopen staat nog in de
kinderschoenen net als vijftien jaar geleden het Duurzaam Bouwen. Iedereen kan zich
ongeveer wel voorstellen wat Duurzaam Slopen moet voorstellen, maar een definitie
en harde criteria ontbreken. Centraal staat dat de milieubelasting van het slopen
gereduceerd moet worden, maar in welke mate dat moet gebeuren, wil het daarmee het
predikaat ‘Duurzaam’ verdienen, weet niemand.
Milieuwetgeving en financiële heffingen op storten van afval en het verbieden van
storten voor die producten waarvoor betere verwerkingsmethoden beschikbaar zijn,
hebben er de afgelopen jaren al voor gezorgd dat de milieubelasting van het slopen is
afgenomen. Inmiddels krijgt 90% van het sloopafval al een ‘nuttige’ bestemming. In
die zin kan Duurzaam Slopen dan ook beter gezien worden als een proces van slopen,
waarbij de betrokken partijen continue op zoek zijn naar slooptechnieken en
hergebruik- en recyclingprocessen die de milieubelasting van het slopen steeds verder
reduceren. Het Duurzaam Slopen wordt daarmee een optimalisatieproces, waarbij de
inspanning van de betrokken partijen niet gericht is op Duurzaam Slopen, maar op
“nog duurzamer” slopen.
De vraagstelling van het onderzoek, of Duurzaam Slopen ‘haalbaar’ is, kan dan ook
positief beantwoord worden. Duurzaam Slopen is ‘haalbaar’, maar met inspanning van
alle betrokken partijen kan het nog ‘duurzamer’ en is het proces van verduurzamen
van het slopen nog lang niet is afgerond.
Initiatieven als in Rotterdam moeten dan ook gezien worden als eerste stappen op het
gebied van Duurzaam Slopen en wordt aanbevolen om dit proces van optimalisatie de
komende jaren te blijven stimuleren.
Gebleken is dat corporaties, samen met gemeentelijke diensten en de sloopsector, de
aanjagers voor het Duurzaam Slopen kunnen zijn. Corporaties vervullen een sleutelrol
in de materialenketen die gesloten dient te worden. Corporaties zijn opdrachtgever
voor sloopprojecten en kunnen in die rol eisen stellen aan de sloopwijze en de
herbestemming van de sloopmaterialen. Als opdrachtgevers van nieuwbouwprojecten
kunnen dezelfde corporaties naar nieuwe bouwmaterialen vragen waarin secundaire
grondstoffen zijn verwerkt. Op microniveau zouden corporaties van fabrikanten
kunnen eisen dat in nieuwe producten de secundaire grondstoffen worden toegepast,
afkomstig uit hun eigen sloopprojecten.
Schaalvergroting en het bezien op macroniveau is echter wenselijk. Het is daarom te
hopen dat dit rapport, dat min of meer de tussenstand van de ontwikkeling in
Rotterdam weergeeft, zal leiden tot veel navolging en een stimulans voor andere
regio’s zal zijn om ook het onderwerp op te pakken en een bijdrage te leveren aan het
optimalisatieproces.
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2. Inleiding
Aanleiding
In Rotterdam wordt de Stedelijke Vernieuwing voortvarend aangepakt. In de
Meerjaren Ontwikkelplannen is aangegeven dat in diverse wijken grootschalig
gesloopt gaat worden om ruimte te maken voor nieuwbouw. Met deze ingrepen beoogt
de gemeente deze wijken zowel fysiek, als sociaal en economische te verbeteren.
Veelal betreffen het wijken waarin het woningaanbod eenzijdigs is, de woningen zijn
te klein, van onvoldoende kwaliteit en er staan er te veel van hetzelfde.
De sloopplannen tot 2010 geven aan dat er ca. 18.000 woningen gesloopt gaan
worden. De sloopplanning is niet hard gebleken. De eerste jaren van ISV
(Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) blijken de aantallen achter te blijven bij
de prognoses. Toch zijn alle betrokkenen er van overtuigd dat de woningen die voor
sloop zijn aangewezen, geen toekomstwaarde meer hebben en daarom binnen 10 tot
15 jaar vervangen zullen worden.
Het initiatief voor het onderzoek Duurzaam Slopen is in 2001genomen door Stichting
Volkshuisvestingsgroep WoonbronMaasoevers. In deelgemeente Hoogvliet staan
17.500 woningen, waarvan er 5.000 gesloopt moeten worden. 4.000 van deze
woningen worden beheerd door WoonbronMaasoevers.
Bij de corporatie, die al een reputatie had op het gebied van duurzaam bouwen, rees de
vraag of de sloop niet op een meer duurzame wijze kon plaatsvinden, waarbij niet
alleen aandacht besteed zou moeten worden aan de milieu-effecten, maar ook aan de
financiële- en de sociale aspecten. Bij dat laatste wordt gedacht aan de leefbaarheid in
het te herstructureren gebied tijdens de sloopfase en aan de mogelijkheden om
bewoners van de wijken bij het duurzaam sloopproces te betrekken.
De omvangrijke sloopopgave, plus de lange periode waarin deze plaats gaat vinden,
bieden de randvoorwaarden om een duurzame aanpak te ontwikkelen en deze gaande
de periode van 10 tot 15 jaar ook stap voor stap te verbeteren. Als start van dit
ontwikkeltraject liet WoonbronMaasoevers een onderzoek uitvoeren naar de
mogelijkheden van zo hoogwaardig mogelijk hergebruik van vrijkomende materialen
van een complex, Baarsweg 71-123. Een veel voorkomend woningtype van
portiekwoningen van 4 bouwlagen. Dit onderzoek, dat mede plaats kon vinden door
een financiële bijdrage uit het innovatiefonds Stedelijke Woonkwaliteit van de
Gemeente Rotterdam, resulteerde in het duurzaam uitvoeren van de sloop van het
complex Baarsweg als Pilotproject.
De resultaten van het onderzoek en de pilot waren de aanleiding om het onderzoek op
te schalen naar het niveau van heel Rotterdam. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in
het kader van het Innovatieprogramma Stedelijke Vernieuwing (IPSV). Naast
WoonbronMaasoevers waren daarbij betrokken, de corporaties Vestia Groep en de
Nieuwe Unie, plus van de gemeente Rotterdam, het Ontwikkelingsbedrijf (OBR) en
Gemeentewerken. Gaande het onderzoek hebben vele partijen zich bij het initiatief
aangesloten.
Onderzoeksopzet
Het onderzoek is in twee fasen uitgevoerd. In de eerste fase is gedetailleerd
onderzocht wat de hergebruiks- en recyclemogelijkheden zijn van producten en
materialen die vrijkomen uit het complex Baarsweg 71-123 te Hoogvliet. Een blok
van 26 portiekwoningen waarvan er in Hoogvliet nog 20 blokken staan die in de
komende jaren hetzelfde lot wachten. In de tweede fase is het onderzoek wat minder
gedetailleerd opgeschaald naar het sloopprogramma van heel Rotterdam.
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Onderzoeksvragen
De grote sloopopgave van de komende jaren zal zonder ingrijpen leiden tot een
omvangrijke hoeveelheid sloopafval. Een deel van dat sloopafval heeft de potentie om
in de oorspronkelijke vorm en functie als product te worden hergebruikt, waarmee de
hoeveelheid afval wordt gereduceerd en grondstoffen en energie voor de productie van
nieuwe producten worden bespaard. Dit hergebruik zal een arbeidsintensieve activiteit
zijn, waarbij kansarmen op de arbeidsmarkt ingeschakeld kunnen worden. Om inzicht
in de haalbaarheid van dit proces te verkrijgen, dienen een aantal vragen beantwoord
te worden:
hoe vindt de huidige sloop in Hoogvliet plaats en welke vormen van hergebruik
worden nu al gerealiseerd.
wat is het aanbod aan herbruikbare- en niet herbruikbare producten
wat is het afzetpotentieel van hergebruikproducten
voor welke producten/ materialen is terugleveren aan fabrikanten relevant en wat
is nodig om dat te realiseren.
welke vormen van recycling worden nu al toegepast en is dat nog te
optimaliseren.
wat betekent hoogwaardig hergebruik voor de wijze van slopen en afvoeren van
producten.
vraagt hoogwaardig hergebruik een andere wijze van aanbesteding van het
sloopproces
welke partijen en organisaties zijn nodig om het hergebruikproces in werking te
stellen.
welke vormen van werkgelegenheid worden gecreëerd
wat zijn de mogelijkheden van inschakelen van kansarmen uit Hoogvliet en
omgeving in het hergebruikproces. (in welke fasen en via welke organisaties)
welke milieuwinst wordt bereikt (afvalpreventie en bespaarde grondstoffen) en
wat zijn de economische kosten/baten
wat voor organisatiestructuur is nodig om de opeenvolgende fasen in het
hergebruikproces uit te laten voeren.
Doelstellingen primair
Verminderen van de milieubelasting van het slopen, bouwen en beheren door zo
hoogwaardig mogelijk hergebruik en recycling
Haalbaarheid onderzoeken om duurzaam slopen en hoogwaardig hergebruik op te
nemen in het Duurzaam Bouwen beleid van de gemeente Rotterdam
Het creëren van werkgelegenheid voor kansarme groepen en hen via
demontagewerkzaamheden opleiden voor de bouw- en installatiesector
Het weer in de bouw opnemen van herbruikbare sloopelementen en/of materialen,
zowel in Nederland als daar buiten.
Het bijdragen aan de verbetering van het imago van Hoogvliet.
Leeswijzer
Na de inleiding in de hoofdstukken 1 en 2, worden in hoofdstuk 3 de conclusies en
aanbevelingen geformuleerd. Omdat het duurzaam slopen een alternatief wil zijn van
het traditionele slopen, wordt in hoofdstuk 4 eerst uit de doeken gedaan hoe het
traditionele sloopproces plaatsvindt. In hoofdstuk 5 wordt vervolgens de sloopopgave
van Rotterdam voor de komende 10 jaar geanalyseerd. De sloopopgave impliceert het
aanbod aan producten en materialen die vrij gaat komen. In hoofdstuk 6 wordt
ingegaan op ‘duurzaam slopen’. Daarbij komen producthergebruik en
materiaalhergebruik aan bod. In hoofdstuk 7 wordt een Plan van Aanpak duurzaam
slopen geschetst. ‘Hoe het traditionele slopen ombuigen naar duurzaam slopen.
Hoofdstuk 8 gaat in op de financiële haalbaarheid van het duurzaam slopen, terwijl in
hoofdstuk 9 aan de hand van een viertal producten, de milieu-effecten van
verschillende vormen van hergebruik inzichtelijk worden gemaakt.
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De sociale aspecten ‘leefbaarheid’ in herstructureringsgebieden, waar jarenlang
sloopactiviteiten plaatsvinden en ‘werkgelegenheid’, gekoppeld aan reïntegratie en
scholing, worden beschreven in de hoofdstukken 10 en 11.
Het duurzaam slopen is nu nog de uitzondering op de regel. Hoofdstuk 12 geeft een
overzicht van de activiteiten die hebben plaatsgevonden om het initiatief te verbreden
en om het duurzaam slopen in Rotterdam te verankeren.
Tenslotte worden in hoofdstuk 13 aanbevelingen geformuleerd, hoe het proces van
duurzaam slopen, dat in Rotterdam een voorzichtige start heeft gemaakt, voort gezet
en verder geoptimaliseerd kan worden.
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3. Conclusies en aanbevelingen
Conclusies
Op de centrale vraagstelling ‘is duurzaam slopen haalbaar’ kan volmondig positief
geantwoord worden. Daarmee is niet gezegd dat er een definitie bestaat voor
duurzaam slopen en dat er harde criteria zijn waaraan een sloopproces moet voldoen
wil het duurzaam mogen heten. Wat wel gezegd kan worden is dat op de huidige
manier van slopen, nog veel uitvoeringsvarianten denkbaar zijn om de milieu-effecten
van het slopen te verminderen.
Dat verduurzamen van het sloopproces vraagt in principe geen wereldschokkende
innovaties. Ook is het niet nodig dat van de ene op de andere dag het roer om moet.
De milieukwaliteit van het slopen kan stap voor stap worden ingevoerd. Elk product
waarvan door hergebruik de levensduur wordt verlengt, spaart een nieuw product uit
en draagt daardoor bij aan die verduurzaming. Het zelfde geldt voor elke afvalstroom
die door het sloopbedrijf wordt getransformeerd tot secundaire grondstoffenstroom,
waardoor primaire grondstoffen worden bespaard.
Deze product/ materiaalsgewijze omschakeling van traditioneel naar duurzaam slopen
heeft echter wel zijn beperkingen. Wil je producthergebruik professioneel opzetten,
dan is volume nodig. Wil de bouwindustrie substantieel gebruik gaan maken van
secundaire grondstoffen, dan is ook volume en continuïteit een vereiste.
In het Project Duurzaam Slopen Rotterdam is aangetoond dat dit volume wel
gecreëerd kan worden. Het toenemende sloopvolume en het beperkte aantal partijen
die daar over beslissen, bieden gunstige randvoorwaarden voor duurzaam slopen.
De gevoeligste schakel wanneer het gaat om het sluiten van de product- en
materiaalketen, is de afzet. Zonder afzet is er geen duurzaam slopen. Dat geldt voor
het producthergebruik, maar ook voor het materiaalhergebruik.
Producthergebruik
Voor het producthergebruik is geconcludeerd dat het ‘professioneel’ aanbieden van de
producten een voorwaarde is. De kwaliteit en de leveringscondities moeten aansluiten
bij dat wat de potentiële afnemers gewend zijn.
Na de nodige voorbereidingen staat eind 2003 de Rotterdamse hergebruikorganisatie
in de startblokken. Via een pilotproject wordt de financiële haalbaarheid nog getoetst.
Bij een “productie” van 500 te demonteren woningen per jaarzou de
hergebruikorganisatie kostendekkend kunnen draaien. Uitgangspunt bij het uitnodigen
van partijen om een hergebruikorganisatie te gaan vormen, was het inzetten van
medewerkers die moeilijk een plaats op de arbeidsmarkt kunnen verwerven. Met
partijen als Roteb en Multibedrijven, die ervaring hebben met het inzetten en
begeleiden van deze categorie medewerkers, is aan dat uitgangspunt voldaan. In
samenwerking met Platform Arbeidsmarktbeleid Rijnmond, worden de mogelijkheden
verkend om vanuit de hergebruikorganisatie te werken aan een doorstroming naar de
reguliere arbeidsmarkt.
Door het demonteren te combineren met het ontmantelen/ onbewoonbaar maken van
woningen, is de activiteit efficiënt uit te voeren.
Afzet naar particulieren zal deels plaatsvinden via drie in het centrum van Rotterdam
gevestigde kringloopwinkels. Vanuit een depot/ herstelwerkplaats kan aan corporaties
geleverd worden. Na afloop van de pilot demonteren door de hergebruikorganisatie,
wordt door WoonbronMaasoevers onderzocht of het mogelijk is om
mutatieonderhoud in herstructureringscomplexen uit te voeren met gebruikte
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producten. Voor te doneren producten is het aantrekkelijk om het reinigen en
herstellen in Oost Europa plaats te laten vinden, hetgeen kosten bespaard en in Oost
Europa werkgelegenheid oplevert.
Een belangrijk afzetgebied blijft Oost Europa. Vanuit Rotterdam is het initiatief
genomen om de hulpvraag naar bouwproducten, zoals die latent bij vele
hulporganisaties aanwezig is, in beeld te brengen en om distributie, transport en
financiering, gezamenlijk aan te pakken. De eerste transporten, rechtstreeks van
slooplocatie naar een bestemming, zijn reeds uitgevoerd, echter ook voor
hulporganisaties geldt dat ze bij een depot hun bestelling zouden willen plaatsen,
zodat zoveel mogelijk maatwerk geleverd kan worden en er geen overbodige
producten worden vervoerd.
Materiaalhergebruik
Selectief slopen, gescheiden afvoeren en de materialen een zo hoogwaardig mogelijke
bestemming geven, is de essentie van materiaalhergebruik. De extra kosten voor dit
onderdeel van duurzaam slopen zouden terugverdiend moeten worden door minder
afvalverwerkingskosten en door opbrengsten van de verkoop van secundaire
grondstoffen.
De bouwindustrie die de secundaire grondstoffen moet gaan gebruiken, vraagt
garanties op volume (voldoende aanbod) en garanties op de kwaliteit van de
materialen. Slopers zouden die garanties kunnen geven indien ze zeker zijn van
sloopopdrachten en indien ze zeker zijn van een afzet tegen een redelijke prijs.
Deze keten aan afspraken en garanties is op dit moment nog niet sluitend te krijgen.
Initiatieven van de Babex (brancheorganisatie van sloopaannemers) om deze keten
collectief te sluiten, zijn vooralsnog gestrand op het ontbreken van draagvlak voor het
initiatief bij de leden.
Onderzoek naar recyclemogelijkheden van verschillende materialen, heeft wel
opgeleverd dat bij veel productieprocessen voor bouwmaterialen/ bouwproducten
reeds recycleprocessen zijn ingebouwd, waar productieafval en zaagverliezen terug
het productieproces in gevoerd worden. In potentie kunnen die processen dezelfde
materialen uit sloopprojecten verwerken, mits de zuiverheid tot een bepaald niveau
gegarandeerd kan worden en in sommige gevallen kan een begrensd percentage
secundaire grondstoffen bijgemengd worden.
Een enkel sloopbedrijf, dat toekomst ziet in het duurzaam slopen, experimenteert met
het selectief slopen, met het reinigen en zo nodig voorbewerken van de secundaire
grondstoffen en is op zoek naar afzet voor de materialen. Om lange termijn afspraken
te kunnen maken, met continuïteit in het aanbod aan secundaire grondstoffen, is zo’n
bedrijf gebaat bij meerjaren-sloopcontracten. WoonbronMaasoevers overweegt om
een deel van de sloopopgave voor de komende jaren, onder te brengen in zo’n
meerjaren-sloopcontracten, waarbij zo’n sloopopgave bij voorkeur toch meervoudig
wordt aanbesteed.
Duurzaamheid van duurzaam slopen
Producten worden uit sloopprojecten gedemonteerd, met een mobiele kraan naar het
maaiveld getakeld en in containers getransporteerd naar een locatie waar ze gereinigd
en gerepareerd worden. Vervolgens worden de producten naar de plaats van
hergebruik getransporteerd en weer ingebouwd. En dat gehele proces zou minder
milieubelastend zijn dan de aanschaf van een nieuw product.
Zo opgeschreven lijkt het haast onmogelijk, maar voordat een nieuw product op de
bouwplaats staat zijn eerst grondstoffen gedolven, zijn die grondstoffen
getransporteerd, zijn er bouwmaterialen van vervaardigd enz.
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Ofwel, wil je een uitspraak doen over de milieuvriendelijkheid van duurzaam slopen,
dienen zowel de milieu-effecten van nieuwe producten, als die van producten uit een
hergebruikproces, geïnventariseerd en vergeleken te worden. In het kader van het
onderzoek is zo’n vergelijking voor 4 producten opgesteld. Voor al die vier producten
was het hergebruik in Nederland, waarbij een nieuw product werd uitgespaard,
duurzamer dan het bestaande product als afval verwerken en een nieuw product
aanschaffen. Dat geldt niet voor hergebruik in Oost Europa. De milieubelasting van
het transport van sanitair en radiatoren weegt niet op tegen de milieuwinst door het
uitsparen van een nieuw product aldaar. Voor kunststofkozijnen en binnendeuren
blijkt het hergebruik in Oost Europa positiever, dan afvalverwerken in Nederland.
Inzicht in de milieu-effecten van een manier van slopen en hergebruik is wenselijk.
Niet alleen om per onderdeel te kunnen beslissen over wel of niet hergebruiken, maar
ook om bij de aanbesteding de milieukwaliteit van een sloopaanpak mee te kunnen
laten wegen in het gunningsproces. Bij het bepalen van die milieu-effecten dient
aangesloten te worden bij bepalingsmethoden die ook al in de nieuwbouw worden
gehanteerd.
Verankeren van Duurzaam Slopen
Het onderzoek, met daaraan gekoppeld diverse werkgroepen, een groot netwerk van
enthousiaste betrokkenen en WoonbronMaasoevers als opdrachtgever die bevindingen
direct in pilotprojecten wil toetsten, is een goede basis gebleken om het duurzaam
slopen in Rotterdam op de rails te zetten. Tegelijk moet geconcludeerd worden dat het
duurzaam slopen nog in de startblokken staat.
De hergebruikorganisatie is nog aan het proefdraaien, het materiaalhergebruik is nog
erg afhankelijk van een enkele sloper die zich als ‘koploper’ op dit gebied wil
profileren en de afzet van zowel de producten als materialen moeten voor een groot
deel nog waargemaakt worden.
Op het moment van afronden van het onderzoek zijn een aantal pilotprocessen nog in
volle gang. Partijen als WoonbronMaasoevers, de Nieuwe Unie, Vestia, Roteb,
Multibedrijven, Oranje Demontage en een aantal begeleidende organisaties hebben
zich verantwoordelijk getoond voor het verder op de rails zetten van het duurzaam
slopen. Naast een inzet vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid die partijen
voelen, zal de financiële haalbaarheid de partijen blijvend over de streep moeten
trekken. Voor producthergebruik is de financiële haalbaarheid nog afhankelijk van de
efficiëntie die de hergebruikorganisatie kan halen bij het op de markt zetten van de
producten. Voor het materiaalhergebruik, lijkt het veranderen van de markt in het
voordeel van duurzaam slopen te werken. De afzet van gemengd puingranulaat in de
GWW-sector stagneert door het klaar komen van grote infrastructurele werken. De
prijs voor granulaat neemt daardoor af, waardoor het opwerken voor hoogwaardigere
bestemmingen financieel eerder haalbaar is. De inventarisatie van
hergebruiksmogelijkheden kan daarbij als basis dienen.

Aanbevelingen
‐ coördinator / trekker aanstellen
Het duurzaam slopen is in Rotterdam op de rails gezet. Voor corporaties is het een
beleidsonderwerp geworden en in de praktijk wordt er mee geëxperimenteerd.
Daarmee is het duurzaam slopen nog geen gemeengoed geworden. Experimenten en
pilotprojecten moeten geëvalueerd worden en bevindingen moeten vertaald worden
naar het dagelijks handelen. Tot nu toe werd het implementatieproces gesteund vanuit
de onderzoekscapaciteit en een grote inzet van de projectleider van
WoonbronMaasoevers. Wanneer straks de onderzoekscapaciteit wegvalt, is het niet
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vanzelfsprekend dat implementatie van het duurzaam slopen met hetzelfde elan
doorgezet wordt. Het aanstellen van een ‘coördinator’ om de ontwikkelingen te blijven
initiëren, te volgen en betrokken partijen bij het onderwerp te houden lijkt wenselijk.
Dit initiatief zou gezamenlijk gedragen moeten worden door de Rotterdamse
corporaties en de gemeente Rotterdam.
‐ Ondersteunend beleid
Corporaties hebben hun eigen verantwoordelijkheid t.a.v. duurzame ontwikkeling en
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Die verantwoordelijkheid willen ze ook
nemen, gezien hun getoonde inzet voor het duurzaam slopen in Rotterdam. Toch is
een zekere ondersteuning vanuit de rijks- en lokale overheid wel gewenst.
Het ingenieursbureau van Gemeentewerken en recent de Roteb en Multibedrijven zijn
actief betrokken bij het proces van duurzaam slopen. Anders is het met de afdeling
sloopwerken van het ontwikkelingsbedrijf (OBR), een grote sloopopdrachtgever in
Rotterdam. Zij hebben volop mogelijkheden om het duurzaam slopen in de praktijk te
brengen en daar een voorbeeldfunctie in te vervullen. Gedurende het onderzoek is de
betreffende afdeling van het OBR regelmatig geïnformeerd. Tot op heden is hun
betrokkenheid daarbij gebleven.
Aanbevolen wordt om vanuit de beleidsontwikkeling in Rotterdam de afdeling
sloopwerken op te dragen zowel lokaal, als landelijk een voorbeeldfunctie te gaan
vervullen op het gebied van duurzaam slopen.
Op Rijksniveau is de AMvB slopen in voorbereiding. De uniforme regelgeving op het
gebied van slopen. In dit AMvB zijn een aantal voor duurzaam slopen van belang
zijnde zaken vast te leggen, zoals:
‐ de verplichting om als voorbereiding van een sloopwerk, naast de
asbestinventarisatie, ook een product- en materialeninventarisatie uit te laten
voeren
‐ het laten bepalen van de ‘milieu-effecten’ (duurzaamheid) van de sloop, zoals
door een aannemer wordt geoffreerd. De milieu-effecten te bepalen met een
mmg-achtig instrument, zoals nu in opdracht van Provincie Zuid Holland
wordt ontwikkeld. (vergelijkbaar met het berekenen van de EPC bij
nieuwbouw)
Sloopopdrachtgevers kunnen daarmee bij de aanbesteding, zowel de prijs, als
de milieukwaliteit van een aanpak honoreren.
Aanbevolen wordt om deze elementen in de AMvB op te nemen.
‐ kennisoverdracht
De onderzoeksresultaten zoals in dit onderzoek gepresenteerd, dienen beschikbaar te
komen aan een ieder die bij het sloopproces is betrokken. Bij voorkeur door middel
van ‘doelgroepgerichte’ kennisoverdracht.
Belangrijkste doelgroepen zijn:
‐ gemeentes
‐ corporaties
‐ sloop- en demontagebedrijven
Bij kennisoverdrachtproducten wordt gedacht aan:
‐ handleiding duurzaam slopen
‐ demonstratieprojecten duurzaam slopen, gevolgd door projectbrochures
‐ demonstratieprojecten ‘hergebruik bij onderhoudswerkzaamheden, gevolgd
door projectbrochures
‐ demonstratieproject ontwerp en bouw tuinhuisje / kiosk
‐

materiaalbladen
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Om te onderzoeken wat per materiaalstroom de hergebruikmogelijkheden zijn, zijn
materiaalbladen opgesteld (bijlage 7) Deze bladen geven een ‘state of the art’ van
afzetmogelijkheden, van belang voor ieder die betrokken is, of wil worden, bij het
duurzaam slopen. Het is van belang dat deze materiaalbladen regelmatig
geactualiseerd worden, bij voorkeur vanuit input, te leveren door sloopbedrijven of
verwerkende industrie. Aanbevolen wordt een platform te vinden van
belanghebbenden die deze actualisatie op zich nemen. Bijvoorbeeld een
samenwerkingsverband tussen de Babex en de Vereniging van Sloopaannemers.
‐ donatie Oost Europa
Voor het grote aanbod aan herbruikbare bouwproducten is Nederland te rijk om ze
allemaal weer her te gebruiken. Zeker op de korte termijn is de hulpvraag uit Oost
Europa een belangrijk afzetgebied. Het mes snijdt aan twee kanten. Alles wat in Oost
Europa wordt hergebruikt, hoeft in Nederland niet als afval verwerkt te worden en de
kwalitatief nog goede materialen zijn in Oost Europa zeer welkom om de vaak
erbarmelijk huisvesting aldaar te verbeteren.
Hulporganisaties, die het contact vormen tussen Nederland en de hulp vragende
organisaties aldaar, hebben ondersteuning nodig voor:
‐ sorteren en kwaliteitscontrole
‐ opslag en leveren op vraag
‐ logistiek
‐ administratieve afhandeling / vergunningen om de producten de grens over te
mogen brengen
Ondersteuning van deze processen, vanuit Nederlandse corporatie en overheden is
gewenst
‐ in- en doorstroom banen
Het proces van demonteren, reinigen, herstellen en herplaatsen leent zich prima voor
het inzetten van langdurig werkzoekende die ervaring willen opdoen en vaardigheden
willen aanleren. In de Rotterdamse situatie zullen Roteb en Multibedrijven deze
categorie medewerkers inzetten. Het Platform Arbeidsmarktbeleid Rijnmond is bij het
project betrokken om de begeleiding van de medewerkers zo vorm te geven, dat
ervaring opdoen met demonteren, ook leidt tot het aanleren van vaardigheden op het
gebied van ‘monteren’, zodat doorstromen naar de reguliere bouw in het verschiet ligt.
Het verdient aanbeveling om dit proces te volgen en bij succes, er landelijk
bekendheid aan te geven.
‐ leefbaarheid
De leefbaarheid staat in herstructureringsgebieden waar veel gesloopt wordt, langdurig
onder druk. De corporaties zetten zich dan ook in om de ‘schade’ zo veel mogelijk te
beperken. Diverse maatregelen hebben ze daarbij achter de hand. Door de
betrokkenheid van meerdere corporaties op een locatie, plus de verantwoordelijkheden
van de gemeente op dat terrein, is het wenselijk dat partijen vooraf, gezamenlijk en
onder regie van de gemeente, een strategie en plan ontwikkelen, waarbij ze hun
maatregelen op elkaar afstemmen.
Aanbevolen wordt om in het kader van kennisoverdracht en voorlichting rond
Stedelijke Vernieuwing, daar expliciet aandacht voor te vragen.
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4.

Slopen in beeld

Het aantal woningen dat in Nederland gesloopt wordt, stijgt gestaag. In de periode
1996 – 2001 is het aantal met 35% toegenomen
jaar
1996
1997
1998
aantal
11.513
12.527
13.098
Bron: Cijfers over wonen 2003, VROM

1999
14.354

2000
13.528

2001
15.555

In 1996 was van het aantal gesloopte woningen 65% vooroorlogs en 35% naoorlogs.
In 2000 is het percentage voor- en naoorlogs ongeveer gelijk.
Naast het toenemen in volume, verandert de sloopopgave ook kwalitatief.
Vooroorlogse woningen zijn veelal van slechte kwaliteit, terwijl de naoorlogse
sloopopgave voor een groot deel bestaat uit woningen die bouwtechnisch nog in goede
staat zijn, vaak al een verbeterbeurt achter de rug hebben, maar om andere redenen
toch niet meer voldoen.
Ook constructief en qua materiaalgebruik verschilt de voor- en naoorlogse bouw sterk.
De vooroorlogse bouw is overwegend gemetseld met houten balklagen en houten kap,
terwijl in de naoorlogse bouw veel beton is toegepast.
In het jaar 2000 werd er 19 miljoen ton bouw- en sloopafval aangeboden. 40%
bestond uit beton, 25% uit metselwerk en 26% uit asfalt uit GWW sector
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Sloopproces
Het slopen bestaat uit een keten van activiteiten. Wil men het resultaat aan het eind
van de keten veranderen, dan is het optimaliseren van één schakel niet voldoende.
Duurzaam slopen vraagt om een ketenbenadering, waarbij alle schakels met
bijbehorende partijen dienen bij te dragen aan het optimaliseren van het proces. De
opeenvolgende fases in het proces worden hierna kort beschreven;
Sloop of handhaven
De beslissing tot slopen komt meestal voort uit een afweging tussen sloop of
handhaven en doorexploiteren van een complex en is in de meeste gevallen de
uitkomst van het strategisch voorraadbeleid. In het kader van het strategisch
voorraadbeleid wordt onderzocht hoe het huidige huisvestingsaanbod in een gebied is,
hoe de sociale- en economische ontwikkelingen zijn, welke toekomstige ontwikkeling
men verwacht of juist wil stimuleren en in welke huisvestingsvraag er daarom in de
toekomst voorzien moet worden. In die vraag kan deels voorzien worden door
bestaande woningen, deels zullen bestaande woningen getransformeerd moeten
worden en voor een deel is sloop en vervangende nieuwbouw onvermijdelijk.
Handhaven en transformeren kunnen daarbij gezien worden als een vorm van
afvalpreventie.
Op dit moment spelen in de afweging sloop/nieuwbouw of handhaven/transformeren
de milieu-effecten van het slopen niet mee. In het kader van een duurzame stedelijke
ontwikkeling is dat wel gewenst. Argumenten die in veel gevallen tot sloop leiden
zijn: er staat te veel van het zelfde, geen ‘haalbare’ technische mogelijkheden voor
transformatie, ontbreken van zekerheid over het eindresultaat van transformatie op de
korte of lange termijn, het willen doorbreken van een bestaand negatief imago.
Allemaal belangrijke aspecten die zich echter moeilijk laten afwegen tegen het
milieuvoordeel van het handhaven. Inzicht in de milieueffecten is gewenst, zodat ze
mee kunnen wegen.
Belangrijk voordeel van besluitvorming in het kader van strategisch voorraadbeleid is
dat ruim van te voren bekend is welke complexen gesloopt zullen worden. Daardoor
kan er al in een vroeg stadium rekening mee gehouden worden bij
onderhoudsplanningen en kan het nadenken over mogelijke vormen van
producthergebruik vroegtijdig starten.
Verhuurstop
Voor complexen zonder toekomstwaarde, zal besloten worden tot beëindiging van de
exploitatie en wordt een datum van verhuurstop vastgesteld. Op dat moment worden
vrijkomende woningen niet meer, of alleen tijdelijk verhuurd. Bewoners wordt
vervangende huisvesting en een verhuiskostenvergoeding aangeboden om het
vrijkomen van het complex te versnellen. Bij de gemeente wordt een sloopvergunning
aangevraagd. In Rotterdam geven de meerjaren ontwikkelplannen aan wanneer en
voor welke complexen de verhuurstop ingaat.
Sloopvergunning
Voor het slopen dient een sloopvergunning aangevraagd te worden. Criteria waarop de
gemeente een sloopplan toetst zijn:
- het reeds beschikbaar zijn van goedgekeurde nieuwbouwplannen
- de veiligheid tijdens het slopen
- de bescherming van nabijgelegen bouwwerken
- het scheiden en gescheiden afvoeren van het sloopafval naar een daartoe bestemde
be- of verwerkingsinrichting
- het tijdstip waarop bodemonderzoek plaatsvindt
- het gebruik van een mobiele puinbreekinstallatie die is opgesteld op de
sloopplaats.
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In de bouwverordening worden eisen gesteld die moeten bijdragen aan het duurzaam
slopen. Artikel 4.11 van de Bouwverordening Rotterdam van 1993 schrijft voor dat
minstens de volgende fracties worden gescheiden:
- gevaarlijk afval
- metalen
- steenachtig afval
- massief hout zonder verduurzamingsmiddelen
- vlak glas
- papier en karton
- PVC en PE-leidingen
- Kunststofelementen
- Glaswol
- Steenwol
- Overig afval (bestemd voor een sorteerinrichting)
Omtrent de afvoer van sloopafval dient een registratie te worden bijgehouden waaruit
blijkt dat aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. Dit gescheiden afvoeren is geen
garantie dat de materialen ook afzonderlijk en zo hoogwaardig mogelijk worden
verwerkt.
In de praktijk worden niet alle genoemde deelstromen op de locatie gescheiden.
Steenachtige materialen worden wel gescheiden afgevoerd, maar veelal gaat de rest bij
elkaar in containers naar een scheidingsinstallatie waar alsnog een aantal deelstromen
gescheiden worden. Soms zijn daar praktische redenen voor, zoals het gebrek aan
ruimte voor die afzonderlijke containers. Vaak ook is het gemakzucht en verwacht
men dat het ongescheiden afvoeren naar een scheidingsinstallatie efficiënter is. Er
vindt door de gemeente geen handhaving plaats op de eis om de genoemde fracties
gescheiden af te voeren.
Bestrijding van vandalisme / Ontmantelen / Tijdelijk afsluiten.
Ter voorkoming dat leegstaande woningen worden gekraakt, of door vandalen worden
gesloopt, terwijl naastgelegen woningen nog bewoond zijn, worden woningen
ontmanteld en zonodig dichtgezet. Dit dichtzetten wordt zo lang mogelijk uitgesteld.
Eerst wordt door het ophangen van gordijnen geprobeerd de indruk te wekken dat de
woningen nog bewoond zijn.
Wanneer een woning vrij komt worden de woningen door de corporatie of door een
door de corporatie in te schakelen aannemer, ontmanteld en daarmee onbewoonbaar
gemaakt om kraken tegen te gaan. Dit gebeurt door sanitair en keukenblokken stuk te
slaan en onderdelen van waarde, zoals koperen leidingen en schakelmateriaal te
verwijderen.
Dichtzetten gebeurt op de begane grond met metselwerk en op de verdieping met hout.
Indien de opening dicht gemetseld wordt, worden de bestaande kozijnen eerst
verwijderd. Wordt de opening met plaatmateriaal dichtgezet, dan blijven de kozijnen
gehandhaafd en beschadigen door de spijkers waarmee het hout wordt vastgezet.
Wordt hout of metselwerk gebruikt, dan worden deze materialen bij de sloop met het
sloopafval afgevoerd
Op verschillende locaties in Rotterdam wordt dichtgezet met stalen cassettes. Met
stalen deuren en kozijnen worden toegangsdeuren tot woningen en portieken
afgesloten. Dit systeem is in tegenstelling tot metselwerk demontabel en kan
hergebruikt worden.
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Dichtzetten met herbruikbare panelen
Sloopvoorbereiding
Afhankelijk van de eigendomssituatie van de grond en het kader waarin de sloop
plaats vindt, vindt in Rotterdam de sloop plaats in opdracht van de eigenaar van het
complex of door het Ontwikkelingsbedrijf (OBR). Daar waar de grond in erfpacht is,
worden sloopcomplexen nog voor de sloop aan het OBR overgedragen en is het OBR
opdrachtgever voor de sloop. Is de sloop onderdeel van een herstructureringsplan
waarvoor ook de stedenbouwkundige structuur dient te verdwijnen, dan zal de grond
ook overgedragen worden aan het OBR om daarnaadie nieuwe stedenbouwkundige
indeling mogelijk te maken.
Is de grond eigendom van de beheerder van het complex, dan heeft die beheerder de
keus tussen het overdragen voor of na de sloop. In het laatste geval worden de
sloopkosten met de restboekwaarde bij de overdracht verrekend
Het ingenieursbureau van Gemeentewerken is in Rotterdam de organisatie die wordt
ingehuurd om de sloop voor te bereiden en om de aanbesteding te begeleiden. De
sloopvoorbereiding bestaat uit een bouwkundige analyse van het te slopen complex
plus een verplichte asbestinventarisatie. Op basis van de inventarisatie wordt het
bestek geschreven
Bouwkundige opname
De bouwkundige opname bestaat uit:
- archiefonderzoek
- opnemen van vierkante meters
- opnemen van de kapconstructie
- analyse bouwsysteem
- vaststellen bouwjaar
- visuele inspectie aan de hand van vragenlijst
- analyse soort dakbedekking (wel of niet teerhoudend)
- controle van de archiefgegevens
- asbestinventarisatie
Asbestinventarisatie
De asbestinventarisatie wordt conform BRL 5052 uitgevoerd door Gemeentewerken
of uitbesteed aan daarin gespecialiseerde adviesbureaus. De inventarisatie geeft een
beeld waar en hoeveel asbest te verwachten is. Het gaat om leidingen, vloerbedekking,
plaatmateriaal en afdichtingskoord in verwarmingsapparatuur.
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Opstellen bestek
Het sloopbestek wordt opgesteld door of in opdracht van de opdrachtgever van het
sloopwerk. Corporaties besteden het schrijven van het sloopbestek in veel gevallen uit
aan een externe adviseur of aan Gemeentewerken. Het zelfde geldt voor het
begeleiden van de aanbesteding en controle bij de uitvoering.
Net als bij bouwwerken worden in een sloopbestek alle uit te voeren werkzaamheden
omschreven en alle eisen genoemd waaraan de werkzaamheden moeten voldoen. Op
basis van het sloopbestek worden meerdere sloopaannemers uitgenodigd een prijs aan
te bieden waarvoor ze in principe toezeggen de omschreven werkzaamheden te willen
uitvoeren.
Naast vele algemene voorwaarden waaraan de uitvoering moet voldoen, worden in het
bestek eisen opgenomen t.a.v. afvalverwerking en de daarbij te hanteren procedures.
Zo kan omschreven worden in welke afvalfracties het sloopafval gescheiden dient te
worden, hoe het afval verwerkt dient te worden en of de opdrachtgever bepaalde
onderdelen intact gedemonteerd en teruggeleverd wil hebben. Dat laatste biedt
mogelijkheden om producten beschikbaar te krijgen voor hergebruik.
Gemeentewerken Rotterdam heeft voor de door haar uit te besteden sloopprojecten
langlopende contracten afgesloten met transporteurs en verwerkers van afval.
Het transport plus de verwerking van het puin gebeurt door van Bentum Recycling
Centrale bv.
Het afvoeren en verwerken van het overige sloopafval wordt uitgevoerd door Terlouw,
conform een contract uit 1997. (onderdeel van Sita).
Achtergelaten huisraad wordt verwijderd door ROTEB.
Aanbesteden
Sloopwerken kunnen aanbesteed worden via een enkelvoudige aanbesteding, een
onderhandse aanbesteding of een openbare aanbesteding. Het meest gebruikelijke is
een onderhandse aanbesteding, waarbij meerdere aannemers, die op basis van
specifieke criteria geschikt geacht worden het werk uit te kunnen voeren, worden
gevraagd in te schrijven. De opdrachtgever is daarbij niet verplicht het aan de laagste
inschrijver te gunnen, maar dat ligt wel voor de hand.
Gemeentewerken Rotterdam hanteert de regel dat sloopwerken met een aanneemsom
> € 300.000,- in principe openbaar aanbesteed worden en sloopwerken tussen de €
100.000,- en 300.000,- worden meervoudig onderhands aanbesteed. Onder invloed
van specifieke omstandigheden kan van deze regel afgeweken worden.
Gemeentewerken maakt voor de aanbesteding een kostenraming om die te kunnen
vergelijken met de aanbieding van de aannemer(s).
Indien de sloopaanbesteding via Gemeentewerken loopt, wordt het sloopbedrijf
verplicht om de steenachtige materialen door van Bentum af te laten voeren die ze
verwerkt tot puingranulaat dat hergebruikt wordt in de GWW-sector. De overige
afvalstromen worden door Terlouw afgevoerd, gescheiden en voor verwerking weer
afgevoerd. Door deze werkwijze kon de gemeente een scherpe prijs bedingen, in
combinatie met goede afspraken over een verantwoorde verwerking en bestemming
van de afvalstromen.
Omdat de opdrachtgever zowel bij een enkelvoudige als bij een onderhandse
aanbesteding vooraf de potentiële aannemers selecteert, kan als criterium de
bereidheid tot en de mogelijkheden van demonteren en hergebruik worden
meegenomen.

WoonbronMaasoevers / de Haas & Partners / IPSV

Plan van Aanpak Duurzaam Slopen Rotterdam, november 2003

16

Controle op uitvoering
Voor de controle op de uitvoering zijn in het bestek allerlei administratieve bepalingen
opgenomen die betrekking hebben op de veiligheid op het werk en het milieukundig
verantwoord afvoeren en verwerken van de afvalfracties. Controle op de locatie is
beperkt en richt zich op het aantal containers en de scheiding in de diverse fracties.
Indien demonteren in het bestek is opgenomen kan controle gericht zijn op de
zorgvuldigheid van demonteren en transport, opdat zo min mogelijk beschadigd
wordt.
Opstellen werkplan
Voorafgaande aan de start van een sloopwerk stelt het sloopbedrijf conform de U.A.V.
een werkplan op. In het werkplan wordt gedetailleerd omschreven:
Werkmethode
Werkvolgorde
Te treffen voorzieningen
Veiligheidsvoorzieningen
Wijze waarop materialen worden afgevoerd
Aard en samenstelling van de afzonderlijke afvalstromen
De in te zetten werknemers
In overleg met de opdrachtgever kan in het werkplan het demonteren van herbruikbare
producten worden opgenomen. Wat, wanneer en hoe. Daarbij is het niet noodzakelijk
dat de producten door de sloopaannemer weer beschikbaar gesteld worden, maar kan
het ook zo zijn, dat de sloopaannemer de producten aflevert bij een organisatie die in
staat is om de producten op te knappen en weer beschikbaar te stellen. Het bestek en
het werkplan zijn de documenten waarin tussen opdrachtgever en sloopaannemer
afspraken gemaakt kunnen worden over demonteren en hergebruik, en selectief slopen
en recyclen.
Asbestverwijdering
Asbestverwijdering dient conform BRL 5050 uitgevoerd te worden. Zowel Europese,
als nationale regelgeving is van toepassing, evenals provinciale en gemeentelijke
verordeningen. De asbestverwijdering mag alleen door daarvoor gecertificeerde
bedrijven worden uitgevoerd
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5.

Regelgeving

In het kader van de Wet Milieubeheer is sinds 3 maart 2003 het Landelijk
AfvalBeheerplan (LAP) in werking. Het geldt voor de periode van 2002 tot 2006.
Het plan is gericht op meer preventie en het beperken van de milieudruk als gevolg
van het beheer (verzamelen en verwerken) van afvalstoffen. Er wordt ingezet op
preventie en nuttige toepassing, waarbij voor dat laatste onderscheid wordt gemaakt
naar product en materiaalhergebruik. In het plan wordt het principe gehanteerd van
een voorkeursvolgorde van afvalbeheer, waarbij aangestuurd wordt op de minst
milieubelastende vorm van afvalbeheer en het zonodig verbieden van meer
milieubelastende vormen.
Het nuttig toepassen van afvalstoffen wil men stimuleren door afvalscheiding aan de
bron en nascheiding van afvalstromen. Daardoor zou producthergebruik,
materiaalhergebruik en gebruik als brandstof mogelijk worden.
Onderdeel van het Landelijk afvalbeheerplan (LAP) is het sectorplan “Bouw- en
sloopafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen”. In dat sectorplan is het landelijk
beleid uitgewerkt voor het afval dat vrijkomt bij het bouwen, beheren en slopen van
gebouwen, bouwwerken en wegen. Ook voor Sloopafval geldt dat het beleid gericht is
op het bevorderen van preventie en het nuttig toepassen van de deelstromen.
Vormen van preventie die genoemd worden zijn:
‐ toepassen van producten die minder milieubelastend zijn (mmg)
‐ verlengen van de levensduur van gebouwen, o.a. door flexibiliteit, aanpasbaarheid
en transformaties (IFD)
‐ verlengen van de levensduur van producten, o.a. door demontabel bouwen (IFD)
Voor het nuttig toepassen van deelstromen, wordt selectief slopen en het gescheiden
inzamelen van die deelstromen gestimuleerd. Enerzijds wordt daarmee nagestreefd dat
deelstromen daardoor hoogwaardigere hergebruikt kunnen worden en anderzijds
wordt voorkomen dat bepaalde stoffen andere deelstromen zo verontreinigen dat
hergebruik daardoor onmogelijk wordt. Een voorbeeld is de aanwezigheid van gips en
cellenbeton in metsel- en betonafval. Dit kan leiden tot overschrijding van de eisen die
het Bouwstoffenbesluit stelt aan het toepassen van steenachtig bouw- en sloopafval als
secundaire grondstof. Regels voor het scheiden aan de bron ontbreken nog, maar zijn
wel in ontwikkeling.
In het LAP wordt het begrip ‘Minimumstandaard’ gehanteerd. Uitgangspunt daarbij is
dat wanneer er voor een deelstroom hoogwaardige vormen van nuttige toepassing
beschikbaar en financieel haalbaar zijn, dat dan de laagwaardige vormen niet meer zijn
toegestaan. Zo is de minimumstandaard voor gips en cellenbeton storten, terwijl voor
steenachtige materialen de minimumstandaard het nuttig toepassen is (ophogings- en
funderingsmateriaal)
Heffingen
Het heffen van een milieubelasting op het storten van afval, is jarenlang ingezet om
het zoeken naar milieuvriendelijkere alternatieven van verwerken te stimuleren. In
2002 bestond het storttarief uit € 40,- stortkosten plus € 75,- milieubelasting. Daarmee
zijn de storttarieven voor verschillende afvalstromen hoger dan die van
milieuvriendelijkere verwerkingsmethoden. Een meer dan trendmatige verhoging
zoals de afgelopen jaren wordt daarom niet verwacht
Relatie met ontgronding en duurzaam bouwen
De regelgeving met betrekking tot sloopafval heeft een nauwe relatie met regelgeving
op de gebieden ‘ontgronden’ (tweede Structuurschema oppervlaktedelfstoffen) en
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duurzaam bouwen. Meer beperkingen t.a.v. winning van primaire grondstoffen zoals
zand en grind zullen stimulerend werken voor de inzet van secundaire grondstoffen.
In het kader van preventie, is er bij het duurzaam bouwen veel aandacht voor de
milieukwaliteit van bouwproducten. Daarbij wordt de hele levenscyclus van een
product beschouwd. Producten, vervaardigd van eindige grondstoffen, die niet
recyclebaar zijn, of waarvan de afvalfase milieuproblemen veroorzaakt, scoren laag op
het gebied van duurzaamheid. Eisen stellen aan de milieukwaliteit van
bouwproducten, zoals beoogd wordt met mmg (materiaalgebonden milieuprofiel voor
gebouwen), zal het verlengen van de levensduur van producten (producthergebruik)
bevorderen. Bovendien zou het toepassen van secundaire grondstoffen in een product
de milieukwaliteit van dat product verbeteren. Het inzetten van secundaire
grondstoffen bij de productie van nieuwe producten, is dan langs twee wegen effectief.
Het verbetert zowel de milieukwaliteit van een sloopaanpak als de milieukwaliteit van
de nieuwbouw.
AMvB
Op dit moment zijn er nog meerdere wettelijke kaders waarbinnen het slopen is
gereguleerd. Zo bestaat er het Asbestverwijderingsbesluit dat eisen stelt aan het
verwijderen van asbest en geldt de Modelbouwverordening waarin eisen worden
gesteld t.a.v. het aantal fracties waarin het sloopafval gescheiden dient te worden.
Gewerkt wordt aan een AMvB slopen, waarin alle voor het slopen geldende regels zijn
opgenomen. Het streven is om daar geen uitvoeringsregels in op te nemen, maar bij
voorkeur prestatie-eisen. Het gaat niet om het aantal fracties dat gescheiden wordt,
maar de hoogwaardigheid van de bestemming van de afzonderlijke fracties. De AMvB
wordt medio 2006 verwacht.
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6.

Analyse Rotterdams sloopopgave

Aantallen en Planning
Ontwikkelingen op het gebied van duurzaam slopen zijn mede afhankelijk van de
omvang en aard van de sloopopgave voor de komende jaren. Recycleprocessen van
materiaalstromen komen pas op gang wanneer er zekerheid bestaat over het volume
dat de komende jaren aangeboden zal worden. Hetzelfde geldt voor
producthergebruik. Zo’n proces vraagt een zeker volume aan hergebruikproducten en
continuïteit in het aanbod. De Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting (dS+V) heeft
een investeringsplan opgesteld van de bouw- en sloopplannen voor de komende 10
jaar. Per corporatie en per jaar is de sloopopgave bepaald, waaruit de sloopplannen
voor heel Rotterdam zijn herleid. In totaal gaat het om 15.000 woningen, exclusief de
sloopplannen van particulieren. Verwacht wordt dat dit aantal nog zal toenemen omdat
een aantal corporaties alleen plannen hebben gemaakt voor de eerste 5 jaar.

Maasoev
.
2002
922
2003
1.738
2004
704
2005
717
2006
112
2007
2008
2009
398
2010
4.591

Vestia Nieuwe de
Woning Onze Woon- VL
Groep Unie
Combi. PWS bedriijf Woning goed Wonen Onbek. Totaal
1.030
281
708 138
12
3.091
577
109
486 125
117
185
80
3.417
139
225 158
315
96
8
216
1.861
295
474
264
52
814
2.616
300
50
462
271
900
178
12
1.361
692
300
34
50
1.076
398
54
54
3.004 2.364
1.597 685
466
185
146
60 1.238 14.336

De sloopplannen zijn te herleiden tot projecten per wijk en per bouwblok (straatnaam
en huisnummers). Om meer inzicht te krijgen in de aard van de complexen, zijn de
projecten gefotografeerd en per blok zijn de belangrijkste kenmerken genoteerd, zoals:
aantal eenheden, bouwjaar, al of niet nieuwe kozijnen met dubbel glas. Voor de
projecten in Hoogvliet zijn ook de uitvoeringsjaren van verbeteringrepen en de aard
van de ingreep opgenomen.
sloop
datum

foto's

oude adressen
reeks

PGM
nummer

won.
type

bouwjaar

aan- kozijnen
tal

datum
renova.

% CV.

% verb.
saniter

% verb. O pdrachtgever
keuken

2004

BAARSWEG 1- 101620
53 71-123 131207 211-263
271-347

P

NO

133

KK

1985

50%

40%

40%

WoonbronMaasoevers

2004

KOOLVISWEG
56-162 1-161
170-222

P

NO

162

KK

1985

50%

40%

40%

WoonbronMaasoevers

101620

Een beperkt aantal projecten, die gezamenlijk representatief zijn voor de Rotterdamse
sloopopgave, zijn gedetailleerd opgenomen, waardoor inzicht ontstaat in het aanbod
aan hergebruikproducten en volume aan afzonderlijke sloopmaterialen.
Aanbod aan herbruikbare producten
Niet alle bouw- en installatieproducten zijn herbruikbaar. De herbruikbaarheid wordt
door een aantal factoren beïnvloed:
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‐
‐
‐
‐
‐
‐

Standaardisatie
Leeftijd
Slijtagegevoeligheid
Montage
Reinigbaar
Wijze van bewoning voor de sloop

Standaardisatie
Diverse producten zijn standaard en hebben niet projectgebonden afmetingen. In
principe zijn alle gestandaardiseerde producten geschikt voor hergebruik, ter
vervanging van gelijksoortige producten in andere woningen. Voorbeelden zijn:
- Sanitair
- Kranen
- CV-onderdelen
- Elektrisch schakelmateriaal
- Leidingen
- Deuren
- Hang- en sluitwerk
Producten die niet standaard zijn, maar wel demontabel en van goede kwaliteit kunnen
ook herbruikbaar zijn. Voor hergebruik dient dan of het product aangepast te worden,
of de situatie waarin het geplaatst wordt. Dit geldt bijvoorbeeld voor:
- Kozijnen
- Balkonhekken
- Brievenbussen

Keukenblok

Brievenbussen

Balkonhekken
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Leeftijd
Standaardisatie beperkt zich veelal tot de afmetingen van een product. Verschillen
treden nog op naar fabrikant en naar leeftijd. Bij sanitair komt dat tot uitdrukking in de
vormgeving en bij keukenblokken in de gebruikte afwerkingsmaterialen en het hangen sluitwerk (grepen). Sec voor vervanging zijn ook de wat oudere typen goed
bruikbaar. Wil men met de vervanging ook een indruk van ‘modernisering’ meegeven,
dan zijn alleen de recentere types bruikbaar, die vaak zijn aangebracht bij renovatie of
tijdens mutatie-onderhoud.
Slijtagegevoeligheid/ verouderen
Een aantal producten is gevoelig voor slijtage/ veroudering.
Zo is de verwachtte technische levensduur van CV-ketels ca. 15 jaar. Van kranen zijn
de afdichtingsringen aan slijtage onderhevig. Een CV-ketel wordt na die 15 jaar
afgeschreven, terwijl kranen voorzien kunnen worden van nieuwe ringen. Onderscheid
wordt daarom gemaakt in repareerbare slijtage en niet repareerbare slijtage.
Montage
Of een product uit een sloopwoning te demonteren is, is afhankelijk van de
montagemethode.
Oorspronkelijke houten kozijnen zijn met een spouwlat in het metselwerk opgenomen
en daardoor niet te demonteren. Later aangebrachte kunststofkozijnen zijn met
schroeven in een houten stelkozijn gemonteerd en daarom in principe te demonteren.
Het demonteren wordt echter bemoeilijkt omdat de kozijnen van buitenaf geplaatst
zijn en zeker de grote kozijnen zijn inclusief het dubbelglas erg zwaar. Bij voorkeur
worden de kozijnen inclusief het glas gedemonteerd, ter voorkoming van beschadiging
van glaslatten, rubbers en het glas. PUR-schuim, toegepast als afdichting tussen kozijn
en metselwerk kan het demonteren nog bemoeilijken.
Keukenblokken staan in principe los. Het RVS-aanrechtblad is op het keukenblok
geschroefd. De opstand aan de achterzijde van het aanrechtblad is echter achter de
tegels geplaatst, waardoor eerst de tegels weggehakt moeten worden, voor men een
keukenblok kan verwijderen. Ook de tegels rond een keukenblok, bemoeilijkt het
zorgvuldig verwijderen van een blok.
Een andere oorzaak die demonteren bemoeilijkt is het onbruikbaar worden van
verbindingsmiddelen. Schroeven waarmee sanitair is gemonteerd zijn vaak verroest,
zodat losdraaien onmogelijk wordt. Ook het veelvuldig beschilderen van schroeven,
kan losschroeven bemoeilijken
Soort bewoning
Een factor die een negatieve invloed heeft op de kwaliteit van de woning en de daarin
aanwezige producten is de periode van leegstand voor de sloop. Door vandalisme,
kraken en het ‘uitwonen’ omdat een toekomstperspectief ontbreekt, worden producten
vernield of zo vervuild dat hergebruik onmogelijk wordt. Wanneer de sloopwoningen
zich bevinden in een sociaal gevoelige buurt, zal de herbruikbaarheid van producten
sterk afnemen.
Reinigbaar
Met reinigingsmiddelen is het meeste vuil goed van producten te verwijderen. Met
zeep kan ontvet worden. In een zuurbad kan kalkaanslag verwijderd worden en met
een hogedruk waterspuit wordt het losse vuil weggespoten. Moeilijker is het met verf.
Kunststofkozijnen en schakelmateriaal waar verf op gemorst is, zijn niet meer goed
schoon te krijgen en zijn daarom niet meer hoogwaardig herbruikbaar.
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Inventarisatie van herbruikbare producten
Op grond van het voorgaande is het duidelijk dat het aanbod aan herbruikbare
producten per project en ook per woning sterk zal verschillen Om het proces van
producthergebruik op gang te brengen is het nodig om zowel kwalitatief als
kwantitatief een beeld te krijgen van het productaanbod.
Op woningniveau is dat inzicht nodig om te kunnen beslissen of demonteren van
producten in een woning de moeite waard is, en macro is het nodig om de
haalbaarheid te kunnen onderzoeken van het optuigen van een ‘hergebruikorganisatie’.
T.b.v. de productinventarisatie is een checklist opgesteld, waarin aantallen, afmetingen
en andere kenmerken zijn op te tekenen.

1
2
3
4
5

1
2
3
4

kozijnen
kozijnen
kozijnen
kozijnen
kozijnen
buitendeur voor
buitendeur achter
binnendeuren
keukenblok
keukenkasten
aanrechtblad
wastafel
wastafelkraan
toilet
stortbak
douche garnituur
wasmachinekraan
groepenkast
CV moederhaarden
radiatoren
radiatoren
radiatoren
radiatoren

Inventarisatielijst producthergebruik
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opmerkingen

% uitval

Datum opname

gebreken

Door:

kwaliteit

montagemethode

Huisnummer

afwerking

afmetingen

materiaal / type

Woning type

aantal

Project:

Aanbod sloop-/ recyclebare materialen
Na het verwijderen van de in oorspronkelijke vorm herbruikbare producten, rest nog
zeker 95% van het totale sloopvolume. Het betreft een groot aantal bouwdelen die
afhankelijk van het gebruikte bouwsysteem en bouwjaar, in vele materiaaluitvoeringen
voorkomen. Om een beeld te krijgen van het aanbod aan sloopmaterialen zijn de
bouwdelen van sloopplannen geanalyseerd op de gebruikte materialen. Deze
inventarisatie is op twee niveaus gewenst:
‐ Per sloopproject om als sloopbedrijf t.b.v. de aanbesteding, op basis van het
‘aanbod’ aan sloopmaterialen, een Plan van Aanpak op te kunnen stellen waarin
volumes en verwerkingmogelijkheden per materiaalstroom staan beschreven
‐ Om op macroniveau een beeld te krijgen van materiaalsoorten en volumes die op
basis van de sloopplannen zijn te verwachten. Inzicht in deze volumes zijn voor
de industrie van belang om te kunnen bepalen of nieuwe recycleprocessen en de
bijbehorende investeringen de moeite waard zijn.
T.b.v. de materialeninventarisatie is een checklist opgesteld. Door een analyse van
bestekken en uitgevoerde verbeterplannen is op de checklist per project de gebruikte
materialen aan te geven.
De bouwdelen zijn gecodeerd volgens Stabu.
Materialeninventarisatie tbv sloopbestek. Projectnaam:
Opdrachtgever:
Bouwjaar:
Jaar renovatie/verbetering:
Soort ingreep:
Stabu Bouwelement
Uitvoering
6 Verduurzaming hout
12 Bodembedekking kruipruimte
zand, folie, beton
14 Buitenriolering
gres, beton, PVC
15 Bestrating
betontegels, keramische klinkers, asfalt
17 Buitenberging
hout, metselwerk, beton
17 Privacy-scherm
verduurzaamd hout, metselwerk, hardhout
17 Tuinafscheiding
verduurzaamd hout, metselwerk, hardhout
20 Funderingspalen
hout+oplangers, beton, lengte…….
30 Binnendeuren
karton met hardbord, naaldhout, multiplex
30 Binnenkozijnen
naaldhout, staal, aluminium, hardhout
30 Voordeuren (met glas)
naaldhout, verduurzaamd hout, hardhout, multiplex
30 Keukendeur (met glas)
naaldhout, verduurzaamd hout, hardhout, PVC
30 Buitenkozijnen, raam
naaldhout, verduurzaamd hout, hardhout, PVC, aluminium

Materialeninventarisatielijst
Vervolgens zijn vanaf bestektekeningen de volumes af te leiden en gewichten te
bepalen, zoals in het hierna volgende overzicht voor het project Baarsweg is
uitgevoerd.
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Betonafval

Kalkzandsteen

Demontage kozijnen

Puingranulaat van mobiele breker

Gemiddeld weegt een te slopen woning 100 ton per woning.
Een vooroorlogse woning bestaan gemiddeld voor 60% (gewicht) uit metselwerk en
10% A-hout.
Bij de naoorlogse woningen dient onderscheid gemaakt te worden naar systeembouw
of woningen met een betonconstructie en gemetselde wanden.
Een systeembouw woning bestaat voor 90% uit beton, terwijl een traditioneel
gestapelde woning voor 60% uit gewapend beton bestaat en voor 30% uit metselwerk.
Voor het totale sloopprogramma van 18.000 woningen , gaat het om 1.800.000 ton
sloopafval.
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Inventarisatie tbv sloopbestek: Baarsweg 71 - 123
Opdrachtgever: Woonbron Maasoevers
Bouwjaar: 1959
26 woningen, 3 en 4 kamers

Jaar renovatie/verbetering: 1985
Soort ingreep:

Verzamelstaat Baarsweg 71 - 123
Materialen
Baksteen / gevel
Baksteen / klinker
Metselwerk rookkanaal
Gewapend beton
Ongewapend beton
KZS
Sinterdrijfsteen
Tegels / granito
Beglazing
PS-schuim
Steenwol
Bitumen
Grind (dak)
Centrale verwarming systeem
voordeuren
verlijmd hout
geschilderd hout
Ongeschilderd regelwerk
Raamdorpel
Eternit Glasal gevelbekleding
Gemiddeld gewicht per woning ca.
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Totaal m3
sortelijkgew.
101,5 m3
2100 kg/m3
4,8 m3
2100 kg/m3
24,7 m3
2100 kg/m3
642,6 m3
2500 kg/m3
180,9 m3
2400 kg/m3
83,7 m3
1900 kg/m3
12,3 m3
700 kg/m3
8,3 m3
2400 kg/m3
4,14 m3
2500 kg/m3
22,0 m3
50 kg/m3
19,5 m3
100 kg/m3
2,64 m3
1050 kg/m3
18,0 m3
1800 kg/m3
22 won
250 kg/won
3,6 m3
700 kg/m3
m3
kg/m3
99,7 m3
505 kg/m3
4,8 m3
505 kg/m3
0,1 m3
2800 kg/m3
6,2 m3
1800 kg/m3

Gewicht totaal
213.153 kg
10.121 kg
51.820 kg
1.606.563 kg
434.160 kg
158.998 kg
8.575 kg
19.967 kg
10.354 kg
1.100 kg
1.951 kg
2.772 kg
32.400 kg
5.500 kg
2.554 kg
8.679 kg
50.334 kg
2.402 kg
199 kg
11.238 kg
2.632.837 kg
101.263 kg

%
8,1%
0,4%
2,0%
61,1%
16,5%
6,0%
0,3%
0,8%
0,4%
0,0%
0,1%
0,1%
1,2%
0,2%
0,1%
0,3%
1,9%
0,1%
0,0%
0,4%
100,1%
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Inventarisatie tbv sloopbestek. Projectnaam: Pernis
Opdrachtgever: WoonbronMaasoevers
Bouwjaar: 1931
Jaar renovatie/verbetering:
10 woningen, 4 kamers
Soort ingreep:
Materialen
Totaal m3
sortelijkgew.
Gewicht totaal
Baksteen / gevel
55,0 m3
2100 kg/m3
115.500 kg
Metselwerk rookkanaal
6,0 m3
2100 kg/m3
12.600 kg
Gewapend beton
50,7 m3
2500 kg/m3
126.750 kg
Binnenmetselwerk dragend
155,0 m3
1900 kg/m3
294.500 kg
Drijfsteen
30,0 m3
700 kg/m3
21.000 kg
PVC kozijnen
160,0 m3
5 kg/m2
800 kg
Beglazing
0,80 m3
2500 kg/m3
2.000 kg
A-hout
51,0 m3
700 kg/m3
35.700 kg
B-hout
59,2 m3
700 kg/m3
41.472 kg
C-hout (schuurtjes)
12,0 m3
700 kg/m3
8.400 kg
Metalen
1.250 kg

Gemiddeld gewicht per woning ca.
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659.972 kg
65.997 kg

%
17,50%
1,91%
19,21%
44,62%
3,18%
0,12%
0,30%
5,41%
6,28%
1,27%
0,19%
100,00%
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Inventarisatie tbv sloopbestek Projectnaam: Dura Coignet
Opdrachtgever: WoonbronMaasoevers
Bouwjaar: 1959
Jaar renovatie/verbetering:
48 woningen, 3 en 4 kamers
Soort ingreep:
Materialen
Totaal m3
sortelijkgew.
Gewicht totaal
Gewapend beton wanden
612,0 m3
2500 kg/m3
1.530.000 kg
Gewapend beton dak en vloeren
1160,0 m3
2500 kg/m3
2.900.000 kg
Gewapend beton gevels
160,0 m3
2500 kg/m3
400.000 kg
Gewapend beton kopgevels
60,0 m3
2500 kg/m3
150.000 kg
Gewapend beton kelderwanden
200,0 m3
2500 kg/m3
500.000 kg
Gewapend beton funderingsbalken 100,0 m3
2500 kg/m3
250.000 kg
Gewapend beton palen
200,0 m3
2500 kg/m3
500.000 kg
Ongewapend beton rookkanalen
85,0 m3
2400 kg/m3
204.000 kg
Drijfsteen
50,0 m3
700 kg/m3
35.000 kg
Tegels /fijnkeramiek
16,0 m3
2400 kg/m3
38.400 kg
Dakisolatie HWC
40,00 m3
420 kg/m3
16.800 kg
Isolatie kopgevels HWS
15,0 m3
420 kg/m3
6.300 kg
Bitumen
6 m3
1050 kg/m3
6.300 kg
Grind (dak)
45,0 m3
1800 kg/m3
81.000 kg
Centrale verwarming systeem
250 kg/won
10 won
2.500 kg
Metalen
50 kg/won 7800 kg/m3
2.400 kg
B-hout
100,0 m3
700 kg/m3
8.679 kg
6.631.379 kg
Gemiddeld gewicht per woning ca.
138.154 kg

%
23,1%
43,7%
6,0%
2,3%
7,5%
3,8%
7,5%
3,1%
0,5%
0,6%
0,3%
0,1%
0,1%
1,2%
0,0%
0,0%
0,1%
100,0%

86% is gewapend beton

WoonbronMaasoevers / de Haas & Partners / IPSV

Plan van Aanpak Duurzaam Slopen Rotterdam, november 2003

29

7.

Hergebruik

De essentie van Duurzaam Slopen is het herbestemmen van wat nu nog ‘sloopafval’
heet, op een wijze dat de milieu-effecten van het slopen, als onderdeel van de totale
levenscyclus van een gebouw, geminimaliseerd wordt. In eerste instantie wordt de
mate van duurzaamheid gerelateerd aan de ladder van Lansink:
- ‘producthergebruik’ (hergebruik in de oorspronkelijke vorm)
- ‘materiaalhergebruik’ (recycling binnen het oorspronkelijke productieproces
(terugleveren aan de fabrikant))
- recycling tot (laagwaardiger) secundaire grondstof (nuttige toepassing)
- brandstof voor de energievoorziening (nuttige toepassing)
Deze volgorde zal niet altijd opgaan. In specifieke situaties kunnen de milieueffecten
van transport of de energiebehoefte en emissies tijdens het recyclingproces de
volgorde beïnvloeden.
In de praktijk is het milieu-effect van een vorm van hergebruik niet de enige factor die
bepalend is of een vorm van hergebruik ook plaats zal vinden. Hergebruik komt pas
op gang wanneer er zowel een aanbod als een vraag is en de randvoorwaarden
dusdanig zijn dat dit aanbod en de vraag ook op elkaar aansluiten.
Gezien de omvang van de sloopopgave in Rotterdam, is er in potentie veel aanbod.
Cruciaal in het proces van duurzaam slopen is dan ook de schakel die aanbod en vraag
bij elkaar kunnen brengen.
In het hiernavolgende zal zowel voor producthergebruik, als voor materiaalhergebruik,
de afzetmarkt, het proces en de bijbehorende partijen in beeld gebracht worden.
Daarbij is gebruik gemaakt van de ervaringen, opgedaan bij pilotprojecten, geïnitieerd
door WoonbronMaasoevers in Hoogvliet Rotterdam.

Producthergebruik
Er is van producthergebruik sprake wanneer bouw- of installatiecomponenten uit een
sloopobject gedemonteerd worden en daarna in dezelfde vorm en voor dezelfde
functie in een ander project weer worden toegepast. De levensduur van het product
wordt daarmee verlengt en in principe neemt de milieubelasting, veroorzaakt door het
product, daarmee af.
Bij producthergebruik gaat het om de volgende producten, die in grote aantallen vrij
zullen komen:
- Sanitair
- Kranen
- CV-ketel/ moederhaard
- Radiatoren
- Leidingen
- Stoppenkast
- Elektrisch schakelmateriaal
- Buitendeuren
- Binnendeuren
- Hang- en sluitwerk
- Raamkozijnen
- Postkasten
- Dakpannen
- Balkhout
- Vloerdelen
- Balkonhekken

WoonbronMaasoevers / de Haas & Partners / IPSV

Plan van Aanpak Duurzaam Slopen Rotterdam, november 2003

30

Voorwaarden voor hergebruik zijn:
- Afzet voor de producten
- Producten dienen technisch in goede staat te zijn, of eenvoudig in goede staat te
brengen (zie hoofdstuk 5)
- Het totale proces dient ‘haalbaar’ te zijn, zowel financieel, milieutechnische en
organisatorisch
Afzetmogelijkheden producten
De afzet van gebruikte bouw- en installatieonderdelen is anno 2003 beperkt en
versnipperd. Dit heeft enerzijds te maken met het versnipperde en niet professionele
aanbod en anderzijds met het ontbreken van een substantiële vraag naar de producten.
Die twee aspecten zijn onlosmakend met elkaar verbonden. Wanneer er geen aanbod
is, komt de vraag niet op gang en wanneer er geen vraag is, komt er ook geen aanbod.
Het huidige aanbod vindt plaats via sloopbedrijven die op hun werf wat materialen
opslaan en te koop aanbieden. Voor een aantal producten bestaat wel vraag, hebben
daardoor handelswaarde en worden daarom wel professioneel aangeboden.
Voorbeelden zijn handvorm bakstenen, balkhout, vloerdelen en dakpannen. Voor de
overige hiervoor genoemde producten is de afzet nog kleinschalig, vaak informeel en
is daarom eerder sprake van een potentiële vraag. Er zijn afzetmogelijkheden, maar
die zullen nog ontwikkeld moeten worden.
Vanuit het initiatief in Rotterdam zijn 5 afzetmarkten onderzocht.
1 Corporatie,
2 DoeHetZelf markt
3 Nieuwe producten
4 Hulporganisaties
5 Commerciële handelsorganisaties
1.
Corporaties
Corporaties kennen nu ook al kleinschalige vormen van producthergebruik. Zo
worden, voorafgaande aan het sloopproces goede cv-ketels en moederhaarden
waarvan er nog veel in omloop zijn, bewaard om ze te gebruiken ter vervanging van
afgeschreven toestellen in complexen die toch nog maar een beperkte tijd verhuurd
zullen worden. Dit principe kan ook gehanteerd worden voor de andere herbruikbare
producten.
mutatieonderhoud
Onderhoudswerkzaamheden aan woningen in herstructureringsgebieden met een
verhuurstop binnen 10 jaar, zijn goed uit te voeren met gebruikte en eventueel
gereviseerde materialen. Omdat de woningen nog maar een beperkte levensduur
hebben kan de vereiste levensduur voor de onderhoudsmaterialen ook beperkt zijn.
Corporaties verwachten wel dat huurders problemen zullen hebben met
onderhoudswerkzaamheden met gebruikte producten. Daarom zien ze voorlopig wel
mogelijkheden voor mutatieonderhoud en minder voor klachtenonderhoud. Bij
mutaties zal de nieuwe bewoner niet zien dat herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd
met gebruikte materialen. Bij mutatie verwacht de nieuwe bewoner dat alles in de
woning ‘gebruikt’ is, in tegenstelling tot bij klachtenonderhoud, waar bewoners
nieuwe materialen verwachten.
Het onderstaande overzicht geeft een indicatie van het aantal producten die gemiddeld
bij een mutatiebeurt vervangen worden. Wanneer het afzet gebied beperkt blijft tot de
5000 woningen die de komende jaren in Hoogvliet gesloopt zullen worden en de
gemiddelde mutatiegraad is 10%, komt dat neer op de aantallen zoals genoemd in
onderstaande tabel. Op basis van deze aantallen zullen de eerste jaren de toiletten en
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de CV moederhaarden allemaal bij mutaties herplaatst kunnen worden, maar van de
andere producten zal een overschot ontstaan, of zijn in het geheel niet in Hoogvliet
herplaatsbaar.
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In Hoogvliet bestaat de sloopopgave geheel uit naoorlogse woningen. Wil je de cijfers
extrapoleren naar geheel Rotterdam, waarbij ook vooroorlogse woningen gesloopt
gaan worden, waar minder bruikbare producten uit komen, maar die ook minder
standaard zijn, wordt verwacht dat de verhouding wel ongeveer gelijk blijft.
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Voor het hergebruik bij onderhoudswerkzaamheden, dient de corporatie dit
beleidsmatig te verankeren om sturing te kunnen geven aan alle mogelijke
betrokkenen binnen de organisatie. Aangegeven dient te worden onder welke
omstandigheden dit hergebruik wordt nagestreefd:
- in welke categorie woningen
- bij welke ingrepen
- welke producten
- welke kwaliteitseisen
- hoe de logistiek te regelen
Medewerkers binnen de organisatie die met het hergebruik geconfronteerd worden,
zoals besteksschrijvers, projectleiders, onderhoudsmedewerkers en opzichters, dienen
geïnformeerd en gemotiveerd te zijn. In de experimenteerfase dient er ruimte te zijn
voor fouten maken, leren en meedenken om het proces te verbeteren.
Sanitair roulatiesysteem
Bij mutaties is het sanitair, en zeker de toiletpot, zo met kalk aangeslagen dat reinigen
niet meer voldoende blijkt. Het sanitair wordt in die gevallen vervangen door nieuw.
In een zuurbad is dergelijk vervuild sanitair goed te reinigen. Een roulatiesysteem is
denkbaar, waarbij de onderhoudsdienst het vervuilde sanitair verwijdert en vervangt
door gereinigd sanitair dat vrijgekomen is bij eerdere mutaties of sloopprojecten. Dit
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roulatiesysteem zal eerst als proef worden opgezet, waarna opschalen mogelijk is. Het
bedrijf dat de woningen normaliter onklaar maakt zal nu de herbruikbare onderdelen
demonteren en opslaan, waarna ze gereinigd en hergebruikt kunnen worden.

Sanitair, zoals schoongemaakt door Bouwcarrousel Moerkapelle
Kluswoningen
Woningcorporatie Portaal heeft het idee van ‘Kluswoningen’ geïntroduceerd.
Woningen waar veel aan opgeknapt moet worden, maar dit zou voor de huurder leiden
tot een huurverhoging. Om deze huurverhoging te omzeilen, wordt de huurder in de
gelegenheid gesteld de werkzaamheden voor eigen kosten, zelf uit te voeren. Om de
kosten zo laag mogelijk te houden, is het goed denkbaar dat de corporatie daarvoor
‘gebruikte’ materialen beschikbaar stelt of te koop aanbiedt.
Woningcorporatie WoonbronMaasoevers overweegt een vergelijkbaar plan. Daar zou
het gaan om woningen waarvoor binnen enkele jaren een verhuurstop wordt voorzien.
Wanneer bij mutaties de kosten zo hoog zijn dat ze financieel niet meer te
verantwoorden zijn, zou een nieuwe bewoner in de gelegenheid gesteld kunnen
worden de woning zelf, met gebruikte materialen op te knappen. Een dergelijke
woning kan dan tegen lage huur toch verhuurd worden, handige bewoners die
aangewezen zijn op goedkope huisvesting kunnen toch onderdak vinden en leegstand,
dat de leefbaarheid in de wijk negatief beïnvloed, wordt nog een tijd uitgesteld.
Een voorwaarde voor hergebruik door corporaties is dat het leveren van producten
professioneel plaats gaat vinden. ’s Morgen bellen en ’s middag staat het op de stoep,
zoals dat ook voor nieuwe producten geldt. Daarbij dient ook de kwaliteit aan een
vooraf afgesproken niveau te voldoen. Dit vereist een soort groothandel die het
aanbod van de hergebruikproducten gaat organiseren. Zo’n groothandel komt echter
pas tot stand wanneer er een zekere garantie voor afzet afgegeven kan worden. Het
‘kip – ei’ dilemma. Een belangrijk item bij het voorbereiden van een groothandel/
hergebruikorganisatie is dan ook het kleinschalig op kunnen starten, zodat zowel de
aanbodorganisatie, als de corporaties als de afnemers eerst kunnen experimenteren.
2.
DoeHetZelf markt
Tijdens de uitvoering van sloopprojecten melden zich altijd wel particulieren die
onderdelen uit de sloop kunnen gebruiken. Voor deze particulier is er binnen de stad
geen aanbod, zoals dat er wel is voor de nieuwe producten. Verkooppunten voor
gebruikte materialen, voorzover die er zijn, liggen buiten de stad of op
industrieterreinen. Met een aanbod via een soort Bouwmarkt (tweedehands Gamma),
zou de bereikbaarheid en daarmee de afzet aan particulieren kunnen toenemen. In
Rotterdam exploiteert de Roteb 3 “Piekfijn” kringloopwinkels. Als proef zullen daar
begin 2004 gebruikte bouwproducten te koop worden aangeboden. Wordt dat een
succes, dan behoort het tot de mogelijkheden dat een “Piekfijn Bouwmarkt” wordt
opgezet.
Verkoop aan particulieren via internet behoort ook tot de mogelijkheden. Het bedrijf
Bouwcarrousel in Moerkapelle biedt haar producten o.a. op die manier aan.
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Artikel uit Metro
3.
Nieuwe producten
Tuinhuisjes
In Rotterdam worden de komende tijd volkstuincomplexen uitgeplaatst. Daarvoor in
de plaats worden nieuwe complexen ingericht. Het aanbrengen van nieuwe
voorzieningen en de prijs daarvan is altijd een discussiepunt in het overleg tussen de
volkstuinverenigingen en de gemeente. Materialen uit sloopprojecten lenen zich voor
hergebruik in tuinhuisjes. Belanghebbenden daarbij zijn enerzijds het OBR, die
verantwoordelijk is voor het uitplaatsen van de volkstuinen. Anderzijds hebben ook de
volkstuinders belangen bij kwalitatief goede vervangende huisjes. Daarnaast is het
denkbaar dat ook op bestaande complexen huisjes vervangen moeten worden die
opgetrokken kunnen worden uit gebruikte materialen.
Architectenbureau Tussen Ruimte uit Rotterdam heeft een aanzet gegeven voor de
ontwikkeling van dergelijke kleine onderkomens. Het zou daarbij niet alleen hoeven te
gaan om tuinhuisjes, maar ook kiosken, tijdelijke onderkomens bij manifestaties of
tijdelijke huisvesting als bouwketen komen daarvoor in aanmerking.
Een voorstel is bijgesloten in bijlage 9
Omdat op volkstuincomplexen ook veel zelfbouw plaatsvindt, is contact gelegd met de
Rotterdamse Bond voor Volkstuinders over inzet van gebruikte bouwmaterialen. Het
idee is geopperd om op complexen containers met materialen te plaatsen. Dit zou een
alternatief kunnen zijn indien de afzet via kringloopwinkels niet van de grond komt.
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Tussen-Ruimte.nl - manchetten koppelen de hergebruik puien tot een nieuw tuinhuis
Recyclicity
Stichting Recyclicity wil afval omvormen tot bouwproducten. Dit afval kan afkomstig
zijn uit de bouw, maar ook uit andere sectoren. Bij voorkeur worden materialen uit de
omgeving gebruikt. Bureau 2012 Architecten heeft in Leidsche Rijn de opdracht om
24 woningen te ontwerpen op basis van materialen die vrijkomen bij het slopen van
bestaande objecten ter plaatse.
Eerder heeft Recyclicity een paviljoen ontworpen en gerealiseerd, samengesteld uit
onderdelen van witgoed (o.a. wasmachinefronten).
Een belangrijke belemmering die zij als architecten ervaren, is dat de herbruikbare
producten en materialen niet professioneel worden aangeboden. Stichting Recyclicity
heeft inmiddels subsidies ontvangen om een database te ontwikkelen, die als schakel
dient tussen aanbod en vraag.

Paviljoen van wasmachine onderdelen,
Stichting Recyclicity/ 2012 Architecten Rotterdam
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4.
Oost Europa en DerdeWereld via Hulporganisaties
Woningverbetering Curaçao
Woningbouwcorporatie Fundashon Kas Popular op Curaçao (contact Maasoevers) ziet
mogelijkheden voor hergebruik van sloopmaterialen bij particuliere
woningverbetering. De corporatie verstrekt daarvoor leningen en zorgt voor de
technische begeleiding. Verbeteringen bestaan uit het aanbrengen van ontbrekende
voorzieningen (elektra, sanitair, keukenblokken, riolering), uitbreidingen (t.b.v.
slaapkamer, badkamer, terras), vervanging (dakdelen, plafondconstructies, ramen,
deuren, wandelementen) en vervangende nieuw. Door het ontbreken van een
organisatie die de schakel kan vormen tussen de hulpvraag en het aanbod uit
sloopprojecten, is nog niet op de hulpvraag gereageerd.
Noodhulp voor Roemenië
Hulporganisaties kunnen een belangrijk afzetkanaal voor hergebruikproducten
vormen.
Vanuit Nederland zijn diverse hulporganisaties actief in Roemenië. Een daarvan is de
Rotterdamse Stichting Alexander Helpt Roemenië. Een organisatie die met eigen
transportmiddelen hulpgoederen vanuit Nederland naar Roemenië brengt. Een van de
projecten die de stichting steunt is de renovatie en bouw van een weeshuis in het
plaatsje Botosani. Om de kosten voor die bouwactiviteiten te drukken wil de stichting
graag gebruikmaken van hergebruikproducten zoals die vrijkomen bij de sloop in
Hoogvliet.
Producten uit het project Baarsweg en het Maasoevers-kantoor Kinheim zijn, via
bemiddeling van deze stichting, door vrijwilligers verzameld en getransporteerd naar
Oost Europa. Twee problemen deden zich daarbij voor:
- De uitvoering was afhankelijk van vrijwilligers, waardoor afspraken niet altijd
nagekomen konden worden. Voor een professionele organisatie als een
corporatie, die zich moet houden aan dead-lines, is dat lastig
- De afname is afhankelijk van de afzetmogelijkheden van de betreffende stichting.
Voor een corporatie dienen alle herbruikbare producten uit een sloopproject in
één keer afgevoerd te worden.
Ook hier is dus net als bij corporaties, behoefte aan een soort groothandel. Een partij
die de materialen sorteert en opslaat en waar je als hulporganisatie die producten kan
afnemen die voor jouw project gewenst zijn. Zo’n organisatie dient dan niet voor één
hulporganisatie te werken, maar die zou meerdere hulporganisaties kunnen bedienen.
Het opzetten van zo’n tussenschakel/ groothandel zou getrokken kunnen worden door
de koepel van hulporganisaties. Zo’n koepel ontbreekt echter.
Stichting Alexander Helpt Roemenië heeft nu het initiatief genomen om rond het
aanbod van herbruikbare bouwproducten, landelijk hulporganisaties uit te nodigen om
na te denken hoe het hergebruik van bouwproducten te gaan organiseren. Een
voorlichtingsbijeenkomst waarbij de hulporganisaties zijn uitgenodigd vindt 15
januari 2004 in Rotterdam plaatst.

Eerste kozijn van project Baarsweg
voor Roemenië
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Projectmatige hulp Oost Europa
Hulporganisaties organiseren vooral de noodhulp richting welzijnsorganisaties, zoals
weeshuizen en ziekenhuizen. Echter ook de volkshuisvesting is in delen van Oost
Europa nog ver onder de maat. Zo heeft de gemeente Botosani, waar Stichting
Alexander Helpt Roemenië actief is, aan WoonbronMaasoevers hun belangstelling
getoond om herbruikbare bouwproducten uit Nederlandse sloopprojecten, ook in te
zetten voor het verbeteren of soms afbouwen van woningen aldaar. In principe is de
gemeente Botasanie bereid om zelf voor het transport te zorgen en mogelijk
bijkomende kosten te vergoeden.
5.
Commerciële afzet
Tot op heden zijn contacten gelegd met vier commerciële bedrijven die in de markt
zijn om hergebruikproducten af te nemen. Zij zien mogelijkheden om de producten in
Nederland te verkopen of te exporteren naar Oost Europa of Afrika. Die bedrijven
zijn:
- Degra te Harderwijk. Degra is een kringloopbedrijf dat ook kantoren en
vakantiehuisjes stript en de herbruikbare producten exporteert naar Oost Europa
en Afrika. Naast het afnemen van hergebruikproducten zijn ze ook in staat om de
producten zelf uit de woningen te halen en indien gewenst kunnen ze tegen
betaling alle, in het kader van ontmantelen, noodzakelijke activiteiten verrichten.
- Bouwcarrousel te Moerkapelle. Qua activiteiten vergelijkbaar met Degra. Alleen
richt Bouwcarrousel zich ook op verkoop binnen Nederland.
- Dumasco te Weesp. Een handelsonderneming in bouwmaterialen gericht op Oost
Europa. Zij kopen door heel Europa materialen in, voor verkoop in Oost Europa.
Voor de onderkant van de markt zien zij wel mogelijkheden voor gebruikte
bouwmaterialen. Met een proefzending van producten uit Hoogvliet wordt de
afzetmarkt nader verkend.
- Komu te Vlaardingen. Een voorsloopbedrijf dat zich met name richt op gebruikt
hout. Een deel van dit hout wordt verzaagd en verwerkt tot vloerdelen. Naast hout
worden ook deuren en kozijnen verkocht.
In Rotterdam gaat de voorkeur uit naar het afzetten van de herbruikbare producten via
Rotterdamse, niet commerciële organisaties. Daarom is binnen Rotterdam gezocht
naar partijen die het hergebruikproces zouden kunnen faciliteren.

Houten delen, gezaagd uit balkhout uit slooprojecten. Komu Vlaardingen
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Opslag hergebruikproducten, Bouwcarrousel Moerkapelle
Hergebruikorganisatie
Zowel voor gebruik door professionele- en particuliere afnemers in Nederland als voor
de export en donatie naar het buitenland, wordt een professionele organisatie verlangd
die als schakel gaat optreden tussen de sloopprojecten waar de producten vrijkomen en
de gebruiker van hergebruikproducten. Afnemers van gebruikte bouw- en
installatieproducten verlangen:
- controle op kwaliteit (garantie)
- keuze uit een assortiment (maten en soorten)
- professionele bedrijfsvoering en logistiek (werkafspraken, leveringstijden)

Materiaalhergebruik
Bij hoogwaardiger recyclen wordt uitgegaan van selectief slopen om vervolgens de
afzonderlijke materiaalstromen, al dan niet na een bewerking, als secundaire grondstof
te kunnen hergebruiken. Daarbij wordt uitgaan van de milieuvoorkeur voor de wijze
van verwerken, volgens de ladder van Lansink. De veronderstelling is daarbij dat het
terugleveren aan de oorspronkelijke industrie, waarbij de materialeneigenschappen
optimaal worden benut, de voorkeur geniet boven een nuttige toepassing, zoals
toepassen als funderingsmateriaal of verbranden t.b.v. energieopwekking.
Terugleveren aan de oorspronkelijke industrie en inzet als secundaire grondstof
Het terugleveren van materialen aan de oorspronkelijke industrie om ze als secundaire
grondstoffen weer te gebruiken bij het productieproces van nieuwe producten is voor
veel producten goed mogelijk. Navraag bij een aantal productiebedrijven leert dat veel
productieprocessen nu al een recyclestroom kennen van het productie- en zaag- en
breukafval. Voor productiebedrijven is dit een efficiënte vorm van afvalverwerking,
omdat ze daarmee primaire grondstoffen- en kosten voor afvalverwerking besparen en
de milieukwaliteit van hun product (groen imago) verbeteren. In principe betekent dit
dat dergelijke productieprocessen ook gebruik kunnen maken van secundaire
grondstoffen afkomstig uit sloopprojecten. Voorwaarde is dan wel dat die secundaire
grondstof in voldoende mate beschikbaar moet zijn en dat het materiaal zo zuiver is
dat de kwaliteit van het nieuwe product er niet door afneemt. Een gegarandeerd
volume en een gegarandeerde kwaliteit zijn de voorwaarden om terugleveren aan de
oorspronkelijke industrie mogelijk te maken. Daarnaast moet het terugleveren ook nog
financieel haalbaar zijn. Dit is afhankelijk van transportkosten (logistiek) en de
inspanning die nodig is om het materiaal aan de gestelde eisen te laten voldoen.
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Diverse partijen zijn op het vlak van terugleveren al actief:
‐ Industrieën met een eigen retoursysteem
‐ Afvalscheidinginstellingen.
‐ Sloopbedrijven die door het gescheiden slopen en afvoeren, de bewerking
‘scheiden’ kunnen overslaan en die daardoor in plaats van te moeten betalen voor
afvalverwerking, nu de markt op gaan als leverancier van secundaire grondstoffen.
Retoursysteem industrie
Een aantal industrieën hebben zelf een logistiek systeem opgezet om ‘hun’
sloopmateriaal terug te nemen. Zij nemen een soort ‘productaansprakelijkheid’ door
zich ook verantwoordelijk te voelen voor de afvalfase van hun product. Voorbeelden
van dergelijke initiatieven zijn:
‐ SRVKG (kunststofkozijnen)
‐ FKS (kunststofleidingen)
‐ Malta (glas)
‐ Rockwool (steenwol)
‐ Trespa (volkern plaatmateriaal)
Bij SRVKG, FKS en Malta gaat het echt om terugnemen van wat als sloopafval
vrijkomt. Bij Rockwool gaat het voornamelijk om steenwol uit de tuinbouw, terwijl
Trespa zaagresten terugneemt, maar aangeeft ook sloopafval te willen innemen.
Alle bedrijven die producten terugnemen hebben daarvoor een eigen logistiek
systeem, vaak met depothouders als tussenstation. Dit logistieke systeem maakt het
terughalen extra kostbaar. Verbetering is denkbaar door een gezamenlijk logistiek
systeem op te zetten.
Afvalscheider
Afvalscheiders ontvangen ongescheiden afval, scheiden dit en leveren vervolgens de
afzonderlijke materiaalstromen aan recyclebedrijven of verwerken het zelf tot
secundaire grondstoffen.
Niet elk materiaal is na gemengd te zijn met andere materialen nog te scheiden. Zo
zullen de verschillende steenachtige materialen niet meer te scheiden zijn.
Sloopmaterialenbank van sloopbedrijven
De Babex, een brancheorganisatie van sloopbedrijven heeft het voornemen een
sloopmaterialenbank op te richten. Door de materiaalstromen van verschillende
sloopprojecten te bundelen, wordt volume gecreëerd, kan op enige schaal de kwaliteit
van het secundaire materiaal aangepast worden aan de wensen van de afnemer en
wordt een positie verworven om leveringsafspraken te kunnen maken met de
bouwindustrie over het volume, de kwaliteit en de prijs van de te leveren secundaire
grondstoffen. Streven is om als sloper niet langer te hoeven betalen voor het laten
verwerken van het afval, maar om te gaan verdienen aan de verkoop van secundaire
grondstoffen. Door vooraf te kunnen scheiden, menen zij optimaal in de positie te
verkeren om tegemoet te kunnen komen aan de eisen van de afnemers van de
secundaire grondstoffen.
Tot nu toe is het voornemen van de Babex bij een voornemen gebleven. Wel zijn in
het kader van dit onderzoek industrieën aangeschreven met de vraag wat hun
mogelijkheden zijn om hun producten in de afvalfase terug te nemen. De resultaten
zijn verwerkt in bijlage 7, waarin de hergebruikmogelijkheden van de afzonderlijke
materiaalstromen zijn beschreven.
Recycling tot secundaire grondstoffen
In principe gaat het hier om dezelfde processen als bij het terugleveren aan de
oorspronkelijke fabrikant. Verschil is echter dat er niet toegewerkt wordt naar
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(secundaire) grondstof bestemd voor hetzelfde product als het oorspronkelijke. Dit
kan betekenen dat specifieke materiaaleigenschappen dan niet benut worden.
Cellenbeton wordt bijvoorbeeld bijgemengd met ander steenachtig afval en wordt
verwerkt tot gemengd puingranulaat bestemd voor de GWW-sector, terwijl bij
terugleveren aan een cellenbeton fabrikant, het materiaal als grondstof kan dienen
voor nieuw cellenbeton. Deze vorm van hergebruik wordt wel gezien als een nuttige
toepassing.
Brandstof voor de energievoorziening
B en C hout, tapijt, niet recyclebare kunststoffen en bitumineuze dakbedekking
kunnen afgezet worden als brandstof voor energieopwekking of productieprocessen
bijvoorbeeld in de cementindustrie. Dit gebeurt voor een groot deel in het buitenland
omdat energiecentrales daar zijn ingesteld op het verbranden van dergelijke
hoogcalorische fracties. Om de verbranding te optimaliseren kunnen de materialen
eerst gepelletiseerd worden (geperste korrels). Verbranden in een centrale is wel een
nuttige toepassing, maar wordt wel gezien worden als een van de laagste tree op de
hergebruikladder.
Storten
Storten is de laagste tree op de hergebruikladder. Wettelijk is geregeld dat alles wat
nog nuttig toegepast kan worden, niet gestort mag worden.
Optimalisatie hergebruik per materiaal stroom
Van drie sloopprojecten is geanalyseerd welke materialen zijn toegepast en is
onderzocht welke vormen van de hiervoor beschreven sloop en hergebruik er
mogelijk zijn om de milieubelasting van het slopen zo veel mogelijk te beperken. Om
iets te kunnen zeggen over de haalbaarheid van deze processen is ook gekeken naar
de uitvoeringsaspecten, de financiële consequenties en het perspectief op korte
termijn.
De volgende materialen zijn onderzocht:
‐ Gewapend beton
‐ Baksteen
‐ Kalkzandsteen
‐ B2 blokken
‐ Hollithbeton
‐ Bimsdrijfsteen
‐ Sinteldrijfsteen
‐ Cellenbeton (Gasbeton)
‐ Gipsblokken / Gipsplaat
‐ Hard PVC
‐ Glas/ Dubbelglas
‐ PUR
‐ PS
‐ Steenwol
‐ Glaswol
‐ Eterniet Glasal
‐ Volkern plaatmateriaal (Trespa)
‐ Houtwolcementplaten
‐ Bitumineuze dakbedekking
‐ Dakgrind
‐ Fijn keramisch materiaal (sanitair, tegels)
‐ A hout (onbehandeld)
‐ B Hout (behandeld, verlijmd, geschilderd)
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‐
‐

C Hout (verduurzaamd)
Metalen
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Laagwaardig
Gewapend beton,
Betonstenen

Gangbaar

Hoogwaardig

Breken met andere steenachtige Beton apart breken en toepassen
materialen en als puingranulaat als grindvervanger in nieuw
toepassen als
beton (max 20%)
funderingsmateriaal

Lichtbeton:
*Hollithbeton
*Bimsdrijfsteem

Storten als niet brandbaar afval, Breken en bijmengen met
Als gewoon beton, maar niet
omdat het te licht is voor
zwaarder granulaat en toepassen meer dan 20% van het granulaat
toepassing als puingranulaat
als funderingsmateriaal
mag uit lichtbeton bestaan

Sinteldrijfsteen

Gecontroleerd storten omdat de Breken met andere steenachtige
soortelijke massa te laag is
materialen en als puingranulaat
toepassen als
funderingsmateriaal. De
samenstelling van de sintels kan
hergebruik belemmeren.
Materiaalonderzoek is vereist

Baksteen

Breken met andere steenachtige
materialen en als puingranulaat
toepassen als
funderingsmateriaal

Breken met ander steenachtige
materialen en als
metselgranulaat toepassen als
grindvervanger in nieuw beton
(max. 10%)

Experimenteel
Thermisch behandelen waarbij
de oorspronkelijke materialen
worden teruggewonnen:
cement, zand en grind
(Kringbouw TNO-mep)

Thermisch behandelen waarbij
naast cement en zand, ook hele
stenen vrijkomen voor
hergebruik (Kringbouw TNOmep)
Vermalen tot fijn granulaat en
bijmengen met de grondstoffen
voor nieuwe bakstenen
(Kringbouw TNO-mep)

Dakpannen

Breken met andere steenachtige Schone dakpannen breken tot
materialen en als puingranulaat gravel voor tennisbanen
toepassen als
funderingsmateriaal

Vermalen tot fijn granulaat en
bijmengen met de grondstoffen
voor de productie van nieuwe
dakpannen

Kalkzandsteen

Breken met andere steenachtige
materialen en als puingranulaat
toepassen als
funderingsmateriaal

Vermalen tot fijn granulaat en
bijmengen met de grondstoffen
voor nieuwe KZS (max. 15%
van het zand)

Cellenbeton

Breken en bijmengen met
Als gewoon beton, maar niet
Vermalen tot fijn granulaat en
zwaarder granulaat en toepassen meer dan 20% van het granulaat bijmengen met de grondstoffen
als funderingsmateriaal
mag uit lichtbeton bestaan
voor nieuw cellenbeton.
Producent: Ytong

Gipsblokken/
gipsplaat

Storten

Schoon gips kan na verhitten en Verwijderen van karton van
malen, gebruikt worden als
gipsplaten
nieuw gips. Het dient vrij te zijn
van verontreinigingen en papier
(GipsNed)

Hard PVC kozijnen

Storten of verbranden

Ontdoen van glas en rubbers,
vermalen in een shredder en
scheiden van metalen.
Verwerken als vulmateriaal in
nieuwe PVC-producten.
Inzamelen via SRVKG

Leidingen van PVC,
Polyethyleen of
polypropyleen

Storten of verbranden

Reinigen en vermalen tot
secundaire grondstof voor
nieuwe producten. Inzamelen
via FKS
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Gangbaar

Hoogwaardig

(Dubbel)glas

Laagwaardig

Storten of afvoeren en
hergebruiken met steenachtige
materialen

100% schoon glas kan dienen
Schoon glas gescheiden
als grondstof voor nieuw glas
afvoeren. Afstandsprofielen
verwijderen. Glas her te
gebruiken in toplaag van asfalt
wegen (Firma Malta)

PUR

Verbranden

PUR scheiden van andere
materialen. Na breken, wassen
en drogen, herbruikbaar in niet
constructieve betonproducten
om de isolatiewaarde te
verhogen. ISOLA nv te België

PS

Verbranden

Indien schoon, is het
recyclebaar ?

XPS (geextrudeerd)
Steenwol

Storten als niet brandbaar afval Breken en bijmengen als
grondstof voor de baksteenindustrie

Steenwol scheiden van
sloopafval. Na breken en persen
tot blokken wordt het
bijgemengd in het
productieproces voor nieuwe
steenwol. Logistiek systeem van
Rockwool.

Glaswol

Storten als niet brandbaar afval

Eterniet Glasal
(asbest houdend)

Gecontroleerd storten

Volkernplaatmateriaal
(Trespa)

Verbranden voor
(groene)stroomopwekking

Houtwolcementplaten
(Gemodifiseerd)
bitumen

Storten
Gecontroleerd storten

Dakgrind

Mengen met overige
steenachtige materialen

Wassen en hergebruik als
dakgrind. Firma van der Kooij
nv te Schiedam.

Verwerken tot brandstof voor
energieopwekking (via
Houtbank of export)

Verspanen als grondstof voor
spaanplaatproducten en papier
(via Houtbank of export)

Fijn keramiek
A Hout (onbewerkt)

B Hout (geschilderd/
verlijmd)
C Hout (verduurzaamd
met stoffen die niet in
het milieu terecht
mogen komen)
Metalen

Experimenteel

Steenwol scheiden van
sloopafval. Na breken het
granulaat verwerken in
betonproducten. Gewicht
besparend en isolerend.
(dakisolatie, afschotlaag)
Bijmengen voor de productie
van nieuwe glaswol
Vernietigen van de
asbestvezels, waardoor het
materiaal niet meer
kankerverwekkend is.
Experiment bij Sita.

Terug nemen door fabrikant en Demonteren en hergebruik in
oorspronkelijke vorm
inzetten bij de productie van
nieuwe plaat.
Vermalen tot korrels die als
secundaire grondstof wordt
ingezet bij de productie van
dakbedekkingsmaterialen en
materialen voor de wegenbouw
(firma BituRec Venray)

Via thermisch proces, bitumen
scheiden van de
kunststofvezels. Bitumen her te
gebruiken voor nieuwe
bitumenproducten. Experiment
bij AVR.

Demonteren en hergebruik in
oorspronkelijke vorm

Verwerken tot brandstof voor
energieopwekking (via
Houtbank meest export)
Verwerken tot brandstof voor
energieopwekking (via
Houtbank meest export)
Scheiden en sorteren van
afzonderlijke metalen.
Verkleinen en inzetten als
secundaire grondstof voor
nieuwe metalen producten
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8.

Plan van Aanpak Duurzamer Slopen

Het is een schuivende schaal van traditioneel naar duurzaam slopen. Het is een proces
waarbij steeds gezocht wordt naar mogelijkheden om meer producten in hun
oorspronkelijke vorm her te gebruiken en meer materiaalstromen een hoogwaardigere
bestemming te geven. Het duurzaam slopen sluit dan ook nauw aan bij het traditioneel
slopen. In principe is er sprake van een optimalisatieproces dat al langer aan de gang
is, waarbij gezocht wordt naar nieuwe afzetmogelijkheden, nieuwe processen en het
wegnemen van belemmeringen die dergelijke processen kunnen remmen.
In Rotterdam is ruim twee jaar aan deze optimalisatie gewerkt. Het sloopproces is
geanalyseerd om aansluitingen te zoeken voor het duurzaam slopen. Pilotprojecten
zijn opgezet om de praktische haalbaarheid van opties te toetsen en om ervaring op te
doen. Daar waar nodig zijn andere partijen er bij betrokken om vanuit hun specifieke
achtergrond bij te kunnen dragen aan het verbeteren van de processen.
Hierna wordt aansluitend op de beschrijving van het traditionele sloopproces in
hoofdstuk 4 en inspelend op de afzet en hergebruikmogelijkheden zoals beschreven in
hoofdstuk 6, beschreven hoe het traditionele slopen omgebogen kan worden tot
‘duurzamer’ slopen. De beschrijving wordt geïllustreerd met de ervaringen in
Rotterdamse pilotprojecten
Na een korte inleiding worden daarvoor dezelfde onderdelen beschreven als in
hoofdstuk 4.
Ketenbeheer
Slopen in het kader van herstructurering betekent in de meeste gevallen slopen om
plaats te maken voor “duurzame nieuwbouw”. Het totale proces is er op gericht om
huisvesting te realiseren die duurzaam is en passend voor de huidige en toekomstige
huisvestingsbehoefte in Rotterdam. In het kader van duurzaam bouwen, wordt daarbij
gestreefd naar het sluiten van de materialenketen.
grondstof
bouwproduct
gebouw
sloopproducten
sloopmaterialen

Bij de sloop vrijkomende producten worden zo lang mogelijk als product toegepast.
Wordt een gebouw gesloopt, dan kan een product alsnog in een ander gebouw worden
toegepast.
Is het gebruik als product niet meer mogelijk, dan dient het product ontleedt te worden
in de verschillende materialen/ grondstoffen en dienen deze als secundaire grondstof
ingezet te worden voor de productie van nieuwe grondstoffen waar dan vervolgens
weer nieuwe producten en nieuwe gebouwen van vervaardigd kunnen worden.
Daarnaast geldt voor dit hele proces de drie stappen strategie:
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1.
2.
3.

beperk de materiaal behoefte
gebruik secundaire of vernieuwbare materialen
gebruik de minst milieubelastende materialen

Stap 1, optimaal de materiaalbehoefte beperken wordt gezet met ‘niet slopen’ en ‘geen
nieuwe bouw- of verbouw’ activiteiten. Er zou geen sloopafval ontstaan en
nieuwbouw met nieuwe materialen zou achterwege kunnen blijven.
Gezien de huisvestingsopgave in herstructureringsgebieden is niets doen echter geen
optie.
Andere vormen van beperken van materiaalbehoefte die wel passen bij de situatie in
Rotterdam zijn demonteren van nog herbruikbare bouw- en installatiecomponenten en
deze materialen gebruiken bij andere bouwactiviteiten, zodat daar de
materiaalbehoefte beperkt wordt.
Aan stap 2 van de strategie wordt invulling gegeven door de overige bouwdelen
selectief te slopen en de materialen als secundaire grondstof in te zetten bij de
productie van nieuwe materialen.
Stap 3 betekent inzicht verwerven in de milieu-effecten van materialen, dus ook van
de alternatieven na de demontage/ sloopfase en het kiezen van de minst
milieubelastende optie.
Stappenplan Duurzaam Slopen
Afweging sloop of handhaven
Alvorens tot sloop te besluiten vindt een afweging plaats tussen sloop en nieuw
bouwen of aanpassen en handhaven. Bij deze afweging spelen technische-, sociale- en
economische aspecten een rol. Vanuit duurzaamheid is er een voorkeur voor
handhaven, maar alleen dan wanneer de woning na de ingreep voldoende
toekomstwaarde heeft om de ingreep te rechtvaardigen. In een haalbaarheidstudie
worden alternatieven ontwikkeld, waarbij sloop en nieuwbouw één van de
alternatieven is. Van de ontwikkelde varianten wordt onderzocht hoe de plannnen
scoren, waarbij de milieu-effecten van de ingreep, één van de te vergelijken
kwaliteitsaspecten is.
Bij de variant handhaven zijn weer meerdere sub-varianten denkbaar, zoals:
o geschikt maken voor andere doelgroep (doorbreken, optoppen enz)
o hergebruik van alleen het casco
o hergebruik van alleen de fundering en de infrastructuur
In Hoogvliet en in veel Rotterdamse herstructureringsgebieden heeft deze afweging al
plaatsgevonden, echter zonder daar expliciet de milieuconsequenties in te betrekken.
Het staat ook niet per definitie vast dat handhaven in alle gevallen een betere
milieukwaliteit oplevert.
De afweging heeft in Rotterdam geresulteerd in een sloopopgave voor de komende 10
jaar van ca 18.000 woningen.
Verhuurstop
De datum verhuurstop is de datum dat in principe niet, of alleen nog tijdelijk verhuurd
wordt. Met het bekend worden van de datum verhuurstop is definitief besloten tot
sloop. In de tussenliggende periode tussen de beslissing en de datum verhuurstop,
wordt bij mutaties de afweging gemaakt, of de investering in mutatie-onderhoud nog
de moeite waard is.
In het kader van duurzaam slopen, kan het mutatieonderhoud uitgevoerd worden met
producten, afkomstig uit eerder gesloopte woningen. Daarmee kunnen de
verhuurkosten gedrukt worden, is opnieuw verhuren eerder mogelijk en wordt de
periode van leegstand verkort, wat de leefbaarheid in de wijk bevordert.
Een alternatief voor mutatieonderhoud met hergebruikproducten, is de woning als
kluswoning aanbieden. Tegen een lage huur kan een potentiële huurder de woning
betrekken, zonder dat er mutatieonderhoud heeft plaatsgevonden. De huurder wordt in
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de gelegenheid gesteld de woning zelf op te knappen, waarvoor de corporatie
hergebruikproducten beschikbaar stelt, of doorverwijst naar een verkooppunt van
dergelijke producten.
Gekoppeld aan een pilotproject demonteren (eind 2003), zal WoonbronMaasoevers in
2004 starten met een pilot hergebruik, in woningen waarvan de datum van verhuurstop
al is vastgesteld.
Inventarisatie / analyse (stoffeninventarisatie)
Op het moment dat tot verhuurstop wordt besloten, start de sloopvoorbereiding.
Leegkomende woningen worden bouwkundig geanalyseerd en geïnspecteerd op de
aanwezigheid van asbest Deze fase kan ook benut worden om de mogelijkheden van
duurzaam slopen te inventariseren. De asbestinventarisatie wordt daarmee uitgebreid
tot een product- en stoffeninventarisatie, waaronder het asbest. Met behulp van een
checklist worden de constructies, de toegepaste materialen en de huidige kwaliteit van
de materialen/bouwdelen beschreven. Op basis van de checklist kan geanalyseerd
worden welke producten in aanmerking komen voor welk vorm van hergebruik of
recycling, welke slooptechniek daarvoor het meest geëigend zijn en of dat in de
specifieke situatie ook de moeite waard is. De inventarisatie en de analyse van de
gegevens vormen de basis voor de besteksbeschrijving. Bij de aanbesteding beschikt
elke aannemer over dezelfde gegevens en zijn ze in de gelegenheid in hun aanbieding
te laten zien hoe duurzaam ze het kunnen aanpakken.
WoonbronMaasoevers heeft voor drie projecten een product en
materialeninventarisatie uit laten voeren.
Sloopvergunning
Voor de gemeente een sloopvergunning afgeeft dient het sloopplan aan een aantal
criteria te voldoen. Vanuit duurzaamheid worden er o.a. eisen gesteld t.a.v. van het
selectief slopen en de afvoer en verwerking van het sloopafval. Vanuit het duurzaam
slopen is het denkbaar dat de gemeente in het vervolg ook een inventarisatie zoals
hiervoor beschreven verlangt. Daarmee wordt de gemeente inzicht geboden in de
kansen voor duurzaam slopen en hoe de sloopopdrachtgever en de sloopaannemer
daarop inspeelt. Een stap verder is wanneer de gemeente op basis van de product- en
stoffeninventarisatie zelf aanvullende eisen gaat formuleren waar de sloop aan moet
voldoen. Deze stap past echter niet in het streven naar deregulering en bovendien zal
bij het in werking treden van de AMvB slopen, aanvullende regels niet meer zijn
toegestaan.
Demonteren en ontmantelen
Op basis van de inventarisatie wordt beslist of het demonteren van herbruikbare
producten de moeite waard is. Alleen de producten die geschikt zijn voor hergebruik
en waar ook een markt voor is, worden gedemonteerd. Ze dienen onbeschadigd,
repareerbaar en nog schoon te maken zijn. Via een visuele inspectie wordt de
herbruikbaarheid getoetst. Het demonteren bestaat voor de meeste producten uit het
handmatig losschroeven. Montage-middelen, zoals haken om wastafels op te hangen
en beugels voor de bevestiging van radiatoren dienen daarbij ook gedemonteerd te
worden. Om beschadiging van andere producten tijdens het transport en opslag te
voorkomen dienen uitstekende onderdelen zoals deurkrukken en raamboompjes
verwijderd te worden.
Het demonteren sluit naadloos aan op de activiteit ontmantelen. Worden bij het
ontmantelen de nog bruikbare onderdelen kapotgeslagen, bij het demonteren worden
ze in zijn geheel verwijderd.
Door het demonteren te combineren met ontmantelen, kan het demonteren
plaatsvinden tegen weinig meerkosten t.o.v. sec het ontmantelen.
WoonbronMaasoevers heeft het demonteren in eerste instantie uit laten voeren door de
wijkbeheerders, die ook verantwoordelijk zijn voor het ontmantelen. De producten
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werden gedemonteerd en in een leegstaande woning opgeslagen, in afwachting van
transport.
Corporatie de Nieuwe Unie besteedt het ontmantelen uit aan een aannemer.
Onderzocht wordt of die aannemer tegen geringe meerkosten de herbruikbare
producten kan demonteren.
Vestia geeft de voorkeur aan het grootschalig demonteren, vlak voor de hoofdsloop.
In het kader van een pilot, worden er eind 2003 25 woningen
gedemonteerd/ontmanteld door een ‘hergebruikorganisatie in oprichting’, een
combinatie van Multibedrijven en Roteb, die via deze proef ervaring op willen doen
en de praktische en financiële haalbaarheid willen onderzoeken.
Na het ontmantelen, cq het afvoeren van de herbruikbare producten, wordt gewacht tot
alle huurders zijn vertrokken, waarna de hoofdsloop kan plaatsvinden.
Transport
Voor het transport van de producten van woning naar opslagcontainer kan gewerkt
worden met een verreiker. Een wendbaar voertuig, voorzien van een telescooparm die
tot 12 meter hoog kan reiken. De arm kan voorzien worden van vorkheftruck lepels of
van een kleine container. De kosten van een verreiker zijn ca € 2.300,- per maand,
exclusief de machinist. Dit bedrag is alleen acceptabel indien de machine veel
draaiuren kan maken. Dat zal niet het geval zijn wanneer woningen stuk voor stuk na
het vrijkomen worden aangepakt. Alternatief is om na het demonteren de producten in
de woning achter te laten en de woningen vandaalbestendig af te sluiten. Pas voor de
hoofdsloop worden dan van alle woningen tegelijk de producten afgevoerd.
In de container dienen de producten zo verstouwd te worden dat tijdens het transport
geen beschadigingen optreden. Dit vraagt de nodige aandacht en hulpmiddelen om
producten in de container te fixeren. Voor het transport gaat de voorkeur uit naar
horizontaal heffende containers in plaats van containers die schuin achter op de wagen
worden getrokken.
Reinigen/ reviseren
De wijze van reinigen en reviseren verschilt per product. Alle producten worden
schoongespoten of schoongeborsteld. Daarvoor kunnen ecologische
schoonmaakmiddelen en regenwater gebruikt worden.
Sanitair
schoonspuiten
ontkalken
schoonspuiten
Kranen
ontkalken
ringen vernieuwen
schoonspuiten
CV-ketels
compleet maken
Radiatoren
schoonborstelen
roestplekken behandelen
Keukenblok
schoonborstelen
ontvetten
RVS aanrecht
schoonborstelen
ontvetten
schoonspuiten
Deuren
schoonborstelen
plamuren
gronden
Kunststofkozijnen PUR verwijderen
schoonborstelen
Schakelmateriaal
compleet maken
Opslaan en database
Na het reinigen en reviseren dienen de producten op soort en afmetingen gesorteerd te
worden en opgeslagen. Bij projectmatige sloop in de herstructurering zullen veel
gelijkvormige producten vrijkomen wat de opslag vereenvoudigt.
Voor afnemers van producten zou het kunnen zoeken in een database, naar het product
dat het best voldoet aan de vraag, de koppeling tussen vraag en aanbod sterk
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vereenvoudigen. Een aantal aanbieders, zoals Bouwcarrousel in Moerkapelle, heeft
haar productenaanbod al op een website staan.
De voorkeur gaat echter uit naar een website en database, waarop een potentiële
afnemer van producten kan zoeken of een bepaald product er is en wie het kan
leveren. Een voorbeeld van een dergelijke website is ontwikkeld door de autoonderdelenbranche.
Recent heeft Stichting Recyclicity te Rotterdam van Stichting Doen en het VSB-fonds
subsidie toegekend gekregen, voor het ontwikkelen van een dergelijke website
www.recyclicity.net. Beoogde gebruikers van de website zijn de slopers (aanbieders),
consumenten en architecten. Naast bouwproducten uit sloopprojecten, zullen ook
andere afvalproducten die geschikt zijn voor hergebruik in de bouw worden
aangeboden. Medio 2005 zal de website in de lucht zijn.

Bestek / Variantenbestek
Op basis van de product en materialeninventarisatie kan in het bestek opgenomen
worden welke producten gedemonteerd en welke producten op het werk gescheiden
van andere producten afgevoerd moeten worden. Het voorschrijven van demonteren
en scheiden is echter alleen zinvol wanneer een afzet van die producten ook
gegarandeerd is.
De afzet kan geregeld zijn door bulkcontracten zoals bijvoorbeeld de gemeente
Rotterdam met verschillende afnemers van de afzonderlijke fracties heeft gesloten.
Wanneer er een ‘sloopmaterialenbank’ wordt opgericht, zoals die voorgestaan wordt
door de BABEX, zou dat ook een afnemer kunnen zijn die in het bestek wordt
voorgeschreven.
Een alternatief is niet het voorschrijven van welke fracties er gescheiden worden en
wat de bestemming van de afzonderlijke stromen wordt, maar in plaats van het
voorschrijven, de verantwoordelijkheid daarvoor bij de sloopaannemer leggen en het
aan de creativiteit en inventiviteit van de sloopaannemer over laten, hoe hij duurzaam
en mogelijk duurzamer dan zijn concurrent kan werken. Met het bestek en op basis
van de product en materialeninventarisatie, overhandigen de sloopaannemers een plan
van aanpak waarin zij aangeven welke materialen gescheiden worden afgevoerd, wat
de bestemming is en op welke wijze de materiaalstromen worden verwerkt. Door dit
ook in volumes aan te geven en deze te koppelen aan een score van de milieukwaliteit
van de verwerkingsmethode, kan de sloopaannemer met zijn aanbieding, ook een
milieuscore van zijn aanpak overleggen. Wanneer de bepalingsmethode van zijn
aanpak eenduidig is, is de sloopopdrachtgever in staat om het werk aan te besteden op
basis van prijs, maar ook op basis van milieukwaliteit.
Ook is het denkbaar dat de opdrachtgever een bepaalde milieukwaliteit voorschrijft en
is het vervolgens aan de sloopaannemers om aan te tonen dat ze er aan voldoen.
Vervolgens kan op basis van de prijs worden aanbesteed.
Zo’n bepalingsmethode wordt in opdracht van de Provincie Zuid Holland ontwikkeld,
waarbij gebruik gemaakt wordt van kennis en ervaringen zoals in dit rapport
vastgelegd.
Bij gebrek aan de genoemde bepalingsmethode heeft WoonbronMaasoevers een
pilotproject aanbesteed op basis van een variantenbestek. Sloopaannemers werd
gevraagd een plan van aanpak op te stellen waarin ze aangaven hoe zij inhoud konden
geven aan het duurzaam slopen. Als sloopopdrachtgever krijg je daarmee een goede
indruk hoe serieus een sloopaannemer het duurzaam slopen neemt, echter het geeft
nog geen inzicht in meetbare verschillen in de milieukwaliteit van de aanpak tussen de
aanbiedingen.
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Een alternatief is het invoeren van een voorsloopfase die separaat van de hoofdsloop
wordt aanbesteed. In de voorsloopfase wordt gedemonteerd en indien wenselijk ook
dichtgezet. Deze combinatie biedt als voordeel dat het demonteren het noodzakelijke
onbewoonbaar maken kan vervangen (minder extra kosten). Door kozijnen te
demonteren voor het dichtzetten, worden de kozijnen niet beschadigd en zijn in
principe nog herbruikbaar. Door de combinatie ontstaat een substantiële activiteit,
waardoor het werk efficiënt aangepakt kan worden.
In Hoogvliet wordt bijvoorkeur niet dichtgezet, om de leefbaarheid in de wijk op peil
te houden. In die situaties kunnen de kozijnen ook vlak voor de hoofdsloop
gedemonteerd worden.

Selectief slopen Pilotproject Baarsweg Hoogvliet, Sloopbedrijf Oranje Spijkenisse
Aanbesteden
Voorkeur gaat uit naar het gescheiden aanbesteden van demontage, onbewoonbaar
maken en vandalisme bestrijding en van het selectief slopen. Bij de selectie van
sloopaannemers dient nagegaan te worden of de sloper bereid is en in staat is om de
afzonderlijke materiaalstromen gescheiden af te voeren. Indien de
sloopmaterialenbank functioneert, zou aansluiting bij die materialenbank een
voorwaarde kunnen zijn.
Slooptechniek
In principe is de sloper vrij welke techniek hij kiest. Het is echter denkbaar dat het op
het werk scheiden en schoon afvoeren van materiaalstromen de inzet van speciale
techniek vraagt. Bij de selectie van sloopbedrijven kan dat een criterium zijn. De
sloopopdrachtgever of adviseur zal bekend moeten zijn met de beschikbare
slooptechnieken, om de aanpak van een sloper te kunnen beoordelen. Er is nog
nauwelijks iets bekend over technieken om op het werk de verschillende
materiaalstromen op een verantwoorde wijze te scheiden en af te voeren.

Affrezen stuclaag Baarsweg Hoogvliet, Sloopbedrijf Oranje Spijkenisse
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In de pilot in Hoogvliet is geëxperimenteerd met het af frezen van stuclagen om
daarmee de sulfaat-verontreiniging van de steenachtige materialen te verminderen. .
Naast de technische en financiële haalbaarheid van nieuwe technieken, dienen de
technieken ook te voldoen aan de Arbo-eisen en mag er geen onoverkomelijke extra
hinder voor omwonenden optreden.

Sloopproces

Duurzaam sloopproces

* verhuurstop
sloopvoorbereiding
* opname bouwkundig
* asbestinventarisatie
* sloopplan / sloopbestek

* product- en materialeninventarisatie
* duurzaam sloopplan

* sloopvergunning

* duurzaamheid voorwaarde voor sloop

* ontmantelen

* demonteren inrichtingsmaterialen

* dichtzetten of voorsloop

* demontage gevelcomponenten

Hergebruik organisatie
* transport
* revisie
* opslag
* distributie / logistiek

* asbestverwijdering
* hoofdsloop

* demonteren constructieve elementen
* selectief slopen

Sloopmaterialenbank
* nabewerking
* kwaliteitscontrolle

* afvalverwerking
Recycling Industrie
Gebruikers secundaire grondstoffen

Bouwindustrie
* retour fabrikanten

Stappenplan Duurzaam Slopen
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Faciliteren producthergebruik / Hergebruikorganisatie
Uit het onderzoek, de uitgevoerde pilots, maar ook uit een eerde studie in Den Haag,
komt naar voren dat er een partij nodig is die de schakel wil vormen tussen het
vrijkomen van producten uit sloopprojecten en de afnemer die de producten wil
hergebruiken. Een dergelijk organisatie draagt zorg voor:
‐ sorteren
‐ reinigen
‐ reviseren
‐ op voorraad houden/ opslaan
‐ uitgifte/ verkoop
Deze activiteiten zijn onder te brengen in een ‘hergebruikorganisatie.
Indien een sloopopdrachtgever het demonteren van producten/ het ontmantelen van
woningen, uit wil besteden, is het een logische stap, wanneer de hergebruikorganisatie
deze activiteit ook tot haar corebusiness rekent. Het sorteren gebeurt dan al
voorafgaande aan het demonteren door de organisatie die zelf ook verantwoordelijk is
voor de latere afzet.
Sloopproces traditioneel

Duurzaam sloopproces

Hergebruikorg.

Hergebruik

*
*
*
*
*

* onderhoud corporaties

* verhuurstop
sloopvoorbereiding
* opname bouwkundig
* asbestinventarisatie
* sloopplan / sloopbestek

* inventarisatie hergebruik- en
recycling opties

* sloopvergunning
* onbewoonbaar maken

* demonteren inrichtingsmaterialen

* dichtzetten of voorsloop

* demontage gevelcomponenten

* asbestverwijdering
* hoofdsloop

transport
revisie
opslag
verkoop
distributie / logistiek

* doneren hulpgoederen
* verkoop aan derden

* demonteren constr. elementen
* selectief slopen

* Sloopmaterialenbank

* Retour fabrikant

* Afvalverwerking

* Recycling Industrie

Partijen
Voorafgaande aan het besluit van Roteb en Multibedrijven, om voor Rotterdam de
hergebruikorganisatie te willen opzetten, is voor de Rotterdamse situatie
geïnventariseerd welke partijen voor de verschillende fasen van het duurzaam slopen
in aanmerking zouden kunnen komen.
In onderstaand schema is de fasering van het duurzaam slopen weergeven, met per
onderdeel de mogelijke uitvoerende partijen. Om tot een passende organisatie
structuur te komen is in samenwerking met SBAW, een organisatie die nieuwe
initiatieven met een ideëel doel ondersteunt, een bijeenkomst georganiseerd, waar
enerzijds de ideeën over een hergebruikorganisatie zijn gepresenteerd en anderzijds
die organisaties konden aangeven hoe zij een rol zouden kunnen spelen in het
duurzaam slopen in Rotterdam. De partijen werden daarna in de gelegenheid gesteld
om ook schriftelijk een aanbieding te doen. Uiteindelijk is gekozen voor de
combinatie Roteb/ Multibedrijven. Twee professionele bedrijven, die qua expertise,
personeel en materieel, goed in staat moeten zijn de hergebruikorganisatie vorm te
geven.
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HERGEBRUIK BOUW- EN INSTALLATIECOMPONENTEN

Fasering en mogelijke Partijen

OPDRACHTGEVERS
* corporaties
* OBR
FASERING
inventarisatie

* demonteren

* voorsloop

(onbewoonbaar
maken)

(gevel)

Mogelijke UITVOERENDE PARTIJEN
* corporatie
* corporatie
* adviseur
* Multibedrijven
* Multibedrijven
(asbest inv.)
* OMIJ
* OMIJ
* Aanbouw bv
* Aanbouw bv
* sloopbedrijf
(* Roteb)

* afvoer

* controle
* revisie
* database
* opslag
* uitgifte

* afname

* herplaatsen
* productie
tuinhuisjes

* corporaties
* Multibedrijven
* OMIJ
* Aanbouw bv
* Roteb

* Roteb

* kringloopwinkels (Roteb)
* hulporganisaties (SBAW)
* handelsondernemingen
* bouwbedrijven
* productontwikkeling

* bouwbedrijven

ALTERNATIEVEN
* Bouwcarrousel bv
* Degra Projectservice

Beide bedrijven zijn in staat om personeel in te zetten, dat elders moeilijk aan de slag
komt, waarmee ook invulling wordt gegeven aan het sociale aspect van duurzaam
slopen.
De Roteb beschikt reeds over 3 kringloopwinkels. Deze kunnen de afzet aan
particulieren verzorgen.
Multibedrijven kan personeel inzetten dat ervaring heeft met zowel demonteren als
monteren, waardoor ze niet alleen het demonteren kunnen verzorgen, maar ook het
terugplaatsten bij onderhoudswerkzaamheden, of het uitvoeren van productiewerk,
zoals bij het bouwen van ‘tuinhuisjes’.
In de periode november 2003 – januari 2004 vindt een proef plaats met zowel het
demonteren, als het verkoopklaarmaken en te koop aanbieden van producten uit 25
woningen. Op basis van deze ervaringen beslissen Roteb/Multibedrijven of ze het
opzetten van een hergebruikorganisatie voortzetten.

Faciliteren materiaalhergebruik / Sloopmaterialenbank
Selectief slopen en recyclen
Selectief slopen en recyclen is afhankelijk van industrieën die gebruik willen maken
van de beschikbaar komende secundaire grondstoffen. Zoals in hoofdstuk 5
beschreven, bestaan voor diverse afvalstromen al mogelijkheden voor hoogwaardiger
hergebruik. Om de kloof tussen theorie en praktijk te dichten, zijn twee acties
ondernomen:
‐ starten een ‘Werkgroep Materiaalhergebruik’ vanuit de veronderstelling dat
corporaties, die zowel opdrachtgever zijn voor sloopwerken, als voor
nieuwbouwprojecten, de toeleverende industrie aan zou kunnen zetten tot gebruik
van secundaire grondstoffen
‐ starten ‘Werkgroep Sloopmaterialenbank’, om het eerdere initiatief van de
sloopmaterialenbranche nieuw leven in te blazen.
Werkgroep Materiaalhergebruik
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In de werkgroep participeerden WoonbronMaasoevers, Gemeentewerken, OBR en
een vertegenwoordiger van de Babex. Daar is het idee opgevat om als corporatie
fabrikanten van bouwproducten aan te schrijven. Die fabrikanten werd voorgehouden
dat in Rotterdam de komende jaren 30.000 nieuwe woningen gebouwd gaan worden,
maar ook 20.000 stuks gesloopt. Vraag was, of die fabrikanten bereid waren om bij
de productie van nieuwe bouwproducten, dezelfde producten uit sloopprojecten, als
secundaire grondstof her te gebruiken. Bijvoorbeeld een glaswolfabrikant werd
gevraagd wat de mogelijkheden waren om glaswol uit sloopprojecten te recyclen tot
secundaire grondstof voor nieuwe glaswol. Indien dat nog niet gebeurde, werd
gevraagd naar de belemmeringen en wat er moest gebeuren om die belemmeringen op
te heffen.
Een 15 tal fabrikanten zijn aangeschreven. De reacties waren overwegend positief.
‐ Heraklith, fabrikant van Houtwolcementplaten, gaf aan dat de productie van hun
materiaal in Oostenrijk plaats vindt en dat terugleveren daarom fysiek nauwelijks
te doen was.
‐ Ytong, fabrikant van cellenbeton, gaf aan dat hun productieproces zo gevoelig
was, dat mogelijke verontreinigingen in secundaire grondstoffen dat proces zou
verstoren. Aangeraden werd om elders afzet te zoeken.
‐ MBI, fabrikant van betonwaren gaf aan bereid te zijn om puin afkomstig van
Rotterdamse sloopwerken, als puingranulaat te verwerken in betonproducten,
bestemd voor Rotterdam.
‐ De fabrikanten van gipsproducten en de baksteenindustrie gaven aan in
onderzoeksprojecten te participeren, waarin met TNO werd onderzocht, hoe van
het sloopmateriaal secundaire grondstof voor hun productieprocessen te maken.
‐ De meeste fabrikanten gaven aan in hun proces reeds productieafval en
breukafval op te nemen. Dit afval werd gerecycled tot secundaire grondstof. In
principe zou ook sloopmateriaal in dat proces passen, mits van voldoende
kwaliteit. Zij wilden graag in contact komen met partijen in Rotterdam om
verdere afspraken te maken. In principe is het nu aan de slopers om deze
contacten aan te halen.
‐ Een aantal fabrikanten hadden reeds een retoursysteem opgezet om sloopafval
terug te nemen. SRVKG neemt kunststofkozijnen terug, FKS neemt
kunststofleidingen terug, Rockwool neemt steenwol terug en Thermokomfort
neemt PS parels terug.
Voor deze retoursystemen waren afzonderlijke logistieke systemen opgezet.

Maltha Glasrecycling bv (glas)
Thermokomfort Ned. bv (PS)

Hergebruik
Hergebruik
productieafval sloopafval
Ja
Ja

Eisen
Schoon

Heraklith

Ja
?

Ja
Nee

MBI Beton bv (betonstenen)

Ja

Ja

Rockwool Benelux bv (steenwol)

Ja

Ja

Schoon

NBVG (Rigips, Knauf, Gipsbouw
Saint Gobain Isover Benelux
(glaswol)

Ja

Nee

Zeer schoon

Ja

Nee

Trespa Internationaal bv

Ja

Kan

CVK Kalkzandsteen

Ja

Ja

Ytong Nederland bv (cellenbeton)

Ja

Nee

WoonbronMaasoevers / de Haas & Partners / IPSV

Schoon

Logistiek Onderzoek Vervolg
systeem
Ja
Ja

Ja

Samenstelling puinbrekers

Schoon

Ja

Ja
Ja

Ja

Ja

Samenstelling puinbrekers

Ja

Zeer schoon

Plan van Aanpak Duurzaam Slopen Rotterdam, november 2003

53

Er lopen dus initiatieven om tot hoogwaardiger hergebruik te komen. Bovendien zijn
partijen die nog niet op dat vlak actief zijn, bereid om in overleg met andere partijen
stappen te zetten. Voldoende volume en afspraken over de kwaliteit van de aan te
leveren secundaire grondstof zijn wel randvoorwaarden. Elke sloper afzonderlijk kan
aan deze eisen proberen te voldoen, maar de vraag is of daarmee voldoende volume is
te garanderen en of het opwerken wel voldoende efficiënt georganiseerd kan worden.
Samenwerken in een Coöperatieve Sloopmaterialenbank zou de slaagkans vergroten.
Werkgroep Sloopmaterialenbank
Reeds eerder is vanuit het bestuur van de Babex het initiatief voor het oprichten van
een coöperatieve Sloopmaterialenbank genomen. Een twintigtal grote sloopbedrijven
hebben zich op papier achter dit initiatief geschaard. Veel verder dan dit voornemen
en het opzetten van een theoretisch model hoe de sloopmaterialenbank zou kunnen
werken, is het niet gekomen. Bij de grotere sloopbedrijven bestond de angst dat zij
gedegradeerd zouden worden tot bedrijven die alleen menskracht en materieel kunnen
leveren en dat de commerciële mogelijkheden die verbonden zijn aan het afzetten van
sloopmaterialen, het alleenrecht van de sloopmaterialenbank zou worden.
Op initiatief van betrokkenen bij het onderzoek Duurzaam Slopen Rotterdam is binnen
de Babex toch weer een werkgroep Sloopmaterialenbank opgericht. Naast de
secretaris van de Babex en twee bestuursleden van de Babex, participeerden in de
werkgroep het OBR, Gemeentewerken Rotterdam en de Haas & Partners. De
inventarisatie naar recyclemogelijkheden, zoals uitgevoerd binnen het onderzoek
Duurzaam Slopen Rotterdam, werd in de werkgroep ingebracht, met het idee de
inventarisatie aan te vullen met kennis zoals die bij Babex-leden aanwezig is.
In eerste instantie bestond het idee dat de sloopmaterialenbank ook fysiek een opslagen verwerkingscentrum voor sloopmaterialen moest worden. Het OBR kon mogelijk
ondersteunen bij het vinden van een geschikte locatie. Gaande het onderzoek en de
discussie tussen partijen, kwam naar voren dat voor die materialen die toch al in
voldoende volume beschikbaar komen, het transport naar een dergelijk centrum
overbodig zou zijn. De sloopmaterialenbank zou ook een virtueel centrum kunnen
zijn, waar vraag en aanbod en efficiënte transportroutes gecoördineerd kunnen
worden.
De werkgroep Sloopmaterialenbank is in november 2003 opgehouden te bestaan. Eind
2003 bleek de markt voor sloopprojecten ingestort te zijn en hadden sloopbedrijven
moeite om voldoende werk binnen te halen. Een marktsituatie waarbij de prijzen
extreem laag zijn, biedt weinig ruimte om meer kwaliteit te leveren en te investeren in
innovaties.
Slechts een enkel sloopbedrijf voorziet dat het selectief slopen en het leveren van
secundaire grondstof de toekomst heeft. Er bestaan dan ook nog steeds plannen voor
een sloopmaterialenbank, echter niet meer coöperatief en gestuurd vanuit een
brancheorganisatie.
Meerjaren raamcontract (ontwikkelcontract)
Nu de slopersbranche het min of meer laat afweten, wordt door WoonbronMaasoevers
gezocht naar andere wegen om de ontwikkeling van het Duurzaam Slopen en
materiaalhergebruik te stimuleren.
Voor een individuele sloper , die bij elke aanbesteding het moet opnemen tegen de
laagstbiedende, is het bijna onmogelijk om op het gebied van duurzaam slopen te
ontwikkelen. Hij weet niet in welke technieken hij moet investeren en hij kan geen
volume- en kwaliteitsafspraken maken met afnemers.
Daarom wordt overwogen om een meerjaren raamcontract aan te besteden. Een
contract waarin afspraken gemaakt worden over de sloop van meerdere projecten
gedurende meerdere jaren. De sloper kan daardoor investeren in het duurzaam slopen
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en kan de kosten daarvoor afschrijven over meerdere sloopprojecten en meerdere
jaren. De opstartproblemen van het duurzaam slopen kunnen daardoor verzacht
worden. Onderdeel van het raamcontract kunnen de eisen t.a.v. duurzaam slopen zijn.
Wanneer de milieukwaliteit van een sloopaanpak is uit te drukken in een ‘milieumaat’
(provincie Zuid Holland), dan kan bijvoorbeeld afgesproken worden dat het eerste jaar
er traditioneel gesloopt gaat worden, terwijl in de daaropvolgende jaren de
‘milieumaat’ elk jaar 5% beter moet scoren.
De ideeën omtrent een meerjaren raamcontract worden begin 2004 uitgewerkt.
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9.

Financiële haalbaarheid

Financiële haalbaarheid van Producthergebruik
Demonteren is arbeidsintensiever dan vernielen in het kader van ontmantelen. Omdat
het demonteren onderdeel kan zijn van ontmantelactiviteiten kan het wel efficiënt
worden uitgevoerd. Tegenover dit meerwerk staat dat er minder sloopmaterialen
afgevoerd hoeven te worden. Of dit laatste ook echt verrekend wordt in de sloopprijs
is niet te bepalen, omdat het om marginale bedragen gaat die niet of nauwelijks zijn
terug te vinden in de aannemers begroting.
Uit de haalbaarheidsstudie/ bedrijfsplan voor de hergebruikorganisatie volgen de
randvoorwaarden waaronder de hergebruikorganisatie kan starten. Deze zullen
betrekking hebben op:
- Kosten voor het verwerven van hergebruikproducten
- Kosten te maken voor transport, kwaliteitscontrole, herstelwerkzaamheden, opslag
en verkoopactiviteiten.
- Prijs die voor de producten gevraagd kan worden.
Voor het pilotproject Baarsweg zijn de kosten voor de afzonderlijke onderdelen
begroot.
Belangrijke variabele bij het bepalen van de kosten is het al of niet in kunnen zetten
van gesubsidieerde arbeidskrachten.
Voor de prijsbepaling voor Baarsweg 71-123 is uitgegaan van:
- Loonkosten € 16,- per uur inclusief overhead
- Tijdbesteding demonteren 8 uur per woning
- Tijdbesteding revisie en opslag 12 uur per woning
- Gemiddelde opslag van 1 jaar à € 47,50 /m2
- Waarde van de hergebruikproducten 35% van de nieuwwaarde
- 100% van de gedemonteerde producten wordt binnen een jaar verkocht
- Besparingen op sloopkosten van 2 uur/ woning à fl. € 29,- Besparing op afvalverwerking 2,3 m3/ woning (1,15 ton) à € 143,- /ton
Kosten duurzaam slopen en geschikt maken hergebruik
Kosten extra materieel (verreiker)
Extra kosten
Besparing afvalverwerking (30 ton (60 m3) à € 143,-)
Besparing sloopproces (2 manuren/woning à € 29,- /h)
Waarde producten bij 35% van nieuwwaarde
Besparingen

€

26 woningen per woning
17.135,43
2.270,00
19.405,43
746,36
5.105,10
1.794,52
6.899,62
13.822,34
20.721,96

797,00

Meerkosten bij 100% afzet van de gedemonteerde producten
-1.316,53
-50,64
Besparing door aanschaf hergebruikproducten t.o.v. nieuw
25.670,06
987,31
Prijsvergelijk bij 100% hergebruik van de gedemonteerde producten, prijzen in Euro’s, inclusief btw

Indien 100% van de gedemonteerde producten, exclusief de kozijnen, voor 35% van de
nieuwwaarde hergebruikt kunnen worden, ontstaat voor de 26 woningen van complex
Baarsweg 71-123 een marginale besparing ca. € 1.300,-.
Worden de hergebruikproducten ingezet in situaties wanneer anders nieuwe producten
aangeschaft zouden worden, dan wordt daarmee een besparing bereikt van ca €
25.000,-
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Wanneer het duurzaam slopen beperkt blijft tot demonteren en vanaf het werk doneren
aan hulporganisaties die zelf voor afvoer en opslag zorgen, zijn er wel besparingen op
de sloopkosten, maar geen inkomsten vanuit de waarde van producten, is de besparing
voor de 26 woningen van complex Baarsweg 71-123 ook marginaal, maar wordt ook
geen risico gelopen voor de afzet van de producten.

Kosten alleen demonteren
Kosten extra materieel (verreiker)
Extra kosten

€

Besparing afvalverwerking (30 ton (60 m3) à € 143,-)
Besparing sloopproces (2 manuren/woning à € 29,- /h)

26 woningen per woning
4.155,04
2.270,00
6.425,04
247,12
5.105,10
1.794,52
6.899,62

265,37

Meerkosten wanneer gedemonteerde producten worden gedoneerd
-474,58
-18,25
Prijsvergelijk bij 100% donatie van de gedemonteerde producten, prijzen in Euro’s, inclusief btw

Een combinatie van die twee benaderingen, waarbij door de corporatie alleen de voor
de eigen organisatie herbruikbare producten worden opgeknapt, en de overige
producten worden gedoneerd, ligt voor de hand. Voor de efficiëntie is het echter wel
wenselijk om die twee lijnen in één organisatie te bundelen.
Pilot Hergebruikorganisatie Roteb / Multibedrijven
De kostencalculatie voor het project Baarsweg is uitgangspunt geweest voor het
opzetten van een bedrijfsplan voor een hergebruikorganisatie door de combinatie
Roteb / Multibedrijven. Uitgaande van die kosten, plus een opbrengst voor de
producten van ca 1/3 van de nieuwwaarde, zou de hergebruikorganisatie kunnen
draaien bij een omzet van 500 woningen per jaar.
Om te toetsen of de werkzaamheden ook binnen de begroting zijn uit te voeren, zijn
WoonbronMaasoevers en Roteb overeengekomen een pilotproject uit te voeren,
waarbij voor 25 woningen alle stappen van het proces, van demonteren tot verkoop,
worden doorlopen. De resultaten van de pilot komen begin 2004 beschikbaar.
Hergebruik
Hergebruik komt op gang indien de prijs van de producten substantieel lager is dan die
van nieuwe producten. Een eerste verkenning komt uit op ca. 30% van de
nieuwwaarde. Veel belangrijker is echter dat de producten voldoen aan de
specificaties van de afnemer, hetgeen eisen stelt aan de hergebruikorganisatie.
Kleinschalig opstarten van de hergebruikorganisatie en experimenteren met
hergebruik door corporaties is noodzakelijk. De pilot Roteb / Multibedrijven gaat die
mogelijkheid bieden.
Financiële haalbaarheid van selectief slopen en hoogwaardiger recyclen
Voor een sloopbedrijf geldt dat voor het afzetten van sloopmaterialen betaald dient te
worden, terwijl het leveren van secundaire grondstoffen er eerst geïnvesteerd moet
worden in het proces van selectief slopen en recyclen, maar vervolgens moeten de
secundaire grondstoffen geld opleveren.
Voor de bouwindustrie dient het gebruik van secundaire grondstoffen goedkoper te
zijn dan het gebruik van primaire grondstoffen.
De balans tussen kosten en baten is onderhevig aan vele factoren:
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‐

‐

‐

‐

De kosten voor het afzetten van sloopafval wordt beïnvloed door de minimale eis
waaraan voldaan moet worden en de afzetmarkt voor een bepaald materiaal.
Steenachtige materialen konden jaren verwerkt worden tot puingranulaat en
(nuttig) toegepast als funderingsmateriaal onder infrastructurele werken, zoals de
Betuwelijn. Nu dergelijke grote infrastructurele werken bijna voltooid zijn,
ontstaat een overschot aan puingranulaat, daalt de prijs voor puingranulaat en
worden andere, mogelijk hoogwaardigere afzetmarkten weer interessant.
Primaire grondstoffen, waarmee de secundaire grondstoffen moeten concurreren,
zijn relatief goedkoop. Wetgeving (ontgrondingsbeleid), schaarste en grote
transportafstanden kunnen de prijs voor primaire grondstoffen doen stijgen,
waardoor het gebruik van secundaire grondstoffen aantrekkelijker wordt.
Sloopprojecten worden gegund aan de laagst biedende. Zolang voor de sloopwijze
alleen de minimale wettelijke eisen worden gehanteerd, zal er weinig ruimte zijn
voor duurzamer slopen.
Selectief slopen en recyclen van de materialen tot ze voldoen aan de eisen van
afnemers, vraagt een ander sloopproces en andere verwerkingsmethoden.
Investeringen blijven achterwege wanneer er geen vooruitzicht is op voldoende
projecten. Meerjarencontracten, gekoppeld aan duurzaamheideisen, kunnen de
financiële ruimte creëren voor investeringen.

Het pilotproject Baarsweg in Hoogvliet is aanbesteed via een variantenbestek. Zowel
de prijs als de duurzaamheid van het plan van aanpak zouden gehonoreerd worden.
De goedkoopste bleek ook de duurzaamste te zijn. Hier kan echter niet de conclusie
uit getrokken worden dat duurzaam ook goedkoop is. Betrokken willen zijn bij de
pilot, of om andere redenen een project graag willen hebben, zijn factoren die een prijs
sterk beïnvloeden.
Een definitieve conclusie over de financiële haalbaarheid van duurzaam slopen is niet
te trekken.
Wel is duidelijk dat er mogelijkheden zijn om materialen hoogwaardiger af te zetten,
dat die markt ook in beweging is en dat er binnen de financiële ruimte van een
aanbesteding, er op deelstromen, al duurzamer gesloopt kan worden. De eerder
genoemde factoren zullen de haalbaarheid van die mogelijkheden vergroten.
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10.

Milieu-effecten

Net als het traditioneel slopen en het verwerken van de afvalstromen, gaat ook het
duurzaam slopen gepaard met milieu-effecten. Of het ‘duurzaam slopen’ ook echt
duurzaam is, kan bepaald worden door het uitvoeren van milieuvergelijkingen tussen
duurzaam- en traditioneel slopen. Daarbij dient de gehele levensloop van de
materialen/ bouwwerken in beeld gebracht te worden. De methode die daarvoor
beschikbaar is, is de LCA-methode (levenscyclus analyse). De milieu-aspecten die
daarin meegenomen worden zijn: energie, grondstoffen, emissies en afval.
In het kader van het onderzoek duurzaam slopen Rotterdam zijn van een viertal
producten het milieurendement getoetst van hergebruik van bouwproducten in hun
oorspronkelijke vorm. Een viertal producten, waarvan technisch en organisatorisch de
haalbaarheid van hergebruik vaststaat, zijn door IVAM getoetst door middel van een
milieugerichte levenscyclusanalyse (LCA). De producten zijn:
 kunststof buitenkozijnen
 houten binnendeuren
 stalen verwarmingsradiatoren
 sanitair: wc-potten (wc-combinaties) en wastafels
Doel
Het doel van dit deelonderzoek is het bepalen van de milieubelasting van
(verondersteld) duurzaam slopen en hergebruik (in Nederland of elders) van
bouwproducten ten opzichte van slopen/ recyclen / hergebruiken volgens de huidige
meest gangbare praktijk van diezelfde bouwproducten.
Het onderzoek richt zich dan ook op de fasen na gebruik: slopen, afvoeren, reviseren,
opslag, hergebruik en recycling, met alle bijbehorende transport en overige
bewerkingen. Daarbij wordt verder onderscheid gemaakt in hergebruik in Nederland en
hergebruik in Oost Europa.
Werkwijze
Om tot de gewenste resultaten te komen zijn allereerst per product scenario’s
vastgesteld voor gangbaar slopen en (verondersteld) duurzaam slopen. Er zijn twee
producthergebruik (PHG) scenario’s opgesteld: producthergebruik Oost-Europa en
producthergebruik Nederland.
Vervolgens zijn per scenario procesbomen van verwerkingstrajecten opgesteld en zijn
milieu-ingrepen geïnventariseerd. De procesboom laat per scenario alle handelingen
zien, te beginnen met sloop / demontage die de producten die vrijkomen ondergaan
(bijvoorbeeld: demontage  verzamelen  transport  reviseren  transport  etc.).
Per handeling is vervolgens bepaald wat de milieu-ingrepen zijn, bijvoorbeeld CO2emissie naar lucht of de winning van aardolie. Daarna zijn door IVAM de
milieueffecten in SimaPro1 berekend. De aanpak en de gedetailleerde
onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in bijlage 2.

1

SimaPro is een LCA-programma waarmee de vele ingrepen kunnen worden geaggregeerd en vertaald naar
milieueffecten (zoals het broeikaseffect). Hierbij is dezelfde methodiek gebruikt als in Eco-Quantum 2 (zie
www.ecoquantum.nl). Veel zogenaamde achtergronddata, milieu-ingrepen van energieopwekking,
afvalverwerking en transport, en informatie over bouwproducten waren reeds voorhanden en zijn gebruikt.
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Samenvattend
Er zijn per product 2 PHG scenario’s beschouwd:
 PHG in Nederland. Toepassing in een na 5 à 10 jaar te slopen gebouw. Vermeden wordt:

milieueffect  productie  afdanking 

 PHG in Oost-Europa. Vermeden wordt:

resterende levensduur
 milieueffect  productie  afdanking  .
totale levensduur

Algemene toelichting bij de milieuprofielen (staafdiagrammen)
 Horizontaal zijn de 4 Milieumaten (Uitputting, Emissies, Energie en Afval) en de gewogen
Eco-Quantum score1 weergegeven.
 Verticaal is de milieubelasting van deze 5 weergegeven.
 Positieve waarden geven milieubelasting weer: hoe hoger des te meer milieubelasting.
Milieuwinst (of vermeden milieubelasting) heeft een negatieve waarde.
 De resultaten van het scenario ‘Gangbare afdanking’ zijn steeds op 100% gesteld (of -100%
indien negatief); de overige scores binnen dezelfde milieumaat zijn hieraan gerelateerd.
 De scores per scenario op de verschillende Milieumaten zijn onderling niet vergelijkbaar: in
de Eco-Quantum indicator zijn de onderliggende waarden gewogen opgeteld en ook weer voor
het scenario ‘Gangbare afdanking’ op 100% gesteld. De overige scores bij de Eco-Quantum
indicator zijn hieraan gerelateerd.
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Resultaat milieuanalyse PVC kozijn met raam en beglazing
Scenario’s voor verwerking kozijnen
Er zijn 4 scenario’s vergeleken:
1A. Producthergebruik van PVC kozijn in Joegoslavië. Resterende levensduur: 20
jaar;
1B. Producthergebruik van PVC kozijn in Nederland;
1C. Materiaalrecycling van een PVC kozijn via het systeem van de SRVKG2;
1D. Materiaalrecycling PVC kozijn zoals opgenomen in Eco-Quantum3.
‘Gebruik’ in deze procesbomen, bij scenario’s A en B, betreft dus producthergebruik ,
waarvoor wordt ‘beloond’ door uitsparen van een nieuw product (productie en
afdanking). Bij A (20 jaar / 40 jaar=) ½ kozijn en bij B een heel.
Mogelijke energiewinst of -verlies door betere, respectievelijk slechtere isolatie als
gevolg van producthergebruik is niet in de berekening meegenomen.
Milieuprofiel
100%
0%
Uitputting

Emissies

Energie

Afval

single score

-100%
-200%
-300%
-400%
1A PVC kozijn PHG in Joegoslavië
-500%
1B PVC kozijn PHG in NL
-600%

1C PVC kozijn SRVKG recycling

-700%

1D PVC kozijn Gangbare afdanking = referentie
(100%)

-800%
-900%
-1000%
-1100%
-1200%
-1300%
-2200%

-5400%

Toelichting / conclusies
 De beide producthergebruik scenario's (1A en 1B) zijn duidelijk beter voor het
milieu.
 Producthergebruik in Nederland (1B) levert de meeste milieuwinst op doordat het
een nieuw product uitspaart.
 Bij producthergebruik in Joegoslavië (1A) compenseert de aftrek van een ½
nieuw kozijn het extra transport.
 Gangbare afdanking PVC kozijn en afdanking volgens SRVKG-retoursysteem
dragen bij aan milieubelasting door trucktransport.
 Bij producthergebruik heeft het extra takelen een bijdrage van 10-15% aan de
totale milieubelasting.

2
3

De Stichting Recycling VKG (SRVKG) regelt de recycling van kunststof kozijnen in Nederland (www.srvkg.nl).
Verbranding van pvc kozijnen is niet (meer) opgenomen in Eco-Quantum. De voordelen van
energieterugwinning zouden overigens gering zijn door de relatief lage calorische waarde van pvc.
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Resultaat milieuanalyse binnendeur, zonder glasopening
Scenario’s voor verwerking binnendeuren
Er zijn 3 scenario’s vergeleken:
2A. Producthergebruik van binnendeur in Joegoslavië. Resterende levensduur: 20
jaar;
2B. Producthergebruik van binnendeur in Nederland;
2D. Verbranden van een binnendeur.
Voor het producthergebruik wordt 20% van de deuren geschuurd en gegrond.
‘Gebruik’ in deze procesbomen, bij scenario’s A en B, betreft dus producthergebruik,
waarvoor wordt ‘beloond’ door uitsparen van een nieuw product (productie en
afdanking). Bij A (20 jaar / 25 jaar=) 4/5 binnendeur en bij B een hele.
Milieuprofiel
100%

0%
Uitputting

Emissies

Energie

Afval

single score

-100%

-200%

2A - 1 binnendeur VARIANT PHG in Joegoslavië
2B - 1 binnendeur VARIANT PHG in NL

-300%

2D - 1 binnendeur VARIANT GANGBARE
AFDANKING

-400%

-500%

-600%

Toelichting / conclusies
 De 3 scenario’s leveren bijna overal milieuwinst op.
 Alleen bij verbranden ontstaat afval in de vorm van asrest.
 De beiden producthergebruik scenario's scoren beter dan verbranden door
uitsparing van een nieuw product.
 Het verschil tussen gangbare afdanking en producthergebruik in Joegoslavië is
echter gering als gevolg van extra transport.
 Producthergebruik in Nederland heeft wel een duidelijk milieuvoordeel door
weinig extra transport en uitsparing van een hele binnendeur.
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Resultaat milieuanalyse radiatoren
Scenario’s voor verwerking radiatoren
Er zijn 3 scenario’s vergeleken:
3A. Producthergebruik van een radiator in Joegoslavië. Resterende levensduur: 10
jaar;
3B. Producthergebruik van radiator in Nederland;
3D. Materiaalrecycling radiator.
De radiator heeft als schroot reeds positieve economische waarde. Alle bewerkingen
worden toegerekend aan een volgend systeem. De gangbare afdanking scoort hier
daarom ‘0’. Vanwege die ‘0‘ is producthergebruik in Nederland in het milieuprofiel
op 100% gesteld.
Er is uitgegaan van 1 m2 enkelplaats radiator. Voor het producthergebruik wordt 20%
van de radiatoren geschuurd, gegrond en gelakt.
‘Gebruik’ bij scenario’s A en B betreft dus producthergebruik , waarvoor wordt
‘beloond’ door uitsparing van een nieuw product (productie en afdanking). Bij A (10
jaar / 40 jaar=) een ¼ radiator en bij B een hele.
Milieuprofiel
60%

40%

20%

0%
Uitputting

Emissies

Energie

-20%

Afval

single score
3A - 1 m2 radiator VARIANT PHG in Joegoslavië
3B - 1 m2 radiator VARIANT PHG in NL
3D - 1 m2 radiator VARIANT gangbare afdanking

-40%

-60%

-80%

-100%

Toelichting / conclusies
 Materiaalrecycling (3D) scoort hier 0.
 Bij producthergebruik in Nederland is er duidelijke milieuwinst omdat een nieuwe
radiator wordt vermeden en door weinig milieubelasting door transport.
 Bij producthergebruik in Joegoslavië blijkt het extra transport niet te worden
gecompenseerd4.

4

Zou vervoer niet per truck, maar per boot of trein plaatsvinden, dan zou de milieubelasting door transport
halveren, maar nog steeds niet kleiner worden dan de milieuwinst.
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Resultaat milieuanalyse sanitair (wc-combinaties en wastafels)
Scenario’s voor verwerking sanitair
Er zijn 3 scenario’s vergeleken:
4A. producthergebruik van sanitair in Joegoslavië. Resterende levensduur: 20 jaar;
4B. producthergebruik van sanitair in Nederland;
4D. 15% stort en 85% inzet als puingranulaat (laagwaardig hergebruik).
Het sanitair wordt voor producthergebruik gereinigd met o.a. zuur. Hierbij treedt 20%
uitval op vanwege breuk of niet reinigbaar.
‘Gebruik’ in deze procesbomen, bij scenario’s A en B, betreft dus producthergebruik,
waarvoor wordt ‘beloond’ door aftrek van vermeden product (productie en afdanking).
Bij A (20 jaar / 40 jaar=) een ½ product en bij B een hele.
Milieuprofiel
2500%

1500%

500%

Uitputting

Emissies

Energie

-500%

Afval

single score
4A - closetpot VARIANT PHG in Joegoslavië
4B - closetpot VARIANT PHG in NL
4D - closetpot VARIANT gangbare afdanking

-1500%

-2500%

-3500%

-4500%

Toelichting / conclusies
 De gangbare afdanking brengt (geringe) milieubelasting met zich mee door
transport.
 Bij producthergebruik in Joegoslavië wordt milieubelasting door transport en
bewerkingen niet gecompenseerd door een ½ uitgespaard product.
 Bij producthergebruik in Nederland is er duidelijke milieuwinst door weinig extra
transport en bewerkingen met geringe milieu-impact en een heel uitgespaard
product.
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Vergelijking producthergebruik in Nederland voor alle 4 producten
Scenario’s
Om een gevoel te krijgen voor de grootte van de milieuwinst door producthergebruik
van de verschillende producten onderling zijn de 4 beste scenario’s
(producthergebruik in Nederland) vergeleken.
1B producthergebruik van PVC kozijn, compleet met raam en beglazing, in Nederland
2B producthergebruik van binnendeur in Nederland
3B producthergebruik van radiator in Nederland
4B producthergebruik van sanitair in Nederland
Let op de eenheden die worden vergeleken:
1 m2 kozijn, compleet met raam en beglazing; gewicht: 37,5 kg per m2.
1 binnendeur;
gewicht: 21,5 kg per stuk.
1 m2 enkelplaats radiator;
gewicht: 7,6 kg per m2.
1 closetpot;
gewicht: 19 kg per stuk
Bij het kozijn met beglazing is mogelijke energiewinst of -verlies door betere,
respectievelijk slechtere isolatie als gevolg van producthergebruik niet in de
berekening meegenomen.
Milieuprofiel
0%
Uitputting

Emissies

Energie

Afval

single score

-20%

-40%
1B - PVC kozijn SRVKG VARIANT PHG in NL
2B - 1 binnendeur VARIANT PHG in NL
3B - 1 m2 radiator VARIANT PHG in NL
4B - closetpot VARIANT PHG in NL
-60%

-80%

-100%

Algemene conclusies t.a.v. van de milieueffecten van hergebruik
 Producthergebruik heeft niet per definitie een positief milieueffect. Transport over
grote afstand beïnvloed het milieueffect negatief. Wanneer vervolgens van een
product het milieueffect van afvalverwerken beperkt is, levert hergebruik in Oost
Europa geen milieuwinst meer op. Dit is het geval bij sanitair.
 Wanneer een afvalmateriaal in de afvalfase direct al een waarde heeft als
secundaire grondstof, zoals bij stalen radiatoren, dan beïnvloedt dat ook het
positieve milieueffect van hergebruik. Daardoor levert het hergebruik van
radiatoren in Oost Europa geen milieuwinst meer op t.o.v. de gangbare
afvalverwerking/recycling
 Producthergebruik van het kozijn in Nederland levert de meeste milieuwinst op:
er is geringe extra milieubelasting en er wordt relatief veel milieubelasting
vermeden door een uitgespaard kozijn.
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Productie en afdanking van het sanitair veroorzaken minder milieubelasting dan
productie en afdanking van het kozijn (ook per kg), waardoor ook de milieuwinst
van het uitgespaarde sanitair lager is dan bij het kozijn.
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11.

Leefbaarheid in herstructureringsgebieden

In herstructureringsgebieden, waar over een lange periode sloop- en
bouwwerkzaamheden plaatsvinden, staat de leefbaarheid onder druk.
Hinderfactoren die daarbij spelen zijn:
- Kraken van leegstaande woningen door ongewenste personen;
- Stelen van nog bruikbare materialen uit leegstaande woningen en daarbij veel
vernielingen aanrichten en overlast veroorzaken;
- Vernielingen aanrichten in leegstaande woningen die vervolgens nog meer
vernielen uitlokken;
- Langdurig (zichtbaar) leegstaan van woningen;
- Geluids- en stofoverlast t.g.v. de sloopwerkzaamheden;
- Hinder van sloopverkeer (geluid, beschadigen wegdek en trillingen);
- Tijdsduur van de hinder door sloopwerkzaamheden;
- Braak liggen van sloopterrein wat uitnodigt tot vuilstorten
Aanbevelingen
Niet elke corporatie hanteert voor het leefbaar houden van een herstructureringsgebied
dezelfde strategie en maatregelen om de leefbaarheid in het gebied zo min mogelijk te
schaden. Daarom gelden als eerste aanbeveling:
‐ Ontwikkel met alle betrokken partijen, dus gemeenten in het gebied aanwezige
corporaties en wijkpolitie een leefbaarheidsplan voor de duur van de
herstructurering.
In zo’n plan worden afspraken opgenomen zoals:
- Stel een centraal aanspreek/ meldpunt aan voor zaken die betrekking hebben op de
leefbaarheid. Dit kan iemand van de deelgemeente zijn die bekend is met wie er bij
de andere partijen op dit punt aanspreekbaar is
- Houdt de te slopen woningen zo lang mogelijk bewoond, b.v. door tijdelijke
verhuur aan studenten
- Houdt zo lang mogelijk de schijn van bewoning op, door in de woningen vitrage op te
hangen en in het zicht lopende beschadigingen als glasbreuk snel te repareren.
- Stel adequate beveiliging in, die qua intentie kan variëren, afhankelijk van de fase
in het herstructureringsproces.
- Betrek werkzoekende bewoners uit de buurt bij de beveiliging en mogelijk
voorbereidende werkzaamheden, zoals het demonteren van her te gebruiken
producten
- Indien de schijn van bewoning niet meer is op te houden, dan zo effectief mogelijk
de toegangsopeningen tot de woningen afsluiten. Door dit te doen met
herbruikbare cassettes, blijft de milieubelasting van die ingreep beperkt.
Bovendien blijkt de inbraakwerendheid van deze manier van dichtzetten hoog.
Door ook te werken met stalen deuren, kunnen de woningen na het sluiten nog
geopend worden, b.v. voor het afsluiten van de nutsvoorzieningen en voor het
demonteren van nog bruikbare producten.
- Indien alle bewoners vertrokken zijn, plaats bouwhekken om het complex en start
de sloop zo snel mogelijk. Dat betekent dat de sloopvoorbereiding dan al afgerond
moet zijn.
- Houdt de periode tussen sloop en start nieuwbouw zo kort mogelijk. Lukt dat niet,
voorkom dan dat het gebied gebruikt wordt als vuilstortplaats.
‐ Verwijder al het sloopafval
‐ Richt het terrein in, b.v. door gras in te zaaien of speelvoorzieningen te
plaatsen
‐ Houdt het terrein schoon. Vuil trekt vuil aan.
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12.

Werkgelegenheid en inschakelen kansarmen

Het begrip werkgelegenheid heeft in het kader van het Duurzaam Slopen meerdere kanten:
‐ Duurzaam slopen is arbeidsintensief en schept daardoor werkgelegenheid en in een tijd
dat de werkloosheid weer toeneemt.
‐ Het betreft hoofdzakelijk werk waarbij weinig eisen aan het opleidingsniveau worden
gesteld, maar biedt wel de gelegenheid om bouw-gerelateerde werkervaring op te doen.
De verwachting is, dat indien deze werkervaring onder begeleiding wordt uitgevoerd,
er een mogelijke doorstroom naar de bouwsector mogelijk is.
‐ Duurzaam slopen is arbeidsintensief en de factor arbeid is in Nederland relatief duur.
Loonkosten zijn dan ook een belangrijke kostenpost in de vergelijking van de kosten
voor duurzaam slopen, versus traditioneel slopen. Inschakelen van gesubsidieerde
arbeid, zou de financiële haalbaarheid ten goede komen.
Deze overwegingen pleiten al vanaf de start van het project voor het inschakelen van
personeel dat, om wat voor rede dan ook, de aansluiting met de reguliere arbeidsmarkt
heeft gemist en die daarom in aanmerking komen voor aangepast werk en extra
begeleiding, gericht op het alsnog vinden van die aansluiting. Vanuit de Wet Inschakeling
langdurig Werkzoekende (WIW) en het Besluit In- en Doorstroombanen (I-D banen) zijn
subsidies beschikbaar.
Werkgelegenheid en producthergebruik
Het demonteren, reviseren en weer hergebruiken van onderdelen uit sloopprojecten is
arbeidsintensief. Het demonteren moet met beleid gebeuren, ter voorkoming dat de
producten alsnog beschadigen. Vervolgens moeten de producten handmatig uit de
woningen gehaald worden en getransporteerd naar de hergebruikorganisatie. Het transport
moet zo gebeuren dat er tijdens het vervoer geen breuk en beschadigingen optreden.
Hetzelfde geldt voor het uitladen, reviseren en op voorraad houden.
In principe is het werk te omschrijven als ongeschoold werk.

Na een inventarisatie blijken in Rotterdam een groot aantal instanties actief te zijn om
mensen die nu uitgesloten zijn van de arbeidsmarkt, alsnog aan werk te helpen. Deels zijn
het organisaties die concreet activiteiten verrichten waarbij de doelgroep wordt
ingeschakeld, deels zijn het organisaties die initiatieven ondersteunen gericht op het
inschakelen van de doelgroep.
Voor het duurzaam slopen betekent dit dat:
‐ onderdelen van het werk uitbesteed kunnen worden aan organisaties die mensen uit de
doelgroep inschakelen.
‐ mensen uit de doelgroep via bemiddelende organisaties ingehuurd kunnen worden
‐ er ondersteuning mogelijk is om een nieuwe organisatie op te tuigen, die gebruik gaat
maken van mensen uit de doelgroep
Om tot passende organisatiestructuur en werkverbanden te komen is een bijeenkomst
georganiseerd met partijen die een rol kunnen spelen in het duurzaam sloopproces,
met inschakeling van kansarmen op de arbeidsmarkt. Die bijeenkomst is
georganiseerd, samen met SBAW, een organisatie die nieuwe
initiatieven/bedrijvigheid ondersteunt waarmee ook ideële doelen worden
nagestreefd. Het verduurzamen van het sloopproces en de inschakeling van
kansarmen op de arbeidsmarkt past daarin.
Genodigden voor de bijeenkomst waren:
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Buurtbeheerbedrijf
Ontwikkelingscentrum Maatschappij en Ondernemen
SBAW, bureau voor projectontwikkeling
Portefeuillehouder Welzijn, Samenlevingsopbouw, Werk en Economie deelgemeente
Prins Alexander
‐ Multibedrijven Rotterdam
‐ Roteb
‐ BV Aanbouw
‐ SWA, Dynamo & Back a track
‐ SWD (sociale werkplaats)
‐ Raad voor de Kinderbescherming
Voorzover partijen niet aanwezig konden zijn, is daar later mee gesproken.
Tijdens de bijeenkomst zijn enerzijds de ideeën over duurzaam slopen en een
hergebruikorganisatie gepresenteerd en anderzijds konden de aanwezige organisaties
aangeven hoe zij een rol zouden kunnen spelen in het duurzaam slopen in Rotterdam.
De partijen werden daarna in de gelegenheid gesteld om ook schriftelijk een
aanbieding te doen.
Uit de bijeenkomst en de schriftelijke reacties kwamen verschillende opties naar
voren:
‐ Diverse organisaties konden personeel aanbieden dat voldeed aan het criterium
‘kansarm op de arbeidsmarkt’.
‐ Een aantal organisaties was is staat om de hele organisatie van de
hergebruikorganisatie op zich te nemen, als een nieuwe activiteit voor hun
organisatie
‐ Om mensen uit de doelgroep ervaring op te laten doen, werden ook stagiaires
aangeboden, voor stageplaatsen bij corporaties of sloopbedrijven.
Vanuit het onderzoek naar afzetmogelijkheden van hergebruikproducten was eerder
geconcludeerd dat zowel het demonteren, als het terugleveren op een professionele
wijze zou moeten gebeuren. Daarom zijn de aanbiedingen geselecteerd op het hebben
van ervaring, zowel in de bouw, als met het inschakelen van de beoogde doelgroep en
op de professionaliteit.
Op basis van de combinatie van die twee criteria zijn de plannen voor een
hergebruikorganisatie verder uitgewerkt met Roteb/ Multibedrijven. Twee
professionele bedrijven, die qua expertise, personeel en materieel, goed in staat
moeten zijn de hergebruikorganisatie vorm te geven.
Roteb Service, een bedrijfsonderdeel van de Rotterdamse gemeentereiniging. Zij zijn al
actief op het gebied van hergebruik van consumentenartikelen. Onderdeel van Roteb
Service zijn de kringloopwinkels ‘Piekfijn’. Vanuit een centraal depot worden producten
ingezameld, gecontroleerd op kwaliteit en zonodig gerepareerd en vervolgens verkocht via
drie Piekfijnwinkel. Bij dit proces worden ook mensen uit de doelgroep ingeschakeld.
Daarnaast beschikt de Roteb over het materieel om de producten te transporteren en heeft
het ervaring met milieu-eisen, als het gaat om het omgaan met afval en met
reinigingsmiddelen.
Multibedrijven heeft een afdeling die reeds voor corporaties woningen ontmantelt, maar
ook allerlei bouwkundig werk verricht. Multibedrijven is er op gericht om kansarmen op de
arbeidsmarkt en mensen met een handicap, voor de werkzaamheden in te zetten. Door
professionele begeleiding wordt er naar gestreefd om mensen door te laten stromen naar de
reguliere bouw.
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Voor specifiek de doorstroming naar de bouwsector, participeert een vertegenwoordiger de
sectorkamer Bouw van het Platform Arbeidsmarktbeleid Rijmond in het
voorbereidingsproces en de begeleidingscommissie voor de hergebruikorganisatie.
Werkgelegenheid en materiaalhergebruik
Ook het selectief slopen en mogelijke voorbewerkingen voor secundaire grondstoffen is
arbeidsintensiever dan het traditioneel slopen. Hier is echter sprake van zwaar werk, veelal
uitgevoerd met behulp van mechanische hulpmiddelen en dient het werk aan allerlei
veiligheidseisen te voldoen.
Toch zou ook hier ruimte moeten zijn voor het inschakelen van kansarmen op de
arbeidsmarkt.
Om sloopbedrijven te stimuleren om mensen uit de doelgroep tewerk te stellen, geldt in
Rotterdam de zogenaamde ‘5 % regeling’. Bij gemeentelijke opdrachten wordt de
opdrachtnemer verplicht om 5% van de in te zetten menskracht, in te vullen met langdurig
werkzoekenden. Sloopwerken in opdracht van de gemeente (OBR) uitgevoerd, dienen van
deze regeling gebruik te maken. De verplichte 5 % regeling wordt daartoe opgenomen in
het bestek.
Corporaties, die ook een belangrijke sloopopdrachtgever zijn, kennen zo’n regeling niet. In
het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen en het willen scheppen van
werkgelegenheid, zouden corporaties zo’n regeling wel kunnen hanteren. Voor slopers zou
daarmee de regeling bijna standaard voor al hun sloopopdrachten gaan gelden, waardoor
het inschakelen en begeleiden van langdurig werkzoekenden, een standaard onderdeel van
het personeelsbeleid kan worden.
Het hanteren van de 5% regeling, te koppelen aan het inzetten van de mensen voor het
duurzaam slopen is als aanbeveling voor de corporaties geformuleerd.
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13

Verankering van Duurzaam Slopen

Aan het verankeren van het begrip Duurzaam Slopen in Rotterdam is gewerkt langs
verschillende wegen:
‐ Analyseren of duurzaam slopen via gemeentelijke of landelijke voorschriften is op
te leggen
‐ Mogelijkheden onderzoeken of sloopopdrachtgevers het standaard op willen
nemen in hun sloopbestekken
‐ Informeren/ stimuleren van potentiële betrokkenen
‐ Betrekken van partijen in werkgroepen en begeleidingscommissie
‐ Voorlichtings- en discussiebijeenkomsten met uitvoerenden
‐ Publiceren in vakbladen
‐ Presentaties op congressen
Analyseren of duurzaam slopen via gemeentelijke of landelijke voorschriften is op te
leggen
Binnen de gemeente Rotterdam is het dS+V die de sloopvergunningen verlenen en is
het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR) een grote sloopopdrachtgever.
De sloopvergunningen worden verleend conform de model bouwvergunning. Er zijn
voorschriften in opgenomen t.a.v. het aantal te scheiden fracties. Vooralsnog ziet de
betreffende afdeling van de gemeente geen aanleiding om extra eisen te stellen om het
duurzaam slopen te verplichten. Het past niet in het streven van meer dereguleren en
bovendien kan elke sloopopdrachtgever in haar bestek zelf eisen t.a.v. duurzaam
slopen opnemen.
Ook landelijk wordt er geen aanleiding gezien om meer eisen te stellen aan het slopen
om daarmee het duurzaam slopen te bevorderen. Het landelijk Afvalbeheer Plan is
sinds maart 2003 van kracht. Voor de afzonderlijke materiaalstromen zijn al
minimumstandaards vastgesteld. Prikkels om het slopen nog duurzamer te maken,
zouden verder uit de markt moeten komen. Ofwel door opdrachtgevers die het
opnemen in het bestek, ofwel door industrieën die financieel voordeel zien in het
duurzaam slopen.
De in ontwikkeling zijnde AMvB Slopen moet een uniforme regelgeving voor het
slopen opleveren, waarop lokaal verder geen aanvullende eisen gesteld kunnen
worden.
Mogelijkheden onderzoeken of sloopopdrachtgevers het standaard op willen nemen
in hun
Sloopbestekken
WoonbronMaasoevers heeft de weg gekozen van onderzoeken, pilotprojecten, naar
verankeren in het beleid. Daarbij is het vooral het MT van Hoogvliet dat daarin een
voortrekkersrol vervult. De beslissingen voor het uitvoeren van pilotprojecten met
daarbij mogelijk extra kosten, worden genomen door het MT.
Woningbouwvereniging de Nieuwe Unie, die participeert in de
begeleidingscommissie van het onderzoek, heeft op basis van de eerste resultaten bij
WoonbronMaasoevers, gekozen voor een directe insteek op beleidsniveau. Na een
presentatie voor het MT, is een beleidsnota opgesteld. Daarin wordt voorgesteld om in
het vervolg duurzaam te gaan slopen, te beginnen met een aantal proefprojecten. De
beleidsnota, die moet zorgen voor het draagvlak binnen de organisatie, wordt eind
2003 in de directie van de Nieuwe Unie besproken
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Informeren/ stimuleren van potentiële betrokkenen
‐ Presentatie voor MT WoonbronMaasoevers 12 februari 2002
‐ Workshop Rotterdamse corporaties 18 september 2002
‐ Presentatie en discussie met sloopafdeling OBR 9 juli 2002
‐ Presentatie voor het MT van de Nieuwe Unie 2 juli 2003
‐ Presentatie voor team Multibedrijven / Roteb 13 juni 2003
‐ Werkgelegenheid Duurzaam Slopen, bij SBAW 27 april 2003
‐ Presentatie voor medewerkers Prov. Zuid Holland 3december 2003
‐ Participeren in begeleidingscommissie voor actualisatie Nationaal Pakket
Duurzaam Bouwen, onderdeel hergebruik, SBR maart 2003
Betrekken van partijen in werkgroepen en begeleidingscommissie
‐ Werkgroep Producthergebruik (voor samenstelling zie bijlage 4)
‐ Werkgroep Materiaalhergebruik (voor samenstelling zie bijlage 4)
‐ Werkgroep Sloopmaterialenbank (voor samenstelling zie bijlage 4)
Voorlichtings- en discussiebijeenkomsten met uitvoerenden
‐ Presentatie voor medewerkers WoonbronMaasoevers Hoogvliet 28 februari 2003
‐ Workshop Werkgelegenheid Duurzaam Slopen, bij SBAW 27 april 2003
‐ Presentatie bij Kenniscafé Convide 22 mei 2003
Publiceren in vakbladen
‐ Opstellen brochure Duurzaam Slopen krijgt toekomst en spaart toekomst
(WoonbronMaasoevers 2003)
‐ Artikel in het blad Gebouwbeheer
‐ Artikel in blad Duurzaam Bouwen
‐ Artikel Duurzaam Slopen voor de WEKA/VIBA themagids 'Handreiking
Duurzaam Renoveren' (komt voorjaar 2004 uit)
Presentaties op congressen
‐ Presentatie Duurzaam Slopen Viba lezingendag 17 januari 2002
‐ Presentatie Bouwrai SRVKG 16 maart 2002
‐ Presentaties op de Dubodag 2002 (Eveline Boels, Frans de Haas, Herman Jansen)
‐ Presentatie op Nationaal Sloopcongres TU Delft 15 april 2003
‐ Presentatie op Bulgarian-Dutch Seminar on Sustainability op 15 december 2003
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Producteninventarisatielijst

1
2
3
4
5

1
2
3
4

opmerkingen

% uitval

Datum opname

gebreken

Door:

kwaliteit

Huisnummer

afwerking

afmetingen

materiaal / type

Woning type

aantal

Project:

montagemethode

Bijlage 1.

kozijnen
kozijnen
kozijnen
kozijnen
kozijnen
buitendeur voor
buitendeur achter
binnendeuren
keukenblok
keukenkasten
aanrechtblad
wastafel
wastafelkraan
toilet
stortbak
douche garnituur
wasmachinekraan
groepenkast
CV moederhaarden
radiatoren
radiatoren
radiatoren
radiatoren

WoonbronMaasoevers / de Haas & Partners / IPSV

Plan van Aanpak Duurzaam Slopen Rotterdam, november 2003

73

Bijlage 2. Materialeninventarisatielijst
Materialeninventarisatie tbv sloopbestek. Projectnaam:
Opdrachtgever:
Bouwjaar:
Jaar renovatie/verbetering:
Soort ingreep:
Stabu Bouwelement
Uitvoering
6 Verduurzaming hout
12 Bodembedekking kruipruimte
zand, folie, beton
14 Buitenriolering
gres, beton, PVC
15 Bestrating
betontegels, keramische klinkers, asfalt
17 Buitenberging
hout, metselwerk, beton
17 Privacy-scherm
verduurzaamd hout, metselwerk, hardhout
17 Tuinafscheiding
verduurzaamd hout, metselwerk, hardhout
20 Funderingspalen
hout+oplangers, beton, lengte…….
30 Binnendeuren
karton met hardbord, naaldhout, multiplex
30 Binnenkozijnen
naaldhout, staal, aluminium, hardhout
30 Voordeuren (met glas)
naaldhout, verduurzaamd hout, hardhout, multiplex
30 Keukendeur (met glas)
naaldhout, verduurzaamd hout, hardhout, PVC
30 Buitenkozijnen, raam
naaldhout, verduurzaamd hout, hardhout, PVC, aluminium
30 Onderdorpel binnendeur
beuken,
30 Raamdorpels
keramisch, prefab beton, aluminium, kunststeen
30 Vensterbanken
keramische tegels, kunsthars, hout
31 Gevelbekleding
verduurzaamd hout, multiplex, trespa,
32 Balustrade / leuning binnen
naaldhout, staal, aluminium, hardhout
32 Balustrade / leuning buiten
naaldhout, staal, aluminium, hardhout
32 Trap binnen
naaldhout, hardhout, staal
32 Trap buiten
beton, staal
33 Bedekking hellend dak
keramiosche pannen, betonplannen, bitumineuze leien
33 Bedekking plat dak
bitumen, PVC, mastiek, zink
33 Bevesting platdakbedekking
grind, mechanische, verlijmd
34 Beglazing
enkel, dubbel
34 Zetten glas
droog, halfdroog, nat
35 Onderdorpel badkamerdeur
hardsteen, tegels, kunststeen, granito
36 Naadafdichting
steenwol, kit, PUR
36 Plastische kit
40 Afwerking buitengevenisolatie
keramische tegels, mineraal stucwerk, kunststofstucwerk
40 Pleisterwerk
gips
41 Vloertegelbevesting
mortel, lijm
41 Wandtegelbevesting
mortel, lijm
42 Vloer badkamer en toilet
granito, tegels, polyester, PVC
42 Dekvloer
zandcement, gips
44 Beplating wanden en plafondsysteem gipsplaat, spaanplaat, multiplex
44 Frame wanden/ plafondsystemen
staal, naaldhout
45 Aftimmerwerk binnen
naaldhout, hardhout, spaanplaat, multiplex
45 Aftimmerwerk buiten
naaldhout, multiplex, trespa,
46 Muurverf binnen
46 Muurverf buiten
46 Schilderwerk houtwerk binnen
46 Schilderwerk houtwerk buiten
46 Schilderwerk staal
46 Voorbehandeling muren
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Materialeninventarisatie tbv sloopbestek. Projectnaam:
Opdrachtgever:
Bouwjaar:
Jaar renovatie/verbetering:
Soort ingreep:
Stabu Bouwelement
Uitvoering
47 Aanrechtblad
granito, RVS, kunsthars
47 Keukenblok
multiplex, spaanplaat
48 Behangwerk
papier, vynyl
48 Vloerbedekking
linoleum, tegels, vinyl
50 Dakgoten
hout+zink, zink, PVC
50 Gootbekleding
zink
50 Hemelwaterafvoer
zink, staal, PVC
51 Riolering
gres, beton, PVC
52 Waterleiding
koper, staal, inbouw/opbouw
53 Kranen en toebehoren douche
53 Toiletcombinatie
duoblok, hoogreservoir, laag reservoir
60 Leidingisolatie
PUR, kurk,
haard, …..gevelkagels, moederhaard, staande ketel, hangende ketel,
60 Verwarmingsinstallatie
combiketel, open/gesloten
60 radiatoren
type, aantal afmetingen
60 radiatorknoppen
aan/uit, thermostatisch
60 CV leidingen
staal gelast, staal knelfittingen, koper, inbouw/opbouw
60 Warmwatervoorziening
geiser, el. boiler, indirecte boiler
70 Electrische leidingen
staal, PVC
70 El. schakelmateriaal
inbouw/ opbouw
70 Stoppenkast
wel/niet lekschakelaar, aantal groepen………
21-25 Vloer balkon en galerij
hout, staal, prefab beton, gietbeton
21-25 Beganegrond vloer
keramische elenten, betonelementen, massief, hout
21-25 Verdiepingsvloer
hout, betonelementen, gietbeton
21-25 Woningscheidende wanden
KZS, baksteen, gasbeton, prefabbetonelementen, gietbeton
21-25 Buitenspouwblad
hout, beplating, metselwerk, beton
21-25 Constructie hellenddak
vuren balken en dakbeschot, doospaneel
21-25 Constructie platdak
vuren balken en dakbeschot, prefab beton, gietbeton
21-25 Dakvorm
plat, hellend, combinatie
21-25 Binnenspouwblad
KZS, gipsblokken, baksteen, gasbeton, stijl- en regel gipsplaten
21-25 Binnenwanden
KZS, gipsblokken, baksteen, gasbeton, stijl- en regel gipsplaten
21-25 Isolatie bg
steenwol, glaswol, PS, PUR
21-25 Isolatie gevel
steenwol, glaswol, PS, PUR
21-25 Isolatie hellend dak
steenwol, glaswol, PS, PUR
21-25 Isolatie platdak
steenwol, glaswol, PS, PUR, kurk
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Bijlage 3: Kostenindicatie hergebruikproducten Baarsweg

26
200
3
50
20
21
26
26
5
12
26
26
26
26
26
26
26
26
26
52
15
9
20
110
26
260

20%
50%
0%
20%
30%
20%
20%
10%
10%
20%
30%
20%
20%
50%
20%
30%
30%
50%
20%
50%
20%
20%
20%
30%
30%
40%

21
100
3
40
14
17
21
23
4,5
9,6
18
21
21
13
21
18
18
13
21
26
12
7,2
16
77
18
156

Voordeur
Binnendeur
Portiek deur
Kozijn A
Kozijn C
Kozijn D
Kozijn E
Kozijn H
Kozijn J
Kozijn K
Wastafel
Wastafelkraan
Douche-kraan
Douchekop/ Wasmachinekraa
WC
Stortbak +
Keukenblok
Keukenkraan
Keukenkastje
Geiser
Boiler
CV moederh. /
Radiator middel
Groepenkast
Schakelmateriaal

25
15
35
30
45
40
30
10
10
30
20
30
25
12
9
35
15
60
30
15
20
10
20
3
9
2
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Arbeidskosten per stuk (€
16,00 per uur)

Opslagbehoefte per j. per st.

0,09
4,23
0,05
2,16
0,09
4,23
0,40 19,00
0,40 19,00
0,40 19,00
0,27 12,83
0,48 22,80
0,48 22,80
0,48 22,80
0,06
2,85
0,00
0,20
0,00
0,22
0,00
0,10
0,00
0,10
0,08
3,85
0,02
0,95
0,72 34,20
0,00
0,20
0,18
8,55
0,02
0,90
0,16
7,60
2,24 106,40
0,20
9,50
0,01
0,44
0,00
0,05

35% van nieuwwaarde

5
5
5
30
45
30
30
10
10
30
10
1
1
1
1
10
2
30
1
4
4
4
15
8
1
1

8,00
4,00
8,00
12,00
16,00
12,00
12,00
8,00
8,00
12,00
5,33
4,00
2,40
1,33
1,07
4,00
1,60
16,00
2,67
0,80
5,33
4,00
10,67
4,00
5,33
0,53

excl. btw

kostprijs totaal

30
15
30
45
60
45
45
30
30
45
20
15
9
5
4
15
6
60
10
3
20
15
40
15
20
2

m2

inkoop nieuw

min.

Totale kosten met 1 jaar
opslag

mi excl.

Ruimtebehoefte per stuk

Revisie en reiniging

Uitladen en opbergen

Tijd demonteren per stuk

aantal herbruikbaar

% uitval

Aantal totaal

Baarsweg 71 - 123 (prijzen in €)
Product

Directe kosten per stuk (€
16,00 per uur)

(prijspeil 2002)

incl

incl

incl btw

incl btw

8,00
24,07
5,33
13,67
10,67
27,24
16,00
55,93
24,00
70,21
18,67
59,10
16,00
48,58
5,33
43,00
5,33
43,00
16,00
60,45
8,00
19,26
8,27
14,83
6,93
11,37
3,47
5,83
2,67
4,56
12,00
23,62
4,53
8,43
24,00
88,30
8,27
13,25
5,07
17,16
6,40
15,04
3,73
18,25
9,33 150,42
2,93
19,56
2,67
10,05
0,80
1,64

45,00

68,00
48,00
48,00
3,60
9,50
45,00
27,00
225,00
48,00
23,00
245,00
860,00
113,00
1,80

500,67
1.367,29
81,73
2.237,20
982,94
992,94
1.010,50
1.006,17
193,49
580,34
350,50
308,56
236,43
75,73
94,76
429,86
153,41
1.147,87
275,56
446,05
180,44
131,38
2.406,66
1.505,79
182,83
256,34
17.135,43

1.575,00

433,16
349,44
349,44
16,38
69,16
286,65
171,99
1.023,75
349,44
209,30
1.029,00
4.816,00
3.045,35
98,28
13.822,34
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Bijlage 4. Kostenindicatie duurzamer recyclen
(prijspeil 2002)

Materialen
hergebruik
€ /ton
Gewapend beton
constructiedelen
Baksteen
experimenteel
Kalkzandsteen
niet
B2 blokken
niet
Hollithbeton
niet
Bimsdrijfsteen
niet
Sinteldrijfsteen
niet
Hard PVC
als kozijn
Dubbelglas
met kozijn
enkelglas
met kozijn
PUR
PS
Steenwol
Glaswol
Eterniet Glasal (asbest)
verboden
Bitumineuze dakbedekking
Dakgrind
Hout A
balken/ vloerdelen
Hout B
Hout C
Staal
stalen profielen e.d.
Non ferro
prijzen indicatief en exclusief btw en transport
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afvalverwerking
traditioneel
menggranulaat
menggranulaat
menggranulaat
menggranulaat
beperkt
beperkt
beperkt
storten
met B&S
met B&S
verbranden
verbranden
met B&S
met B&S
verpakken
storten
menggranulaat
verbranden
verbranden

€ /ton
5,20
5,20
5,20
5,20
5,20
5,20
5,20
130,00
130,00
130,00
130,00
130,00
130,00
130,00
100,00
121,00
5,20
45,00
68,00
68,00

hoogwaardiger
recycling
beton granulaat
metselgranulaat
metselgranulaat
metselgranulaat

€ /ton
5,20
5,20
5,20

retoursysteem
retoursysteem
retoursysteem

45,00
18,00
-3,40

retoursysteem

180,00

vernietigen
experimenteel
wassen en retour
spaanplaat

18,00
45,00

sececundaire grondsto -32,00
sececundaire grondstof
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Bijlage 5: Werkgroepen en geïnterviewde personen
Werkgroep Producthergebruik (onderzoek begeleidingscommissie)
E. Boels
WoonbronMaasoevers (voorzitter)
C. Reit
Directeur WoonbronMaasoevers
M. Heijenen
Vestia Rotterdam Hoogvliet
R. de Konink
Vestia Groep Rotterdam
C. Noteboom
de Nieuwe Unie
H. Jansen / J. Tielen
Stichting Alexander Helpt Roemenië
J. van Uffelen
Roteb
P. Graanoogst
Roteb / Multibedrijven
R. Bitterlich
Platform Arbeidsmarktbeleid Rijnmond
A. Roovers / R. Becqué
OBR
H. Kasmi
SBAW
F. de Haas
de Haas & Partners (onderzoek)
Werkgroep Materiaalhergebruik
E. Boels
J. Anton
A. Roovers / R. Becqué
B. Oosterom
H. Oranje
F. de Haas

WoonbronMaasoevers (voorzitter)
Directeur Convide vastgoedontwikkeling
OBR
Gemeentewerken Rotterdam
Demontage en Sloopwerken
de Haas & Partners (onderzoek)

Werkgroep Sloopmaterialenbank
R. Becqué
J. Huber
A. Klok
B. Oosterom
W. Schoneveld
F. de Haas

OBR / DUMEO (voorzitter)
van Mensvoort Veghel bv / BABEX
Aannemingsbedrijf JBK bv / BABEX
Ingenieursbureau Gemeente Rotterdam
secretaris BABEX
de Haas & Partners (onderzoek)

Geïnterviewd
R.J. van Bochove
Stichting Recycling VKG
F. Bol
ISOGRAN (hergebruik steenwol)
F.H. Bottelier
voorzitter BABEX
G. Curtessi
OBR/PIR
J. Dekker
dS+V Rotterdam
A. Eekhof
Rotterdamse Bond van Volkstuinders
R. H. Gort
Bouwcarrousel bv
C. Hendriks
TU- Delft
J.B.M. Hofstede
Hofstede Sloopwerken
A. Hol
Vereniging van Sloopaannemers
G. Janssen
Branchevereniging Mobiele Recycling
J. Jongert
Recyclicity
W. Klapwijk
AVR Rozenburg
R. Krul
Portefeuillehouder Deelgemeente Prins Alexander
A. van Nes
Directeur Publiekstaken Roteb
F. Oranje
Oranje Sloopwerken bv (bestuurslid BABEX)
J. Penning
Sita (Terlouw)
R. Scherpenisse
Directeur WoonbronMaasoevers
S. Slegterhorst
VROM/DGM/SAS
K. Timmer
Buurtbeheerbedrijf Spijkvliet bv
Directie
Komu Vlaardingen
Diverse medewerkers van WoonbronMaasoevers Hoogvliet
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