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Invited : VIL & CAAAP

In ons streven naar het weerhouden van zuivere stromen bij de sloop van een bestaand gebouw, speelt de 
sloopinventaris een belangrijke rol.

Het leidt onder andere tot kostenbesparingen, zorgt voor minder discussies op de werf en verhindert 
ongelijke concurrentie.

Finaal garandeert het een sterker hergebruik van materiaalstromen en een betere recyclage.

In deze Community of Practice willen we samen onderzoeken hoe we het gebruik ervan kunnen stimuleren, 
welke informatie er minimaal in moet worden opgenomen, welke noden er zijn op vlak van opleiding 

enzovoort.

Prikbord

=> Ongoing activities
=> Update nodig ?

Nieuws:

Ideeën & prioriteiten

=> Beleid & kader
=> Praktijk
=> Innovatie, Tools & 
instrumenten
=> Andere

Prioriteiten :
=> Data : inzichten in 
kosten/baten, stromen
=> Logistiek & hubs
=> Hergebruik+ 
Recyclage- inventaris
=> Matchen van vraag en 
aanbod

Praktisch

=> Groep mag groter
=> Initiatief bij 
deelnemers

=> Bezoek nog 
moeilijk/onmogelijk -> 
Next time

=> Miro als backbone

 www.parksharing.nl

Parksharing Werflink is
hét online deelplatform
voor ieder bedrijf actief
in de bouwsector
Parksharing is de online
deelmarktplaats voor ondernemers om
ongebruikte bedrijfsmiddelen,
(rest)materialen, diensten en faciliteiten
te delen. Heeft u een vergaderruimte
beschikbaar, parkeerplekken te weinig,
pallets of tegels over, gebruikt u de
hoogw…

New table

Nederland heeft de ambitie gesteld om in 2050 volledig circulair te zijn. Daarnaast willen we 
in 2030 ons primair materiaalverbruik met 50% hebben verminderd. Voor de bouwsector, 
één van de meest vervuilende sectoren, heeft dit verstrekkende gevolgen. Om deze 
ambities te realiseren, zal de bouwsector aan de slag moeten met hernieuwbare biobased 
grondstoffen. Daarnaast is het van belang dat bestaande bouwmaterialen zo lang mogelijk 
in de kringloop blijven om waarde te blijven behouden. Concreet betekent dit dat bij 
nieuwbouw en/of renovatie gebruik moeten worden gemaakt van de bestaande voorraad. 
Gebruikte materialen zullen dus een nieuw leven vinden in nieuwbouw- en 
renovatieprojecten. De Metropoolregio Amsterdam is hier volop mee aan de slag en deelt 
graag bevindingen uit een recent onderzoek.

In opdracht van de Gemeente Amsterdam, MRA programma Circulaire economie, Schiphol 
Groep en Rijkswaterstaat heeft C- creators onderzoek gedaan naar bouwhubs die gebruikt 
worden voor het opslaan en bewerken van secundair materiaal. De achterliggende 
gedachte is dat er middels dit onderzoek wordt bijgedragen aan de verduurzamingsopgave 
die ons te wachten staat. In het derde kwartaal van 2020 zijn er een twintigtal interviews 
met experts, gemeenten en marktpartijen gehouden om deze verkenning uit te voeren. De 
resultaten van dit onderzoek en wat er nodig is voor het introduceren van bouwhubs wordt 
hieronder kort toegelicht.

In het onderzoek worden bouwhubs gedefinieerd als plekken waar secundaire 
materialen en producten worden beheerd die afkomstig zijn van sloop en renovatie in 
de regio, met het uitgangspunt om primair grondstoffengebruik te verminderen.
Wat kan je als bouwsector doen om grondstoffengebruik te verminderen? Allereerst zal er 
voldoende vraag en aanbod moeten worden gecreëerd. Ten tweede dient het aanbod 
goed te worden gedigitaliseerd zodat er inzicht is in vrijkomende materialen en de staat 
ervan. Ten derde dienen deze gedigitaliseerde materialen worden ontsloten op een online 
marktplaats zodat vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. In dit rapport is de rol 
die een bouwhub hierin kan spelen onderzocht.

Kernvragen van het onderzoek:
Hoe stimuleren we sectorbreed het gebruik van secundair materiaal?
Welke materialen lenen zich voor hergebruik?
Onder welke voorwaarden is een bouwhub interessant?

Bouw-/Sloop- Hubs : een goed 
idee ?

Stromen in een hub? Wie doet wat ?

Andere vragen en 
aandachtspunten

Next steps voor Platformen

ROL SOP BEREIK Deconstrutie- 
sector

ECONOMISCH 
aantrekkelijk maken?

Anticiperen? Bestek- teksten

KEY TAKEAWAYS TOP !

FLOP !

De volgende keer...

Community of Practice - Sloopinventaris & Urban Mining

Aanwezig (Steven Meersman)

Everaert- 
Cooreman

Andere vragen & 
ideeënpartijen die expert 

zijn om inventaris 
te maken : 

oplijsting nodig ?

mss al enkele 
objectieve criteria 

mee opnemen? (bv. 
losmaakbaar, bv. 
hanteerbaar, bv. 

commonly reused, 
...)

gezocht: 
aannemers die 

demontage 
(willen) doen

depot

kosten/baten 
in functie van 
type stenen

materialen- 
banken : 

buurman, 
leuven, ...

project 
BB ?

1

optie- 
posten

middelen 
vs. 

resultaat- 
verbintenis

vermarkting 
NIET bij 

aannemer 
opnemen ?

ja

ja, onderzoek 
moet gevoerd 
worden welke 

plaatsen er 
aangeboden 

kunnen worden.

Lokale besturen kunnen hier een 
rol spelen (zeker voor de kleine 

particuliere projecten): Zij 
hebben ruimte lokaal waar 

materialen worden opgeslagen, 
ze hebben zelf sowieso veel 

logistieke bewegingen, ze 
hebben kennis van de projecten 
die lopende zijn (vergunningen), 

...

extra 
partij

ja, inzameling van 
kritische 

(kosten/baten) 
hoeveelheid te 

recycleren 
materiaalstromen 
aan fabrikanten

zoveel 
mogelijk

kleine 
hoeveelheden 
sloophout uit 

eengezinswoni
ngen

ja, logistiek kan dit 
groot voordeel 

opleveren en de 
prijs drukken voor 

hergebruik of 
recyclage

wie kan 
ondersteunende 
expertise bieden?

wat met 
technische fiches 
(of alternatieven) 

> EPB, brandweer, 
elektrische 

keuringen, ...

tussenstop 
naar herbruik 
en eventueel 

recyclage

voorbeeld 
lastenboek 

voor 
architecten?Onderscheid 

maken tussen 
hergebruik en 

recyclage

Wil u meedoen aan 'Sloophubs' 
met VIL? (gebruikersgroep, cases, 
cofinancering) ?

wie is de 
investeerder, wie 

ziet hier een 
bussiness in? hoe 

vermarkten van de 
opgeslagen 
materialen

overheid die 
lokaal 

openbare 
terreinen 
voorziet

zowel recyclage 
(stromen bundelen 

die niet naar 
verbranding of 
gemengd afval 

mogen) als 
hergebruik

Aandacht voor 
onzuiverheden

extra partij 
(voor ontzorging 

van 
sloopaannemer)

Unilin heeft een 
hub te Willebroek

voor 
recycleerbaar 

hout

Tests om kwaliteit 
te bepalen en 
garanties te 
bieden van 

hergebruikte 
materiaal

kunnen IR. 
stabiliteit een 

controlefunctie 
opnemen voor 

constructieonderd
elen?

JA

Kurio - Dyka 
plastics? Harde 

plastic 
afleveren 

Temse
nog altijd 

transport NAAR 
hub nodig... 
(voor kleine 

stromen)

wie verantwoordelijk 
voor bieden van 

garanties (structureel, 
energetisch,..)

EXTRA PARTIJ: expert?

Ik wil op de 
hoogte gehouden 
worden. Everaert- 

Cooreman

project BB 
uiteengezet

de 
sloophubs

ik probeer zoveel 
mogelijk mee te 
doen, maar het 

worden allemaal 
veel uren....

PUR platen niet 
recycleerbaar en nog 
steeds worden deze 

gebruikt. Waarom? Er zijn 
nog studies die ze 

recycleerbaar maken.
Isabel - Everaert- Cooreman

Zeer benieuwd 
naar de 

platformen. En 
hun potentieel 

voor beter 
plannen

het vinden van 
soortgenoten / 

kennisdeling

momenteel 
veel eigen 

werk, weinig 
kopieerbaar

dat er (nog) geen 
live- meetings 

kunnen gebeuren

1

we merken een 
nood aan 

volgende stappen 
(zaken in praktijk 
brengen) vanuit 

de hele keten

Naast hubs moeten we ook 
inzetten op beter plannen 

nog voor sloop. 
Hergebruikinventaris kan 

dus beter zo vroeg mogelijk 
gemaakt worden en 

digitaal gedeeld worden.

demontaprocessen 
naast 

projectbestekken

nog veel vragen over hoe 
dit proces het beste kan 

georganiseerd kan worden
sensibilisering en 
communicatie zijn 

essentieel om dit anders 
denken over slopen ingang 

te doen vinden

veel op te volgen, veel 
dingen die op poten 
staan rond sloop en 
herbruik. Is er een 

goede 'nieuwsbrief' om 
mee te blijven met de 

algemene zaken?

sleutel zijn de 
technische 

kwaliteiten van de 
herbruikbare 

elementen. zijn ze 
bekend of niet?

bij het bespreken van 
digitale platformen zou 
het interessant zijn hun 
gebruiksdata te kennen 

(hoeveel bezoekers, 
deals afgesloten, ...)Is er een goede 

'nieuwsbrief' om mee te 
blijven met de algemene 

zaken? (omwille van 
tijdbesteding aan eigen 

projecten, maar wel veel 
interesse in dit alles)

set van criteria die 
bij SOP kan 

gevoegd worden  
om indicatie te 

geven voor 
hergebruik

rijke 
discussies

de kant van de 
aannemers erin 

kennen, wat zijn hun 
randvoorwaarden 
om er mee aan de 

slag te willen?

 opdrachtgevers 
die willen 

investeren in deze 
herbruiktrajecten

interessant 
topics en 

kennis

slopers, 
brekers 

laten 
spreken

en materialen 
matchmakers 

(RE- KUP, 
Buurman, ... )

https://circulairebouweconomie.nl/?s=bouwhub&id=5848

