
 

Van Duurzaam Slopen naar Circulair Bouwen 

 

Duurzaam slopen als basisvoorwaarde voor 

circulair bouwen 

 

 

Voor : Seminar Circulair Bouwen 

Door : Edwin Zoontjes (VERAS) 

Datum : 10 september 2015 
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Wat gaan we bespreken? 

- Kennismaking met VERAS 

- Afzet sloopmaterialen: toen en nu 

- Duurzaam slopen: wie zijn de partners? 

- Duurzaam slopen: de instrumenten 

- Voorbeelden van hoogwaardiger hergebruik van 

sloopmaterialen 

- Vragen en afsluiting 

 



VERAS,  bouwt aan slopen!  

 

•  Branchevereniging voor sloopaannemers en asbestverwijderaars 

• Circa 90 leden verspreid over Nederland en 30 donateurs 

• Doelstellingen en activiteiten 

• belangenbehartiging slopen en asbestverwijdering 

• bevorderen kwaliteitsniveau branche (alle schakels in keten) 

• imagoverbetering 

• informatievoorziening en ledenservices 

 

 Dossiers: milieukundig & duurzaam slopen, asbestnormen, 

arbeidsomstandigheden, opdrachtgever- & opdrachtnemerschap, 

beroepsopleidingen, hergebruik sloopmaterialen, ………………..  

 

 



Afzet sloopmaterialen: toen en nu  

 

 

 

•  Toen: voorkomen dat afval wordt gestort 

 

• Nu: focus op zo hoogwaardig mogelijk hergebruik 

• Stoffeninventarisatie 

• Afzet: de markt doet zijn werk, tenzij…. 

• Verbrandingsbelasting 



 

Duurzaam slopen: wie zijn onze partners? 

 

 

1. Overheid 

 

2. Afnemers 

 

3. Sloopaannemers 

 

4. Opdrachtgevers 



Duurzaam slopen: wie zijn onze partners? 

 

• De overheid 

 

-> Bouwbesluit: gescheiden houden van onderstaande 

sloopmaterialen: 
– a. als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen als bedoeld in hoofdstuk 17 van de afvalstoffenlijst 

bedoeld in de Regeling Europese afvalstoffenlijst, voor zover deze stoffen niet in de 
onderdelen b tot en met j van dit lid zijn opgenomen; 

– b. teerhoudende dakbedekking, al dan niet met dakbeschot; 

– c. teerhoudend asfalt; 

– d. bitumineuze dakbedekking, al dan niet met dakbeschot; 

– e. niet-teerhoudend asfalt; 

– f. vlakglas, al dan niet met kozijn; 

– g. gipsblokken en gipsplaatmateriaal; 

– h. dakgrind; 

– i. armaturen; 

– j. gasontladingslampen. 

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0013546/geldigheidsdatum_10-09-2015


 

Duurzaam slopen: de instrumenten 

 

 

# BRL SVMS-007 

 

# BREEAM Sloop en demontage 

 

 

-> Leidt duurzaam slopen tot circulair bouwen??? 

 



 

 

Voorbeelden van hoogwaardiger hergebruik 

van sloopmaterialen 

 

asbest tijdens slopen: BRL SVMS-007  

 

1 Beton (producten) 

 

2 Bitumineus dakafval 

 

3 Ramen en kozijnen 

 

4 Lampen en armaturen 

 

 

 

 

 

 



Afsluiting 

 

 

 

Vragen??? 

 

 

Dank voor uw aandacht!!! 

 

edwinzoontjes@sloopaannemers.nl  www.sloopaannemers.nl 

 

mailto:edwinzoontjes@sloopaannemers.nl
http://www.sloopaannemers.nl/

