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1

Inleiding
Dit rapport betreft het eindrapport van activiteit 1: “Circulaire ketens sluitend krijgen in de
Regio“, dat is uitgevoerd als onderdeel van het project “Circulaire toekomst Vrijkomende
Agrarische Bebouwing”. Dit project heeft tot doel de sloop van Vrijkomende Agrarische
Bebouwing economisch aantrekkelijk en duurzaam te maken door sloopmateriaal van
stallen lokaal te upgraden en geschikt te maken voor de bouw van nieuwe stallen (of
andere gebouwen/toepassingen). Het project bestaat uit 10 deelactiviteiten, die naast het
sluiten van ketens o.a. ingaan op het business waarde model, het inzetten van een digitale
marktplaats, circulair stalontwerp, onderzoek naar regelgeving en financiële stimulansen
en het berekenen van reductie van de CO2-emissies.
Door het sluiten van materiaalketens worden nieuwe economische dragers voor stoppende
boeren gecreëerd en een bijdrage geleverd aan de vermindering van de CO2-uitstoot en de
afvalberg. Daarnaast draagt het tijdig slopen van stallen bij het voorkomen van verrommeling van het platteland en voorkomen van criminaliteit, die op kunnen treden wanneer veel
ongebruikte stallen aanwezig zijn.
Voor activiteit 1 is gezocht naar agrariërs met vrijkomend agrarisch vastgoed. Van dit
vrijkomend agrarisch vastgoed zijn verschillende stallen geïnventariseerd, waarmee inzicht is verkregen in de vrijkomende materialen en de vrijkomende grondstoffenstromen.
Vervolgens is een brainstorm gehouden waarin nagedacht is over hergebruiksmogelijkheden en zijn gesprekken gevoerd met marktpartijen uit de regio om te verkennend wat de
mogelijkheden van het sluiten van ketens zijn.
Leeswijzer
In Hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de activiteiten die als onderdeel van activiteit 1 zijn
uitgevoerd. Hoofdstuk 3 bevat de inhoudelijke uitwerking van mogelijkheden om materiaalketens te sluiten.

Afb. 1.1 Projectpartners Circulaire toekomst VAB
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2

Overzicht activiteit 1

2.1

Selectie en inventarisatie stallen
Door O-gen, gemeentes in de regio en de heer A. Ruitenbeek van sloopmeters.nl zijn
agrariërs aangedragen die het voornemen hebben om één of meerder stallen te slopen.
Hierbij zijn verschillende stallen geselecteerd vanuit verschillende periodes, en voor
verschillende sectoren (pluimvee-, varkens- en koeienstal).
Van de geïnventariseerde stallen zijn de volgende rapporten opgesteld (toegevoegd in
bijlage A t/ m E)
A. P19-0241-109 Rapport materiaalinventarisatie Quick scan stallen
B.

P19-0241-061 Rapport materiaalinventarisatie Gelkenhorsterweg 3

C. P19-0241-062 Rapport materiaalinventarisatie Lage Valkseweg 147
D. P19-0241-063 Rapport materiaalinventarisatie Amersfoortseweg 271 Uddel
E.
2.2

P19-0241-064 Rapport materiaalinventarisatie Ruitenbeekweg 25

Organisatie brainstorm
Op 9 september is een brainstorm gehouden om na te denken over de hergebruiksmogelijkheden voor de verschillende vrijkomende materialen. Hierbij was een afvaardiging van
de projectpartners (G.G. van Beek en zn, Roseboom, O-gen, BOOT). Ook Susanne Bakkenist (interieurarchitect, Space Monkey) heeft als externe partij de brainstorm bijgewoond.
Een verslag van de brainstorm is toegevoegd in bijlage F.

2.3

Gesprekken marktpartijen
Met verschillende partijen in de regio is gesproken over hergebruik van materialen. De
uitkomsten zijn verwerkt in hoofdstuk 3, waarbij ook de inzichten uit de gesprekken zijn
opgenomen.
Tijdens het overleg van Circulair Foodvally, is bij de bijeenkomst van de Werkplaats bouw
op 31 januari 2020 een presentatie gegeven waarin een oproep is gedaan aan partijen om
samen te werken de ketens te sluiten. Deze oproep is herhaald bij de kennissessie die
BOOT organiseerde in het kader van de week van de Circulaire economie op 5 februari
2020.
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3

Uitkomsten per materiaal

3.1

Gebouw als geheel verplaatsen
Het hoogste niveau van circulariteit wordt gehaald door het gebouw in zijn geheel te
demonteren en op een andere locatie op te bouwen. Echter, dit is alleen haalbaar voor
stallen van maximaal circa 15 jaar oud.
Van de geïnventariseerde stallen bleek uit het gesprek met Peelen B.V. (het sloopbedrijf
dat de stallen aan de Lage Valkeseweg te Lunteren sloopt) dat voor hen alleen de stal uit
2012 interessant is om te verplaatsen. Zij hebben de mogelijkheden onderzocht en hadden een potentiele koper voor deze stal. Na het onderzoek en het uitrekenen van de
kosten voor verplaatsing bleken de kosten van verplaatsing iets lager dan nieuwbouw.
Echter, het kleine verschil in kosten van de stal woog voor de potentiele koper niet op
tegen de nadelen (minder garantie/hoger risico, en een net-niet ideale maat voor het
nieuwe gebruik). In Overijssel is DLV advies bezig met een project waarbij een nieuwe stal
is ontworpen op basis van materialen uit een vrijkomende stal. Tom Ploeger van DLV
advies heeft hierover een presentatie gegeven binnen het VAB project. Hij is erg enthousiast en zoekt naar meer agrariërs met een circulaire ambitie.
Roseboom heeft ervaring met het demonteren van agrarische gebouwen. Voor recente
loodsen en kapschuren hebben zij al een aantal keer een nieuwe bestemming binnen
Nederland gevonden, waarna het gebouw is gedemonteerd en verplaatst.
Direct hergebruik van stalinrichting
Stalinrichting voldoet vaak niet meer aan de huidige eisen wanneer stallen gesloopt worden. Op basis van de geïnventariseerde stallen en gesprekken met agrariërs is de verwachting dat stalinrichting die wel aan de eisen voldoet, vaak al door agrariërs wordt
verkocht. Het gesprek met HatchTech, een producent van broedmachines en faciliteiten
rondom het uitbroeden en opfokken van kuikens, bevestigt dit. Zij geven aan dat verkoop
van de totale inrichting van een kippen- of koeienstal interessant kan zijn, met name voor
de nieuwere stallen. Zij werken internationaal en zien ook kansen voor export van de
gebruikte stalinrichting. Dit vergt een internationaal netwerk en kennis van de lokale
markt in het betreffende land.

3.2

Beton
Het grootste volume materiaal van de stal bestaat uit beton. De mestkelders zijn gestort
in beton, wanden (deels) van beton en vaak ook vloeren en vloerroosters.
Betonnen prefab elementen
Wanneer prefab onderdelen van beton gemaakt zijn, zoals wandpanelen bij nieuwere
stallen, kunnen deze gedemonteerd worden. Ook betonnen vloerroosters kunnen mogelijk
worden hergebruikt. Een idee vanuit dat in een brainstorm naar voren kwam, is om betonnen vloerroosters te gebruiken als vervanging voor grasbeton tegels vanwege de openingen in de roosters, die waterinfiltratie in de bodem mogelijk maken. Dit moet nog verder
worden onderzocht.
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Bosch Beton levert en bouwt betonnen sleufsilo-elementen en vloerplaten voor de agrarische markt. Bosch beton is bezig met het ontwikkelen van een marktplaats voor vrijkomende sleufsilo-elementen.
Betongranulaat
Voor hergebruik van beton is in de Regio Food Valley het betonconvenant ondertekend,
door gemeentes en marktpartijen1. Het doel van het convenant is om beton hoogwaardig
opnieuw in te zetten. In eerste instantie door gebruik van betongranulaat als grindvervanging (fractie ca 16-32 mm). Dit is technisch mogelijk en wordt landelijk regelmatig in
lagere percentages gedaan voor verschillende toepassingen.
De grove fractie heeft in de huidige situatie al een marktwaarde. Lastiger is hergebruik
van de fijne fractie (0-16 mm), omdat de markt minder ver is met hergebruik van de fijne
fractie. De fijne fractie bestaat uit cement, vulmiddel en zand.
Circulair beton Foodvalley
In de regio is een initiatief gestart van marktpartijen om ook de fijne betonfractie hoogwaardig te kunnen hergebruiken. Dit doet Rooseboom in samenwerking met GBN en Van
de Kraats en Bouw. Zij willen een geavanceerde breker (C2CA technology) in de regio
zetten die de fijne fractie kan verwerken om uit de fijne fractie beton hoogwaardige
producten terug te winnen: circument (<0,2 mm), circuzand (< 4 mm) en circugrind (> 4
mm))2. De breker is innovatief en nog in ontwikkeling. GBN verwacht dat de breker in de
loop van 2020 operationeel is. Het VAB project kan een grote impuls aan hoogwaardig
betonhergebruik geven, als alle vrijkomende (schone) beton uit agrarische bebouwing
naar deze breker wordt gebracht.
Het beton uit mestkelders is mogelijk te veel aangetast (vervuild) om geschikt te zijn voor
hergebruik. Dit zou verder onderzocht moeten worden. Indien het niet geschikt is als
betongranulaat kan dit deel van het beton ingezet worden in menggranulaat.
Betongranulaat in infiltratievoorziening
De grove fractie betongranulaat kan mogelijk ook gebruikt worden in infiltratievoorzieningen (in plaats van lava) doordat het veel holle ruimte heeft. Bij deze toepassing is het
belangrijk dat het goed schoongespoeld is zodat het niet kan dichtslibben.
Visie marktpartij
Bosch beton is een betonfabriek in de regio Foodvalley. Zij maken beton met sterktes van
B70 tot B85. De voorwaarden die voor Bosch Beton zwaar tellen zijn de kwaliteit van de
beton en de zichtbaarheid. In het zichtwerk mag geen plastic of andere verontreinigingen
zichtbaar zijn. Bosch beton heeft interesse om samen met de keten verder te denken over
toepassingen en gebruik van beton uit de VAB. Ook G. van Beek en zn. wil de mogelijkheden onderzoeken om betongranulaat te gebruiken in prefab betonelementen voor nieuwe
stallen. Dikkenberg beton (een partner van Roseboom) gebruikt al granulaat in zijn beton
en heeft belangstelling om de betonketen verder te sluiten.

1

https://bouwcirculair.nl/het-netwerk/betonketens/betonketen-foodvalley/

2

https://www.c2ca-technology.nl/technology/
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In de regio is de betonketen Foodvalley actief, die onderdeel is van BouwCirculair. Binnen
deze keten zijn marktpartijen en overheden aangesloten met als doel de keten voor beton
te sluiten. Vanuit BouwCirculair zijn diverse instrumenten ontwikkeld, zoals een moederbestek dat gemeentes kunnen gebruiken om duurzaam beton in hun bestekken voor te
schrijven. Ook doen ze aan kennisontwikkeling en ketenoverleg.
3.3

Baksteen
Na beton is de grootste vrijkomende stroom die van metselwerk. Traditioneel wordt dit
ingezet als onderdeel van menggranulaat en gebruikt als fundatiemateriaal voor wegen.
Voor puur metselwerk zijn beperkt hoogwaardige toepassingen beschikbaar zijn. De
verschillende opties worden onderstaand toegelicht.
Bakstenen hergebruiken
Metselwerk kan losgebikt worden, waarna stenen als baksteen worden hergebruikt. Dit is
arbeidsintensief, en met name geschikt voor oude panden waar met kalk, -as, of kleimortelmortel is gebouwd. Dat is in stallen niet het geval. Een andere reden om geen stenen uit
stallen te kiezen is de geur van ammoniak3. Een andere optie is om het metselwerk te
verzagen en van de blokken een nieuwe muur te metselen. Dit is gedaan in het SUPERLOCAL project in Kerkrade4 met blokken van 40x40 cm. De maat van de blokken is gekozen
op basis van een maximaal handmatig verwerkbaar gewicht. Ervaring hierbij is, is dat dit
technisch goed mogelijk is, maar wel veel duurder is dan nieuwe bakstenen.
TNO heeft onderzocht dat bakstenen hergebruikt kunnen worden door ze te verhitten. Het
mortel springt dan los van de steen. Deze techniek werd in 2004 gepromoot, maar is
daarna niet verder gebruikt. Onduidelijk is wat de reden hiervoor is.
Metselwerk recyclen
Er zijn partijen die keramisch materiaal recyclen en daar nieuwe producten van maken,
zoals Stonecycling®. Zij geven aan al hun eigen gereguleerde afvalstroom te krijgen via
een netwerk van partners zoals Renewi. Ook Wienerberger kan stenen maken met een
percentage hergebruik. TNO heeft onderzoek gedaan naar ‘koudgebakken baksteen’ die
op lagere temperatuur gebakken is van gemalen baksteengruis. Deze heeft vergelijkbare
producteigenschappen, en een lagere milieu-impact.5
Een andere optie is gebruik van metselwerk in schanskorven om hoogteverschillen te
overbruggen.

3

http://reuse.brussels/nl/briques/

4

https://www.superlocal.eu/circulaire-woningen/

5

https://www.tno.nl/media/2499/infoblad_koudgebakken_baksteen.pdf
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Metselwerk als fundatiemateriaal
In de RAW staat een definitie van metselwerkgranulaat (80.16.04). Metselwerkgranulaat
moet een droge dichtheid van ten minste 1.600 kg/ m3 hebben. Betongranulaat heeft een
droge dichtheid van ten minste 2.100 kg/m3. Door de hogere dichtheid kan het betongranulaat een hogere belasting aan. Voor wegen die minder zwaar belast worden (wegen
zonder of met weinig zwaar verkeer, fietspaden) kan metselwerk naar verwachting prima
functioneren. Er is echter nog weinig ervaring mee, doordat uit gewoonte vaak menggranulaat wordt voorgeschreven. Het waar mogelijk voorschrijven van metselwerkgranulaat
onder wegen en paden biedt niet alleen kansen om metselwerk nuttig in te zetten, maar
kan juist ook hoogwaardig hergebruik van betongranulaat stimuleren doordat niet alle
puin automatisch tot mengpuin wordt gemengd. De gemeentes hebben hier veel invloed
op door in hun eigen projecten waar mogelijk baksteengranulaat voor te schrijven.
3.4

Hout
Hardhouten vloerroosters
In (met name) kalverstallen worden hardhouten vloerroosters gebruikt. De roosters hebben een levensduur van circa 15 jaar, en moeten dus minimaal één keer vervangen worden tijdens de levensduur van de stal. G. van Beek en zn. krijgt bij het vervangen van de
roosters vaak oude roosters terug. Die werden tot nu toe gestart als afval. Er werd een
proef gedaan om de roosters als brandstof te gebruiken.
Twee partijen hebben test gedaan met hoogwaardig hergebruik van de roosters. Via
stichting Insert is contact gelegd met de Transformatieloods/CirQwood. Die test momenteel diverse ontwerpen van hufterproof openbaar tuinmeubilair van de oude roosters. Van
den Berg Hardhout heeft van de roosters al een verkoopbaar product gemaakt. Hiermee is
een concrete stap gezet in het sluiten van de keten. De flyer van Van den Berg hardhout is
opgenomen in bijlage G.
Hout uit kozijnen en deuren
Om hout uit deuren en kozijnen opnieuw toe te passen zijn veel bewerkingen nodig. Eén
op één hergebruik is meestal niet mogelijk omdat het glas in kozijnen niet voldoet en
deurhoogtes niet meer voldoen aan de huidige eisen. Van stukken oud kozijnhout kunnen
nieuwe kozijnen gemaakt worden. Door de vele bewerkingen (demonteren, verf verwijderen, zagen tot verwerkbare stukken, vingerlassen) is dit momenteel nog niet rendabel en
wordt dit hout in de praktijk voornamelijk verbrand, een deel wordt gebruikt als grondstof
voor de spaanplaatindustrie.
Houten constructie
Uit de geïnventariseerde stallen bleek dat de kwaliteit van de houten spanten wisselend is.
In de nieuwere stallen was de kwaliteit nog goed. Deze spanten kunnen gedemonteerd
worden en zijn geschikt voor hergebruik en verkoop in een hub.
Hout dat teveel aangetast is om constructief her te gebruiken kan gerecycled worden als
grondstof voor de spaanplaatindustrie.
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Met houtfabriek Willemsen uit Veenendaal is gesproken over circulair hout. Willemsen
geeft aan de elementen zo te maken dat deze later weer kunnen worden gedemonteerd en
elders ingezet. Bij de fabricage willen ze echter de slag maken om meer circulair te werken. Hij heeft interesse om verder te kijken naar de mogelijkheden binnen VAB. Mogelijk
kunnen zij ook isolatieplaten hergebruiken in een gevelelementen (zie 3.6 isolatiemateriaal).
3.5

Staal
Constructief
Wanneer de staalconstructie in goede staat is en gebout (dus demontabel) is, kan deze
worden hergebruikt. Dit gebeurt momenteel sporadisch. Zie ook gebouw als geheel hergebruiken. In andere gevallen wordt staal gerecycled. Verkoop van stalen elementen die
nog in een goede staat zijn kan bijdragen aan hoogwaardig hergebruik van het staal.

3.6

Isolatiemateriaal
De isolatiepanelen bestaan uit PUR en PIR dat aan weerszijden is voorzien van een (aluminium) folie. In de huidige situatie worden de meeste isolatieplaten verbrand voor energieterugwinning.
Echter, Isolatiemateriaal is eenvoudig te demonteren. Onbeschadigde platen kunnen
worden schoongemaakt en hergebruikt. Dit gebeurt nu al sporadisch door de platen onder
de vloer toe te passen bij de bouw van nieuwe stallen, maar dit kan verder worden ointwikkeld. Het goed schoonmaken van de platen is een aandachtspunt, zodat de platen
geen geur meer afgeven. Een andere optie is om de platen te refurbishen door de platen
opnieuw te wikkelen.
Door studenten van de Hogeschool Utrecht is in het kader van Activiteit 4 van dit project,
Circulaire toekomst voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing, een onderzoek gedaan naar
de refubish keten van isolatiemateriaal. De studenten hebben de businesscase onderzocht
voor hergebruik van isolatiepanelen vanuit een hub. Hun oplossing is een mobiele refurbish unit, waarin de platen schoongemaakt en op maat gezaagd worden, en waarin
eventuele gaten worden gedicht (S. Bermouna, F. Boualy, J. Schimmel en S. Wijsman,
“Isolatieplaten een tweede leven”, 31-01-2020).
Willemsen Veenendaal wil kijken naar de inzet van secundaire isolatiematerialen. Die
worden volledig onzichtbaar weggewerkt in de houtskeletframes. De isolatiewaarden
moeten echter wel bekend en gegarandeerd zijn.
Ook Falk Ede bouwsystemen is benaderd. Falk denkt na over verduurzaming en circulariteit. Ze zijn een franchiseketen aan het opzetten voor B-keus panelen voor lokale partijen.
Wellicht past daar ook 2e hands materialen in. Ook denken ze na over hernieuwde inzet
isolatie (het fijn malen). De stalen onder- en boven platen kunnen terug als schroot.
Falk verwacht binnen een jaar een oplossing te hebben voor wand- en dakbeplating.
Mocht er een bredere werkgroep komen op gebied van isolatieplaten dan levert Falk daar
graag een bijdrage aan.
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Recycling
Van platen die teveel beschadigd zijn kan de folie als aluminium gerecycled worden. Voor
PIR en PUR is chemische recycling in ontwikkeling. Hiervoor is bijvoorbeeld een Europees
subsidieproject gestart ‘PUReSmart’ met producent Recticell (in België). Het doel van het
consortium dat werkt in PUReSmart is het voor 90% gaan hergebruiken van al het PURmateriaal. Daarmee willen ze de CO2- uitstoot van PUR/PIR met 30% verminderen.
3.7

Dakbedekking
De dakbedekking van oudere stallen (met name de periode 1965-1993) is vaak asbesthoudend. Asbesthoudend materiaal mag niet worden hergebruikt. Recentere, asbestvrije
dakplaten kunnen worden gedemonteerd. Deze kunnen mogelijk vanuit een hub of
marktplaats worden doorverkocht.

3.8

Installaties
Voor installaties is gesproken met ITH, een totaalinstallateur voor het ontwerp en de
aanleg van complete installatie- en elektrotechnische systemen. ITH geeft aan dat ontwikkelingen snel gaan, installaties zijn snel gedateerd. Dus je moet echt denken in componenten die nog wel bruikbaar zijn. Bekabeling krijgt steeds zwaardere brandwerendheideisen. Daardoor is het in het formele circuit (nieuwbouw) minder goed inzetbaar. Kabels
kunnen natuurlijk gestript worden voor recycling.
Kabels kunnen een rol spelen bij een marktplaats op lokale schaal en vinden wellicht hun
weg bij verbouw. Voorwaarde is dat duidelijk is wat de kwaliteit is en hoeveel meter er op
de rol zit. Voor componenten is er altijd wel een markt: bijvoorbeeld ventilatoren, filtersystemen (niet te oud). Voor de specifieke componenten (melkveestalinrichting, kippenstallen, kalvermesterijen) kun je het beste toch de specifieke installateurs en inrichtingsbedrijven betrekken. Je zou dit als keten op moeten pakken. ITH is bereid om hier over
mee te denken.
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Conclusie en aanbevelingen
De grootste volumes materiaal die uit de stallen vrijkomen zijn beton en metselwerk.
Daarna volgen isolatiemateriaal (PUR), staal en hout.
Uit de gesptrekken met marktpartijen in de regio, blijkt dat de wil om mee te werken aan
het sluiten van ketens er is. Veel partijen zijn zelf gestart met het nadenken over duurzaamheid en circulariteit, en staan open voor samenwerking in het kader van VAB.
Vanwege het grote volume beton wordt geadviseerd om verder te gaan met de betonketen, en het initiatief van de geavanceerde breker hier in te betrekken. Geadviseerd wordt
om te starten met een marktoverleg met partijen die beton verwerken of produceren. In
een latere fase kan aansluiting gezocht worden bij de betonketen Foodvalley die reeds
bestaat binnen BouwCirculair.
Voor de andere bouwmaterialen bestaan verschillende technische mogelijkheden voor
hergebruik. Binnen de houtketen is een stap gezet door het opnieuw inzetten van houten
vloerroosters als hoogwaardig circulair hardhout.
Voor andere materialen (isolatie, andere houtsoorten, installaties, bakstenen en direct
verkoopbare producten) zijn er technische mogelijkheden, maar moeten nog veel stappen
gezet worden voor een haalbare businesscase. Op basis van de gesprekken met marktpartijen is er draagvlak voor hout, isolatiemateriaal en installaties. Direct verkoopbare producten worden meegenomen in het onderzoek naar de hub (activiteit 5).
De ervaring leert dat het sluiten van een materiaalketen veel tijd en energie kost, en dan is
het beter om die tijd te steken om één keten goed van de grond te krijgen in plaats van
meerdere ketens net-niet. Geadviseerd wordt daarom om naast de betonketen op maximaal één andere keten in te zetten, bijvoorbeeld isolatiemateriaal. Vanwege het grote
volume en de huidige laagwaardige verwerking kan veel winst behaald worden wanneer
deze keten wordt gesloten.
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Bijlage A
Rapport Quick scan materiaalinventarisaties

PROJECT
DOCUMENTNUMMER
REVISIEDATUM

Circulaire toekomst Vrijkomende Agrarische Bebouwing
P19-0241-090
9 maart 2020

Bijlage B
Rapport materiaalinventarisatie Gelkenhorsterweg 3
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Bijlage C
Rapport materiaalinventarisatie Lage Valkseweg 147
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Bijlage D
Rapport materiaalinventarisatie Amersfoortseweg 271 Uddel
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Bijlage E
Rapport materiaalinventarisatie Ruitenbeekweg 25
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Bijlage F
Verslag brainstorm 9 september 2019
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Bijlage G
Flyer circulair hardhout
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