
Samen circulair



Wie is Scheffer 
en wat doen wij

• Ruim 31 jaar opgericht 

• Vestigingen Wezep & Hoogkerk 

• Ca. 65 medewerkers in dienst

• Uitgebreid machinepark 
800Kg – 70 ton

• Wij houden van (circulaire) 
uitdagingen

• Alle disciplines zelf in huis

• Volledig gecertificeerd

• Circulair Sloopwerk

• Machinaal Sloopwerk

• Handmatig Sloopwerk

• Betonboren & Zagen

• Asbestsaneringen

• Mobiel puinbreken

• Infra & Milieu

• Recycling



Circulaire Sloop Combigebouw te Zwolle

“Het duurzame sloopproject van Zwolle”



Bijzonderheden project 

• Omvangrijke binnenstedelijke sloop 

• Werken naast het centraal station en op het perron onder de spoorwegwetvergunning 
en toezicht van Prorail, Assetrail en NS stations

• Gevel incl. betonconstructie nabij parkeergarage verankeren en handhaven (32m – 13m)

• Monumentale bomen rondom te slopen pand

• Mogelijke archeologische waarde in de bodem

• Bodemverontreiniging tijdens werkzaamheden aangetroffen

• Korte doorlooptijd i.v.m. geplande onderhoud van de wegen direct voor het te slopen pand 

• Hoge circulaire ambitie Gemeente Zwolle en Scheffer Groep



Visie Scheffer Groep op aanvraag

• Gelijk enthousiast, een circulair project in de regio in binnenstedelijk gebied, 
iets wat ons goed ligt

• Klassiek voorbeeld van lineaire bouw, maar wij zagen direct  mogelijkheden

• Zelfde circulaire ambitie als de Gemeente Zwolle en ook nog zoekende naar 
de juiste weg hierin

• Goed uitgewerkte uitvraag en scoresysteem (fictieve korting)

• Goede basis voor dit avontuur 



Hoe hebben wij deze circulaire sloop 
aangepakt?
• Naast SloopCirculair certificaat vanuit opdrachtgever ook-

Verificatieregeling Circulair Sloopproject (vrijwillig certificaat als aanvulling op BRL SVMS-007) 

• Direct partners benaderd tijdens aanbestedingsfase om (on)mogelijkheden te onderzoeken

• Uitgebreide (eigen)materialeninventarisatie opgesteld

• Ter beschikking gestelde materialeninventarisatie vergeleken met eigen materialeninventarisatie

• Opstellen gedetailleerd circulair scheidingsplan 

• Overdracht van werkvoorbereiding naar uitvoering

• Controle werkwijze voor & tijdens de uitvoering 

• Monitoren en uitdragen circulaire ambities, ook aan ons eigen personeel

• Verificatie door certificerende instanties

• Evaluatie project met opdrachtgever en binnen onze eigen organisatie 



Uitgebreide (eigen) 
materialeninventarisatie 

• Opstellen ruimteboek incl. tekening met gelijke nummering

• Per ruimte alle aanwezige materialen exact in kaart brengen

• Samen met partners vastgesteld wat wel/niet aan de eisen 
voldoet voor hergebruik of (hoogwaardige) recycling

• Nemen van materiaalmonsters om te bepalen of een 
product(en) geschikt is voor (hoogwaardige) recycling

• Scheffer en twee HBO studenten van het Windesheim College 
Zwolle hebben elkaar geholpen

• Niet alle sleutels beschikbaar, verstoord het proces! 

• Sommige ruimten pas bereikbaar na aanvang werkzaamheden



Vergelijk tussen eigen 
en ter beschikking 
gestelde 
materiaalinventarisatie

• 95 verschillende materialen/objecten omschreven 
in eerste materialeninventarisatie 

• 104 verschillende materialen na inventarisatie 
Scheffer Groep

• 121 verschillende materialen/objecten afgevoerd 

• 26 materialen “gemist” in de “basis” inventarisatie
(subonderdelen; Pantry → Kastjes, kookplaat, 
afzuigkap, koelkast, boiler, etc.)
(“gemiste materialen” → Plastic, zonwering, 
centraaldozen, inventaris, etc.)

• Afwijkingen in hoeveelheden, materialen en 
eenheden 



Afwijkingen 
hoeveelheden, 
materialen en 
eenheden

• Dakbedekking 3 lagen en een isolatielaag 
(1.112m2 meer dakbedekking & ca. 60m3 isolatiemateriaal)

• Vloerafwerkingen 555m2 i.p.v. 121m2
(Zachte vloerafwerkingen, ook per soort afwijkingen (Linoleum, 
tapijt, PVC))

• Stopcontact boven plafond niet vermeld 

• Trespa blijkt hardboard te zijn (was al afzet voor)

• Buitengevel; beton of metselwerk, blijkt kalkzandsteen te zijn
(Metselwerk was al een afnemer voor vastgelegd)

• Stuks / m2 / m1 / ton / m3 / post. (moeilijk om overzicht te 
houden bij registratie op regelniveau 

• Kozijnen in stuks omschreven, echter ramen geteld
(in één kozijn zitten 3, 5 of 8 ramen)



Een goede materiaalinventarisatie is essentieel 
voor het behalen van een maximaal resultaat!

Waar moet het minimaal aan voldoen?

Volledige & eenduidige weergave

Geschiktheid hergebruik installaties

Specifiek materiaalsoort weergeven

Geschikt voor (hoogwaardige) recycling?

Weergave staat materiaal specifieker en onderbouwen
(niet; “gebruikt” of  “onbekend” of “goed”) 

Algemeen

Fantasieën & ideeën hoe dit beter zou kunnen
• Norm opstellen voor de onderzoeken en de rapporten 

• Foto van typeplaatje & installatie in werking?

• Destructief onderzoek uitvoeren

• Monstername & kennisboek materialen 
(dakleer/ vloerbedekking/ plafonds, etc.)

• Inspecteurs opleiden conform NEN 2767 Conditiemeting 
van bouw & installatie delen

• Gebruik kennis & ervaring asbestinventarisaties op 
gebied van normen & opbouw



Opstellen gedetailleerd circulair 
scheidingsplan
Waarom?

• Veiligstellen van her te gebruiken materialen 
door toepassen van bijvoorbeeld de Ladder 
van Lansink of 10R Model Jacqueline Cramer

• Goede voorbereiding van de daadwerkelijke 
uitvoering, waarin voorwaarden afnemers 
per materiaalsoort wordt opgenomen

• Vroegtijdige borging afzet kanalen en de 
minimale eisen 

• Creëren van duidelijkheid en structuur op de 
werkvloer en projectadministratie

• Controlemiddel in de uitvoering, zodat 
herbruikbare materialen daadwerkelijk veilig 
gesteld worden



Overdracht en 
uitvoering
Overdracht en afstemming

• Meenemen uitvoerder in werkvoorbereiding

• Doornemen definitieve scheidingsplan met de uitvoerder

• Stickers op her te gebruiken materialen plakken met naam afnemer (waar 
mogelijk)

• Goede afstemming/ planning opstellen  met afnemers van de diverse 
materialen

Uitvoering

• Startwerkinstructie (dagelijks) door uitvoerder op locatie 

• Dagelijkse controle uitvoerder op juiste (circulaire) werkwijze 

• Dagelijkse administratie op de werkvloer door de uitvoerder

• Controle geschiktheid (sommige) materialen, ook bij demonteren 
materialen



Hoe hebben wij de afzet 
voor direct hergebruik 
gerealiseerd?

• Vaste partners (installateurs, 
aannemers, tussenhandelaren, etc.)

• Insert marktplaats 

• Marktplaats (meer bereik)

• Leveranciers van het product 
(Plafonds - Rockfon)

• Bouwkundig adviseur/ tekenaar

• LinkedIn bericht verstuurd aan diverse 
architecten, woningbouwcorporaties, 
ontwikkelaars, etc. 

• Niet opgeven! 



Wat is er zoal 
direct 
hergebruikt?



280 m2 
aluminium

buitenkozijnen



Complete schuifpuien



Binnendeuren en kozijnen 38 stuks



94 m2 tapijttegels



Stopcontacten, 
schakelmateriaal 

& kabelgoten. 
527 eenheden



100 m2 systeemplafonds



Toiletten
Urinoirs

Wastafels
etc.

20 stuks



132 m2 glaswol isolatie



Resultaat? 

•Totaal 1983 
eenheden 
hergebruikt

•Totaal 30.669 kg 
hergebruikt



Highlights hoogwaardige recycling



556 m2 dakbedekking
wordt “nieuwe” dakbedekking



Ca. 298 m3 beton

• Slechte kwaliteit beton

• Open vergruisbek gebruiken

• Puinriek grof en fijn scheiden



Ca. 1366 m2 gipsbeplating



5.010 kg glas



6.360 kg Plastic



Resultaat? 

• 115.379 kg hoogwaardige recycling



TOTAAL 
RESULTAAT

Totaal 98,8% 
hergebruikt en 
(hoogwaardig) 
gerecycled!

• 1,2% stort/ 
verbranding

• 23.740 kg 
tempex incl. 
pleisterlagen/ 
betonresten



Verificatie door certificerende instanties

• SloopCirculair certificaat (moederbestek) | SKG-IKOB
Bestekseis vanuit de Gemeente Zwolle

• Verificatieregeling Circulair Sloopproject | SGS Nederland
Aanvullend op bestek door Scheffer uitgevoerd

• Voor beide certificaten zijn controles uitgevoerd; 

- Voor aanvang werkzaamheden
- Tijdens de werkzaamheden 
- Na afloop werkzaamheden




