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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

BOOT heeft in haar missie opgenomen dat zij zich wil richten op een duurzame leefomge-

ving. Vanuit deze missie gaat zij bewust om met haar eigen milieubelasting. Als hulpmid-

del wordt daarbij gebruik gemaakt van de CO2 prestatieladder. Onderdeel daarvan is het 

periodiek beoordelen van de eigen milieubelasting. 

1.2 Doel 

Doel van de emissie-inventarisatie is de CO2 footprint van BOOT in beeld te brengen en de 

voortgang van reductiedoelstellingen vast te stellen. 

1.3 Leeswijzer 

Dit rapport beschrijft de emissie-inventarisatie van 2018. De methodiek van de inventari-

satie voldoet aan de voorwaarden van de ‘CO2-prestatieladder Samen zorgen voor minder 

CO2, handboek 3.0, 10 juni 2015’ en de ISO-14064-1. Deze inventaris is gebaseerd op de 

resultaten van het boekjaar 2018. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 decem-

ber. 

 

In dit document wordt allereest een toelichting gegeven op de gehanteerde uitgangspun-

ten bij de emissie-inventarisatie, aan de hand van het Green House Gasprotocol. Vervol-

gens wordt er met een energie audit inzichtelijk gemaakt hoe de CO2-uitstoot opgebouwd 

is. De totale footprint is opgenomen in de bijlage. 

 

Voor de CO2-prestatieladder zijn meerdere documenten opgesteld. De emissie-inventaris 

heeft hierin de volgende positie: 

� Emissie-inventaris 

� Reductieplan 

� Energie management en communicatieplan 
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2 Uitgangspunten inventarisatie 

Aan de hand van het Green House Gasprotocol worden in dit hoofdstuk de uitgangspun-

ten van de emissie-inventarisatie beschreven. 

2.1 Beschrijving organisatie 

BOOT is een organiserend ingenieursbureau en wij leveren integrale advies- en manage-

mentdiensten. We zijn actief binnen alle facetten van onze leefomgeving. Van stedelijke 

ontwikkeling tot landelijk gebied: bouw, mobiliteit, water, milieu, veiligheid, sport en 

recreatie, maar met één duidelijke focus: de ondersteuning bieden die de opdrachtgever 

nodig heeft. BOOT is gevestigd in Veenendaal (3 bedrijfspanden) en Elst (Gld). 

 

De emissie-inventarisatie is uitgevoerd over de vier bedrijfspanden samen.  

Tabel 1: FTE 

TOTAAL FTE 2018 

2018 102 

 

BOOT is een besloten vennootschap. Het organogram hieronder laat zien op welke plek de 

B.V. zich bevindt en waar het onder valt. 

Figuur 1: BV structuur 

 

  

Cebo B.V.

KvK 30134694

STAK (stichting 
administratie kantoor 

BOOT)

KvK 69161771

BOOT organiserend 
ingenieursburo holding bv

kvK 30094447

BOOT organiserend 
ingenieursburo bv

KvK 30159072

Medewerkers BOOT

70% 
30% 

- 100% stemrecht Cebo B.V. 
- Gedeeltelijke participatie 

medewerkers 
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2.2 Verantwoordelijke personen 

Het organogram uit de vorige paragraaf geeft de structuur van de B.V weer. De eigen-

domsverhoudingen zijn als volgt: 

� C. Boot is 100% eigenaar van Cebo B.V. 

� Cebo B.V is ca. 70% eigenaar van BOOT organiserend ingenieursburo holding B.V. 

� STAK is ca. 30% eigenaar van BOOT organiserend ingenieursburo holding B.V. 

� In de STAK wordt deels geparticipeerd door medewerkers van BOOT. De zeggenschap 

en overige participatie ligt bij Cebo B.V. 

� BOOT organiserend ingenieursburo holding B.V is voor 100% eigenaar van BOOT orga-

niserend ingenieursburo B.V. 

Dhr. W.J. Franken (manager KAM) is aangewezen als milieucoördinator en verantwoordelijk 

voor de activiteiten met betrekking tot de CO2-prestatieladder. 

2.3 Rapportageperiode 

De CO2-uitstoot is vanaf het jaar 2009 bijgehouden en ingevoerd in de milieubarometer. 

De energie audit toont de CO2-uitstoot welke gebaseerd is op de resultaten van het boek-

jaar 2018. Het jaar 2011 wordt als basisjaar gezien. Op dat jaar zijn reductiedoelstellin-

gen gebaseerd. 

2.4 Boundaries 

Voor deze inventarisatie worden de emissies van scope 1, 2 en 3 gebruikt. Per scope 

houdt dit het volgende in voor BOOT: 

Tabel 2: Boundaries 

SCOPE 1: 

DIRECTE EMISSIES DOOR DE ORGANISATIE 

ZELF 

SCOPE 2 

INDIRECTE EMISSIES VOOR DE OPWEKKING 

VAN GEBRUIKTE ENERGIE 

SCOPE 3 

OVERIGE INDIRECTE EMISSIES DOOR 

ACTIVITEITEN VAN EIGEN ORGANISATIE 

Aardgas voor verwarming Ingekochte elektriciteit Drinkwater 

Zakelijk verkeer (bedrijfsauto’s) 

(in liters per brandstofsoort) 

Zakelijk verkeer (gedeclareerde km 

personenwagen eigen vervoer) 

Overig verkeer: woon-werkverkeer: 

openbaar vervoer, fietsen en lopen, 

personenwagen (in km) 

 Zakelijk verkeer – elektrische 

voertuigen 

Kantoorpapier: met milieukeur, 

standaard (houtvrij) 

 

BOOT maakt gebruik van een aantal panden. Een deel daarvan is in eigendom en een deel 

wordt gehuurd.  Het betreft de volgende panden: 

� Veenendaal, Plesmanstraat (hoofdvestiging, eigendom) 

� Veenendaal, Fokkerstraat (kantoorruimte, huur) 

� Veenendaal, Storkstraat (opslag, huur) 

� Elst, Bemmelseweg (kantoorruimte, eigendom) 

2.5 Uitsluitingen 

Onderstaande emissies komen niet voor bij de bedrijfsvoering van BOOT, en zullen dan 

ook niet worden meegenomen bij het inventariseren van de emissies: 

� Uitstoot door gebruik van aardgas voor WKK 
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� Uitstoot door gebruik van vliegreizen 

� Uitstoot door verbranding van biomassa 

2.6 Basisjaar 

De CO2-uitstoot is vanaf het jaar 2009 bijgehouden. Bij het opstellen van de eerste emis-

sie-inventaris (over de jaren 2009-2011) is het jaar 2011 gekozen om als basisjaar aan te 

houden. De resultaten van 2011 zijn volledig, en waren op dat moment het meest recent. 

2.7 Kwantificeringsmethode  

De gegevens waarmee de CO2-uitstoot berekend wordt, zijn als volgt terug te vinden: 

Tabel 3: Herkomst gegevens  

ONDERDEEL HERKOMST GEGEVENS BETROUWBAARHEID 

DATA 

Bedrijfsgegevens   

Medewerkers Salarisadministratie Goed 

Omzet Grootboekadministratie/fuse projectadministratie Goed 

Vloeroppervlak 

bedrijfsgebouwen 

Huurovereenkomsten Goed 

Verbruik   

Elektriciteit gebouw Toelichting locatie Plesmanstraat 5 

Bij de locatie Plesmanstraat 5 wordt een deel van de stroom gebruikt voor het kantoor en een 

deel voor het opladen van auto’s (eigen en van derden). Levering aan auto’s verloopt via een 

“tussenpersoon”. BOOT levert daarvoor energie aan Ecotap. Via Move Move wordt weer energie 

afgenomen voor de auto’s. De input komt uit de eigen zonnepanelen (vanaf mei/juni 2019) en 

vanuit de energieleverancier. In het volgende schema is dit weergegeven. 

 

 

 

Input = Opwekking Zonnepanelen + Levering Greenchoice - Teruglevering Greenchoice 

Output = Gebruik gebouw + levering Ecotap 

Gebruik gebouw = Input - levering aan Ecotap. 

Elektriciteit Pand Plesmanstraat: Goed 

 

 

Zonnepanelen 

 

Ecotap 

 

Greenchoice 

 

Kantoor 

 

Plesmanstraat 5 
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ONDERDEEL HERKOMST GEGEVENS BETROUWBAARHEID 

DATA 

� Factuur energiemaatschappij 

� Levering door Greenchoice, 100% Nederlandse Wind (groen) 

� Factuur Ecotap (Door BOOT geleverde stroom voor auto’s) 

� Extra in 2019: Verbruik, opbrengst zonnepanelen en teruglevering is 

zichtbaar in digitaal dashboard Innax.  

 

Pand Storkstraat: 

� Maandelijkse opname meterstand 

� Factuur energiemaatschappij 

� Levering door Greenchoice, 100% Nederlandse Wind (groen) 

 

Pand Fokkerstraat 

� Tot mei 2018 geen eigen meter. De kosten werden over huurders 

verdeeld. Hoeveelheid wordt ingeschat op basis kosten (berekend op 

basis verhouding kosten/verbruik eigen panden). In mei 2018 is een 

digitale tussenmeter geplaatst. De kosten van het verbruik door de 

verhuurder  in rekening gebracht.  

� De stroom is niet aantoonbaar groen (geen CertiQ). 

 

Pand Bemmelseweg 

� Maandelijkse opname meterstand 

� Factuur energiemaatschappij 

� Levering door Greenchoice, 100% Nederlandse Wind (groen) 

 

 

 

 

 

 

Goed 

 

 

 

 

Redelijk 

 

 

 

 

Goed 

Aardgas Eigen panden: Maandelijkse opname meterstand 

Fokkerstraat: conform elektriciteit 

Daarnaast Ongewogen graaddagen op basis www.kwa.nl. 

Goed 

Redelijk 

Drinkwater Eigen panden: conform elektriciteit 

Fokkerstraat: conform elektriciteit 

Goed 

Redelijk 

Afvalwater Niet apart beoordeeld; gelijkgesteld aan gebruik drinkwater. Redelijk 

Afval en papier   

Ongesorteerd bedrijfsafval Afval wordt gescheiden in Papier, PMD en overig. 

Afvoer vindt plaats op basis van aantal containers (liters).  

Omdat per container gefactureerd wordt en deze met een vaste frequentie 

wordt geledigd, is de daadwerkelijke hoeveelheid niet goed te berekenen.  

In aanvulling hierop geldt dat voor PMD niet bekend is wat het soortelijk 

gewicht is. Dit is sterk afhankelijk van de samenstelling. We gaan uit van 

een dichtheid van 60 kg/m³. Dit komt overeen met de soortelijke weerstand 

van vervuild folie (bron: 

http://www.duurzamebedrijfsvoeringoverheden.nl/themas/afval/hoeveelhe

den.html) 

Matig 

Papier met milieukeurmerk Op basis van de inkoopfacturen van papierleverancier wordt het aantal A4-

tjes van 80 gram bepaald. 

Goed 

Zakelijk verkeer   

Kilometers bedrijfsauto’s Ingevuld door medewerker op Move Move card en/of 2x per jaar 

doorgegeven. De privé kilometers in bedrijfsauto’s worden als zakelijk 

Goed 
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ONDERDEEL HERKOMST GEGEVENS BETROUWBAARHEID 

DATA 

beoordeeld. 

Gedeclareerde km 

personenwagen  

Betreft zakelijke km die medewerkers in eigen auto rijden. Deze worden 

door de medewerkers in Fuse geregistreerd. 

Goed 

Liters benzine Rapportage Move Move card + de gedeclareerde brandstofkosten. Bij 

gedeclareerd brandstof: Liters volgens opgave bon of benadering daarvan 

op basis kosten (als liters niet op de bon staan). 

Goed 

Liters diesel Als benzine Goed 

Kg BIO-CNG Als benzine. Door Pitpoint wordt een verklaring afgegeven dat het BIO-CNG 

betreft.  

Voor 2019: twee Volkswagen Caddies die in 2019 zijn aangeschaft hebben 

een tankpas met een tegoed van € 500,-. De verbruiksgegevens van de 

auto’s zijn beschikbaar als het totale tegoed in liters is verbruikt. 

 

Goed 

Elektra (auto) Bij het laden van de auto’s wordt gebruik gemaakt van de Move Move card. 

Dit geldt zowel voor op kantoor, als thuis en elders. Voor op kantoor levert 

BOOT administratief aan Ecotap en via Move Move wordt het administratief 

weer afgenomen.  

Er zijn drie categorieën stroom: laden kantoor: groen. Medewerker thuis 

met groene stroom: groen, overige stroom: onbepaald.  

Voor 2019: De Renault ZOE die in 2019 is aangeschaft heeft een tankpas 

met een tegoed van 20.000 km. De verbruiksgegevens zijn digitaal 

beschikbaar (Greenflux).  

Goed 

Overig verkeer   

Woon-werkverkeer Bepaling van kilometers woon/werk op basis van werkelijke woonplaats en 

werkelijke vestiging. 

Goed 

Openbaar vervoer Op basis van verstrekte vervoersbewijzen worden deze kilometers 

toebedeeld. 

Goed 

Personenwagen Er wordt een inschatting gemaakt van wie met de auto of fiets naar het 

werk komt.  

De uitstoot van het totaal aantal kilometers is berekend met de 

conversiefactor voor personenwagens zonder specialisatie van het 

brandstoftype. Hierdoor kan er een verschil zijn met de werkelijke uitstoot. 

Redelijk 

Fiets en lopen Er wordt een inschatting gemaakt van wie met de auto of fiets naar het 

werk komt. 

Redelijk 
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2.8 Conversiefactoren (zie procedure) 

Voor de berekening van de emissie is gebruik gemaakt van de milieubarometer. Deze 

rekent met de conversiefactoren welke zijn opgenomen op www.co2emissiefactoren.nl. 

Voor het berekenen van de energie audit zijn de conversiefactoren op een juiste manier 

toegepast. 

2.9 ISO 14064 

Dit rapport is gebaseerd op de norm van ISO 14064. De beoordelingscriteria zijn een goed 

hulpmiddel geweest om tot een volledig beeld te komen. 

2.10 Verklaring van verificatie 

Er heeft geen verificatie plaatsgevonden. 
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3 Energie audit 

3.1 Ingevoerde bronnen 

De uitstoot is bepaald op basis van de onderstaande bronnen. 

Tabel 4: Ingevoerde bronnen 

ZAKELIJK VERKEER WOON-WERKVERKEER KANTOOR 

� Brandstof bedrijfsauto’s 

� Elektra bedrijfsauto’s 

� Zakelijke kilometers privéauto 

� Met privéauto 

� Openbaar vervoer 

� Fietsen 

� Elektriciteit voor licht, ventilatie, 

computers, enz. 

� Aardgas voor de verwarming 

� Drinkwater 

� Ongesorteerd bedrijfsafval 

� Kantoorpapier 

3.2 Resultaten per scope 

De CO2 footprint van 2018 is opgenomen in Bijlage A. In onderstaande grafiek is een 

samenvatting opgenomen van de ontwikkeling per onderscheiden scope (zie par. 2.4). 

Figuur 2: CO2 Footprint 

 

Tabel 5: Detailvergelijking 2017-2018 

 2017 2018 VERSCHIL (TON) 

Scope 1    

Aardgas voor verwarming 36.5 34.8 -1.7 

Zakelijk verkeer 254.9 265.2 +10.3 

Subtotaal 291.4 300.0 +8.6 
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 2017 2018 VERSCHIL (TON) 

    

Scope 2    

Elektriciteit 74.4 44.0 -30.4 

Declaratie kilometers 5.53 4.15 -1.38 

Subtotaal 79.9 48.1 -31.8 

    

Scope 3    

Drinkwater 0.155 0.160 +0.005 

Woonwerk – OV 5.79 4.50 -1.29 

Woonwerk – auto 82.1 94.8 +12.7 

Papier 1.92 0.153 -1.767 

Subtotaal 90.0 99.6 +9.6 

    

Totaal 461 448 -13 

 

Gasverbruik 

De variatie van gasverbruik is nader geanalyseerd op basis van graaddagen. Hieruit blijkt 

dat het relatieve gasverbruik in 2018 licht is afgenomen ten opzichte van 2017. Voor d 

volledigheid is een vergelijking per pand toegevoegd. Hieruit blijkt dat bij het pand in Elst 

een lichte toename is en de overige panden een afname. Naar verwachting heeft de toe-

name te maken met dat het pand vaker gebruikt wordt als flexplek. 

Tabel 6: Vergelijk aardgas verwarming op basis graaddagen 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Verbruik 18.562 24.312 26.189 17.645 18.026 18.663 19.313 18.430 

Graaddagen (De Bilt)* 2.622 2.879 3.078 2.385 2686 2785 2647 2604 

correctiefactor t.o.v. 

2011** 

 0,91  0,85 1,10 0,98 0,94 0,99 1,01 

Gecorrigeerd gasverbruik*** 

(t.o.v. 2011) 

18.562 22.142 22.309 19.398 17.596 17.573 19.131 18.557 

*Bron http://www.kwa.nl/graaddagen-en-koeldagen;  

** gecorrigeerd verbruik: graaddagen 2011 / graaddagen jaar 

*** gecorrigeerd verbruik: graaddagen 2011 / graaddagen jaar * verbruik jaar 

 

Tabel 7: Vergelijking aardgas per pand 

 2017 2018 VERSCHIL 

Veenendaal, Plesmanstraat 8.477 7.456 -1.021 

Veenendaal, Fokkerstraat 4.465 3.927 -  538 

Veenendaal, Storkstraat - - - 

Elst, Bemmelseweg 6.371 7.047 +  676 

3.3 Analyse doelstellingen 

De volgende reductiedoelstellingen zijn opgesteld: 

� Een jaarlijkse reductie van 1% van de CO2-uitstoot per zakelijke kilometer. 
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� Reductie van 25 ton C02 uitstoot op elektriciteitsgebruik in 2019 ten opzichte van 

2012. 
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Daarnaast is voor scope 3 een doelstelling gesteld gericht op Circulair slopen. De voorta-

gang daarvan is uitgewerkt in een separate notitie welke opgenomen is bijlage B. 

 

Reductie CO2/zakelijke km 

De navolgende grafiek geeft de ontwikkeling van de CO2 uitstoot per zakelijke km. 

Figuur 3: Ontwikkeling CO2/km 

 

 

De doelstelling in 2018 is ruimschoots behaald. Inmiddels is het wagenpark geheel ver-

nieuwd. Oude diesels zijn vervangen. De bedrijfsauto’s rijden grotendeels op BIO CNG. 

Een uitzondering zijn een aantal bussen welke meer trekkracht nodig hebben. Voor per-

sonenauto’s zijn daarnaast maxima gesteld aan CO2 uitstoot. Voor 2019 is als beleid 

opgenomen om geen auto’s meer aan te schaffen op diesel. Hoewel deze auto’s een 

lagere CO2 uitstoot hebben dan benzine auto’s, zijn deze auto’s meer milieubelastend op 

het gebied van fijnstof. 

 

Reductie CO2 elektriciteit  

De volgende grafiek beschrijft de ontwikkeling van de CO2 uitstoot van elektriciteitsge-

bruik. 
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Figuur 4: Ontwikkeling CO2 Elektra 

 

Tabel 8: Vergelijking Elektragebruik per pand 

 2017 2018 VERSCHIL 

Veenendaal, Plesmanstraat 101.398 106.000 +4.602 (+ 4.5%) 

Veenendaal, Fokkerstraat 26.705 27.917 +1.212 (+ 4.5%) 

Veenendaal, Storkstraat 1.988 1.123 -865 (- 43.5%) 

Elst, Bemmelseweg 11.327 12.289 +962 (+ 8.5%) 

 

In 2018 is een aantal maatregelen genomen om CO2 op elektra te reduceren. Dit zijn 

onder andere: 

� Plaatsen van slimme meters op zowel de Plesmanstraat als Fokkerstraat. Doel is om 

daarmee beter zicht te krijgen op het energiegebruik en wat de grootverbruikers zijn, 

om daarop te kunnen sturen. 

� In mei 2018 is overgegaan op gecontracteerde Groene Stroom voor de Plesmanstraat 

en Bemmelseweg (eigen panden). 

BOOT neemt deel aan het energieconvenant voor het bedrijfsleven van de gemeente 

Veenendaal voor aanschaf van zonnepanelen. In 2019 zullen zonnepanelen geplaatst op 

het dak van het pand aan de Plesmanstraat. 
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Bijlage A 
 
 

CO2 footprint 
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Bijlage B 
 
 

Voortgang Circulair Slopen 
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NOTITIE 
 

PROJECT : Kwaliteit 2019 

PROJECTNUMMER : P98-0031 

             

ONDERWERP : Voortgang Circulair slopen obv ketenanalyse sloop 2016 

   

DATUM : 22 maart 2019 

OPGESTELD DOOR : W.H.H. Drok 

 

1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 

De sloop van een gebouw betekent vaak het einde van de levenscyclus van een gebouw en 

de toegepaste materialen. Door sloop als onderdeel te beschouwen van een circulaire keten, 

biedt het veel kansen voor duurzaam materiaalgebruik. Als adviseur binnen deze keten is 

BOOT nauw betrokken bij het verder ontwikkelen van het circulaire gedachtegoed naar con-

crete projecten. In 2016 is daarom een ketenanalyse gemaakt van de sloopketen voor de 

CO2-prestatieladder.  

 

Doel van dit rapport is om inzicht te geven in wat bereikt is in de sloop/demontage keten 

en hoe dit heeft bijgedragen aan reductie van de CO2-uitstoot. 

1.2 Leeswijzer 

De notitie gaat in op de volgende aspecten: 

� Ambities en doelen van 2016-2020 

� Wat is de stand van zaken per doel 

2 Ambities van 2016 tot 2020 

BOOT heeft in 2016 een ketenanalyse uitgevoerd voor haar sloopprojecten. Onderstaand 

zijn kort de conclusies van destijds weergegeven: 

 

De grootste invloed op de CO2 uitstoot van het project wordt gevormd door de wijze van 

hergebruik van de vrijkomende materialen (van storten tot upcyclen). 

 

Het is niet mogelijk om de CO2 uitstoot van de hele sector te bepalen, omdat er sprake is 

van overlap tussen verschillende sectoren (sloop, recycling, GWW en bouw). Op projectbasis 

kan dit met behulp van de Slim Slopen Tool vrij goed worden bepaald. Op projectniveau kan 

met de tool worden bepaald wat voor het milieu de beste keuze is. Vervolgens kan deze optie 

financieel worden doorgerekend. 
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Uit de ketenanalyse die is uitgevoerd in 2016 blijkt dat de activiteiten van BOOT niet zo zeer 

invloed hadden op de uitstoot van CO2, maar op het voorkomen van uitstoot door op grote 

schaal grondstoffen te winnen uit sloopobjecten. De potentiële besparing (in de termijn van 

10 jaar) die BOOT kan realiseren is destijds geschat op 4000 ton CO2 op jaarbasis. 

 

In 2016 zijn de volgende doelen gesteld: 

� In 2020 is de CO2 uitstoot van de door BOOT begeleide sloopprojecten per eenheid met 

20% gedaald ten opzichte van het peiljaar 2015. 

� Inzicht in markt van vraag en aanbod met betrekking tot het hergebruik van reststoffen 

van eigen projecten en in het bijzonder regio Utrecht. 

We richten ons hierbij op: 

� Opzetten van een materialenbank. BOOT heeft in 2015 een onderzoek gedaan en markt-

partijen benaderd om samen een reststoffenbank op te richten; In samenwerking met 

de EBU wordt in 2016 gewerkt aan het opzetten van een Circulaire Hub. 

� Kennisontwikkeling in de keten. Dit doen we door deelname aan initiatieven van de EBU, 

USI, Cirkelstad en DGBC.  

� Uitbreiden Green Deal Cirkelstad. Hiertoe gaan we gesprekken aan met diverse gemeen-

tes. 

� Verbeteren van de norm voor Duurzaam Slopen. BOOT is als lid van de Adviesgroep 

Slopen en Demontage van de DGBC en betrokken bij het verbeteren van deze norm. 

� Verbeteren van praktische meetbaarheid van circulair werken.  

3 Stand van zaken 2018 

Sinds het opstellen van de ketenanalyse in 2016 is er veel gebeurd. We zien veranderingen 

in de markt, bij onze opdrachtgevers en bij slopers. En ook zelf hebben we niet stil gezeten. 

Onderstaand wordt per doelstelling ingegaan op de huidige stand van zaken, wat er is be-

reikt en wat (nog) niet,  wat zijn de huidige ontwikkelingen.  

3.1 Reductie CO2-uitstoot 

Doel: In 2020 is de CO2 uitstoot van de door BOOT begeleide sloopprojecten per eenheid met 

20% gedaald ten opzichte van het peiljaar 2015. 

We hebben in 2016 aangegeven dat we voor de voortgang op dit punt van alle projecten 

van enige omvang die worden afgerond, jaarlijks met behulp van de Slim Slopen Tool bere-

kenen wat de uitstoot was en de gerealiseerde besparing. Dit bleek praktisch niet haalbaar. 

Met name omdat we niet van alle projecten de alternatieve uitstoot, bijvoorbeeld transport-

locatie of type voertuig kennen. Ook hadden onze opdrachtgevers hier destijds nog nauwe-

lijks interesse in.  

 

BOOT is wel op een andere manier bezig geweest met het bepalen van de CO2-uitstoot: In 

2016 heeft BOOT samen met het NIBE een onderzoek uitgevoerd naar de milieu-impact van 

hergebruik van bouwmaterialen (Cobouw, 19 oktober 2016 – opgenomen in bijlage A) Hier-

uit blijkt dat de milieu-impact, waar CO2-uitstoot een onderdeel van is, tussen de 76 en 93 

% afneemt bij hergebruik van materiaal. Dit komt doordat geen materiaal gedolven of ge-

produceerd hoeft te worden en minder bewerkingen en transport nodig zijn. 
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De interesse van opdrachtgevers in circulair slopen neemt toe, dit is schematisch weerge-

geven in afbeelding 3.1. Ook de inzet van de Slim Slopen tool is toegenomen.  

Afb. 3.1: Overzicht opdrachtgevers circulair slopen 2012-2018 

 

 

In 2018 is de Slim Slopen Tool in drie projecten ingezet, als onderdeel van EMVI criteria. De 

aannemers konden in deze aanbesteding fictieve korting verdienen door hoogwaardig her-

gebruik te realiseren of door CO2-uitstoot te beperken door korte transportafstanden en 

het inzetten van zuinig materieel. We verwachten dat deze trend doorzet omdat opdracht-

gevers het potentieel inzien. Het feit dat we aannemers uitdagen op zuinig materieel, heeft 

ook een invloed buiten onze projecten: als zij dit materieel eenmaal hebben gekocht, zullen 

ze het ook inzetten in projecten zonder specifieke duurzaamheidsdoelstelling.  

 

Verder onderzoek naar de CO2-besapring van hergebruik van materialen uit slooppro-

jecten staat op de planning via Insert.  

3.2 Inzicht in vraag en aanbod 

Doel : Inzicht in markt van vraag en aanbod met betrekking tot het hergebruik van rest-

stoffen van eigen projecten en in het bijzonder regio Utrecht. 

In 2016 was de insteek om dit te realiseren via het initiatief van De Bouwmarktplaats, waar-

bij BOOT betrokken was. Dit heeft echter niet tot een concreet resultaat geleid. BOOT is 

daarom verder gegaan met de ontwikkeling op eigen initiatief, en heeft hier de sloop, civiele 

en groenbranche bij betrokken. Hieruit is de stichting ‘Insert’ ontstaan. Onderdeel van In-

sert is een marktplaats voor hergebruikte materialen, waar BOOT en de (sloop)aannemers 

materialen op aanbieden. Omdat de sloop nooit op zichzelf staat zijn ook civiele aannemers 

en groenbedrijven aangesloten bij Insert.  

 

De eerste versie van de marktplaats is in het voorjaar van 2018 gelanceerd. In november 

van hetzelfde jaar is de 2.0 versie geïntroduceerd. Deze versie wordt actief gebruikt door 

de aangesloten bedrijven om gebruikte bouwmaterialen op aan te bieden. Op de markt-

plaats staan momenteel ruim 470 bouwmaterialen aangeboden, totaal ruim 12.500 stuks. 

Door de aangesloten sloopbedrijven, die door heel Nederland gevestigd zijn, heeft de 

marktplaats een landelijke dekking. 
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3.3 Subdoelen 

� Opzetten van een materialenbank 

BOOT heeft in 2015 een onderzoek gedaan en marktpartijen benaderd om samen een rest-

stoffenbank op te richten. In samenwerking met de EBU wordt in 2016 gewerkt aan het 

opzetten van een Circulaire Hub. De eerste versie van de circulaire hub die onderzocht werd 

samen met EBU is niet gerealiseerd. BOOT is op eigen initiatief verder gegaan met de ont-

wikkeling  van een materialenhub. Dit is via Insert online gerealiseerd, in de vorm van de 

eerder genoemde marktplaats.  

 

Dit heeft diverse deelnemers van Insert (sloopbedrijven) geïnspireerd om een eigen hublo-

catie op te starten, waarin ze de materialen opslaan die ze via Insert aanbieden. Ook zijn er 

hubs gerealiseerd via projecten waar BOOT aan mee heeft gewerkt, zoals een materialenhub 

bij het Erasmus ziekenhuis. BOOT bereidt de sloop voor en begeleidt ook de uitvoering 

ervan. In de hub worden materialen van het te slopen Dijkzigt tijdelijk opgeslagen totdat ze 

een nieuwe bestemming vinden binnen en buiten het Erasmus MC. Gipsplaten uit één van 

de slopen gebouwen zijn bijvoorbeeld door het Erasmus MC bij renovatie van een ander 

gebouw toegepast. En ook uitzetijzers van ramen uit het hoofdgebouw zijn in een te reno-

veren gebouw gebruikt. 

 

Ook binnen het project ‘Werkspoorkwartier, een creatief en circulair maakgebied’ waar 

BOOT bij betrokken is wordt momenteel een materialenhub gerealiseerd in Utrecht. 

 

� Kennisontwikkeling in de keten  

In 2016 hebben we opgeschreven dat we kennis ontwikkelen in de keten door deelname 

aan initiatieven van de EBU, USI, Cirkelstad en DGBC. BOOT is in 2017 en 2018 betrokken 

geweest bij EBU, het USI en Cirkelstad en deelt nog steeds kennis in deze netwerken.  

 

BOOT is niet meer actief in het netwerk van de DGBC. Deze afweging is gemaakt omdat de 

DGBC niet meer verder is gegaan met de ontwikkeling van de BREEAM richtlijn sloop en 

demontage. Hier zijn nieuwe partnerschappen voor in de plaats gekomen. BOOT is Ken-

nedy van Madaster, het ‘Kadaster voor materialen’. Dit is geïnitieerd door Thomas Rau, 

vanuit de gedachte afval is materiaal zonder identiteit. Door materiaal een identiteit te ge-

ven en dit vast te leggen in een materialenpaspoort kunnen materialen ook in d everre 

toekomst hun waarde behouden, omdat voldoende gegevens beschikbaar zijn m.b.t. de 

kwaliteit, demontage, samenstelling etc. Dit zorgt ervoor dat materialen beter hergebruikt 

kunnen worden, er in de  toekomst minder nieuw materiaal nodig is, wat ook de CO2 uit-

stoot verlaagt.  

 

BOOT heeft verder kennis ontwikkeld in eigen beheer, door de verbouwing het in eigen 

pand circulair aan te pakken. Ook de sloopwerkzaamheden zijn hierbij circulair aange-

pakt. In de verbouwing zijn materialen (zoals puien, kozijnen en een leuning) gebruikt uit 

eigen sloopprojecten. Ook zijn materialen uit het pand, zoals meranti kozijnen en gipspla-

ten, binnen de verbouwing hergebruikt. Ook zijn materialen uit sloopprojecten gebruikt. 

De kennis die we hier mee opgedaan hebben delen we, om onze opdrachtgevers te advise-

ren en inspireren.  
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In 2018 heeft BOOT meegewerkt aan het studentenproject ‘Old School New School’, waar-

bij gekeken is naar hergebuik van materialen uit te slopen schoolgebouwen, en hoe hier-

mee een nieuw schoolgebouw gerealiseerd kan worden. Het project is uitgevoerd in sa-

menwerking met de Hogeschool Utrecht (HU) en architectenbureau Inbo. Begin februari 

2019 is een nieuw studentenproject gestart, de ‘Quest refurbished ketens’. Studenten 

technische bedrijfskunde van de HU onderzoeken in dit project hoe de keten voor herge-

bruik van plafondplaten er uit kan zien.  

� Uitbreiden Green Deal Cirkelstad.  

Dit doel is behaald. Het aantal landelijke Cirkelsteden is gestegen, net als het aantal  Cir-

kelsteden waarin BOOT in actief is. BOOT is actief in Cirkelstad Veenendaal / Food Valley, 

Utrecht, Arnhem/Nijmegen, Amersfoort en Drechtsteden.  

� Verbeteren van de norm voor Duurzaam Slopen. BOOT is als lid van de Adviesgroep 

Slopen en Demontage van de DGBC en betrokken bij het verbeteren van deze norm. 

De ontwikkeling van de norm is gestopt. Dit lag buiten onze invloedssfeer. De reden is dat 

er geen vraag is vanuit de markt naar het certificeren van sloop- en demontageprojecten. 

BOOT gebruikt nog onderdelen van de norm in sloopprojecten (zoals de Slim Slopen tool). 

Verbeteren van praktische meetbaarheid van circulair werken.  

Het praktisch meetbaar maken van circulair werken blijft een uitdaging. BOOT heeft dit 

met partners Search en Copper8 verder ontwikkeld in het Cirkelstad Kompas in de periode 

2016 - 2017. Dit heeft geresulteerd in het Cirkelstad Kompas (www.cirkelstad.nl/Kompas). 

In het Kompas wordt circulariteit gedefinieerd aan de hand van 4 pijlers: Circulair, inclu-

sief, samenwerken en verantwoording. Circulair gaat in op de gebruikte materialen en de 

bouwstijl, dus bijvoorbeeld type materiaal, is het demontabel, flexibel in te richten, en 

wordt gebruik gemaakt van hergebruikte materialen. Inclusief gaat over het sociale as-

pect: inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, rekening houden met 

wensen van toekomstige gebruikers, etc. Samenwerking en verantwoording zijn meegeno-

men vanuit de overtuiging dat de een circulair project alleen slaagt als de samenwerking 

tussen partijen goed is. Verantwoording bevat vragen over de financiële en niet-financiële 

waarde die het project heeft opgeleverd. 

� Kennisdeling: Organiseren van seminars (voor diverse actoren in de keten).  

In de periode 2016-2018 heeft veel kennisdeling op seminars plaatsgevonden, onder meer 

door de BOOT Academy. In 2016 en 2017 is dit niet goed bijgehouden. In 2018 zijn we 

onder andere bij de volgende congressen geweest (deels gepresenteerd op bestaande con-

gressen en seminars, deels zelf georganiseerd): 

� 20 nov – aanwezig met stand om kennis over o.a. circulariteit te delen op het Duurzaam 

Ondernemen Event in Veenendaal 

� 1 en 2 november, Insert presentatie op het Circulair Bouwevent Drenthe,  

� 11 oktober – Insert is deelnemer van de Marktplaats van het ‘Get connected’ Jaarcongres 

van de EBU  

� 10 oktober – presentatie van BOOT over circulair slopen op het ‘Bouw Circulair’ Jaarcon-

gres te Boskoop 

� 10 oktober – Presentatie Insert op HIBIN jaarcongres 

� 13 november - Seminar ‘Circulair bouwen en de rol van de architect’ georganiseerd door 

Insert 
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� 10 oktober – presentatie Insert op ‘Bouwgroothandel Bijeen’ 

� 2 oktober, Presentatie circulair slopen, workshop C-creators, Hoofddorp 

� Juni 2018: Naast een mooie publicatie in de Cobouw hebben we recent een circulaire 

bijdrage mogen leveren aan het televisieprogramma Doe Maar Duurzaam, wat op RTL 7 

op 2 september is uitgezonden.  

� 13 juni: presentatie over circulair aan groenbedrijven 

� April 2018: stand op Building Holland i.s.m. Cirkelstad 

� 4 april: presentatie circulair slopen op bijeenkomst Cirkelstad Arnhem 

� 8 februari, seminar voor de sloopbranche, presentatie van Insert 

� 28 november 2017: presentatie circulair slopen op expert-meeting van Madaster 

 

� Gebruik van onze website Circulair slopen, LinkedIn en Twitter 

Dit is in de periode 2016 tot 2018 uitgebreid gedaan. De LinkedIn, Twitter en Facebook 

accounts van Insert zijn er bij gekomen en via dit kanaal communiceren we ook over circu-

lair slopen en hergebruik. 

3.4 Andere ontwikkelingen 

Andere ontwikkelingen, die in 2016 nog niet gepland waren, maar wel heel relevant voor 

CO2-reductie en hergebruik zijn de ontwikkeling van een inventarisatie-app waarmee we 

eenvoudig materialen vast kunnen leggen in bestaande panden (voorafgaand aan 

sloop/demontage of rennovatie). Ook hebben we een koppeling gemaakt tussen STABU en 

NL fsb, waarmee materialen zowel in een regulier bestek (STABU) als gekoppeld aan een 

BIM-model (NL fsb) ingezet kunnen worden, wat het makkelijker maakt voor architecten 

om de materialen op te nemen in hun ontwerpen. Dit vergroot de kansen voor hergebruik.   

 



Plesmanstraat 5

Veenendaal

0318 - 527 600

Postbus 509

3900 AM

Veenendaal

info@buroboot.nl 

www.buroboot.nl  

BOOT:
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VERHAAL

Een toekomstbestendige leefomgeving. 

Dat is het verhaal van BOOT. De ingenieurs 

van BOOT zijn actief binnen alle facetten 

van onze leefomgeving en leveren integrale 

advies- en managementdiensten. Jij kunt ons 

dan ook inzetten om projecten van A tot Z 

te regelen. Wij onderscheiden ons door onze 

risicogerichte aanpak, effectieve toepassing 

van data, circulaire denkkracht. En vooral: 

door onze mensen. Mensen vormen de kern 

van elk bedrijf, maar bij BOOT nog meer. Hoe 

verschillend ook, ze werken pragmatisch, 

nieuwsgierig en vooral sámen. Elke 

medewerker werkt met de kracht én ambitie 

van een compleet team achter zich.  

 

De ingenieurs van BOOT: daar zit een 

verhaal achter.

BOOT organiserend ingenieursburo bv. Alle opdrachten worden  

aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2018.
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