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Insert  

1.1 Omschrijving initiatief 

Insert is een innovatief, circulair platform. Een samenwerking tussen sloop-, civiele en 

groenbedrijven én andere schakels in de bouwketen. Insert wil het hergebruik van 

(bouw)materialen, bomen, struiken, heesters en materialen uit de buitenruimte, bevorderen 

door partijen in de bouwketen met elkaar te verbinden én hen te ondersteunen. In de visie 

van Insert moet het heel normaal zijn dat materialen uit sloop-, renovatie- of 

transformatieprojecten, ook voor de buitenruimte, een nieuwe bestemming krijgen. De 

transformatie van herbruikbare sloopmaterialen naar bouwmaterialen vraagt echter om 

samenwerking. 

 

De online marktplaats met grote volumes gebruikte bouwmaterialen, bomen, struiken, 

heesters en materialen uit de buitenruimte – van op dit moment meer dan 20 kernleden van 

sloop,- civiele en groenbedrijven.  

 

Meer informatie is te vinden op www.insert.nl en op marktplaats.insert.nl dat onderdeel is 

van insert.nl. Insert is tevens een Stichting geworden om de doelstelling werken zonder 

winstoogmerk te onderschrijven. 

1.2 Deelnemers 

Insert is een initiatief van BOOT. Voor verdere ontwikkeling wordt samenwerking gezocht 

met sloop- groen- en civiele bedrijven en andere ketenpartners zoals bijvoorbeeld 

architecten en ontwikkelaars. 

1.3 Reductiedoelstellingen 

Doel van het initiatief is hergebruik van (bouw)materialen, bomen, struiken, heesters en 

materialen uit de buitenruimte te bevorderen door partijen in de bouwketen met elkaar te 

verbinden én hen te ondersteunen.  

1.4 Rol BOOT 

 Initiatiefnemer en samenbrengen partners. 

 Oprichten en besturen stichting Insert. 

 Actieve promotie circulaire gedachtegoed op beurzen en congressen. 

 Marktplaats voor hergebruik van materialen opgesteld en doorontwikkeld. 

 Ontwikkelen app voor opname herbruikbare bouwmaterialen. 

 Ontwikkelen koppeling met Stabu en RAW (bestekken) en Madaster (Kadaster voor 

gebouwen) en branche organisatie VERAS. 

 Inbrengen kennis vanuit sloop, groen en civiel ten behoeve van ontwikkeling 

materialenpaspoort voor gebouwen en materialen uit de openbare buitenruimte. 

 Financiële ondersteuning. 
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