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Managementsamenvatting 

Het kabinet schetst in het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 een economie die volledig 
duurzaam en circulair is. Onderdeel hiervan is dat de hoeveelheid afval en het gebruik van nieuwe 
bouwmaterialen zoveel mogelijk moet worden gereduceerd. Momenteel is de bouw namelijk 

verantwoordelijk voor het meeste afval van alle bedrijfstakken en blijven er regelmatig restmaterialen 
(nieuwe, bruikbare materialen) over die soms ook als afval worden afgevoerd. Om de doelen van de 
overheid te halen is het dus belangrijk om het aandeel te veel ingekochte materialen en het afvalvolume in 

de bouw te reduceren. HIBIN wil hier graag een bijdrage aan leveren, startend met dit onderzoek. Voor het 
uitvoeren van dit onderzoek heeft Hibin Stichting Insert ingeschakeld wegens hun expertise op het gebied 
van circulariteit. Dit onderzoek biedt inzicht in de barrières die het voorkomen van deze reststromen1 en dit 

afval (met belangrijkste focus op het aandeel bruikbare bouwmaterialen) in de weg zitten, en hoe deze 
barrières opgelost kunnen worden. 
 

Er is naar alle fases in het bouwproces gekeken. Eerst zijn de materiaalstromen op drie bouwlocaties in 
kaart gebracht door te kijken naar de ingaande materiaalstromen. Hierbij is gekeken naar het bestelproces 
en de levering op de bouwplaats. Vervolgens is gekeken naar relevante aspecten met betrekking tot de 

verwerking van de materialen. Ten slotte is onderzocht met welke bestemmingen de verschillende 
materialen de bouwplaats weer verlaten.  
 

Uit de analyse is gebleken dat de hoeveelheidsbepaling van de materialen in het bestelproces al redelijk 
goed verloopt. Hier zijn echter nog wel enkele barrières aanwezig die opgelost kunnen worden om het 
bestelproces nog verder te verbeteren. Door onderaannemers verantwoordelijk te maken voor de inkoop 

van materialen en door verbeteringen door te voeren in de communicatie en administratie bij de 
hoofdaannemer kan een aantal van deze barrières worden opgelost. Deze verbeteringen in het 
bestelproces dragen hiermee bij aan het verminderen van reststromen van bruikbare bouwmaterialen op 

de bouwplaats. 
 
Tijdens en na de verwerking van de materialen blijkt dat er maar weinig bruikbare materialen overblijven 

die in de container belanden. Vaak vinden overgebleven materialen nog wel een andere bestemming. Het 
blijken vooral verpakkingsmaterialen en niet-bruikbare bouwmaterialen te zijn (samen 87%) die in de 
container belanden. Verpakkingsmateriaal vertegenwoordigt hierin het grootste aandeel van het volume 

(zo’n 51%). Voor al deze afvalstromen zijn de barrières in kaart gebracht, met focus op bruikbare 
bouwmaterialen. Ook deze barrières kunnen door verschillende interventies opgelost worden.  
Voor bruikbare bouwmaterialen kan ten eerste een nieuwe handel in aangebroken verpakkingen en kleine 

hoeveelheden opgestart worden om minder last te hebben van strenge eisen aan producten en te hoge 
transportkosten. Hiervoor kan een nieuwe partij opgericht worden, kunnen huidige handelaren hun 
businessmodel aanpassen of kan er een digitaal deelplatform opgezet worden. Het digitale deelplatform 

kan ook zorgen voor een toename van de inzet van materialen in volgende projecten.  
Hiernaast kan standaardisatie van bepaalde materialen bijdragen aan de bruikbaarheid van materialen in 
volgende projecten.  

 
Ten slotte is er training van werknemers nodig, naast een verlaging van de werkdruk, om zuinige en 
efficiënte omgang met materialen te bevorderen. 

 
  

 
1 Met reststromen worden in dit onderzoek materialen bedoeld die overblijven na het project en dus te veel zijn besteld. 
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Naast deze inzichten is er ook gekeken naar het niet-bruikbare bouwmateriaal en verpakkingsafval dat in de 

containers belandt. Ook voor deze stromen zijn barrières en mogelijke oplossingen geformuleerd welke 
tijdens de interviews aan bod kwamen. 
 

De inzichten uit dit onderzoek zijn bruikbaar voor alle stakeholders in de bouw. Ook al zijn er niet voor alle 
barrières oplossingen gevonden, toch bieden de resultaten een breed inzicht in de processen van 
verschillende partijen die leiden tot bepaalde materiaalstromen. De resultaten laten zien dat de 

hoofdaannemers en onderaannemers het meeste kunnen bijdragen aan het verminderen van de 
reststromen op de bouwplaats, gevolgd door groothandels. Een samenwerking tussen deze en andere 
actoren zal echter vereist zijn om te komen tot de beste oplossingen.  
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1 Inleiding 

Het kabinet schetst in het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 een economie die volledig 
duurzaam en circulair is. Onderdeel hiervan is dat de hoeveelheid afval en het gebruik van nieuwe 
bouwmaterialen zoveel mogelijk moet worden gereduceerd (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2016). 

In 2016 bestond bijna een kwart van de productie (producten en afval) in de bouw uit afval. Sloopafval 
wordt hierbij niet meegenomen. In vergelijking met andere sectoren is dit veruit het meeste (zie figuur 1). 
Ook in absolute zin produceerde de bouw in 2016 veruit het meeste afval van alle bedrijfstakken. De helft 

van al het afval kwam van deze sector (CBS, 2019). Onderdeel van dit afval zijn nieuwe materialen. Er 
worden namelijk nog regelmatig nieuwe materialen weggegooid (Van Wijnen, n.d.) al is de exacte 
hoeveelheid hiervan niet bekend. Deze materialen waren ingekocht om bijvoorbeeld snijafval, schade of 

breuk te compenseren. Om de doelen van de overheid te halen is het dus belangrijk om te onderzoeken 
hoe het aandeel te veel ingekochte materialen en het afvalvolume in de bouw kan worden gereduceerd. 

 
Figuur 1: Afvalproductie (% van alle productie (producten en afval)) van de top 5 bedrijfstakken in 2016. Uitgezonderd de 
bedrijfstakken aardolie-industrie, delfstoffenwinning, diensten, elektriciteitsbedrijven, reparatie en installatie en water en 
afvalbeheer (CBS, 2019). 

 
Koninklijke Hibin (netwerk van bouwtoelevering) heeft namens haar leden opdracht verstrekt aan Stichting 

Insert om nader onderzoek te doen met als doel inzicht te bieden in de mogelijkheden voor de bouwsector 
om onnodige verspilling van bouwmaterialen tegen te gaan. De focus ligt hierbij voornamelijk op bruikbare 
bouwmaterialen. De wens van Hibin was echter om ook informatie die tijdens het onderzoek is verkregen 

over mogelijkheden voor het reduceren van overig afval mee te nemen in de rapportage.  
 
Het onderzoek focust zich op woningbouwprojecten van 50-100 grondgebonden woningen of 

appartementen. Bij deze bouwprojecten zijn de ingaande en uitgaande materiaalstromen van de 
bouwplaats geanalyseerd en is gekeken door welke processen tijdens de bouw verlies van materiaal 
optreedt. Bij al deze processen zijn de barrières die het voorkomen van reststromen en afval van 

voornamelijk bruikbare bouwmaterialen in de weg zitten in kaart gebracht. Vervolgens is onderzocht welke 
oplossingen mogelijk bij kunnen dragen aan het overwinnen van deze barrières. Met reststromen worden in 
dit onderzoek bruikbare bouwmaterialen bedoeld die overblijven na het project en dus te veel zijn besteld. 

Het beste is om deze stromen te voorkomen en anders te zorgen dat het niet als afval wordt afgevoerd. 
Barrières en oplossingen ter voorkoming van afval van niet-bruikbare bouwmaterialen2 en 
verpakkingsmateriaal zijn in mindere mate in kaart gebracht. 

Dit rapport dient als basis om vervolgstappen te zetten om een reductie van reststromen en afval van 
bruikbare bouwmaterialen op de bouwplaats te stimuleren. 
 

 
2 Onder niet-bruikbare bouwmaterialen vallen bouwmaterialen die niet meer bruikbaar zijn in bouwprojecten. Zoals zaag-

, snij-, en freesafval, stort- en specieresten, beschadigd materiaal, materialen die niet meer aan de technische eisen 

voldoen en materialen die niet juist zijn toegepast. 
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(% van alle productie (producten en afval)
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In het volgende hoofdstuk is de methode beschreven die is gebruikt tijdens dit onderzoek. In hoofdstuk 3 

staat vervolgens beschreven hoe de geïnterviewde bedrijven omgaan met circulariteit om een kader te 
schetsen van hoe zij naar het onderwerp van dit onderzoek kijken. In hoofdstuk 4 staan de 
materiaalstromen van een bouwproject uitgebreid beschreven om in hoofdstuk 5 vervolgens de barrières 

die het voorkomen van reststromen en afval (van voornamelijk bruikbare bouwmaterialen) in de weg zitten 
aan te kunnen wijzen. Hoofdstuk 6 behandelt de mogelijke oplossingen die deze barrières kunnen 
wegnemen. Ten slotte wordt geëindigd met een conclusie en discussie. 



9 
 

2 Methode 

In dit hoofdstuk worden de projectlocaties geïntroduceerd en wordt beschreven hoe het veldonderzoek en 
de interviews zijn uitgevoerd. 

2.1 Projectlocaties 
Tijdens dit onderzoek is gekeken naar drie projectlocaties in verschillende regio’s in Nederland. In tabel 1 
staan deze projectlocaties, de aannemers van deze projecten en de partijen die aan deze projecten werken 

of leveren en bij dit onderzoek zijn betrokken. Onder de tabel worden de locaties meer in detail 
beschreven. In dit onderzoek is naar alle fases in het bouwproces op deze projectlocaties gekeken. 
 

Regio Projectlocatie Bouwaannemer Externe leveranciers/onderaannemers 

Oost Nieuwe Es (fase 2), 

Hengelo (83 woningen) 

Koopmans Bouwgroep B.V. BMN Bouwmaterialen B.V.  

Van Buuren Groep 

Wessels Vakbouwers B.V. 

West De Waard, Alkmaar (50 

appartementen) 

De Geus Bouw B.V. BouwCenter RAB 

Vandersanden Steenfabrieken N.V.  

IsoBouw Systems B.V. 

Zuid Parc Heilaar, Breda (50 

woningen) 

Van Wijnen Breda BMN Bouwmaterialen B.V.  

Rien Weijers Dakwerken B.V. 

Brabant Installatie Techniek B.V. 

Tabel 1: Projectlocaties en betrokken partijen. 

 

Nieuwe Es (fase 2) in Hengelo  

Koopmans Bouwgroep B.V. (verder 
‘Koopmans’) realiseert in Hengelo een 
project van 150 grondgebonden woningen 

(koop en huur). De opdrachtgevers van dit 
project zijn Welbions en Koopmans 
Projecten. Dit project bestaat uit 3 fases. In 

dit onderzoek is alleen gekeken naar de 
bouw van fase 2, die bestaat uit 83 
woningen. De woningen worden 

conceptueel gebouwd met prefabbeton 
casco. 
 

De Waard in Alkmaar 

De Geus Bouw B.V. (verder ‘De Geus’) 
bouwt in Alkmaar een 

appartementencomplex bestaande uit 50 
appartementen waarvan 35 voor de vrije 
sector en 15 sociale huurappartementen. Ze 

variëren van 2- tot en met 4-kamer 
appartementen met een oppervlakte van 
47-89 m2. De afbouw van alle 

appartementen is hetzelfde. De 
opdrachtgever van het project is een 
particuliere investeerder. 

 

 
 

Figuur 3: De Waard in Alkmaar. 

Figuur 2: Nieuwe Es in Hengelo (nieuwe-es.nl, z.d.).  
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Parc Heilaar in Breda 

Van Wijnen Breda (verder ‘Van Wijnen’) 
bouwt in Breda 50 grondgebonden 
woningen. De opdrachtgever van het 

project is projectontwikkelaar Synchroon. 
Het zijn koopwoningen waarbij elke 
bewoner zelf bepaalde keuzes kan maken 

over hoe het huis ingedeeld wordt. Elke 
bewoner mag ook zijn eigen 
binnenafwerking kiezen.  

 
 
 

 
 

2.2 Veldonderzoek 
Op de hiervoor beschreven locaties is tijdens de afbouwfase samen met de uitvoerders op de 
projectlocaties een inventarisatie gedaan. Tijdens de afbouwfase worden namelijk veel verschillende 

materialen toegepast en zijn de overige bouwfases allemaal al doorlopen waardoor hier dus ook vragen 
over gesteld kunnen worden. Tijdens de inventarisatie is gekeken naar de materialen die op de 
projectlocatie nog niet waren toegepast of in de container lagen. Ook zijn er vragen gesteld over de 

hoeveelheid materialen die al waren toegepast in de woningen in relatie tot wat er van deze materialen is 
besteld en overgebleven. De inventarisaties vonden plaats op 31 mei (Parc Heilaar), 1 juli (Nieuwe Es) en 19 
juli (De Waard). 

2.3 Interviews 
Voor dit onderzoek zijn per projectlocatie 5 interviews uitgevoerd: 1 met de uitvoerder, 1 met iemand die 

betrokken is bij de inkoop vanuit de aannemer, en 3 met externe leveranciers of onderaannemers met de 
personen die betrokken zijn bij de levering van materialen aan het betreffende project. In tabel 2 staat 
weergegeven met welke personen interviews zijn afgenomen. In deze interviews is naar informatie over alle 

fases in het bouwproces gevraagd. 
 
Het interview met de uitvoerder had als focus hoe hij is betrokken is bij het inkoopproces, wat zijn 

ervaringen zijn met resten van bruikbare materialen op het project, met schade of breuk van materialen, 
wat er gebeurt met overschotten en wat de mogelijkheden zijn bij de inkoop en retourname bij de 
leveranciers. 

 
Het interview met degene die vanuit de aannemer bij de inkoop betrokken is focuste ook op deze 
onderwerpen, maar hierbij is de nadruk meer op het inkoopproces gelegd, waarbij ook dieper is ingegaan 

op de doelstellingen binnen de organisatie, de hoeveelheidsbepaling, levertijden en afnameverplichting.  
 
De interviews met de betrokkenen vanuit de externe leveranciers waren vooral gefocust op hun doelen op 

het gebied van circulariteit, de ervaringen die zij hebben met hoe materialen bij hen worden ingekocht, 
hoe het inkoopproces beter zou kunnen, of er vaak materialen overblijven, en of zij, of de fabriek die 
rechtstreeks levert, deze materialen dan terugnemen. 

  

Figuur 4: Parc Heilaar in Breda (Stegeman, 2021). 
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Verder is er gekozen om enkele onderaannemers te interviewen, aangezien zij ook regelmatig 

verantwoordelijk zijn voor de inkoop van materialen of anderszins betrokken zijn bij het bepalen van 
hoeveel materiaal er op de bouwplaats wordt geleverd. Grotere aannemers besteden namelijk steeds meer 
werk uit aan onderaannemers. In het interview met deze onderaannemers lag de nadruk op de 

hoeveelheidsbepaling, levertijden, van welke producten zij resten overhouden, wat er gebeurt met deze 
resten en waarom dit gebeurt.  

 
 

Project-locatie Organisatie Rol in project Geïnterviewde Datum 

Nieuwe Es (fase 

2), Hengelo  

Koopmans 

Bouwgroep B.V. 

Bouw-ontwikkelaar en 

-aannemer 

Erik Engbers – Uitvoerder 

Remco Olijdam - Uitvoerder 

01-07-2021 

Niels Morsink - Projectleider 01-07-2021 

BMN 

Bouwmaterialen 

B.V. (vestiging 

Enschede) 

BMH (bouw-

materialenhandelaar) 

Thijs Boxelaar - Commercieel medewerker 

binnendienst 

Erwin Bos - Vestigingsmanager 

16-09-2021 

Van Buuren Groep Levering ijzerwaren en 

bouwbeslag 

Ahmet Alkas - Allround adviseur 07-09-2021 

Wessels 

Vakbouwers B.V. 

Metselwerk, 

gevelbeplating, 

plaatsen kappen 

Coen Domhof - Bedrijfsleider 08-09-2021 

De Waard, 

Alkmaar  

De Geus Bouw 

B.V.  

Bouwaannemer Jeroen Klaver - Uitvoerder 19-07-2021 

Frank Maas - Projectleider 19-07-2021 

BouwCenter RAB 

(vestiging 

Alkmaar) 

BMH Jan van Veen - Regiomanager 21-07-2021 

Vandersanden 

Steenfabrieken 

N.V. 

Gevelstenen-

leverancier 

Peter Delsing - Commercieel Directeur  

Nathalie Donatz - Bestuurslid   

Sip Gelling - Accountmanager 

22-09-2021 

IsoBouw Systems 

B.V. 

Leverancier isolatie-

materiaal 

Frank van der Hoeven - General Sales 

Manager  

Rutger Kruitwagen - Sustainability manager 

16-09-2021 

 

Parc Heilaar, 

Breda  

Van Wijnen Breda Bouwaannemer Ruben Stegeman - Stagiair 31-05-2021 

Joop Deelen - Uitvoerder 01-06-2021 

Jan de Kanter - Werkvoorbereider 07-06-2021 

BMN 

Bouwmaterialen 

B.V. (vestiging 

Tilburg) 

BMH Chum-man Cheng - Accountmanager  

Petran Verhoef - Duurzaamheidsmanager 

09-06-2021 

Rien Weijers 

Dakwerken B.V. 

Dakdekker Michel Langeveld - Projectleider 07-07-2021 

Brabant Installatie 

Techniek B.V. 

Installateur Eric Luysterburg - Projectleider 15-07-2021 

Tabel 2: Overzicht van afgenomen interviews. 
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2.4 Data-analyse 
De data die is verzameld tijdens de interviews is geanalyseerd op de volgende aspecten: 

- Hoe kijkt de organisatie naar circulariteit; 
- Hoe verloopt het bestelproces, de levering, de verwerking en de afvoer van bouwmaterialen; 

- Wat is de rol van de organisatie in deze delen van het proces; 
- Welke barrières zien zij voor het voorkomen van reststromen; 
- Welke haalbare oplossingen zien zij hiervoor.  

Naast informatie over bruikbare bouwmaterialen is er tijdens de interviews ook veel kennis naar voren 
gekomen over oorzaken van afval van niet-bruikbare bouwmaterialen en verpakkingsmateriaal. Deze 
resultaten zijn ook geanalyseerd en meegenomen in het rapport.  
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3 Circulariteit binnen de organisaties 

Het verminderen van reststromen en afval op de bouwplaats is een belangrijk onderdeel van circulariteit. In 
dit hoofdstuk wordt van elke organisatie die in dit onderzoek is geïnterviewd beschreven hoe zij (volgens 
de geïnterviewde personen) naar deze kant van circulariteit kijken. Hieruit kan worden afgeleid hoe zij naar 

het onderwerp van dit onderzoek kijken. 

3.1 Aannemers 
Koopmans is een bouwbedrijf in Enschede en onderdeel van TBI Holdings. Binnen Koopmans is er een 
speciale werkgroep duurzaamheid, die nieuwe initiatieven op het gebied van duurzaamheid ontwikkelt en 
duurzaamheid binnen de organisatie stimuleert. Ze kijken onder andere naar circulariteit en 

afvalmanagement. Onderdeel hiervan is bijvoorbeeld dat ze proberen zo veel mogelijk op statiegeldpallets 
te laten leveren. Bovendien voeren ze discussie over de verantwoordelijkheid om zuinig met materialen om 
te gaan. De motivatie binnen Koopmans om aan circulariteit te werken is zowel financieel als milieu-

gedreven. (Morsink, persoonlijke communicatie (p.c.)) 
 

De Geus is een middelgroot aannemingsbedrijf in Broek op Langedijk met Noord-Holland als werkgebied. 

Ongeveer 20% van de projecten komen voort uit eigen projectontwikkeling. Verder werkt De Geus vooral 
voor vaste klanten, vaak in bouwteams. Ze hebben nog geen doelen op duurzaamheid gedefinieerd. De 
motivatie om efficiënt met materialen om te gaan is vooral financieel gemotiveerd. (Klaver & Maas, p.c.)  

 

Van Wijnen is een bouwaannemer met meerdere vestigingen die voorop wil lopen met afvalloos bouwen. 
Hun doel is om in 2025 afvalloos te bouwen. In het project Parc Heilaar kijken ze wat hierin mogelijk is op 

de bouwplaats. Ze hebben daarom veel aandacht voor het slim omgaan met materialen om zo min 
mogelijk resten over te houden. In nieuwe projecten wordt ook breder naar circulariteit gekeken, 
bijvoorbeeld naar verpakkingsafval. Het onderwerp wordt ook bij leveranciers aangekaart aangezien Van 

Wijnen op dit gebied afhankelijk is van wat leveranciers doen. (De Kanter, p.c.)  
De motivatie om materiaalverspilling te verminderen is in eerste instantie vanwege het milieu. Financieel 
levert het uiteindelijk ook wel wat op, maar dan moet je eerst wel investeren. (Deelen, p.c.) 

3.2 Groothandels 
BMN Bouwmaterialen B.V. (verder ‘BMN’) is een bouwmaterialenhandel die zich sinds 2 jaar bezighoudt 

met circulariteit. Ze hebben de overheidsdoelstellingen op het gebied van circulariteit vertaalt naar eigen 
doelstellingen en beleid op het gebied van materialen en afvalmanagement (Cheng & Verhoef, p.c.). Toch 
merkt Verhoef (p.c.) dat ze nog vrij reactief zijn als het gaat om circulariteit omdat de organisatie maar traag 

verandert. Voor de gemiddelde werknemer is het nog een ver-van-mijn-bed-show.  
De motivatie voor BMN om met circulariteit aan de slag te gaan is vooral om voor te sorteren op de 
toekomst en de vraag van de klant. Ze verdienen er niet direct geld mee, maar krijgen er wel exposure mee 

en meer naamsbekendheid (Cheng & Verhoef, p.c.).  
 

Bouwcenter RAB is een bouwmaterialenhandelaar die bezig is met het ontwikkelen van doelstellingen en 

beleid op het gebied van circulariteit. Het management vindt het intrinsiek belangrijk om hier stappen in te 
zetten en heeft het duurzaamheidsconvenant van Bouwcenter getekend. De motivatie hiervoor is zowel 
milieu als financieel gedreven. Voor sommige projecten op dit gebied is het bijvoorbeeld niet erg als er 

geen geld mee wordt verdiend maar in plaats daarvan kennis wordt opgedaan. De bedrijfsvoering zoals die 
nu is zal moeten veranderen om toekomstbestendig en meer circulair te worden. (Van Veen, p.c.) 
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Van Buuren Groep (verder ‘Van Buuren’) is een leverancier van producten en diensten voor de bouw-, 

installatie-, industrie- en timmerfabriekensector (Van Buuren, z.d.). Aan het project van Koopmans leveren 
ze bevestigingsmaterialen en cilinders voor de deuren. Ze hebben als bedrijf geen doelstellingen op het 
gebied van circulariteit, maar ze zijn er wel mee bezig. De motivatie hiervoor is zowel financieel gedreven 

als uit maatschappelijke betrokkenheid. Ze willen vanuit deze motivatie zoveel mogelijk materiaal 
gebruiken en zo min mogelijk afval creëren. Ze hergebruiken bijvoorbeeld veel dozen van hun leveranciers 
en nemen veel producten retour. (Alkas, p.c.). 

3.3 Onderaannemers 
Brabant Installatie Techniek B.V. (verder ‘Brabant Installatie Techniek) is een leverancier en installateur van 

ventilatiesystemen, warmtepompen en vloerverwarming. De organisatie houdt zich vooral bezig met 
efficiëntie in hoe ze met materialen omgaan maar ze hebben hier niet specifieke doelstellingen voor 
opgezet. Deze efficiëntie is financieel gedreven omdat ze dan minder inkoopkosten hebben en minder 

kosten voor het afval (Luysterburg, p.c.). Dit is ook de ervaring die Van Wijnen heeft met onderaannemers. 
Onderaannemers worden 8 van de 10 keer namelijk gekozen op prijs. Of het een bekende partij is speelt 
natuurlijk ook mee (De Kanter, p.c.). 

 
Rien Weijers Dakwerken B.V. (verder ‘Rien Weijers Dakwerken’) is en dakdekker die zich pas recentelijk is 
gaan focussen op circulariteit. De voornaamste motivatie hiervoor is dat de klant hier steeds vaker om 

vraagt. Financieel is het ook interessant omdat het afvalkosten beperkt. Het doel is om zo veel mogelijk 
materialen te hergebruiken in plaats van het als afval af te voeren. Dit doen ze door dakpannen bij 
renovatieprojecten af te voeren naar een partij die ze als tweedehands weer doorverkoopt. Ze zijn hier nu 

in 3 projecten (onder andere Parc Heilaar) mee bezig en zijn van plan om dit in alle projecten door te 
zetten. (Langeveld, p.c.) 
 

Wessels Vakbouwers B.V. (verder ‘Wessels Vakbouwers’) heeft alle disciplines in huis voor het bouwen van 
de buitenschil van een gebouw. Ze zetten verschillende stappen op het gebied van circulariteit. Ze 
proberen zoveel mogelijk materialen een nieuwe bestemming te geven. In de renovatie zorgen ze 

bijvoorbeeld dat de dakpannen die van de daken komen worden hergebruikt. Ook kunnen ze muren 
maken die weer demontabel zijn. De motivatie om met circulariteit bezig te zijn is zowel financieel als 
milieu-gedreven. Het zit intrinsiek in de bedrijfsleider om mede door circulariteit de milieu-impact te 

verminderen. Verder is het belangrijk omdat de klant er steeds meer naar vraagt. (Domhof, p.c.) 

3.4 Fabrikanten 
Isobouw Systems B.V. (verder ‘Isobouw’) is een EPS isolatiefabrikant. Vanuit de holding (BEWiSynbra 
Group) worden de meeste doelstellingen op duurzaamheid gedefinieerd. Maar ook binnen het eigen 
bedrijf worden doelstellingen op dit gebied gedefinieerd. Om deze doelen te bereiken zijn ze bijvoorbeeld 

bezig met het op maat leveren van isolatiemateriaal, restanten terug te nemen en te recyclen, en zo min 
mogelijk te verpakken. De motivatie om met circulariteit bezig te zijn is zowel financieel als milieu-
gedreven. (Van der Hoeven & Kruitwagen, p.c.) 

 
Vandersanden Steenfabrieken N.V. (verder ‘Vandersanden’) is het grootste baksteen-producerende 
familiebedrijf in Europa. Om hun impact op het milieu te verlagen hebben ze een werkgroep binnen het 

bedrijf die de strategie, doelstellingen en KPI’s bepaalt en kijkt hoe deze doelen verwezenlijkt kunnen 
worden. Op het gebied van circulariteit zijn ze onder andere bezig met het ontwikkelen van een 
droogstapelsysteem waardoor de stenen weer eenvoudig gedemonteerd kunnen worden. De motivatie om 

hiermee aan de slag te gaan is vanuit milieuoogpunt. Ze willen als bedrijf iets bijdragen aan het leven van 
nu en de volgende generaties en kartrekker zijn in de sector op het gebied van duurzaamheid. Er zitten 
vaak geen financiële voordelen aan hun activiteiten op dit gebied, maar ze hopen hiermee wel dat partijen 

voor hen kiezen en dat ze zo op de lange termijn de maatschappij op een duurzame manier vorm en 
inhoud kunnen geven. (Delsing, Donatz & Gelling, p.c.) 
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4 Materiaalstromen bouwlocaties 

In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de belangrijke aspecten met betrekking tot de ingaande en de 
uitgaande materiaalstromen bij de verschillende projecten.  

4.1 Ingaande materiaalstromen 
In deze paragraaf wordt gefocust op de ingaande materiaalstromen van de projecten. Hierbij wordt het 
bestelproces van deze projecten geanalyseerd om vervolgens te kijken naar belangrijke aspecten met 

betrekking tot het leveren van de materialen op de bouwplaats.  

4.1.1 Het bestelproces 
De bestelprocessen binnen de projecten die voor dit onderzoek zijn geselecteerd verschilden op een 

aantal punten van elkaar. Het belangrijkste verschil zit in de vraag welke partij de materialen inkoopt (zie 
figuur 5).  
Bij Van Wijnen is het afhankelijk van de uitvraag en de offertes of de aannemer of een onderaannemer de 

materialen inkoopt. Hierbij wordt vaak gekeken wie het meest goedkoop kan inkopen. In dit project werd 
de inkoop van de meeste materialen (zoals dakpannen, installaties, gevel-rabatdelen, isolatie) door de 
onderaannemers gedaan. Slechts een aantal materialen (zoals kalkzandsteen, beton en mortel) koopt de 

aannemer zelf in (Deelen, p.c.).  
Ook bij De Geus is het afhankelijk van de uitvraag en de offertes wie de materialen inkoopt. In dit project 
werd het meeste materiaal door de aannemer zelf ingekocht, maar ook nog een deel door 

onderaannemers, zoals Gibo-blokken, dakbedekking en dakisolatie, tegels en sanitair (Klaver & Maas, p.c.).  
Bij Koopmans werden in het project echter vrijwel álle materialen door de aannemer ingekocht en maar 
een heel beperkt deel van de materialen door onderaannemers (Morsink, p.c.).  

De paragrafen hieronder beschrijven hoe het bestelproces bij een aannemer en onderaannemer (op basis 
van de uitgevoerde interviews) verloopt en wat de gevonden verschillen zijn.  
 

 

 

 

 

Figuur 5: Verdeling inkoop over aannemer en onderaannemer in de onderzochte projecten. 

 

4.1.1.1 Inkoop door aannemer 
De benodigde hoeveelheden materialen voor het bouwproject worden allereerst bepaald door de 
calculator van de aannemer. De werkvoorbereider neemt deze aantallen als uitgangspunt voor de 
bestellingen, maar controleert deze nog voordat hij de bestellingen gaat vastleggen bij de leverancier 

(Deelen, p.c.; Morsink, p.c.; Klaver & Maas, p.c.). Of er van een product meer wordt besteld dan in het 
project nodig is, hangt af van de vraag of het al dan niet een maatwerk product is. 

Inkoop  
door 

aannemer 

Inkoop  
door 

onderaannemer 
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De benodigde maatwerkproducten3 worden vaak via een 

(bouwmaterialen)groothandel bij de fabrikant besteld (Van 
Veen, p.c.). Voor dit soort producten worden precieze 
berekeningen gemaakt van de benodigde hoeveelheid. Er 

wordt hiervan niks extra besteld zodat hier geen restanten 
van overblijven na de bouw. Deze materialen kunnen namelijk 
niet ergens anders worden toegepast. Ook heb je bij 

maatwerk producten een afnameverplichting (De Kanter, p.c.; 
Cheng & Verhoef, p.c.; Klaver & Maas, p.c.; Morsink, p.c.; 
Alkas, p.c.; Van der Hoeven & Kruitwagen, p.c.). Als er schade 

ontstaat aan een maatwerkproduct wordt eerst gekeken of dit 
hersteld kan worden. Anders wordt het product opnieuw 

besteld (Deelen, p.c.).  

Van standaardproducten die niet project-specifiek worden 
gemaakt, wordt wel extra besteld. Dit om verlies van 
materiaal, bijvoorbeeld door snijverlies, stortverlies of breuk, 

te compenseren. Dit verlies neemt de calculator al mee in 
zijn berekeningen. Nadat de werkvoorbereider de aantallen 
heeft vastgelegd bij de leverancier, kan de uitvoerder 

(eventueel in overleg met de verwerkende onderaannemer) 
ze afroepen op het moment dat de materialen nodig zijn. Bij 
grote hoeveelheden roept hij niet de totale hoeveelheid in 

één keer af. Dit past vaak niet op de bouwplaats en geeft 
ook de mogelijkheid om een juiste inschatting te maken van 
de benodigde hoeveelheid materiaal naarmate het project 

vordert. Voor de laatste vracht (de sluitvracht) kan dan 
worden bepaald, aan de hand van wat er nog aanwezig is op 
de bouwplaats en hoeveel materiaal voor het afgeronde deel 

van het project nodig was, hoeveel er nog geleverd moet 
worden. Hierbij is het niet erg als het totaal iets meer of minder is dan in eerste instantie was besteld bij de 
leverancier omdat het geen maatwerk is en er dus geen afnameverplichting is (De Kanter, p.c.; Morsink, 

p.c.; Klaver & Maas, p.c.).  
Voor producten waarvan maar kleine hoeveelheden nodig zijn, zoals de tegels (die per woning kunnen 
verschillen), wordt wel alles in één keer besteld en afgeroepen. Hiervan kan namelijk meteen precies 

worden bepaald hoeveel er nodig is (De Kanter, p.c.). 
 
Een korte samenvatting van het bestelproces is weergegeven in figuur 6. 

 

 
Figuur 6: Bestelproces aannemer. 

 
3 Maatwerkproducten zijn producten die speciaal op maat worden besteld voor het project en dus niet uit voorraad 

leverbaar zijn. 
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hoeveelheden met 
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Uitzondering 
Een mix tussen maatwerk producten en 
standaardproducten zijn de Eternit 
vezelcement gevelplaten in het project van 
De Geus. Die zijn gedeeltelijk op maat 
gezaagd door een andere partij. Hier zijn 
echter wel extra niet-gezaagde platen van 
besteld omdat het risico op een tekort aan 
platen (door beschadigingen, verkeerd 
boren of doordat een plaat toch niet 
passend blijkt door afwijkende maten 
tijdens de bouw) te groot was, waardoor 
de steiger langer had moeten blijven 
staan. Bovendien loop je risico op 
kleurverschil wanneer je extra platen uit 
een andere productie krijgt. De extra 
bestelde platen kunnen snel op het werk 
passend gemaakt worden indien nodig. 
(Klaver & Maas, p.c.) 
 

Uitzondering 
Een uitzondering op het maatwerk- 
bestelproces is gevonden bij maatwerk 
gevelstenen (die niet bij fabrikanten op 
voorraad liggen). Deze bestellingen 
komen zeer zelden voor. Door de grote 
benodigde hoeveelheid is het lastig om 
vooraf de exacte benodigde aantallen 
goed in te schatten. Als daar stenen van 
overblijven, weten de steenspecialisten 
(via welke deze meestal worden geleverd) 
de stenen echter vaak wel in andere 
projecten toe te passen (Delsing, Donatz 
& Gelling, p.c.). 
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Volgens Cheng & Verhoef (p.c.) is deze manier van bestellen hoe alle landelijk en regionaal opererende 
aannemers werken. Volgens de aannemers zelf is dit proces al vrij efficiënt (Klaver & Maas, p.c.; De Kanter, 
p.c.; Morsink, p.c.). Ook de leveranciers die leveren aan de projecten in dit onderzoek zijn allemaal relatief 

positief over de manier waarop de aannemers de hoeveelheidsbepaling doen van de producten die bij hen 
ingekocht worden (Van Veen, p.c.; Cheng & Verhoef, p.c.; Boxelaar & Bos, p.c.; Alkas, p.c.; Delsing, Donatz 
& Gelling, p.c.; Van der Hoeven & Kruitwagen, p.c.). Dit is in positieve zin veranderd in vergelijking met 

vroeger, mede door het werken met BIM (Deelen, p.c.; Van der Hoeven & Kruitwagen, p.c.; Van Veen, p.c.; 
Delsing, Donatz & Gelling, p.c.). Hierdoor houd je dus bijna geen materiaal (wat bruikbaar is) over aan het 
eind van het project, wat natuurlijk ook financieel voordelig is (De Kanter, p.c.; Van der Hoeven & 

Kruitwagen, p.c.; Klaver & Maas, p.c.).  
Echter ziet Van Veen (p.c.) wel verschillen tussen aannemers in de materiaalefficiëntie van het bestelproces. 
In het communicatietraject tussen de ontwerper, calculator, projectleider, werkvoorbereider en uitvoerder 

ontstaan volgens hem nog wel eens misverstanden en rekenfouten. Ook houdt de uitvoerder niet altijd zijn 
administratie goed bij en gaat het vaak fout als iemand die op kantoor zit de materialen afroept in plaats 
van de uitvoerder die het visueel kan controleren. Het komt volgens Van Veen (p.c.) hierdoor vaak voor dat 

aannemers materialen overhouden. Het gaat dan vooral fout bij laagwaardigere producten zoals 
isolatiemateriaal. Het is volgens hem belangrijk dat de uitvoerder meer de verantwoordelijkheid voelt voor 
de kosten zodat er minder materiaal overblijft.  

Boxelaar en Bos (p.c.) zien ook verschillen tussen aannemers. Volgens hen hebben kleine aannemers vaker 
materialen over dan grotere aannemers. Alkas (p.c.) ziet dit echter andersom. Grotere aannemers kunnen 
materialen namelijk makkelijker nog bij een andere bouw kwijt, dus bestellen ze eerder ruim. Hiernaast is er 

volgens hem veel verschil tussen uitvoerders in hoe zij bestellen. De ene uitvoerder kijkt veel secuurder 
naar de benodigde aantallen dan de ander. Dit kan ook binnen een bouwbedrijf erg verschillen. 

4.1.1.1.1 Levertijden 

Door de langere levertijden moet tegenwoordig al heel ver van tevoren geprognotiseerd worden wat 
nodig is aan materialen voor een bouw. Daar passen de aannemers zich volgens Van Veen (p.c.) en Alkas 
(p.c.) goed op aan. De lange levertijden zorgen in dit proces dus niet voor te veel materiaal op de 

bouwplaats. Van maatwerkproducten wordt nog steeds niet extra besteld en voor de standaardproducten 
is er bij woningbouwprojecten en de bouw van appartementen altijd genoeg tijd om op basis van 
ervaringen eerder in het project goed de sluitvracht te kunnen bepalen (De Kanter, p.c.; Klaver & Maas, 

p.c.). Wat Van Veen (p.c.) wel ziet is dat er van schaarse producten die generiek toegepast kunnen worden 
meer wordt gekocht dan nodig is om een voorraad op de eigen opslaglocatie te hebben. 

4.1.1.2 Inkoop door onderaannemer 

Voor de materialen die door onderaannemers worden ingekocht, maakt de aannemer vooraf een calculatie 
van de aantallen materialen die nodig zijn, de specificaties van de materialen, en het budget. Daarna 
worden de onderaannemers geselecteerd. Vaak is dit op basis van de laagste prijs (De Kanter, p.c.; Klaver 

& Maas, p.c.), wat volgens De Kanter (p.c.) ook relatie heeft met hoe zuinig de onderaannemer is met de 
materialen en dus ook met het bestellen van de juiste hoeveelheden. Ook de ervaringen (op allerlei 
gebieden) uit het verleden met de onderaannemer zijn belangrijk in het selectieproces (Klaver & Maas, 

p.c.).  

Uitzondering 
Een proces dat verschilt van hetgeen hiervoor is beschreven is bij Van Buuren. Zij nemen soms voor de aannemer 
producten voor een project op voorraad die niet in hun standaard-assortiment aanwezig zijn en leveren deze producten 
vervolgens in kleinere batches aan het project. Voor deze producten geldt in principe een afnameverplichting. Hier 
maken ze soms echter wel een uitzondering op als de waarde van de overgebleven producten niet te hoog is of als het 
nog retour kan naar de fabrikant. Als het niet retour kan, raken ze het normaal gesproken altijd wel een keer kwijt. (Alkas, 
p.c.) 
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De gekozen onderaannemers krijgen van de hoofdaannemer 

de tekeningen van het project. Ze maken vervolgens vaak zelf 
ook nog (meer gedetailleerde) werktekeningen. Op basis 
daarvan rekent de onderaannemer zelf uit wat hij aan 

materiaal nodig heeft, waaruit een nieuwe hoeveelhedenstaat 
komt. Op basis van deze hoeveelheden bestelt de 
onderaannemer de materialen (De Kanter, p.c.; Luysterburg, 

p.c.; Klaver & Maas, p.c.). Hiervoor wordt bijvoorbeeld goed 
naar de benodigde maten van de materialen gekeken, zodat 
er zo min mogelijk snijverlies is (Luysterburg, p.c.). Ze bepalen 

bij de te bestellen hoeveelheden zelf het uitvalpercentage 
(door snijverlies, stortverlies of breuk) waar rekening mee 
wordt gehouden. Dit aangezien zij meer specialistische 

ervaring hebben en meer inzicht hebben in hoeveel je moet bestellen om voldoende te hebben voor het 
project (De Kanter, p.c.; Domhof, p.c.).  
 

De geïnterviewde onderaannemers geven aan zo efficiënt mogelijk in te kopen om zo laag mogelijke 
kosten te hebben. Hiervoor wordt er ook met sluitvrachten gewerkt (Langeveld, p.c.). Deze sluitvrachten 
worden bij Van Wijnen samen met de aannemer bepaald, waarbij er samen wordt gekeken welke 

materialen zich nog op de bouwplaats bevinden en hoeveel materiaal voor het afgeronde deel van het 
project nodig was. Dit om zo min mogelijk materiaal over te houden. Bij De Geus wordt de sluitvracht door 
de onderaannemer zelf besloten (Klaver & Maas, p.c.).  

 
Een korte samenvatting van het bestelproces is weergegeven in figuur 7.  
 

 
Figuur 7: Bestelproces onderaannemer. 

4.1.1.2.1 Levertijden 

Wanneer de levertijden van standaardproducten langer worden dan gewoonlijk, zoals momenteel het geval 
is bij bijvoorbeeld hout, hebben onderaannemers hier vaak minder last van dan hoofdaannemers. Dit 
omdat ze vaak een eigen opslaglocatie hebben. Brabant Installatie Techniek legt nu bijvoorbeeld extra 

voorraden aan waardoor ze hopen altijd de materialen beschikbaar te hebben die nodig zijn (Luysterburg, 
p.c.).  
Bij sommige maatwerkproducten hebben lange levertijden echter wel een negatieve invloed op de 

hoeveelheidsbepaling. Wessels Vakbouwers bestelt platen uit Noorwegen en heeft voor dit product dus 
altijd al een lange levertijd. Door de lange levertijden (en hoge transportkosten) bestellen ze meer dan 
wanneer deze levertijden korter zouden zijn, zodat ze de kans op te weinig materiaal tijdens het werk 

minimaliseren. Wat overblijft, blijft echter bij hen in opslag liggen en gaat niet naar de bouwplaats 
(Domhof, p.c.).  
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Controle door aannemers 
Van Wijnen houdt de aantallen die door 
onderaannemers worden ingekocht in de 
gaten om te controleren of het binnen 
bepaalde marges blijft. Binnen die 
marges is de onderaannemer er zelf 
verantwoordelijk voor. Het is voor Van 
Wijnen vooral belangrijk dat er binnen 
het budget wordt gebleven (De Kanter, 
p.c.).  
Bij De Geus is deze controle minder 
aanwezig. Ze hebben met de 
onderaannemers een prijs afgesproken, 
dus is de inkoop de verantwoordelijkheid 
van de onderaannemer (Klaver & Maas, 
p.c.).  
 



19 
 

4.1.2 Levering op de bouwplaats 
De materialen worden vanaf de (bouwmaterialen)groothandel, de opslag van de onderaannemer of direct 
vanaf de fabrikant geleverd aan de bouwplaats.  
De materialen die direct vanaf de fabrikant komen zijn meestal bij de groothandel of door de 

onderaannemer besteld, maar worden in verband met de grote hoeveelheid, of omdat het prefab is, direct 
vanaf de fabrikant geleverd. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij kalkzandsteen, isolatiemateriaal, gevelstenen en 
dakpannen (Cheng & Verhoef, p.c.; Van Veen, p.c.). De kleinere bestellingen worden vaak vanuit het 

magazijn van de groothandel geleverd (Klaver & Maas, p.c.; Boxelaar & Bos, p.c.). Soms bestelt een 
aannemer echter ook direct bij de fabrikant (Deelen, p.c.).  
Materialen die vanaf de opslag van de onderaannemer worden geleverd, zijn vaak standaardproducten die 

zij op voorraad houden. Wat daar vandaan wordt geleverd, is vaak alleen wat nodig is voor de bouw. 
Overschot aan materiaal kan namelijk kwijtraken of andere doelen krijgen (Luysterburg, p.c.). Het bestel- en 
leveringsproces is schematisch weergegeven in figuur 8. 

 
 
 

 
 

 
Figuur 8: Bestellingen en leveringen en de betrokken actoren. 

4.1.2.1 Lossen 

Hoe de materialen werden gelost verschilde per bouwplaats. Bij Van Wijnen waren er op het project 
specifieke locaties aangewezen waar gelost kon worden (Deelen, p.c.). Ook bij De Geus wees de uitvoerder 
aan waar gelost moet worden (Klaver & Maas, p.c.). Bij Koopmans werd dit minder in de gaten gehouden.  

Op de locaties waar gelost kon worden, waren bij Van Wijnen en Koopmans niet standaard losplateaus 
aanwezig of iets anders waarop stabiel gelost kon worden. Daar waren de onderaannemers zelf 
verantwoordelijk voor. Er waren wel underlaymentplaten die geleend konden worden (Engbers, p.c.). Bij De 

Geus kon gelost worden op een ruime parkeerplaats waardoor de ondergrond stabiel was en er niet 
gestapeld hoefde te worden. Hierdoor was er minder risico op schade door omvallen. Op bouwplaatsen 
waar dit niet het geval is legt De Geus in het geval van modder stalen rijplaten neer om goed te kunnen 

lossen (Klaver & Maas, p.c.). 
Een instabiele ondergrond op loslocaties resulteert er soms in dat materialen niet op een goede wijze 
gelost worden, wat beschadiging van het materiaal tot gevolg kan hebben. Tijdens de inventarisatie bij Van 

Wijnen was te zien dat een groot aantal dakpannen waren beschadigd doordat de pallets scheef waren 
weggezakt in de modder waardoor pakken met dakpannen van de pallet afvielen (zie figuur 9). Volgens De 
Kanter (p.c.) is dit te wijten aan de chauffeur en had deze met hen een geschikte locatie voor het lossen 

moeten overleggen. Volgens Langeveld (p.c.) ligt de verantwoordelijkheid hier ook bij de transporteur, 
maar komen dit soort incidenten niet zo vaak voor.  
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Ook door andere oorzaken kan er tijdens het transport schade aan producten ontstaan. Volgens Engbers 

(p.c.) komt het echter bijna niet voor dat er materialen met schade worden geleverd. Een voorbeeld van 
transportschade is gevonden bij het project van Koopmans. Hier moesten 4-5 vloerplaten (van de 1332 
totaal, dus relatief weinig) opnieuw besteld worden door transportschade. Een ander voorbeeld komt uit 

het project van Van Wijnen. Hier was van de gevel-rabatdelen een deel beschadigd tijdens het transport, 
waarschijnlijk door sjorbanden die langs de pakketten schuurden (zie figuur 10).  
 

Figuur 9: Omgevallen pakken dakpannen.                        Figuur 10: Schade aan gevelplanken. 

4.1.2.2 Opslag 
Producten die niet tegen water kunnen of waarvan de verpakking kapot is, worden binnen in de woningen 
of in een container opgeslagen. Hout- en plaatmaterialen worden bijvoorbeeld in de zaagloods 

opgeslagen. Net als cement en materialen die in dozen worden geleverd (De Kanter, p.c.). Volgens Van 
Veen (p.c.) gebeurt het echter ook nog wel dat er materialen weggegooid moeten worden doordat ze een 
aantal dagen in de regen staan. 
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4.2 Verwerking van de materialen 
De verwerking van de materialen werd bij alle projecten vrijwel allemaal door onderaannemers gedaan 
(Olijdam, p.c.; Klaver & Maas, p.c.; Deelen, p.c.). Tijdens het verwerken van materialen is er verlies van 
materiaal door bijvoorbeeld snijverlies, stortverlies, breuk of schade. Dit zijn bijvoorbeeld snijresten van 

isolatiemateriaal of beschadigde planken. Het gebeurt ook wel eens dat materiaal verkeerd wordt verwerkt 
waardoor er verlies optreedt. Bij Koopmans was er bijvoorbeeld een muur verkeerd gemetseld welke 
gesloopt moest worden. Dit materiaal is dan niet meer bruikbaar (Morsink, p.c.). Hiernaast kan slechte 

communicatie tussen partijen of onzorgvuldigheid leiden tot verlies van materiaal. In het project van Van 
Wijnen is bijvoorbeeld door slechte communicatie in twee huizen de vloerverwarming die door een 
onderaannemer is gelegd per ongeluk doorboord door een andere onderaannemer. Voorbeelden van 

onzorgvuldigheid zijn de vele verregende dozen die tijdens de inventarisaties bij Koopmans en Van Wijnen 
op de bouwplaats gevonden zijn en de materialen die bij Van Wijnen op de weg lagen (zie figuur 11 en 12). 
Deze materialen raken zo eenvoudig kwijt of worden overreden waardoor ze onbruikbaar worden. Deze 

horen netjes opgeslagen te worden (Luysterburg, p.c.).  
 

 
 
 

De hoeveelheid snijverlies proberen de aannemers en onderaannemers zoveel mogelijk te beperken. Het is 
echter vaak niet te voorkomen. Door de standaardmaten waarin producten geproduceerd worden heb 
bijvoorbeeld je (bijna) altijd verlies wanneer je het op het werk op maat maakt (Deelen, p.c.; Luysterburg, 

p.c.; Langeveld, p.c.).  
Er wordt echter steeds vaker gebouwd met prefab onderdelen. Deze onderdelen worden al eerder in een 
fabriek in elkaar gezet of op maat gezaagd waardoor dit (normaal gesproken) op de bouw niet meer hoeft 

te gebeuren en het materiaalverlies dus al eerder in de keten ontstaat (De Kanter, p.c.; Klaver & Maas, p.c.; 
Olijdam, p.c.; Luysterburg, p.c.). Hierdoor heb je dus veel minder afval op de bouwplaats. Echter moet je er 
ook rekening mee houden dat niet elke woning exact volgens tekening wordt gebouwd en je dus flexibel 

moet zijn met sommige materialen. Ook prefab onderdelen moeten daardoor soms nog op maat gemaakt 
worden op de bouw.  
  

Figuur 11: Verregende dozen met inhoud (project 
Koopmans). 

Figuur 12: Bochten vloerverwarming op de weg (project Van 
Wijnen). 
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4.3 Uitgaande materiaalstromen 
De uitgaande materiaalstromen vanaf de bouwplaats kunnen worden onderverdeeld in materialen die in 
hun originele vorm alsnog worden gebruikt en materialen die als afval worden afgevoerd. Eerst wordt 
besproken hoe het eerste type materialen hun weg vindt en vervolgens wordt gekeken wat er als afval 

wordt afgevoerd. 

4.3.1 Gebruik materialen elders 
Pas als werkzaamheden met een bepaald product 100% gereed zijn kan je zien wat er aan materiaal 

overblijft op de bouwplaats. De onderaannemers en uitvoerder hebben hier het meeste inzicht in. Zoals uit 
de analyse van het bestelproces bleek, bestellen aannemers en onderaannemers hun producten vrij secuur 
om de kosten zo laag mogelijk te houden. Er blijven echter wel vaak wat bruikbare materialen over na een 

bouw. Vaak zijn dit materialen uit aangebroken verpakkingen die niet per stuk besteld kunnen worden. Per 
soort materiaal blijft er meestal maar één aangebroken verpakking over (Deelen, p.c.; Morsink, p.c.; 
Engbers, p.c.). Het gebeurt echter ook soms dat er meer overblijft en er nog volledige pallets op de 

bouwplaats staan (Bos en Boxelaar, p.c.; Deelen, p.c.; De Kanter, p.c.; Morsink, p.c.; Domhof, p.c.; 
Langeveld, p.c.). Oorzaken hiervoor worden in hoofdstuk 5 besproken. In de sub-paragrafen hierna wordt 
besproken via welke wegen deze materialen alsnog in hun originele vorm worden gebruikt. 

4.3.1.1 Achterlaten bij eigenaar 
Bij Koopmans en Van Wijnen worden overgebleven wand- of vloertegels in de woning of bij de 
woningcorporatie achtergelaten, zodat deze vervangen kunnen worden in het geval van schade. Als je 

nieuwe tegels moet kopen zitten er namelijk altijd tintverschillen in (Morsink, p.c.; Deelen, p.c. & De Kanter, 
p.c.). Van Wijnen laat ook overgebleven dakpannen achter bij de bewoners aangezien deze vaak niet op 
een ander werk kunnen worden toegepast en de bewoners ze wellicht wel kunnen gebruiken bij breuk. Hier 

kopen ze ook extra voor in (De Kanter, p.c.). Ook De Geus laat bepaalde materialen achter in het kader van 
onderhoud van het pand. Dat kunnen allerlei materialen zijn, zoals kleine hoeveelheden Eternit gevelplaten 
of plafondplaten (Klaver & Maas, p.c.). Van producten die je achterlaat weet je echter niet of ze een nuttige 

bestemming zullen krijgen (Morsink, p.c.). 

4.3.1.2 Volgende projecten of centrale opslag 
Alle geïnterviewde aannemers gaven aan dat er regelmatig overgebleven materialen doorgaan naar 

volgende projecten van de aannemer. Materialen die uitvoerders mee kunnen nemen naar hun volgende 
bouw doen ze in hun magazijncontainer. Dit zijn meestal de kleinere materialen zoals schroeven, zakgoed 
en latten (De Kanter, p.c.; Deelen, p.c.; Morsink, p.c.). Ook wordt wel eens binnen het bedrijf gedeeld wat 

er over is aan materiaal, waarna deze materialen soms hun weg vinden naar een andere bouw van de 
aannemer (Morsink, p.c.; Klaver & Maas, p.c.). De Geus heeft 
ook nog een eigen centrale opslag voor materialen die 

overblijven (Klaver & Maas, p.c.).  
Of materialen doorgaan naar volgende projecten of naar de 
centrale opslag hangt af van de hoeveelheid materiaal, 

transportkosten en hoe waarschijnlijk het is dat het in een 
volgend project weer gebruikt kan worden. Het verschilt per 
uitvoerder en soort bedrijf hoe hiermee om wordt gegaan 

(Deelen, p.c.; Morsink, p.c.; Klaver & Maas, p.c.; De Kanter, 
p.c.).  
Volgens Van Veen (p.c.) is het lastig om isolatiemateriaal en 

dakpannen in volgende projecten in te zetten omdat je te 
maken hebt met verschillende isolatiewaarden en met 
kleurverschillen. Soms gaan klanten echter wel akkoord met 

kleurverschillen.  
 

De Geus 
Bij De Geus kunnen restmaterialen 
eigenlijk altijd in andere projecten worden 
ingezet omdat ze ook kleine projecten, 
zoals uitbouwen van woningen verzorgen 
en ze materialen op hun eigen 
opslaglocatie kunnen opslaan. Ook kopen 
ze hele specifieke producten niet zelf in 
maar doen onderaannemers dit. Die 
houden ze dus zelf nooit over. Bedrijven 
die alleen grote bouwprojecten doen 
hebben volgens hun minder kans dat ze 
restmaterialen in andere projecten kunnen 
inzetten omdat er dan altijd grote 
hoeveelheden nodig zijn (Klaver & Maas, 
p.c.). 
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Als de onderaannemers de materialen inkopen, heeft de aannemer minder zicht op wat er met de 

restanten gebeurt. De aannemers weten wel dat de bruikbare resten regelmatig mee gaan naar volgende 
projecten (Deelen, p.c.; Klaver & Maas, p.c.; De Kanter, p.c.). Dit bleek ook uit de interviews met 
onderaannemers. Ook voor hun geldt meestal dat of ze het meenemen afhankelijk is van de hoeveelheid 

materiaal, transportkosten en hoe waarschijnlijk het is dat het in een volgend project weer gebruikt kan 
worden.  

4.3.1.3 Retour 
Als er materialen over zijn proberen aannemers of onderaannemers deze soms terug te laten nemen door 
de fabrikant of groothandel (bijvoorbeeld een bouwmaterialenhandel). Hier kunnen ze dan namelijk geld 

voor terug krijgen wat de kosten van het project lager maakt (De Kanter, p.c.; Morsink, p.c.; Klaver & Maas, 
p.c.). Voor het retour sturen moeten de materialen in een gesloten verpakking zitten, goed opgeslagen zijn, 
niet te lang op de bouwplaats hebben gelegen en weer verkoopbaar zijn. Ze moeten er dus zo goed als 

nieuw uitzien en de kwaliteit moet nog goed zijn (Cheng & Verhoef, p.c.; Van Veen, p.c.; Alkas, p.c.). De 
producten moeten ook niet te technisch zijn. Dan is alleen een visuele controle namelijk niet voldoende om 
de kwaliteit te kunnen garanderen. Dit geldt bijvoorbeeld 

voor producten waarvan de kwaliteit afneemt door uv-
straling, zoals bepaalde isolatiematerialen en lijmen (Van 
Veen, p.c.; Alkas, p.c.). Ook hangt het van de relatie tussen 

de aannemer en de leverancier af of materialen worden 
teruggenomen (Klaver & Maas, p.c.; Bos en Boxelaar, p.c.).  
Door onder andere deze eisen is het retour laten nemen van 

materialen vaak niet aantrekkelijk of zelfs onmogelijk. Maatwerkproducten, aangebroken verpakkingen of 
kleine hoeveelheden pallets worden namelijk vaak niet opgehaald (Morsink, p.c.; Engbers, p.c.; De Kanter, 
p.c.; Van Veen, p.c.). Aangezien er juist vaak aangebroken verpakkingen en kleine hoeveelheden 

overblijven door de nauwkeurige hoeveelheidsbepalingen, gaan er dus niet vaak materialen retour (Deelen, 
p.c.; Morsink, p.c.). Aangebroken verpakkingen worden door leveranciers niet teruggenomen omdat deze 
niet meer verkoopbaar zijn. Ook zijn groothandels daar niet op ingericht en is het vaak lastig te 

transporteren. Aangebroken verpakkingen van producten die ook per stuk worden verkocht kunnen echter 
wel retour (Cheng & Verhoef, p.c.; Van Veen, p.c.; Alkas, p.c.; Deelen, p.c.). Maatwerkproducten worden 
niet teruggenomen omdat deze moeilijk weer te verkopen zijn (Cheng & Verhoef, p.c.; Van Veen, p.c.).  

Voor gesloten verpakkingen van voorraadproducten is het ook niet altijd interessant om ze retour te laten 
nemen door de leverancier. Voor kleine hoeveelheden zijn de transportkosten te hoog (Morsink, p.c.; 
Engbers, p.c.; Bos en Boxelaar, p.c.; Langeveld, p.c.) waardoor het interessanter is om het als afval af te 

voeren (Van Veen, p.c.). Alleen voor grotere hoeveelheden pallets is het retour nemen door fabrikanten of 
bouwmaterialenhandels vaak wel mogelijk (Cheng & Verhoef, p.c.; Van Veen, p.c.). Voor kleine 
hoeveelheden is het soms echter wel mogelijk om het als aannemer zelf retour te brengen of retour laten 

Voorbeelden 
Rien Weijers Dakwerken kiest er wel eens voor om grotere hoeveelheden mee te nemen naar hun eigen opslaglocatie in 
plaats van ze retour te sturen. Als ze na een jaar dan nog niet opnieuw zijn toegepast kunnen ze deze alsnog door 
Luytgaarden (handelaar in gebruikte en nieuwe dakpannen) laten ophalen (Langeveld, p.c.). Wessels Vakbouwers neemt 
overgebleven stenen mee naar hun werf als daar voldoende ruimte is en de kwaliteit nog goed is. Deze kunnen dan als 
vuil metselwerk worden ingezet in volgende projecten. Maar als de aannemer de stenen heeft ingekocht is het aan de 
aannemer wat hij ermee doet (Domhof, p.c.). Ook De Geus gebruikt overgebleven stenen als vuil metselwerk (Klaver & 
Maas, p.c.). Dit sluit aan op de ervaringen van Vandersanden (Delsing, Donatz & Gelling, p.c.). Brabant Installatie 
Techniek neemt ook bruikbare resten mee naar hun eigen opslaglocatie. Zij kunnen deze eenvoudig meenemen in de 
opslagcontainer die ze op de bouwplaats hebben staan waar zij ook de materialen in aanvoeren. Zij kunnen dus ook 
eenvoudig kleine hoeveelheden materiaal weer meenemen. De monteur bepaalt hierbij zelf of resten materiaal 
(bijvoorbeeld een reststuk buis) bruikbaar zijn voor volgende projecten (Luysterburg, p.c.). 

Retour Koopmans 
Bij het project van Koopmans waren er 6 
pallets gevelstenen over (2.400 stenen van de 
500.000). Deze zijn retour gegaan naar BMN. 
Zij konden deze weer opnieuw verkopen als 
vuil-werk steen (Bos en Boxelaar, p.c.). 
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nemen door een vrachtwagen die net iets heeft geleverd (Van 

Veen, p.c.; Bos en Boxelaar, p.c.). BMN moedigt het zelf-
retourneren echter niet aan, omdat hier veel (administratieve) 
handelingen aan vast zitten. Hierbij hangt het ook af van de 

relatie met de klant. Ze proberen wel altijd met de klant mee 
te denken (Bos en Boxelaar, p.c.). Bij Bouwcenter RAB is dit 
geen probleem zolang de materialen maar aan de eisen 

voldoen (Van Veen, p.c.). Voor technische groothandels is het 
wel mogelijk om kleinere hoeveelheden retour te nemen 
omdat die ook vaak in kleinere hoeveelheden leveren (Alkas, 

p.c.; Luysterburg, p.c.). Volgens Luysterburg (p.c.) sturen ze 
echter zelden materialen retour naar de leverancier. Dit 
gebeurt alleen als het materialen zijn die ze niet vaak 

gebruiken. 
Zodra retourproducten bij de groothandel zijn aangekomen, 
worden ze gecontroleerd op kwaliteit en wordt bepaald 

hoeveel geld de aannemer terugkrijgt (afhankelijk van 
benodigde handlingskosten en transportkosten) (Van Veen, 
p.c.; Alkas, p.c.). Producten die niet opnieuw verkocht kunnen 

worden doordat ze niet aan de voorwaarden voldoen, 
belanden in de container. Ze moeten de kwaliteit namelijk 
kunnen waarborgen (Cheng & Verhoef, p.c.; Alkas, p.c.). 

4.3.1.4 Gebruik door werknemers en omwonenden 
Sommige materialen zijn door werknemers ook te gebruiken voor thuis. Daarom nemen medewerkers op 
de bouwplaats wel eens materiaal dat overblijft mee naar huis (bijvoorbeeld stenen, of hout voor de kachel) 

(Deelen, p.c.; Morsink, p.c.; Domhof, p.c.). Ook bewoners uit te omgeving krijgen wel eens hout voor de 
kachel (Klaver & Maas, p.c.). Dit scheelt de aannemer in afvalkosten (Morsink, p.c.). Echter nemen 
werknemers soms ook zonder toestemming materialen mee naar huis, zoals schroefjes. Dit proberen ze wel 

zoveel mogelijk te voorkomen (Morsink, p.c.). 

4.3.2 Afval 
Het materiaal dat niet een nieuwe bestemming vindt, belandt in een afvalcontainer. In de volgende 

paragraaf zal worden besproken hoe de verantwoordelijkheid voor de afvoer van het afval is geregeld. In 
de daaropvolgende paragrafen zal op het afval zelf worden ingegaan. Dit afval kan onderverdeeld worden 
in bruikbaar bouwmateriaal, niet-bruikbaar bouwmateriaal en verpakkingsafval. In figuur 13 zijn de 

inschattingen van de geïnterviewde uitvoerders van het aandeel van deze stromen in het totale afvalvolume 
weergegeven. Hieruit kan worden geconcludeerd dat verpakkingsmateriaal het grootste aandeel van het 
volume vertegenwoordigd, gevolgd door niet-bruikbaar bouwmateriaal wat ook een groot aandeel 

vertegenwoordigd. De gemiddelde inschatting van het aandeel bruikbaar bouwmateriaal ligt op 13%. 
 
De focus in dit onderzoek ligt vooral op het bruikbare bouwmateriaal. Aangezien de informatie over niet-

bruikbaar bouwmateriaal en verpakkingsmateriaal ook van belang kan zijn voor de opdrachtgever van dit 
onderzoek is ook de informatie die over deze stromen werd verteld in de interviews meegenomen in dit 
hoofdstuk.  

Uitzondering  
Een uitzondering op dit proces is 
gevonden bij Rien Weijers Dakwerken. De 
fabrikant van de dakpannen van Parc 
Heilaar neemt volgens Langeveld (p.c.) 
ook aangebroken verpakkingen terug 
waarbij er een paar dakpannen uit de 
verpakking zijn gehaald. Als er grotere 
hoeveelheden uit de verpakking zijn 
gebeurt dit echter niet meer. Deze 
verpakkingen halen ze op als ze 
bijvoorbeeld de statiegeldpallets komen 
ophalen. Of de fabrikant dit doet hangt 
wel af van de relatie met de 
onderaannemer.  
Een andere mogelijkheid is om de 
dakpannen op te laten halen door 
Luytgaarden. Dan moet het wel een 
grotere hoeveelheid zijn, bijvoorbeeld 1,5 
pallet. Daar mogen ook aangebroken 
verpakkingen tussen zitten. Deze kunnen 
namelijk nog wel aan particulieren 
verkocht worden. Hier krijgt de 
onderaannemer ook nog een klein 
bedrag voor. (Langeveld, p.c.) 
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Figuur 13: Inschattingen van het aandeel (%) van de verschillende afvalstromen in volume inclusief het gemiddelde (Deelen, p.c.; 
Engbers, p.c.; Maas, p.c.). 

4.3.2.1 Verantwoordelijkheid afvoer afval 

Over het algemeen is de aannemer zelf verantwoordelijk voor de afvoer van het afval (Klaver & Maas, p.c.; 
Morsink, p.c.; Deelen, p.c.). Echter proberen sommige aannemers om (bepaalde stromen) afval door 
onderaannemers af te laten voeren omdat dit zou motiveren om minder afval te creëren en het compact te 

houden. Koopmans heeft bijvoorbeeld als doel om het afval zoveel mogelijk te laten afvoeren door 
onderaannemers. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij chemisch afval en freesafval. Maar in de praktijk wordt veel 
afval door aannemers zelf afgevoerd omdat onderaannemers dit vaak als voorwaarde hebben (Klaver & 

Maas, p.c.; Morsink, p.c.). Dit heeft als voordeel voor aannemers dat dit ruimte bespaart op de bouwplaats. 
Dakdekkers moeten echter wel vaak zelf hun afval afvoeren aangezien dit een dure afvalstroom is (Klaver & 
Maas, p.c.; Morsink, p.c.).  

 
De geïnterviewde aannemers focussen zich allemaal 
op het goed scheiden van het afval (Deelen, p.c.; 

Morsink, p.c.; Klaver & Maas, p.c.). Van Wijnen was 
zelfs aan het experimenteren met containers voor 
12 verschillende afvalstromen (zie figuur 14) 

(Deelen, p.c.). Het scheiden van afval is 
waarschijnlijk deels financieel gemotiveerd omdat 
bouw-sloopafval een dure afvalstroom is. Het gaat 

ook redelijk goed, maar veel onderaannemers 
kunnen nog wel verbeteren in het scheiden van hun 
afval (Deelen, p.c.; Stegeman, p.c.; Verhoef, p.c.; 

Klaver & Maas, p.c.).  Figuur 14: Afvalstraat op Parc Heilaar waar wordt 
geëxperimenteerd met 12 containers. 
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4.3.2.2 Bruikbaar bouwmateriaal 

Nadat bij bruikbare materialen is gekeken naar een andere (nuttige) bestemming belandt wat overblijft aan 
materiaal in de afvalcontainer. Dit gebeurt volgens de aannemers en onderaannemers echter maar weinig 
(Morsink, p.c.; Engbers, p.c.; Klaver & Maas, p.c.; Deelen, p.c.; De Kanter, p.c.; Langeveld, p.c.; 

Luysterburg, p.c.). Dan gaat het vaak over aangebroken verpakkingen en kleine hoeveelheden materiaal 
(Morsink, p.c.; Engbers, p.c.; Klaver & Maas, p.c.). Hiervoor zijn de transportkosten vaak te hoog om ergens 
anders heen te transporteren. Ook is de kans klein dat het nog ergens ander kan worden toegepast 

(Domhof, p.c.; Klaver & Maas, p.c.; Langeveld, p.c.) en is er vaak niet genoeg ruimte om veel kleine 
hoeveelheden specifiek materiaal langdurig op te slaan op een eigen opslaglocatie (Langeveld, p.c., 
Domhof, p.c.).  

Voorbeelden van bruikbare materialen die in de container belanden zijn onvolledige pallets dakpannen en 
stenen (Engbers, p.c.), of stenen die de hele winter buiten hebben gelegen en deels besmeurd zijn 
(Domhof, p.c.). Verder is bij Van Wijnen bijvoorbeeld een kleine hoeveelheid kalkzandsteen uit een open 

verpakking in de container beland. Dat nam de leverancier niet mee terug en zag de uitvoerder ook niet 
toegepast worden in andere werken (Deelen, p.c.).  

4.3.2.3 Niet-bruikbaar bouwmateriaal 

Onder niet-bruikbaar bouwmateriaal vallen zaag-, snij-, en freesafval, stort- en specieresten, beschadigd 
materiaal, materialen die niet meer aan de technische eisen voldoen en materialen die niet juist zijn 
toegepast. Dit verlies is van tevoren vaak al voorzien als uitval in de calculatie. Alle geïnterviewde 

aannemers houden in de gaten of er meer uitval is dan verwacht zodat ze bij afwijkingen hierop kunnen 
acteren (De Kanter, p.c.; Morsink, p.c.; Klaver & Maas, p.c.). Hieronder wordt dieper ingegaan op de 
verschillende categorieën niet-bruikbaar bouwmateriaal.  

 
Het zaag-, snij-, en freesafval is afkomstig van materialen die niet op maat geleverd worden omdat ze in 
standaardmaten in bulk worden geproduceerd (Deelen, p.c.), zoals isolatiemateriaal, of dakpannen. Dit 

afval wordt zo veel mogelijk beperkt door goed na te denken over hoe het materiaal het best toegepast 
kan worden. Bij de gevelplanken in het project van Van Wijnen beginnen ze op een nieuwe rij bijvoorbeeld 
met het reststuk uit de voorgaande rij en gebruiken ze het reststuk van het ene huis als begin voor het 

volgende huis (Deelen, p.c.). Je kan in een project echter meer afval hebben dan vooraf ingeschat doordat 
de afmetingen in het project kunnen afwijken van de tekeningen (De Kanter, p.c.). Dit zorgt er ook voor dat 
prefab producten soms nog op het werk verder op maat gemaakt moeten worden waardoor hier ook 

snijafval van overblijft (Luysterburg, p.c.). 

Stort- en specieresten is een andere afvalstroom. Klaver en Maas (p.c.) gaven aan dat bij het gebruik van 
een betonpomp je rond de 300 liter restbeton overhoudt wat niet meer gebruikt kan worden. Specieresten 

komen vrij bij het voegen van muren (wanneer niet wordt doorgestreken). Ook wordt er specie 
weggegooid door de metselaar wanneer het gaat regenen (Morsink, p.c.; Olijdam, p.c.). Volgens Klaver en 
Maas (p.c.) vertegenwoordigen stort- en specieresten het grootste aandeel van het afvalgewicht. 

 

Recycling door fabrikanten 
Volgens Verhoef (p.c.) zijn er steeds meer fabrikanten die resten van hun eigen materiaal weer terughalen, zoals Xella 
met cellenbeton, en Isobouw, Rockwool en Isover met isolatiemateriaal. Zij zorgen dan voor de recycling van dit 
materiaal. Bij Isobouw kunnen ze bijvoorbeeld recyclingzakken leveren waar het EPS snijafval in kan. Ze halen die bij 
levering gratis op van de bouwplaats of bij de bouwmaterialenhandel (die ook die zakken van verschillende projecten 
retour kan nemen en kan opslaan). Na de recycling wordt het materiaal vermengd met nieuw materiaal en in de eigen 
producten weer ingezet. Echter maakt nog maar minder dan 10% van de aannemers (vooral de grotere) hier nu gebruik 
van. Dit aantal neemt wel toe, maar er is nog veel gemakzucht en onwetendheid op dit gebied (Van der Hoeven & 
Kruitwagen, p.c.). 
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De beschadigde materialen zijn materialen die 

tijdens de bouw of tijdens het transport 
beschadigd zijn geraakt. Een voorbeeld hiervan is 
te zien in figuur 15. Volgens Klaver en Maas (p.c.) 

gaat het om enkele procenten van wat er besteld 
is, waarbij het soms nog gerepareerd kan worden. 
Ook Morsink (p.c.) en Olijdam (p.c.) geven aan dat 

dit niet vaak voorkomt. De inschatting van Olijdam 
(p.c.) is dat 50% van de schade ontstaat tijdens het 
transport en 50% ontstaat op de bouw zelf. Door 

andere manieren van vervoer of verpakken 
verwacht hij ook niet dat hier significante 
verbeteringen behaald kunnen worden. 

 
Materialen die niet meer aan de technische eisen voldoen zijn bijvoorbeeld bepaalde soorten 
isolatiemateriaal of lijmen die niet goed zijn bewaard en door uv-straling in kwaliteit achteruit zijn gegaan 

(Van Veen, p.c.; Alkas, p.c.). Of materialen die over datum zijn (Deelen, p.c.). Isolatiemateriaal kan soms 
nog door de fabrikant (samen met het snijafval) gerecycled worden, zoals isolatiemateriaal van Isobouw 
(Van der Hoeven & Kruitwagen, p.c.). Anders belandt het in de container. Soms kan de aannemer er echter 

voor kiezen om deze producten nog wel op andere werken toe te passen als ze zeker weten dat het nog 
goed is (Klaver en Maas, p.c.; Deelen, p.c.). 
 

Materialen die niet juist zijn toegepast zijn materialen die door deze onjuiste toepassing niet meer 
bruikbaar zijn geworden om opnieuw toe te passen. Een voorbeeld hiervan is een muur die in het project 
van Koopmans verkeerd was gemetseld door de metselaar. Deze moest gesloopt worden. De stenen 

waren daarna niet meer bruikbaar (Morsink, p.c.). Ook kan het bijvoorbeeld gebeuren dat er verkeerde 
boorgaten worden gemaakt waardoor materiaal niet meer bruikbaar is (Klaver & Maas, p.c.). 

4.3.2.4 Verpakkingsmateriaal 

Als je kijkt naar het totale volume afval dan bestaat volgens alle geïnterviewde aannemers het grootste 
deel uit verpakkingsmateriaal. Dit bestaat voornamelijk uit folie en ander plastic verpakkingsmateriaal, 
kartonnen dozen en pallets. Zeker bij projecten waar veel prefab en maatwerk wordt aangeleverd is het 

aandeel verpakkingsmateriaal groot omdat er dan minder afval is van bouwmaterialen, zoals zaag-, snij-, en 
freesafval (Morsink, p.c.). Er wordt dan dus naar verhouding meer verpakkingsmateriaal als afval afgevoerd. 
Volgens Klaver en Maas (p.c.) valt er bij verpakkingsmateriaal het meeste te winnen als het om afval gaat.  

Hieronder wordt dieper ingegaan op de verschillende categorieën verpakkingsmateriaal. 
 
Folie en ander plastic verpakkingsmateriaal is erg licht maar in volume vertegenwoordigt het een significant 

deel van het afval op de bouwplaats. De prefab daken in de projecten van Koopmans en Van Wijnen 
werden bijvoorbeeld in een grote hoeveelheid folie geleverd (Morsink, p.c.; Deelen, p.c.). Bij de installateur 
wordt ook veel plastic gebruikt. Elke koppeling is bijvoorbeeld apart verpakt en elk apparaat is zowel in een 

doos als in plastic verpakt (Klaver en Maas, p.c.; Luysterburg, p.c.). Verder komt van het isolatiemateriaal 
veel plastic afval (Deelen, p.c.). Bij donker isolatiemateriaal zit er wit plastic er omheen om insmelten door 
de hitte van de zon te voorkomen en het materiaal (onder andere in magazijnen) bij elkaar te houden (Van 

der Hoeven & Kruitwagen, p.c.). Ook wordt folie gebruikt om producten droog te houden en eenvoudig te 
kunnen vervoeren (Klaver en Maas, p.c.; Van Veen, p.c.).  
 

De kartonnen dozen komen voornamelijk van de installateurs (Morsink, p.c.; Deelen, p.c.). Van Buuren 
levert bijvoorbeeld alles in dozen. Die gebruiken ze om spullen goed te kunnen vervoeren (Alkas, p.c.). 
Luysterburg (p.c.) schat in dat het afval dat zij produceren als installateur voor 80% uit verpakkingsmateriaal 

(plastic en dozen) bestaat. Hier valt volgens hem nog een hoop te halen. 

Figuur 15: Beschadigde tegeltjes in het afval in Hengelo. 
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Wegwerppallets (zie figuur 16 en 17) hebben het grootste aandeel in het totale verpakkingsafval in de 
onderzochte projecten. Deze afvalstroom is ook waar de uitvoerders zich aan storen (Engbers, p.c.; Klaver 
& Maas, p.c.; Deelen, p.c.). Mede omdat deze pallets vaak best nog een keer kunnen worden gebruikt 

(Klaver & Maas, p.c.; Deelen, p.c.). Bij het project van De Geus werden er rond de 200 pallets weggegooid 
(Klaver & Maas, p.c.). Uit de interviews blijkt dat gemiddeld ongeveer 45% van de pallets die op de 
bouwplaats worden geleverd wegwerppallets zijn. Dit aandeel verschilt erg per bouw. Bij Van Wijnen is de 

inschatting voor de bouwplaats in Breda dat ongeveer 30% van de pallets wegwerppallets waren. Hier 
waren de muren van de woningen aan de buitenzijde echter bekleed met hout. Op een bouw met een 
metselwerk buitenblad schat Deelen (p.c.) in dat dit percentage wel 50% is. Voor bakstenen (waar veel 

pallets bij vrijkomen) worden namelijk geen statiegeldpallets gebruikt (Morsink, p.c.; Domhof, p.c.; Deelen, 
p.c.; Klaver & Maas, p.c.; Delsing, Donatz & Gelling, p.c.). Veel van de wegwerppallets (bijvoorbeeld hulo 
pallets) worden direct van de fabriek naar de bouwplaats geleverd, zoals pallets met gevelstenen of 

gipsblokken. Het aandeel wegwerppallets wat vanuit de bouwmaterialenhandels op de bouwplaats wordt 
geleverd is dus lager. De inschattingen van de 
bouwmaterialenhandelaren in dit onderzoek over het aandeel 

wegwerppallets wat zij leveren ligt tussen de 10 en 20%. Dit 
percentage werd de afgelopen tijd al steeds lager, 
waarschijnlijk in verband met de schaarste in hout. Ook in de 

toekomst gaat dit percentage waarschijnlijk steeds verder 
omlaag (Verhoef, p.c.; Van Veen, p.c.).  
       

 

Figuur 16: Pallets in container in Hengelo.       Figuur 17: Deel opslag pallets in Alkmaar.  
 
  

EPS stroken Isobouw 
Isobouw gebruikt in plaats van 
wegwerppallets EPS stroken als drager van 
hun producten. Deze stroken kunnen 
aannemers samen met snijafval in zakken 
retour sturen (zie 4.3.2.3) (Van der Hoeven & 
Kruitwagen, p.c.). 
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4.4 Conclusie materiaalstromen 
Uit de analyse van dit hoofdstuk is gebleken dat het bestelproces van de verschillende aannemers en 
onderaannemers die betrokken zijn in dit onderzoek in grote lijnen met elkaar overeenkomt, maar dat het 
wel verschilt in hoeverre aannemers het bestelproces uitbesteden aan onderaannemers. De redenen die 

genoemd zijn om het bestelproces uit te besteden zijn dat het financieel voordeliger is en omdat 
onderaannemers meer specialistische ervaring hebben met de materialen waardoor ze preciezer kunnen 
bestellen. De geïnterviewde leveranciers van de materialen zijn redelijk positief over de 

hoeveelheidsbepaling van aannemers. Ook de aannemers zelf vinden dit al goed gaan. Dit is volgens hen 
in de afgelopen jaren ook veel verbeterd. Dit komt mede door de financiële voordelen die hiermee 
behaald kunnen worden. Echter lijkt het volgens de geïnterviewde partijen nog wel eens fout te gaan in het 

communicatietraject bij de aannemer. Ook hangt er veel af van hoe secuur de uitvoerder werkt en in 
hoeverre hij de verantwoordelijkheid voelt voor de kosten. Lange levertijden lijken over het algemeen geen 
negatieve invloed te hebben op het bestelproces.  

Wanneer materialen worden geleverd op bouwplaatsen blijkt er niet altijd een goede stabiele ondergrond 
beschikbaar te zijn voor materialen waardoor schade (door omvallen) kan ontstaan. Ook door andere 
oorzaken (zoals stoten of sjorbanden) tijdens transport ontstaat wel eens schade aan materialen, maar dit 

lijkt bij de onderzochte projecten niet vaak voor te komen. 
 
De verwerking van de materialen in de projecten die betrokken zijn bij dit onderzoek is vrijwel allemaal 

door onderaannemers gedaan. Tijdens het verwerken van materialen is er verlies van materiaal door 
bijvoorbeeld snijverlies, stortverlies, schade of verkeerde verwerking. Ook blijven er wel eens materialen 
slingeren die in de container belanden. Doordat er steeds meer onderdelen prefab aangeleverd worden, 

wordt het materiaalverlies op de bouwplaats wel steeds minder. 
 
Verder blijkt uit de analyse van de interviews en de veldonderzoeken dat er ondanks het nauwkeurige 

bestelproces vaak nog wel bruikbare materialen overblijven na de bouw. Meestal zijn dit kleinere 
hoeveelheden materiaal, vaak uit aangebroken verpakkingen, en slechts af en toe grotere hoeveelheden. 
Deze materialen vinden op verschillende manieren een nieuwe bestemming. Ten eerste worden kleine 

aantallen wand- en vloertegels, dakpannen en soms ook andere materialen achtergelaten voor de 
eigenaren van de woningen. Ook gaan er regelmatig materialen die over zijn door naar volgende projecten 
van aannemers en onderaannemers. Of dit gebeurt hangt af van de hoeveelheid, transportkosten en hoe 

waarschijnlijk het is dat het in een volgend project weer gebruikt kan worden. Het bezitten van een 
opslaglocatie en ook actief zijn bij kleine projecten lijkt het aandeel dat gebruikt wordt in volgende 
projecten positief te beïnvloeden. Hiernaast worden er ook soms materialen retour gestuurd naar de 

leverancier. Hiervoor moeten ze dan wel aan bepaalde eisen voldoen. Daardoor is het voor 
maatwerkproducten en aangebroken verpakkingen niet mogelijk. Bovendien is het voor kleine 
hoeveelheden materiaal vanwege de relatief hoge transportkosten niet aantrekkelijk. Aangezien er juist 

vaak aangebroken verpakkingen en kleine hoeveelheden materiaal overblijven door de nauwkeurige 
hoeveelheidsbepalingen, gaan er dus niet vaak materialen retour. Ten slotte worden bruikbare materialen 
wel eens door werknemers mee naar huis genomen of aan omwonenden gegeven. 

De materialen die niet een nieuwe bestemming vinden worden als afval afgevoerd. De aannemer is vaak 
zelf verantwoordelijk voor de afvoer van dit afval. Het goed scheiden van dit afval is voor alle geïnterviewde 
aannemers een belangrijk punt maar hier zijn nog wel verbeteringen in mogelijk. Bruikbare materialen lijken 

in de onderzochte projecten maar weinig in de container te belanden. Als dit wel gebeurt, zijn het vaak 
kleine hoeveelheden, meestal uit aangebroken verpakkingen. De inschatting van de geïnterviewde 
uitvoerders van het aandeel in het totale afvalvolume ligt gemiddeld op 13%. Wat verder in de container 

belandt is bouwmateriaal dat niet meer bruikbaar is (gemiddeld 36%) en verpakkingsmateriaal (gemiddeld 
51%). Van het totale afvalvolume neemt volgens de uitvoerders verpakkingsmateriaal dus het grootste 
volume in, waarvan wegwerppallets het grootste deel uit lijkt te maken en bovendien zorgt voor irritatie bij 

uitvoerders. 
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5 Barrières voor het voorkomen van reststromen en afval 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de barrières die ervoor zorgen dat reststromen van bruikbare 
bouwmaterialen (en in mindere mate niet-bruikbare bouwmaterialen en verpakkingsmateriaal) ontstaan of 
dat de materialen als afval worden afgevoerd. Waar in het vorige hoofdstuk ook nog dieper is ingegaan op 

het niet-bruikbare bouwmateriaal en verpakkingsmateriaal, zullen deze materiaalstromen in het verdere 
rapport in mindere mate worden meegenomen. Deze stromen hebben immers niet de focus gehad in de 
interviews waardoor hier minder informatie over is verzameld.  

In dit rapport zijn alleen de barrières die genoemd zijn in de interviews en tijdens veldonderzoeken 
meegenomen. Er is niet verder onderzoek gedaan naar onderliggende barrières en links tussen de 
gevonden barrières. 

5.1 Barrières voor bruikbare bouwmaterialen 
In deze paragraaf worden de barrières behandeld die bijdragen aan het ontstaan van resten bruikbaar 

bouwmateriaal of aan het afvoeren van bruikbare bouwmaterialen als afval in plaats van dat ze een nieuwe 
bestemming vinden. In het figuur 18 staan de gevonden barrières samengevat weergegeven. De gevonden 
materiaal-specifieke barrière (zie 5.1.1) is hierin niet weergegeven. 

 
 
 

 
Figuur 18: Overzicht van de barrières voor bruikbare bouwmaterialen. De kleur van de barrière geeft de partij aan (zie legenda) in 
wiens deel van het proces deze barrière ligt (dit is dus niet per definitie de partij die verantwoordelijk is voor een oplossing). 
Barrière 2 (hoge werkdruk) zit, naast wat de figuur aangeeft, ook deels in het proces van architecten. 

 

1. Slechte organisatie bij hoofdaannemer 

Zoals beschreven in paragraaf 4.1.1.1 ontstaan er volgens Van Veen (p.c.) in het communicatietraject tussen 
de ontwerper, calculator, projectleider, werkvoorbereider en uitvoerder nog wel eens misverstanden en 

rekenfouten. Ook houdt de uitvoerder niet altijd zijn administratie goed bij en gaat het vaak fout als 
iemand die op kantoor zit de materialen afroept in plaats van de uitvoerder die het visueel kan controleren. 
Hierdoor zouden aannemers vaak materialen overhouden. Het gaat dan vooral fout bij laagwaardigere 

producten zoals isolatie. Deze barrière is bij de aannemers in dit onderzoek niet waargenomen. 
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2. Hoge werkdruk 

Volgens Luysterburg (p.c.) willen monteurs vaak een bepaalde productie halen wat ervoor kan zorgen dat 
ze minder efficiënt omgaan met materialen en ook meer materialen laten slingeren die vervolgens in de 
container belanden. Het is aannemelijk dat dit ook bij andere (onder)aannemers voorkomt en dat hierdoor 

ook bepaalde fouten worden gemaakt wat materiaalverlies tot gevolg heeft. 
Ook zorgt een tekort aan tijd bij architecten en aannemers ervoor dat ze niet uitgebreid zoeken naar 
materialen die bij bouwplaatsen overblijven of op opslaglocaties wachten op een nieuwe bestemming 

(Domhof, p.c.).  
 
3. Onvoorspelbaarheid benodigde aantallen 

Doordat het niet voorspelbaar is hoeveel uitval je in een project zal hebben, is het onmogelijk om exact te 
bepalen hoeveel je van een bepaald product nodig hebt (Domhof, p.c.; Klaver & Maas, p.c.). Om het risico 
op vertraging door te weinig materiaal te beheersen moet er vaak iets extra besteld worden (Klaver & 

Maas, p.c.). Dit kan niet altijd worden gecorrigeerd met een sluitvracht, omdat voor sommige producten, 
zoals het plaatmateriaal wat Wessels Vakbouwers bestelt voor het project van Koopmans, een afnameplicht 
geldt. Dit wordt namelijk op bestelling geproduceerd (Domhof, p.c.). 

 
4. Niet exact kunnen leveren van gewenste aantallen 

Voor sommige producten is het bij fabrikanten alleen mogelijk om per volledige pallet producten af te 

nemen, zoals bij gevelstenen. Als het wel mogelijk is om bijvoorbeeld een halve pallet af te nemen worden 
de kosten per product vaak hoger. Hierdoor kunnen of worden dus niet precies de aantallen besteld die 
nodig zijn. (Van Veen, p.c.) 

 
5. Inzetbaarheid in volgende projecten 

Soms worden er in een bouwproject specifieke producten gebruikt die niet vaak worden toegepast. Deze 

producten worden minder snel bewaard voor volgende projecten. Hiernaast heb je bij bepaalde producten 
(zoals gevelstenen, dakpannen, plaatmateriaal en wandtegels) tintverschillen tussen verschillende 
productiebatches. Hierdoor is het lastig om kleine hoeveelheden materiaal die over zijn weer ergens anders 

toe te passen. Ze kunnen namelijk niet altijd gecombineerd worden met materialen uit andere batches. Dit 
wordt ook bemoeilijkt doordat opdrachtgevers en architecten exact de kleur willen die van tevoren is 
bedacht waardoor het lastig is om voorraden aan te houden (Domhof, p.c.). Voor aannemers die (ook) 

kleinere projecten doen, waar kleine hoeveelheden kunnen worden toegepast, is het eenvoudiger om 
kleine hoeveelheden een bestemming te geven (Klaver & Maas, p.c.). Hiernaast kan bij gevelstenen dit 
probleem worden opgelost door overgebleven stenen als vuil metselwerk in te zetten (Klaver & Maas, p.c.; 

Domhof, p.c.). Bij dakpannen wordt het opgelost door te mixen met andere batches (Van Veen, p.c.).  
 
6. Transport te duur 

Er zijn vaak maar weinig bruikbare materialen over na de bouw. Om deze materialen weer ergens anders 
toe te passen moeten ze naar een nieuwe locatie worden getransporteerd. Dit kost vaak te veel geld om 
het rendabel te laten zijn (Morsink, p.c.). Ook Langeveld (p.c.) geeft aan dat bruikbare materialen soms in 

de container belanden als de kosten voor transport te hoog worden. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat 
de bouwlocatie voor afhalende partijen niet goed bereikbaar is of te ver weg is. 
 

7. Verantwoordelijkheid voor kosten 

Zoals aangegeven in 4.3.2.1 betaalt de hoofdaannemer over het algemeen voor de afvalcontainers. De 
onderaannemer wordt daardoor minder gemotiveerd om een nieuwe bestemming te vinden voor de 

materialen die hij over heeft en belanden deze eerder in de afvalcontainer (Langeveld, p.c.; Morsink, p.c.).  
Hiernaast is het volgens Van Veen (p.c.) belangrijk dat wanneer de hoofdaannemer producten bestelt, de 
uitvoerder meer de verantwoordelijkheid voelt voor de kosten zodat hij de materialen nauwkeuriger afroept 

en er minder materiaal overblijft. Dit verantwoordelijkheidsgevoel is volgens hem nog niet voldoende 
aanwezig. 
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8. Strenge eisen retourname 

De processen van handelaren en fabrikanten zijn niet ingericht op retourname. Voor het retour sturen van 
producten naar leveranciers moeten de producten daarom aan strenge eisen voldoen, zodat ze weer 

eenvoudig in het verkoopproces passen (Cheng & Verhoef, p.c.; Van Veen, p.c.; Alkas, p.c.). Door deze 
strenge eisen is het retour laten nemen van materialen vaak niet aantrekkelijk of zelfs onmogelijk. Vooral 
aangebroken verpakkingen kunnen hierdoor niet retour (Deelen, p.c.; Morsink, p.c.). BMN is in de toekomst 

niet van plan om hun businessmodel hierop aan te passen. Hiernaast zijn fabrikanten vaak ook nog niet zo 
ver in circulariteit dat ze hiermee aan de slag gaan (Cheng & Verhoef, p.c.). 
 

9. Wensen van de klant 

Door standaardisatie kunnen meer huizen op dezelfde manier afgewerkt worden. Bijvoorbeeld met 
dezelfde wand- en vloertegels. Bij huurhuizen gebeurt dit vaak al. Door het gebruik van dezelfde producten 

blijven er minder bruikbare materialen over, omdat de restanten uit het ene huis in het volgende huis 
kunnen worden ingezet. De barrière voor standaardisatie is de wens van de klant, voornamelijk bij 
koophuizen. De toekomstige bewoner wil graag zelf kunnen bepalen hoe het huis op bepaalde aspecten 

wordt afgewerkt (Morsink, p.c.).  

5.1.1 Materiaal-specifieke barrière 
In deze sub-paragraaf staat een materiaal-specifieke barrière beschreven die in dit onderzoek is gevonden. 

 
Koppelen reststukken vloerverwarming 

Er worden regelmatig lange stukken buis voor vloerverwarming weggegooid, bijvoorbeeld 5 meter buis. 

Dit is echter te kort om ergens anders toe te passen omdat er altijd langere stukken voor een groep nodig 
zijn. Er bestaan nu wel koppelstukken waarmee deze kortere stukken aan elkaar gekoppeld kunnen worden. 
Hierdoor wordt de buis echter vernauwd, neemt de kans op lekkage toe, en vervalt de garantie. Dit wordt 

daardoor bijna niet toegepast (Luysterburg, p.c.). 
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5.2 Barrières voor niet-bruikbare bouwmaterialen en verpakkingen 
In deze paragraaf zullen kort de barrières worden benoemd welke zijn genoemd in de interviews die zorgen 
voor afval van niet-bruikbare bouwmaterialen en verpakkingsmateriaal. 

5.2.1 Niet-bruikbaar bouwmateriaal 
Afval van niet-bruikbare bouwmaterialen kan door verschillende barrières veroorzaakt worden. 
Ten eerste is het ontwerp erg belangrijk in de hoeveelheid afval die ontstaat tijdens verwerking. Hier zitten 
soms fouten in (Morsink, p.c.), en in het ontwerp wordt vaak geen rekening gehouden met afval, wat grote 

gevolgen kan hebben voor de hoeveelheid afval tijdens de uitvoering.  
Verder kan een onjuiste wijze van vervoeren, lossen en opslaan er soms voor zorgen dat er schade aan 
materialen ontstaat. Dit lijkt op basis van de interviews echter niet regelmatig voor te komen. 

Bij de verwerking van materialen ontstaat er verlies door standaard maatvoeringen, afwijkingen van de 

tekeningen, hoge werkdruk en de eventuele keuze voor een bouwmethode waar veel afval bij vrijkomt. 
Ook ontstaat er soms verlies door onjuiste verwerking van materialen, de oorzaak hiervan is niet nader 

onderzocht.  
De keuze voor een bouwmethode waarbij meer afval vrijkomt, kan gemotiveerd worden door 
kostenefficiëntie (De Kanter, p.c.). Bouwen met prefab materialen wordt vaak als oplossing aangedragen 

om afval op de bouwplaats te voorkomen. Met prefab materialen bouwen is echter niet altijd mogelijk 
omdat de maten van de tekeningen regelmatig verschillen van de werkelijkheid. Ook kan het significant 
meer kosten, onder andere door de benodigde tijd vooraf bij de (onder)aannemer om de gewenste maten 

te bepalen en te bestellen, en de benodigde tijd om dit te maken voor de leverancier (Luysterburg, p.c.). 
Ook Morsink (p.c.) en De Kanter (p.c.) merken dat het voor bepaalde materialen goedkoper is om het op 
de bouw te verwerken en het afval af te voeren dan het prefab aan te laten komen. Ook niet alle 

leveranciers zijn bereid om prefab te leveren omdat zij dan zelf met het afval zitten. In plaats daarvan moet 
de fabrikant het dan prefab aanleveren, maar dan moeten zij hun hele productie aanpassen (Luysterburg, 
p.c.). Hiernaast past prefab niet altijd in het proces. Als de toekomstige bewoner nog niet bekend is op het 

moment dat de prefab producten besteld moeten worden, kunnen de wensen van deze bewoner, 
bijvoorbeeld waar de stopcontacten moeten komen, niet meer meegenomen worden. Daarom wordt er 
dan niet voor prefab gekozen (De Kanter, p.c.).  

Ten slotte ontstaat er verlies van materiaal doordat deze niet meer aan de technische kwaliteitseisen 
voldoen (zie paragraaf 4.3.2.3). 

5.2.2 Verpakkingsmateriaal 
Als laatste komen hier de barrières aan bod die het lastig maken om verpakkingsmateriaal te voorkomen.  
Ten eerste zorgt de hoge werkdruk in de bouw ervoor dat er vaak geen tijd is om te kijken hoe de 
hoeveelheid afval van verpakkingen verminderd kan worden (Luysterburg, p.c.). De fabrikanten zelf hebben 

hier weinig belang bij omdat zij de prijs voor de verpakking of pallet doorberekenen in hun producten en 
niet verantwoordelijk zijn voor het afval nadat de verpakking of pallet niet meer nodig is (Morsink, p.c.). 
Ook wordt regelmatig omwille van gemak voor materialen in wegwerpverpakkingen (bijvoorbeeld zakken 

gips) in plaats van herbruikbare verpakkingen (bijvoorbeeld silo’s) gekozen (De Kanter, p.c.). Ten slotte zijn 
veel verpakkingen niet herbruikbaar waardoor deze in de container belanden (Deelen, p.c.). Het 
ontbrekende statiegeldsysteem op een groot deel van de pallets wordt hierbij als een groot probleem 

gezien (Engbers, p.c.; Klaver & Maas, p.c.).  
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6 Oplossingen ter voorkoming van reststromen en afval 

Om de barrières uit het vorige hoofdstuk op te kunnen lossen zijn in dit hoofdstuk een aantal oplossingen 
geformuleerd. Deze oplossingen zijn aangedragen in de interviews of naar aanleiding van data uit de 
interviews opgesteld. Ook in dit hoofdstuk zal weer in mindere mate worden ingegaan op de oplossingen 

voor niet-bruikbare bouwmaterialen en verpakkingsmateriaal.  
De oplossingen zijn ook schematisch weergegeven in de figuren. Paarse vakken geven aan dat de 
oplossing of de gevolgen daarvan in het proces van de hoofdaannemers of onderaannemers ligt. Groene 

vakken geven aan dat het in het proces van de groothandels en fabrikanten ligt.  

6.1 Oplossingen voor bruikbare bouwmaterialen 
In deze paragraaf zijn de oplossingen beschreven die mogelijk zijn om het ontstaan van resten van 
bruikbare bouwmaterialen te voorkomen of te voorkomen dat de materialen als afval wordt afgevoerd.  
 

Verbetering communicatie en administratie hoofdaannemer 

Om misverstanden en rekenfouten te voorkomen is het van belang dat hoofdaannemers binnen hun eigen 
organisatie nagaan óf en waar dit binnen hun organisatie voorkomt en hoe dit voorkomen kan worden. 

Hiernaast is het belangrijk dat niet iemand van kantoor maar de uitvoerders de materialen afroepen, zoals 
ook bij de aannemers in dit onderzoek het geval was. De uitvoerders zullen ook af en toe (indien hier wel 
eens iets misgaat) moeten worden gecontroleerd op de vraag of ze de administratie van de materialen op 

een juiste wijze bijhouden (inclusief visuele controle van hoeveelheden op de bouwplaats), zodat de juiste 
aantallen worden afgeroepen. Ten slotte is het belangrijk dat de uitvoerder goed communiceert met het 
hoofdkantoor over wat er in de afvalcontainer belandt en waarom dit gebeurt, zodat het hoofdkantoor hier 

eventueel oplossingen voor kan zoeken (Van Veen, p.c.). 

 
Figuur 19: Oplossing barrière 1. 

 

Onderaannemers verantwoordelijk maken voor de inkoop van materialen 

Uit de interviews bleek dat ter voorkoming van reststromen van bruikbare materialen het laten inkopen van 

materialen door onderaannemers enkele voordelen kan hebben. Ten eerste hebben zij meer specialistisch 
ervaring met de materialen waardoor ze preciezer kunnen bestellen (De Kanter, p.c.; Domhof, p.c.). Ook 
hebben zij meer mogelijkheden om de materialen weer in volgende projecten in te zetten, omdat zij 

hoogstwaarschijnlijk vaker met deze materialen werken en vaker over een opslaglocatie lijken te 
beschikken. Aanvullend hierop kan het toestaan van een opslagcontainer van onderaannemers op de 
bouwplaats (indien hier voldoende ruimte voor is) het aandeel bruikbare bouwmaterialen dat in de 

afvalcontainer belandt, verminderen. De materialen kunnen dan namelijk eenvoudiger, en onder betere 
condities bewaard en vervoerd worden.  
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Figuur 20: Oplossing barrière 3 en 5. 

 

Handelaar in aangebroken verpakkingen en kleine hoeveelheden 

Volgens Cheng & Verhoef (p.c.) en Morsink (p.c.) zou er voor aangebroken verpakkingen en kleine 
hoeveelheden een landelijke partij moeten komen die deze materialen bij projecten ophaalt en weer 

doorverkoopt. Bij deze partij kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken om het materiaal 
te verwerken en te verkopen. Door minder strenge eisen op de toestand van de verpakking en de 
hoeveelheden bouwmateriaal kunnen zo meer materialen een bestemming vinden. Deze oplossing kan ook 

positieve gevolgen hebben voor de transportkosten die momenteel vaak te hoog zijn om hergebruik 
rendabel te maken. Deze transportkosten zou de handelaar namelijk voor zijn rekening kunnen nemen of 
tegen gereduceerd tarief in rekening kunnen brengen bij de aannemer afhankelijk van of dit past in het 

businessmodel.  

 
Figuur 21: Oplossing barrière 6 en 8. 

 
Aanpassing businessmodel groothandels en fabrikanten 

Hiernaast kunnen groothandels en fabrikanten overwegen om de retourname van producten, waaronder 

aangebroken verpakkingen en kleinere hoeveelheden, in hun businessmodel in te passen. Hiervoor zullen 
hun processen moeten worden aangepast en er zal extra personeel aangenomen moeten worden (Van 
Veen, p.c.). Door deze oplossing zullen ook de eisen voor retourname minder streng worden. Doordat de 

retourstromen gecombineerd kunnen worden met de retourname van statiegeldpallets en bijvoorbeeld 
met de retourname van snijresten van isolatiemateriaal komen er geen transportkosten bij. Er komen wel 
andere kosten bij, bijvoorbeeld voor extra ruimte, systemen en personeel.  

 
Figuur 22: Oplossing barrière 6 en 8. 
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Standaardisatie materialen 

Meer standaardisatie van materialen kan volgens Cheng & Verhoef (p.c.) veel voordelen geven. Door 
minder keuze in bijvoorbeeld soorten en afmetingen van isolatiemateriaal kan overgebleven materiaal 
makkelijker in volgende projecten worden ingezet en ook eenvoudiger retour gestuurd worden naar 

bouwmaterialenhandels (in plaats van fabrikanten met hogere retourkosten). Bouwmaterialenhandels 
kunnen dan namelijk alle varianten op voorraad hebben. Dit is voor niet-zichtbare materialen (zoals 
isolatiemateriaal) een mogelijke oplossing. Materialen die zichtbaar zijn in een bouwwerk en dus aan 

esthetische eisen moeten voldoen zijn minder eenvoudig te standaardiseren. Bij huurwoningen kan dit op 
projectniveau wel, waardoor je bij deze projecten ook minder afval hebt (Morsink, p.c.). Om deze 
standaardisatie te bewerkstelligen moet op veel verschillende vlakken overlegd worden en moeten 

afspraken gemaakt worden tussen de betrokken partijen.  
 

 
Figuur 23: Oplossing barrière 5 en 6. 

 
Digitaal deelplatform 

Sommige aannemers hebben al wel eens gekeken naar digitale platforms (marktplaatsen) om tussen hun 
projecten onderling materialen uit te wisselen. Het probleem hierbij is echter dat de benodigde 
administratieve handelingen de uiteindelijke opbrengst niet waard zijn (Morsink, p.c.). Een mogelijke 

oplossing hiervoor kan zijn dat er een platform wordt gebruikt waar veel verschillende aannemers en 
onderaannemers bij zijn aangesloten waardoor er meer mogelijkheden zijn om materialen een nieuwe 
bestemming te geven bij andere projecten. Hierdoor wordt ook de kans vergroot dat materialen bij 

projecten in de buurt een nieuwe bestemming vinden waardoor de transportkosten laag blijven en het de 
administratiekosten waard wordt. Ook handelaren die aangebroken verpakkingen en kleine hoeveelheden 
innemen en weer verkopen kunnen hierbij aansluiten. Dit soort platforms tussen partijen kunnen eenvoudig 

opgezet worden, bijvoorbeeld binnen het platform van Stichting Insert. Een voorwaarde om dit te laten 
slagen is dat (onder)aannemers dit ook meenemen in hun bestelproces zodat de materialen op het 
platform ook afname vinden. 

Hiernaast zal marketing nodig zijn om het platform bij (onder)aannemers onder de aandacht te brengen. 
Een aanvullend voordeel van een dergelijk platform is dat de afnemers van de materialen minder strenge 
eisen stellen aan de materialen dan groothandels waardoor ook aangebroken verpakkingen en kleinere 

hoeveelheden een bestemming kunnen vinden. Deze oplossing kan ook positieve gevolgen hebben voor 
de transportkosten die momenteel vaak te hoog zijn om hergebruik rendabel te maken. Deze 
transportkosten zou de afnemer namelijk voor zijn rekening kunnen nemen, of ze worden gedeeld tussen 

afnemer en aanbieder. 
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Figuur 24: Oplossing barrière 5, 6 en 8. 

 
Training van werknemers 

De werknemers die materiaal verwerken moeten (meer) getraind worden in het efficiënt en zuinig omgaan 
met materialen. Bij leidingwerk is er bijvoorbeeld altijd restmateriaal over. Niet alle werknemers nemen 
bruikbare resten mee naar volgende projecten. Hier moet dus meer aandacht voor komen. Ook moeten 

werknemers meer getraind worden om materialen goed op te slaan en op te ruimen zodat er minder 
verloren gaat doordat het rondslingert (Luysterburg, p.c.). Hoe dit het beste gedaan kan worden, en of 
intensievere controle op de bouwplaats voor efficiëntie en zuinigheid nodig is, zal nader onderzocht 

moeten worden. 
Het inefficiënt en niet zuinig omgaan met materialen is een gevolg van onder andere de hoge werkdruk in 
de bouw. Het toepassen van deze oplossing zal deze hoge werkdruk niet oplossen. Er zal dus naast deze 

oplossing ook een oplossing gezocht moeten worden die de werkdruk voor werknemers vermindert. 
 

 
Figuur 25: Maatregel ter vermindering van afval van bruikbare bouwmaterialen.  

 
Helaas is er in de interviews geen oplossing gevonden voor de hoge werkdruk, niet exacte levering van de 
gewenste aantallen, verantwoordelijkheid voor kosten en wensen van de klant. Dit zijn naar verwachting 

ook complexere barrières waarvoor vervolgonderzoek nodig zal zijn. Waar de barrière voor het niet exact 
kunnen leveren van de gewenste aantallen ligt, kan bijvoorbeeld per productsoort en wellicht ook per 
fabrikant verschillen. 

6.1.1 Oplossing voor de materiaal-specifieke barrière 
In deze sub-paragraaf staat een oplossing voor de materiaal-specifieke barrière beschreven die in dit 
onderzoek is gevonden. 

 

Ontwikkelen van definitieve koppelstukken 

Voor het koppelen van korte stukken buis voor de vloerverwarming moeten definitieve koppelstukken 

ontwikkeld worden die de buis niet vernauwen, de kans op lekkage niet laten toenemen, en waardoor de 
garantie op de installatie gelijk blijft (Luysterburg, p.c.). 
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6.2 Oplossingen voor niet-bruikbare bouwmaterialen en verpakkingen 
In deze paragraaf zullen in het kort de mogelijke oplossingen behandeld worden die gevonden zijn voor 
barrières voor niet-bruikbare bouwmaterialen en verpakkingsmateriaal uit hoofdstuk 5.  

6.2.1 Niet-bruikbaar bouwmateriaal 
Hoe er wordt gebouwd wordt voor een belangrijk deel bepaald door de eisen van opdrachtgevers. Om 
afval van materialen te voorkomen kan een opdrachtgever eisen stellen aan bijvoorbeeld het ontwerp of de 
werkwijze. 

Door tijdens het ontwerpen rekening te houden met de specifieke materialen (inclusief de maten) die 
gebruikt gaan worden, kan veel afval op de bouwplaats, of eerder in de keten, voorkomen worden (Klaver 
& Maas, p.c.; Morsink, p.c.). Hierbij is overleg tussen ontwerper, aannemer en opdrachtgever van groot 

belang. Ook kan een aannemer zelf concepten voor woningen ontwerpen die helemaal doordacht zijn om 
zo min mogelijk afval te creëren. Door minder materiaalverlies worden de kosten ook lager. Sommige 
aannemers doen dit al (Domhof, p.c.). 

Een andere oplossing is dat de architect, net zoals in Oostenrijk, verantwoordelijk wordt voor het 
eindproduct en de kosten daarvan. Hij vervangt hier de rol van de hoofdaannemer (Otter, 2014). Hierdoor 
zal hij meer nadenken over de vraag hoe hij afval (zoals snijafval) kan voorkomen in zijn ontwerp om de 

kosten lager te houden. 
Hiernaast is de werkwijze erg bepalend voor de hoeveelheid afval. De werkwijze wordt al deels bepaald in 
het ontwerp. Maar de aannemer heeft zelf ook vaak vrijheid hierin. Hierbij is het van belang dat er niet 

alleen wordt gekeken naar de kosten voor een bepaalde werkwijze, maar ook naar de kosten die 
voorkomen kunnen worden door minder afvalproductie.  
 

Verder zijn er in het vorige hoofdstuk barrières voor het gebruik van prefab-materialen behandeld. Deze 
barrières zijn echter niet altijd van toepassing, wat ook blijkt uit het feit dat prefab elementen steeds vaker 
worden toegepast (zoals kalkzandsteen, betonelementen en dakisolatie) (Klaver & Maas, p.c.; Van der 

Hoeven & Kruitwagen, p.c.). Het is niet altijd duurder als alle kosten worden meegenomen (Van der 
Hoeven & Kruitwagen, p.c.). Er zal dus altijd nauwkeurig overwogen moeten worden of prefab elementen 
mogelijk zijn in een project. Prefab elementen zorgen namelijk voor minder afval op de bouwplaats. Het 

afval wordt dan al eerder in de keten gecreëerd (Morsink, p.c.; Domhof, p.c.; Klaver & Maas, p.c.). Op deze 
plekken zijn er meer mogelijkheden om dit materiaal op een hoogwaardige manier in te zetten en wordt er 
niet onnodig materiaal vervoerd (Van der Hoeven & Kruitwagen, p.c.). Hiernaast leidt prefab ook tot minder 

fysieke arbeid op de bouwplaats en versnelling van het bouwproces (Morsink, p.c.).  
Een stap verder dan het gebruik van prefab materialen is het toepassen van modulaire bouw. In dit proces 
worden in de fabriek complete modules bestaande uit verschillende materialen geproduceerd voordat het 

naar de bouw wordt vervoerd. In Hengelo zijn bijvoorbeeld de wanden van de huizen al inclusief 
gemonteerde kozijnen geleverd (Morsink, p.c.). Dit heeft dezelfde voordelen als het gebruik van prefab 
materialen. Maar dan gaat het nog een stap verder omdat ook eventueel afval dat nog vrijkomt bij 

montage op de bouwplaats wordt voorkomen. 

6.2.2 Verpakkingsmateriaal 
Om verpakkingsafval te voorkomen zal er per product onderzocht moeten worden, met alle betrokken 

stakeholders, wat voor herbruikbaar verpakkingssysteem mogelijk is dat voldoet aan de eisen van alle 
stakeholders (zoals drooghouden, stevigheid tijdens transport, etc.). Deze vraag naar herbruikbare 
verpakkingen zal bij de fabrikanten neergelegd moeten worden, bijvoorbeeld via een orgaan als Hibin. Dit 

zodat de gezamenlijke vraag vanuit de aannemers en groothandels duidelijk en krachtig kan worden 
gecommuniceerd (Van Veen, p.c.). 
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Om het gebruik van herbruikbare verpakkingen te stimuleren kunnen aannemers deze wens ook 

meenemen in de afweging bij de keuze tussen verschillende materialen/fabrikanten. HILTI, een grote 
toeleverancier in de bouw, levert al producten in retourkistjes. Dit voorkomt veel afval op de bouwplaats. 
Misschien komt het verpakkingsafval dan echter wel op hun eigen locatie vrij (Domhof, p.c.). Ook 

Technische Unie levert al in kratten wat veel verpakkingsafval op de bouwplaats voorkomt (Klaver & Maas, 
p.c.). 
 

Hiernaast storen veel uitvoerders zich aan het grote aantal wegwerppallets. Deze zullen vervangen moeten 
worden voor statiegeldpallets. Hiervoor zal goed gekeken moeten worden waarom dit systeem door 
bepaalde bedrijven/industrieën nog niet wordt gebruikt en hoe de aanpassingen richting dit systeem het 

beste bereikt kunnen worden voor de gehele sector. De KNB (Vereniging Koninklijke Nederlandse 
Bouwkeramiek) is hier voor de keramische industrie al oplossingen voor aan het zoeken. Maar dit blijkt een 
ingewikkeld en duur proces te zijn waar veel bij komt kijken en wat dus tijd nodig heeft. Omdat het 

moeizaam gaat om hier als sector snelle stappen in te nemen, heeft Vandersanden zelf een traject 
opgestart om statiegeldpallets in te voeren (Delsing, Donatz & Gelling, p.c.). Om een omslag richting 
statiegeldpallets te stimuleren kan de bouwketen georganiseerd (bijvoorbeeld in een convenant) een 

signaal afgeven aan fabrikanten dat het gebruik van wegwerppallets teruggedrongen moet worden.  
Maar ook over statiegeldpallets bestaan irritaties bij bouwmaterialenhandels omdat veel fabrikanten hierin 
hun eigen afgezonderde systeem creëren (Van Veen, p.c.). Er zal dus goed onderzocht moeten worden hoe 

dit systeem voor de hele industrie het beste aangepast kan worden waarbij alle belangen worden 
meegenomen. 
 

Ook zal er onderzocht moeten worden of pallets wel nodig zijn voor het vervoer van producten. Voor 
gevelstenen was het vroeger gebruikelijk om ze zonder pallet te transporteren. Dit is volgens Delsing, 
Donatz en Gelling (p.c.) echter verdwenen omdat vervoer met pallets eenvoudiger en stabieler is waardoor 

er minder stenen weggegooid hoeven te worden. Wessels Vakbouwers werkt echter vaak zonder pallets. 
De stenen moeten dan wel vlak weggezet worden. Vooral de mogelijkheid bij fabrieken om zonder pallets 
te leveren is hier een barrière (Domhof, p.c.).   
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7 Conclusie 

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te bieden in de materiaalstromen rond bouwprojecten, wat de 
barrières zijn die het voorkomen van reststromen en afval in de weg zitten, en hoe deze barrières opgelost 
kunnen worden. 

 
Om dit inzicht te creëren is er op 3 bouwplaatsen van 3 verschillende aannemers veldonderzoek gedaan 
om inzicht te krijgen in de materiaalstromen op deze bouwlocaties. Ook zijn er 16 interviews gedaan met 

de hoofdaannemers, diverse onderaannemers, groothandels en fabrikanten. De informatie van deze 
veldonderzoeken en interviews heeft een uitgebreid inzicht gegeven in de materiaalstromen, barrières en 
mogelijke oplossingen om reststromen op de bouwplaats te voorkomen.  

 
Uit de analyse van de materiaalstromen blijkt dat het bestelproces van de verschillende aannemers en 
onderaannemers in grote lijnen met elkaar overeenkomt maar dat het wel verschilt in hoeverre aannemers 

het bestelproces uitbesteden aan onderaannemers. Leveranciers zijn redelijk positief over de 
hoeveelheidsbepalingen binnen dit bestelproces, maar er zijn hier nog wel verbeteringen mogelijk. Verder 
ontstaat bij de levering van materialen soms schade door omvallen of andere oorzaken. Dit lijkt echter niet 

vaak voor te komen. 
De verwerking van materialen wordt vrijwel allemaal door onderaannemers gedaan. Hier ontstaat verlies 
van materiaal door bijvoorbeeld snijverlies, stortverlies, schade of verkeerde verwerking. Dit wordt echter 

steeds minder door het werken met prefab materialen. 
Ondanks het nauwkeurige bestelproces blijven er nog vaak bruikbare materialen over na de bouw.  
Vaak zijn dit kleinere hoeveelheden, meestal uit aangebroken verpakkingen, en slechts af en toe grotere 

hoeveelheden. Deze materialen worden ofwel achtergelaten voor eigenaren van woningen, óf gaan door 
naar volgende projecten of een opslaglocatie, óf gaan retour, óf worden door werknemers mee naar huis 
genomen of aan omwonenden gegeven.  

Als de materialen niet op deze manieren een nieuwe bestemming vinden, belanden ze in de afvalcontainer 
samen met niet-bruikbaar bouwmateriaal en verpakkingsmateriaal. Bruikbare materialen lijken gemiddeld 
13% van het totale afvalvolume uit te maken. Niet-bruikbare verpakkingen 36% en verpakkingen 51%.  

 
De barrières die het voorkomen van reststromen en afval in de weg zitten zijn samengevat weergegeven in 
figuur 18 in paragraaf 5.1. Om deze barrières op te lossen zullen hoofdaannemers en onderaannemers de 

meeste oplossingen moeten implementeren gevolgd door groothandels en fabrikanten. In het 
bestelproces zal een verbetering van de communicatie en administratie bij de hoofdaannemer nodig zijn en 
zullen onderaannemers vaker verantwoordelijk kunnen worden gemaakt voor de inkoop van materialen. 

Om de barrières tijdens en na de verwerking van de materialen op te lossen zijn ook enkele oplossingen 
gedefinieerd. Ten eerste kan een nieuwe handel in aangebroken verpakkingen en kleine hoeveelheden 
opgestart worden door hiervoor een volledig nieuwe partij op te richten, het huidige businessmodel van 

handelaren aan te passen, of een digitaal deelplatform op te zetten. Hiernaast kan standaardisatie van 
bepaalde materialen bijdragen aan de bruikbaarheid van deze materialen in volgende projecten. Ten slotte 
kan training van werknemers naast een verlaging van de werkdruk de zuinige en efficiënte omgang met 

materialen bevorderen. 
 
Hiernaast is ook inzicht geboden in de barrières en oplossingen voor niet-bruikbare bouwmaterialen. 

Belangrijke oplossingen die zijn aangedragen zijn ten eerste dat opdrachtgevers eisen kunnen stellen aan 
bijvoorbeeld het ontwerp of de werkwijze. Dit linkt ook aan de volgende oplossingen: tijdens het 
ontwerpen rekening houden met de specifieke materialen die gebruikt gaan worden, en kiezen voor een 

werkwijze waar weinig tot geen afval bij vrijkomt. Ten slotte kan met het gebruik van prefab materialen en 
modulaire bouw veel afval op de bouwplaats voorkomen worden. 
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Voor verpakkingsmateriaal kunnen herbruikbare verpakkingssystemen een oplossing bieden voor de grote 

hoeveelheid verpakkingsafval die vrijkomt op de bouwplaats. Om het gebruik van herbruikbare 
verpakkingen te stimuleren, zullen aannemers deze wens ook mee kunnen nemen in de afweging bij de 
keuze tussen verschillende materialen/fabrikanten. Ten slotte zijn vooral de wegwerppallets een groot 

irritatiepunt. Hiervoor zal onderzocht moeten worden hoe het gebruik van statiegeldpallets bevorderd kan 
worden en of het mogelijk is om de materialen ook zonder gebruik van een pallet te vervoeren. 
 

De inzichten uit dit onderzoek zijn bruikbaar voor alle stakeholders in de bouw. Ook al zijn er niet voor alle 
barrières oplossingen gevonden, biedt het onderzoek wel een breed inzicht in de processen van 
verschillende partijen die leiden tot bepaalde materiaalstromen. Al deze partijen hebben een rol in het 

doorvoeren van de geformuleerde oplossingen. Een goede samenwerking tussen deze actoren zal vereist 
zijn om te komen tot de grootste vermindering in reststromen op de bouwplaats. 
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8 Limitaties, implicaties en vervolgonderzoek 

In dit hoofdstuk zijn de limitaties, implicaties en mogelijkheden voor vervolgonderzoek geformuleerd.  

8.1 Limitaties 
Er zijn verschillende limitaties welke effect hebben gehad op de bevindingen uit dit onderzoek. Ten eerste 
is, ondanks dat er een significant aantal interviews is afgenomen, het punt van datasaturatie waarschijnlijk 
niet bereikt. Dit betekent dat er met het afnemen van meer interviews waarschijnlijk nog meer relevante 

informatie verzameld kan worden. Hiermee hadden meer barrières en mogelijke oplossingen gevonden 
kunnen worden. Dit wordt verwacht omdat er veel verschillende stakeholders in de bouw actief zijn die 
allemaal een andere rol hebben en daardoor een ander inzicht op dit onderwerp kunnen geven. Deze 

verschillende stakeholders konden niet allemaal betrokken worden in dit onderzoek. De verwachting is 
echter wel dat de belangrijkste barrières en oplossingen in dit onderzoek geïdentificeerd zijn in de 
afgenomen interviews. Dit aangezien het aannemelijk is dat in de uitgevoerde interviews de belangrijkste 

barrières en oplossingen in het systeem genoemd worden door de geïnterviewde partijen. 
 
Voor dit onderzoek zijn 3 projecten geselecteerd waarbij de rollen van de hoofdaannemers en 

onderaannemers op een aantal punten verschilde. Hierdoor is het mogelijk geweest om een breed beeld 
te schetsen van de barrières en mogelijke oplossingen. Echter verschillen andere projecten (buiten dit 
onderzoek) weer op andere punten van de projecten die voor dit onderzoek zijn geselecteerd. Het 

analyseren van meerdere projecten (en dus ook het afnemen van meer interviews) had daarom kunnen 
leiden tot de identificatie van meer barrières en mogelijke oplossingen en hiermee dus kunnen bijdragen 
aan het behalen van datasaturatie. 

 
Ten slotte is bij het bepalen van de scope voor dit onderzoek niet gedefinieerd dat de gevonden barrières 
en oplossingen nader onderzocht zouden worden. Door het gebrek aan tijd voor het onderzoek is dit 

helaas ook niet mogelijk geweest. Met meer tijd kunnen bijvoorbeeld ook onderliggende barrières 
geïdentificeerd worden en kunnen hiervoor oplossingen geformuleerd worden. Onderliggende barrières 
zijn barrières die de oorzaak zijn van andere (vaak meer zichtbare) barrières. Met meer tijd kunnen ook de 

mogelijke links tussen de barrières in kaart worden gebracht. Hiervoor zullen meer interviews afgenomen 
moeten worden en wellicht meer projecten geselecteerd moeten worden. Deze limitatie heeft geleid tot 
een minder compleet overzicht van de barrières en mogelijke oplossingen.  

8.2 Implicaties van het onderzoek 
Voor de opdrachtgever van dit onderzoek, Hibin, zullen met name de oplossingen die van toepassing zijn 

op de handelaren het meest waardevol zijn. Voor deze oplossingen zal gekeken kunnen worden naar de 
mogelijkheid voor het opzetten van een markt voor aangebroken verpakkingen via een nieuwe partij. Ook 
kan met de huidige leden onderzocht worden of een aanpassing in het businessmodel ter voorsortering op 

de toekomst een optie kan zijn. Ten slotte kan standaardisatie van (een selectie van) bouwmaterialen in de 
industrie een bijdrage leveren aan het verminderen van afval van bruikbare bouwmaterialen op de 
bouwplaats. Dit is een ingewikkeld traject omdat hier veel partijen bij betrokken zijn waardoor er op veel 

verschillende vlakken overlegd zal moeten worden om tot bepaalde standaardisatieafspraken te komen. 
Ten slotte is het voor Hibin ook mogelijk om met fabrikanten te kijken naar de mogelijkheid om meer 
gebruik te maken van herbruikbare verpakkingen en statiegeldpallets (of deze eventueel achterwege te 

laten). 
 
Voor andere stakeholders uit de industrie kunnen de geformuleerde oplossingen de basis zijn voor het 

effectief aanpakken van de barrières. Deze oplossingen kunnen zowel intern (zoals het verbeteren van de 
interne communicatie en administratie) als gezamenlijk (zoals het implementeren van een deelplatform) 
aangepakt worden.  
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8.3 Mogelijkheden voor vervolgonderzoek 
In dit onderzoek is gekeken naar de barrières die het voorkomen van reststromen en afval op de 
bouwplaats in de weg zitten, en hoe deze barrières opgelost kunnen worden. Om de resultaten uit dit 
onderzoek verder aan te vullen zal op verschillende gebieden vervolgonderzoek gedaan kunnen worden.  

 
Ten eerste kan vervolgonderzoek gedaan worden naar andere bouwplaatsen waarbij ook andere partijen 
geïnterviewd worden. Hierbij wordt aangeraden om frequenter een bezoek aan de bouwplaatsen te 

brengen om het materiaal dat in de containers belandt beter te kunnen analyseren. Hiermee kan 
bijvoorbeeld meer inzicht gecreëerd worden in de bruikbare materialen die het meeste in de afvalcontainer 
belanden. Ook kan literatuuronderzoek erg waardevol zijn om informatie uit reeds uitgevoerde 

onderzoeken mee te nemen. Met dit vervolgonderzoek kan het punt van datasaturatie bereikt worden 
waarbij wellicht meer barrières en oplossingen gevonden worden.  
 

Ook kunnen de complexere barrières (namelijk hoge werkdruk, niet exacte levering van de gewenste 
aantallen, verantwoordelijkheid voor kosten en wensen van de klant) in vervolgonderzoek onderzocht 
worden om ook hiervoor mogelijke oplossingen te formuleren. 

 
Vervolgonderzoek kan zich ook richten op de andere (minder complexe) barrières en oplossingen die in dit 
onderzoek zijn gevonden. Hierin kunnen de barrières meer in detail in kaart worden gebracht en eventuele 

onderliggende barrières en links tussen de barrières aan het licht gebracht worden. Hierdoor kunnen de 
oplossingen ook nader gespecificeerd en geconcretiseerd worden waarbij de onderliggende barrières 
aangepakt worden.  

 
Ten slotte kan vervolgonderzoek naar materiaalstromen in de volledige bouwtoeleveringsketen interessant 
zijn waarbij voor de hele keten de meest circulaire oplossingen in kaar worden gebracht. Hiermee kan beter 

worden afgewogen waar in de keten het beste maatregelen getroffen kunnen worden om de meest 
circulaire oplossing te vinden.  



44 
 

Bronnen 

CBS (2019). Meeste afval en hergebruik materialen in bouwsector. Geraadpleegd op 1 september 2021, 

van cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/45/meeste-afval-en-hergebruik-materialen-in-bouwsector  

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (2016). Nederland circulair in 2050: Rijksbreed programma circulaire 

economie. Geraadpleegd op 1 september 2021, van 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2016/09/14/bijlage-1-

nederland-circulair-in-2050/bijlage-1-nederland-circulair-in-2050.pdf 

Nieuwe-es.nl (z.d.). Locatie. Geraadpleegd op 8 september 2021, van https://nieuwe-es.nl/locatie/  

Stegeman, R. (2021). Eindverslag (onderzoek afvalreductie Van Wijnen). In opdracht van Van Wijnen Breda 

voor opleiding Bedrijfskunde Avans Hogeschool (niet online beschikbaar). 

Van Buuren (z.d.). Homepage. Geraadpleegd op 4 oktober 2021, van https://van-buuren.com/  

Van Wijnen (n.d.). Geen afval maar bruikbaar bouwmateriaal. Geraadpleegd op 1 september 2021, van 

https://www.vanwijnen.nl/nieuws/geen-afval-maar-bruikbaar-bouwmateriaal/ 



45 
 

Bijlagen 

Bijlage 1: Overige interessante bevindingen 
In deze bijlage zijn overige interessante bevindingen buiten de scope van dit onderzoek behandeld.  
Een aantal fabrikanten bieden de mogelijkheid aan om afval van hun product (bijvoorbeeld snijresten) terug 

te nemen voor recycling. Echter is het niet efficiënt en belastend voor het milieu als elke fabrikant zijn eigen 
materialen van de bouwplaats gaat ophalen. Ook worden kleine hoeveelheden vaak niet opgehaald. Om 
dit probleem op te lossen kan de bouwmaterialenhandel deze kleine stromen van de bouwplaatsen op hun 

terrein samenbrengen om ze in grote hoeveelheden te kunnen laten ophalen door de fabrikant, eventueel 
samen met pallets (Cheng & Verhoef, p.c.). Dit is hoe Isobouw het momenteel al doet. Echter blijkt er nog 
niet voldoende bewustwording te zijn van de mogelijkheid om de snijresten en stroken (hun versie van 

pallets) eenvoudig via retourvracht (na een levering) of via bundeling bij de bouwmaterialenhandel terug te 
laten nemen voor recycling (Van der Hoeven & Kruitwagen, p.c.). Wanneer de rol van de 
bouwmaterialenhandel op deze manier uitgebreid wordt, is het waarschijnlijk ook eenvoudiger om tegelijk 

met deze stroom kleine hoeveelheden bruikbaar materiaal (wat voldoet aan de eisen) retour te nemen. 
 
Morsink (p.c.) is van mening dat bouwmaterialenhandels fabrikanten moeten motiveren om het 

verpakkingsplastic recyclebaar te maken door het minder te bedrukken. Ook moet volgens Verhoef (p.c.) 
door alle fabrikanten hetzelfde soort plastic gebruikt worden. Door deze maatregelen krijg je op de 
bouwplaatsen een monostroom plastic welke goed recyclebaar is. 


