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Footprint Circulariteit Retailrenovatiesloopwerken. 
Opgesteld H. van Leeuwen, QHSE Compliance Coördinator Van Leeuwen Zwanenburg Sloopwerken. 
 
Inleiding 
Retailrenovatiesloop is een specialiteit van VLZS. In de loop der jaren is een “Slooptrein” opgezet, waarmee de efficiëntie, 
de doorlooptijd, de veiligheid en arbeidsomstandigheden en de kwaliteit van het uitkomend materiaal doorontwikkeld zijn 
tot een “product”. 
 
Beleid van de opdrachtgever 
Het is de opdrachtgever die besluit om een bestaande inrichting en indeling van de winkel te gaan renoveren, doorgaans 
een huisstijlverandering, modernere presentatiemeubelen, verlichting, koel vriestechnieken etc. VLZS speelt in de life cycle 
van de winkel geen rol, anders dan dat de bijdrage aan de footprint van de retailer beïnvloed wordt door de aanpak van 
VLZS. De grote Retail Consortia zien inmiddels in dat Footprint gestuurd project managen een win win situatie oplevert in 
hun keten analyse. 
 
De footprint van de renovatiesloop heeft twee hoofdcomponenten, uitkomend materiaal en ingebrachte energie. In onder-
staande figuur is de bestemming van het uitkomende materiaal geschetst. 
De nadruk ligt op demonteren en reconditioneren van uitkomende bouwmaterialen en installatiedelen. Vanwege de uni-
formiteit in Retail projecten is een hoge mate van directe herbruikbaarheid mogelijk. Er zijn opdrachtgevers die zelf voor 
de reconditionering zorgen, maar het gros gaat naar Materiaalbank.nl, een handelsplatform waar nagenoeg alle aange-
voerde materialen voor reconditionering ook daadwerkelijk een tweede toepassing krijgen. 
 
VLZS is geen bouwer en brengt geen “Virgin” materiaal in. Hulpconstructies voor de uitvoerig zoals stofschotten of andere 
tijdelijke afscheiding, rijplaten, containers t.b.v. afvoer etc. zijn bedrijfsmiddelen die veel rotaties meegaan, de bijdrage aan 
de footprint wordt daarmee diffuus en lastig nauwkeurig te bepalen. Die bijdrage wordt in de onnauwkeurigheid meegeno-
men. 
 
Het effect van reconditioneren 
De Retail renovatieketen en de rol van VLZS t.a.v. het uitkomend materiaal daarin wordt in figuur 1 verduidelijkt. 

 
 

Figuur 1 Bestemming uitkomende materialen 
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Om vergelijkingen tussen sloopprojecten te kunnen maken moeten er gemeenschappelijke factoren zijn die vervolgens 
in verhoudingsgetallen uitgedrukt moeten worden. Dat is niet eenvoudig, want de Footprints per ton deelstroom zijn nog 
volop in ontwikkeling, omdat alle individuele bedrijven toch op hun bedrijfseigen footprint per ton deelstroom uitkomen.  
Het is aan de brancheverenigingen daarin een harmonisatieslag te maken. 
 
Het transport van de materialen naar verwerkers is voor VLZS de grootste component van de projectfootprint, niet het 
slopen zelf. 
 
Het effect van reconditioneren is een circa tien procent kleinere afvoer naar de traditionele recycling bedrijven die daaruit 
secundaire grondstoffen maken. 
 
Het effect van elektrificatie 
De Retail renovatieketen en de rol van VLZS t.a.v. de daarin gestoken energie  wordt hieronder uitgewerkt. 
 
Retail renovatiesloop projecten lenen zich goed voor energie analyses, omdat het een standaard aanpak is die altijd in 
een tijdsbestek van twee (lange)dagen moet worden afgerond. De hoeveelheid uitkomend materiaal is niet relevant voor 
de footprint van VLZS, die telt mee in de footprint van de opdrachtgever. 
 
In onderstaand overzicht is het vergelijk gemaakt tussen de klassieke uitvoering en een moderne uitvoering van een re-
novatieproject. De klassieke uitvoering maakt gebruik van een diesel aangedreven generatorset en een persluchtcom-
pressor voor pneumatisch sloopgereedschap en halogeen bouwverlichting. 
De moderne uitvoering werkt volledig op bouwstroom. Die is in de grote supermarktpanden voldoende beschikbaar. 
Dat scheelt een persluchtcompressor en een generatorset. Bovendien zijn de arbeidsomstandigheden prettiger, de elek-
trische sloophamers geven minder trillingsbelasting voor de werknemers, de geluidsbelasting blijft onverminderd hoog. 
 

 
 
Omschakeling van Halogeen naar LED tussen 2018 en 2021 levert een reductie op van de project footprint van ca. 30%, 
plus de verbeterde arbeidsomstandigheden als afgeleid effect. De rekening van die Footprint komt direct bij de gebouw-
eigenaar terecht en wordt niet meegenomen in de Footprint van VLZ, terwijl in de diesel/generator configuratie, die volle-
dig op het conto komt van VLZ. 
 
Uit bovenstaande vergelijking volgt, dat wanneer de LPG-trucks vervangen worden door elektrisch VT’s, er nog eens 
een reductie van 10% mogelijk is. Dat is als doelstelling opgenomen in het Energiemanagement plan. 

Energieaspecten in relatie tot de afvalverwerking, levenscyclusperspectief 
Recycling is uitstel van het afvalstadium (lees stort-, verbranding) en lijkt dus een bijdrage te leveren aan de reductie van 
de footprint van de ontdoener. Echter, VLZS en het recyclingbedrijf voegen weer CO2 toe aan die recycling. Het voorko-
men van het ontstaan van stortafval is de bronmaatregel. Recycling is secundaire circulariteit, er moet energie toege-
voegd worden om de sloopdeelstromen op te werken naar een grondstof die voldoet aan eisen. 
Door bouw- en installatiematerialen te recupereren en te reconditioneren, wordt het ontstaan van afval tegengegaan en 
ontstaat primaire circulariteit. De gereconditioneerde artikelen en producten worden schoongemaakt en gecontroleerd en 
aan de opdrachtgever van het sloopwerk terug aangeboden, voor toepassing in toekomstige projecten, of op het han-
delsplatform Materiaalbank.nl aangeboden.  
 
VLZS heeft twee CO2 gerelateerde doelstellingen. Het aandeel van de primaire circulariteit zo groot mogelijk maken en 
de toevoeging van CO2 in de recycling fase, de secundaire circulariteit, zo klein mogelijk te houden door optimaal te 
scheiden op de sloopplaats. 
 
VLZS zelf doet geen compensatie voor haar CO2 uitstoot in de vorm van het aanplanten van bossen of gewas (bio-
massa). De ontdoener kan dat voor zichzelf wel meerekenen, waarbij homogene, aan de bron gescheiden en gerecupe-
reerde stromen voor de ontdoener een hoger rendement hebben dan na inzameling te sorteren stromen. 
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Generator 40 kVA en diesel VT
4 Elektrische Machines op projecten: Bron

Electrische kraan (1 of 2 tonner) 1 st (2 dagen), Eco digger E20 180 kW 2 1 2 5 10  Specifiacties Eco digger
Pneumatisch gereedschap 10 slopers p/dag (2 dagen) 2 10 20 10 200 Meest recente Bosch breekhamer
Stofafzuiging 4 st per winkel (2 dagen) 0,5 kW ventilator 2 4 8 10 80 Typeplaatje
Hoogwerkers 8 st p/w (2 dagen), type 1230E/1532E HWS verhuur 2 8 16 8 128 Bron: HWS (gemiddelde van werkelijke verbruik en fabrieksspecs)
Keet 4 dagen (verwarming + koffiezetaparaat) 4 1 4 10 40 Schatting

5 Dieselmachines op projecten
Compressorset 10m3 2 dagen perslucht sloophamers 2 1 2 8 16 5 80
Generator 40 kVA 4 dagen 4 1 4 10 40 10 400

6 Dieselheftrucks 2 st per winkel 2 dagen 2 2 4 6 24 4 96 Hoewel 3,5 vlgs spec is het gebruik bij winkels inefficient.
Totaal per project op Generatorset en diesel truck 576,00 liter Diesel 3230 1860 kg CO2 project

Bouwstroom Eff. Gebruik van de machine
4 Elektriciteit Machines op projecten: Shifts van 10 uur

Electrische kraan (1 of 2 tonner) 1 st (2 dagen), Eco digger E20 180 kW 70% vermogen 2 1 2 7 14 126,00 1764,00 Bron: specifiacties Eco digger
Electrisch gereedschap 10 slopers p/dag (2 dagen) 1 kW Handgereedschap 2 10 20 5 100 1,00 100,00 Schatting totaal handgereedschap
Stofafzuiging 4 st per winkel (2 dagen) 0,5 kW ventilator 2 4 8 10 80 0,50 40,00 Cos Fi =1,0
Hoogwerkers 8 st p/w (2 dagen), 0,5 kW stby, 40 tijdens rijden/heffen 2 8 16 8 128 0,50 64,00 Hoogwerker rijdt 10x/uur 5m, = 10 min. Bedrijfstijd = 80 min/dag

2 tijdens rijden/ heffen80min/dag 2 8 16 1 19 2,00 38,40
Keet 4 dagen (verwarming + koffiezetaparaat) 4 1 4 10 40 2,00 80,00 Schatting
Verlichting op projecten 12 carousells (= 4x 60 watt p/car.=240 watt=0,24 kW) 4 12 48 8 384 0,24 92,16

2178,56 kWh Elektriciteit 475 1035 kg CO2 project
6 LPG VT 2 st per winkel 2 dagen 2 2 4 6 24 9,00 LPG 216 kg CO2 project

Totaal per project op Bouwstroom en LPG VT 1251 kg CO2 project

6 Elektro VT 2 st per winkel 2 dagen 2 2 4 6 24 8,40 201,60 kWh Bron Jungheinrich 475 96 kg CO2 project
Totaal per project op Bouwstroom en Elektro VT 1131 kg CO2 project

LPG versus Accu reductie 120 kg CO2 project
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Voor de ontdoener lijkt de CO2 gunstigste oplossing verbranden met energieterugwinning. Echter uit o.a. de voormalige 
Senter Novem en EpE publicaties blijkt dat bij beschouwing van de gehele life cycle recycling toch gunstiger uitpakt. 
Nu ook actief een recuperatie/ reconditioneringsslag wordt gemaakt, zal dat alleen maar toenemen. 
 
 
Onze focus blijft op het strippen en demonteren van technische installaties of bouwdelen om de upcycling te stimuleren.  
 
 
Zwanenburg, 15-02-2022 
 


