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Doelstelling 

In de ketenanalyse hergebruik hardhout, welke is opgesteld in 2020 wordt het doel van Roseboom 
omschreven. Dit doel is het vergroten van het aandeel van hardhout wat wordt hergebruikt. Jaarlijks 
zal gemeten worden hoeveel hardhout afgevoerd is en hoe dit is verwerkt.  

Om hardhout te scheiden op de slooplocaties is het cruciaal een goede materialeninventarisatie te 
hebben van een pand. Deze inventarisaties zijn niet altijd voorhanden waardoor Roseboom zelf in 
kaart brengt of er hardhout in een pand verwerkt is. Momenteel gebeurt dit visueel zonder dit vast 
te leggen in een rapportage. Doel is om dit in de toekomst vaker vast te leggen in een 
materialeninventarisatie waardoor alle circulaire materialen nog duidelijker in kaart worden 
gebracht.  

Uitvoering 2021 

In 2021 is in de meeste panden, welke door Roseboom zijn gesloopt, vooral zachthout toegepast of 
zijn de kozijnen uitgevoerd in staal / kunststof.  

Op het sloopproject Parkweelde 3, fase 1 met projectnummer 2210007 was een goede 
materialeninventarisatie aanwezig. Hierdoor hebben wij aantoonbaar kunnen meten hoeveel 
hardhout (kozijnen en deuren) aanwezig waren binnen dit project. Roseboom heeft deze 
aanbesteding ook gewonnen door het hoge circulariteitsgehalte wat vooraf is beloofd en uiteindelijk 
ook is behaald.  

Het is niet realistisch om te verwachten dat op de overige projecten welke zijn uitgevoerd in 2021 
geen hardhout aanwezig was. We gaan er in deze analyse dan ook vanuit dat op elk project 10 
procent van het afgevoerde (B)hout daadwerkelijk hardhout is geweest.  

Afgevoerde hoeveelheid 

Conform de materialeninventarisatie van Ingenieursburo Boot met kenmerk P18-0571-097 d.d. 17 
juli 2020 is er in het project parkweelde 3 fase 1, 18,03 ton hardhout aanwezig.  

Voorafgaande aan de uitvoering van dit project is een lijst producthergebruik opgesteld. Deze lijst is 
gedurende het project ingevuld waarbij is aangegeven wat er is gebeurt met deze materialen. In deze 
lijst zijn in regel 8 t/m 22 de hardhouten elementen opgenomen. Te zien is dat het hardhout op 2 
manieren is verwerkt:  

1. Overgrote deel is afgenomen door een eindgebruiker, handelaar of een tussenverwerker.  
2. Materiaal wat niet geschikt was voor 1 op 1 hergebruik is gestort bij een erkende verwerker 

waar dit wordt gebruikt als secundaire grondstof in de houtvezel- en spaanplaatindustrie.   

De 2e post is niet meegenomen als hoogwaardig hergebruik in deze analyse.  

Bij dit project hebben we ook een slim slopen tool ingevuld waarbij de gerealiseerde waarden zijn 
ingevuld. In de slim slopen tool is geen aparte post opgenomen voor hardhout. De 8 ton hardhout 
welke hoogwaardig is hergebruikt is hier dan ook toegevoegd aan de regel B-hout 

In het gehele jaar is door Roseboom 531 ton B-hout afgevoerd. In onderstaande tabel is als 
uitgangspunt opgenomen dat 10% hiervan hardhout is geweest. 
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Jaar Doel Hoeveelheid 

afgevoerd hardhout 
(ton) 

Aandeel aangeboden 
voor hoogwaardig 

hergebruik (%) 
2020 0 Niet gemeten Niet gemeten 
2021 5% 18,03 + 53,1 ton = 

71,4 ton 
8 ton = 11,3 % 

2022 15%   
2023 25%   
2024 37,5   
2025 50%   

 


