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Veel mensen die op de Noord-Veluwe wonen,
kennen de firma Lagemaat uit Heerde. Is het
niet vanwege haar activiteiten op het gebied
van sloopwerkzaamheden, afvalinzameling
en recycling, dan wel om asbest-, bodemen chroom-6 sanering, infra & grondwerk of
containerverhuur.

L

agemaat is landelijk gezien een grote
speler die voorop loopt als het gaat
om circulair ondernemen. Het is een
onderwerp waar binnen het bedrijf
al jarenlang elke dag over gesproken wordt.
Maar het blijft niet bij praten alleen. ‘De transformatie van een lineaire naar een circulaire
economie is niet alleen noodzakelijk, het is ook
daadwerkelijk mogelijk en relatief eenvoudig.
Dat laten we in de praktijk zien door materialen
een tweede leven te geven’, aldus Gerd-Jan
Jongerman (links op de foto), die samen met
zijn zwagers Dirk en Peter Lagemaat en zijn
vrouw Corine de directie vormt. Arend van de
Beek (rechts op de foto) is programmamanager
circulariteit bij Lagemaat.

Een voorbeeld: hergebruik
kinderdagverblijf Wapenveld
Het kinderdagverblijf in Wapenveld moest verwijderd worden. Mensen denken dan al snel
aan sloop, met alle kosten van dien. Gerd-Jan
vertelt: ‘Wij zijn in staat om verder te kijken dan
dat alleen. Wij kijken ook naar de waarde die
een gebouw nog heeft.. Vaak kunnen onder-

Circulair ondernemen

delen namelijk nog prima een tweede leven
krijgen. Zo ook hier. Wij hebben het pand in
zijn geheel zorgvuldig gedemonteerd, zodat
het volledige pand hergebruikt kan worden. In
dit geval waren de constructie, de gevel inclusief de kozijnen, maar ook de vloeren, het dak,
het sanitair en onderdelen van verschillende
installaties nog prima bruikbaar. We hergebruiken dit alles in een pand voor een huurder op
een plek elders.’
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relatief eenvoudig

Samenwerken
Ook plafondplaten worden hergebruikt. ‘Die
geven we een tweede leven vanuit Insert, een
samenwerkingsverband met de markt waarin
we nauw optrekken met andere bedrijven.
Want circulair ondernemen vraagt om samenwerking. Via de Insert marktplaats bieden we
herbruikbare materialen aan en verbinden we
vraag en aanbod aan elkaar. Vanuit Insert is
inmiddels een speciale lijn voor plafondplaten
opgezet. Zoiets zit er binnenkort ook aan te
komen voor hout.’
Een ander samenwerkingsverband waar
Lagemaat onderdeel van uitmaakt, is Circulair
Mineraal, een alliantie met vijf partners. De
gedachte leeft dat oud beton altijd vermalen
wordt tot menggranulaat, dat vervolgens
wordt gebruikt als fundatielaag onder wegen.
‘Er kan veel meer met oud beton’, vertelt GerdJan. ‘Met een speciale CM-betonbreker kunnen
we het zogenaamde betongranulaat dat
ontstaat na het breken van beton, bewerken
tot zand, grind en cementsteenpoeder. Het
zand en grind kan vervolgens als hoofdbestanddeel gebruikt worden voor nieuw beton.
Het cementsteenpoeder kan op haar beurt
hergebruikt worden voor de productie van
zelfverdichtend beton. Deze werkwijze passen
we inmiddels in projecten toe.’

Circulair bouwen
In het kader van circulair bouwen heeft
Lagemaat onder andere een luxe villa in
Apeldoorn uitgerust met bestaande kanaalplaten (prefab betonnen systeemvloeren) die
vrijkwamen bij de sloop van Frosty Food in
Zwolle. Daarnaast zijn onder andere de
bestaande hoofddraagconstructie met
dakplaten en dakisolatie van de Frosty Food
locatie gedemonteerd. Hiervan is een nieuw
duurzaam en circulair pand gerealiseerd in
Hengelo. Ook de tijdelijke huisvesting van
’s Heerenloo in Ermelo heeft Lagemaat
zorgvuldig ontmanteld. ‘Met verschillende
bouwdelen hebben we op een andere plek
een heel nieuw gebouw met horeca, appartementen en kantoren gerealiseerd. Je ziet geen
verschil tussen een nieuw gebouw dat bestaat
uit geheel nieuwe onderdelen of eentje dat
gebouwd is met herbruikbare materialen.’
Op dezelfde manier bouwt Lagemaat met de
materialen van de 150 x 50 meter grote hal van
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horecagroothandel Bidfood in Ede een nieuw
pand op een andere locatie. ‘De bestaande hal
wordt getransformeerd naar een gebouw met
onder andere een kantoor van drie bouwlagen
en een hal om volledige bouwdelen tijdelijk in
op te slaan. En met het materiaal dat vrijkomt
bij de demontage van een datacenter in
Utrecht, zijn we van plan om in Heerde op de
plek van de voormalige zoutloods en gemeentewerf een circulair werk- en kenniscentrum te
realiseren waarin bedrijven en onderwijsinstellingen onder meer hun kennis over circulair bouwen en demonteren kunnen delen en
vergroten. En we bouwen op deze plek een zogenaamde hub waar vrijkomende materialen
geschikt gemaakt worden voor hergebruik.’

Lezingen en voorlichting
Lagemaat behoort landelijk gezien tot een van
de koplopers waar het gaat om circulariteit.
Vanuit haar praktijkervaring verzorgt het bedrijf regelmatig lezingen en geeft het voorlichting. Arend van de Beek, programmamanager
circulariteit bij Lagemaat, speelt hierin een
belangrijke rol. ‘Het nieuw te bouwen werk- en
kenniscentrum op de hoek van de Zwarteweg
en de N794 is bij uitstek de plek om deze lezingen en voorlichting te geven’, aldus Gerd-Jan.
‘Circulariteit is voor veel mensen een nieuwe
manier van denken. De locatie van de voormalige zoutloods en gemeentewerf biedt ons een
plek om het mensen in de praktijk te laten zien
en ze hiermee in aanraking te laten komen.’

