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1 | Inleiding en verantwoording 
Lagemaat Sloopwerken B.V. (hierna Lagemaat) levert (direct en indirect) diensten aan 
opdrachtgevers die bij aanbestedingen gunningvoordeel kunnen hanteren aan de hand van de 
CO2-Prestatieladder. Voor Lagemaat zijn opdrachtgevers zowel private als publieke 
organisaties. Lagemaat staat garant voor een zorgvuldige aanpak van projecten op het vlak 
van milieu, sloop en infra. Binnen het bedrijf staat kwaliteit veiligheid en milieubewust 
ondernemen voorop.  

Door de CO2-Prestatieladder wordt Lagemaat uitgedaagd en gestimuleerd om CO2-uitstoot te 
kennen en te verminderen in zowel de eigen organisatie als in de keten.  

De CO2-Prestatieladder kent vier invalshoeken: 

A. Inzicht 
Het opstellen van een onomstreden CO2-footprint conform de ISO 14064-1 norm en 
daarmee inzicht krijgen in de CO2-uitstoot van de organisatie. 

B. CO2-reductie 
De ambitie van de organisatie om de CO2-uitstoot te verminderen. 

C. Transparantie 
De wijze waarop in- en extern gecommuniceerd wordt over de CO2-footprint en 
reductiedoelstellingen. 

D. Deelname aan initiatieven  
(in sector of keten) om CO2 te reduceren. 

Elke invalshoek is onderverdeeld in vijf niveaus. Een erkende certificerende instantie beoordeelt 
de activiteiten en bepaalt het niveau van de CO2-Prestatieladder. Hiervoor moeten stappen zijn 
gezet op alle invalshoeken van de ladder. 

In dit rapport wordt het beleid voor CO2-reductie samengevat. Onder andere wordt er een 
beschrijving van de organisatie gegeven, worden berekende emissies weergegeven. Ook zullen 
de maatregelen, doelstellingen en voortgang behandeld worden, evenals de participatie aan 
sector- en keteninitiatieven. 
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2 | Beschrijving van de organisatie 
2.1 Statement organisatiegrootte 
De totale CO2-uitstoot van Lagemaat in het jaar 2022 bedraagt 3.592 ton CO2. Hiervan komt 
3.495 ton voor rekening van projecten en 96 ton door gebruik van kantoren en bedrijfsruimten. 
Lagemaat daarmee qua CO2-uitstoot in de categorie middelgrote organisatie.  

 DIENSTEN12 WERKEN/ LEVERINGEN 

Kleine organisatie Totale CO2-uitstoot bedraagt 
maximaal (≤) 500 ton per 
jaar. 

Totale CO2-uitstoot van de kantoren en 
bedrijfsruimten bedraagt maximaal (≤) 
500 ton per jaar, en de totale CO2-
uitstoot van alle bouwplaatsen en 
productielocaties bedraagt maximaal (≤) 
2.000 ton per jaar. 

Middelgrote 
organisatie 

Totale CO2-uitstoot bedraagt 
maximaal (≤) 2.500 ton per 
jaar. 

Totale CO2-uitstoot van de kantoren en 
bedrijfsruimten bedraagt maximaal (≤) 
2.500 ton per jaar, en de totale CO2-
uitstoot van alle bouwplaatsen en 
productielocaties bedraagt maximaal (≤) 
10.000 ton per jaar. 

Grote organisatie Totale CO2-uitstoot bedraagt 
meer dan (>) 2.500 ton per 
jaar. 

Totale CO2-uitstoot van de kantoren en 
bedrijfsruimten bedraagt meer dan (>) 
2.500 ton per jaar, en de totale CO2-
uitstoot van alle bouwplaatsen en 
productielocaties bedraagt meer dan (>) 
10.000 ton per jaar. 

Tabel 1: Indeling groottecategorieën volgens Handboek CO2-Prestatieladder 3.1. 

 

2.2 Projecten met gunningvoordeel 
Een project met gunningvoordeel is een project van een organisatie waarbij de CO2-
Prestatieladder een rol heeft gespeeld in de aanbesteding. Hierbij is het niet relevant of het 
gunningvoordeel wel of niet doorslaggevend is geweest bij het verkrijgen van de opdracht, of 
op welke manier de CO2-Prestatieladder in de aanbesteding is gevraagd. 

Met deze definitie in het achterhoofd, had Lagemaat geen projecten met gunningvoordeel lopen 
in 2022. 
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3 | Verantwoordelijkheid duurzaamheid 
De eerste stap is het inzichtelijk maken van de energieverbruikers van de organisatie. Op basis 
van dit inzicht kan er worden gekeken op welke aspecten er resultaat valt te behalen in de 
reductie van CO2-uitstoot. Dit inzicht is terug te vinden in de CO2-footprint. Periodiek (één keer 
in de 6 maanden) worden de energieverbruiken in kaart gebracht.   

Er is gekozen om de CO2-footprint van 2017 te gebruiken als referentiejaar. De CO2-emissie is 
uitgevoerd conform het gestelde in dit document. De betrouwbaarheid wordt gecontroleerd door 
een interne audit door een onafhankelijke.  

Op basis van de CO2-uitstoot in dit referentiejaar wordt bekeken welke maatregelen en 
doelstelling(en) geformuleerd kunnen worden om de CO2-uitstoot vanaf dit referentiejaar te 
reduceren. Jaarlijks wordt bekeken of het gekozen referentiejaar nog steeds geschikt is voor 
de gestelde doelstelling en/of dat deze aangepast dient te worden. 

De algehele reductiedoelstelling wordt geformuleerd tot 2025. Vanuit deze vastgestelde 
algehele reductiedoelstelling is een plan van aanpak opgesteld. In dit plan worden de 
maatregelen benoemd die worden genomen om de doelstelling te halen en welke afdelingen 
verantwoordelijk zijn voor de realisatie van de maatregelen. Het overzicht van te nemen 
maatregelen en verantwoordelijke afdelingen staan vermeldt in het Excelbestand met CO2-
reducerende maatregelen. 

3.1 Energiebeleid en doelstellingen 

De algemene doelstelling van het energiemanagementsysteem is om te komen tot een continue 
verbetering van de energie-efficiëntie en vermindering van de CO2-uitstoot van de organisatie. 
Concreet is de doelstelling om in 2025 20% minder CO2 in scope 1 en 2 uit te stoten.  

3.1.1 Energiemanagement actieplan  

Onderstaande gegevens worden door de verantwoordelijke afdelingen aangeleverd aan de 
projectleider van de CO2-Prestatieladder. Deze zorgt voor het tijdig verwerken (halfjaarlijks) 
van de gegevens in de CO2-footprint. 

EMISSIE-
STROOM 
 

EENHEID 
 

BRON 
 

VERANT-
WOORDELIJK 

WANNEER 
 

BIJ WIE 
AAN TE 
LEVERE
N 

Gas 
- Vastgoed 

m3 Uitlezen 
meterstanden, 
facturen 
energieleverancie
r 

KAM-coördinator Maart, 
September Adviseur 

DDA 

Brandstof 
wagenpark 
- Diesel 
- Benzine 
- Elektriciteit 

Liter 
kWh 

Rapportages, 
tankpassen, 
laadpassen, 
facturen 

KAM-coördinator Maart, 
September Adviseur 

DDA 

 

Brandstof 
materieel 
- Propaan 
- Aspen 

Liter Rapportages, 
tankpassen 

KAM-coördinator Maart, 
September Adviseur 

DDA 

 
Elektriciteit 
- Vastgoed 

kWh Uitlezen 
meterstanden, 
facturen 
energieleverancie
r 

KAM-coördinator Maart, 
September Adviseur 

DDA 

 



 

 

 
CO2-BELEID 2022 6 

Zakelijke 
kilometers 

Euro Declaraties P&O/ KAM-
coördinator 

Maart, 
September Adviseur 

DDA 

 
Vliegreizen Km Declaraties, 

facturen vluchten 
P&O/ KAM-
coördinator 

Maart, 
September Adviseur 

DDA 

 
Aangekochte 
goederen en 
diensten 

Euro  Leverancierslijst KAM-coördinator Maart, 
September Adviseur 

DDA 

 
Afval Ton Overzicht afval KAM-coördinator Maart, 

September Adviseur 
DDA 

 
Woon-
werkverkeer 

Km  Overzicht 
personeel 

P&O/ KAM-
coördinator 

Maart, 
September Adviseur 

DDA 

 

 

4 | Berekende CO2-emissies 
In dit hoofdstuk worden de berekende Green House Gas emissies (afgekort GHG-emissies) 
toegelicht. Het Green House Gas Protocol maakt onderscheid in verschillende scopes op basis 
van de herkomst van het broeikasgas. Hieruit ontstaat een zogenaamde ‘inventaris aan 
broeikasgassen’ van de organisatie die kan worden gekwantificeerd en gemanaged. Oftewel de 
CO2-uitstoot die vrijkomt bij de eigen activiteiten. In de volgende paragraaf wordt de CO2-
footprint van Lagemaat weergegeven. 

4.1. Directe- en indirecte GHG-emissies 
De directe- en indirecte GHG-emissies van Lagemaat bedroegen in 2022 3.592 ton CO2. Hiervan 
werd 3502,7 ton CO2 veroorzaakt door directe GHG-emissies (scope 1), 89 ton CO2 door 
indirecte GHG-emissies (scope 2) en 0 ton CO2 door business travel (scope 3). 
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4.2. Emissies scope 3 

Aan de hand van de 15 GHG-genererende categorieën voor scope 3 is een kwantitatieve analyse 
opgesteld. Bij deze kwantitatieve analyse is ook per categorie een inventarisatie gemaakt van 
welke ketenpartners betrokken zijn en welke reductiemogelijkheden er zijn (zie Excel-bestand 
Scope 3 Analyses). Zie hieronder de resultaten van de meest significante scope 3 categorieën 
voor Lagemaat: 

SCOPE 3 EMISSIES         

1. Categorie:  Afval 10.219 ton CO2 

2. Categorie:  Aangekochte goederen en diensten 3.918 ton CO2 

3. Categorie:  Upstream transport en distributie 1.602 ton CO2 

4. Categorie:  Woon-werkverkeer 11 ton CO2 

 

Er is vorig jaar gewerkt aan extra inzicht binnen scope 3. Vooral binnen de GHG-categorieën 
‘Aangekochte goederen en diensten’ en ‘Afval’ is een verdiepingsslag gemaakt. Hierbij is ook 
de aanpak veranderd. Een vergelijking met vorig jaar levert ongeveer dezelfde cijfers op. 
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5 | CO2-reducerende maatregelen 
 

SCOPE 1 - Gasverbruik (vastgoed) 
Het plaatsen van slimme tussenmeters waardoor gas- en elektraverbruik nauwkeuriger gemeten 
kunnen worden. 
Optimalisatie van de klimaatinstallatie (opnieuw in laten stellen) 
  
SCOPE 1 - Brandstof/Mobiliteit  
Registratie verbruiken, kilometers en draaiuren 
Efficiëntere inzet van materieel door track en trace systeem 
Elektrificeren handgereedschap 
Aanschaffen van zuinige voertuigen (A- of B-label, hybride/elektrische auto) 
Aanschaffen van zuinig zwaar materieel  
Aanschaffen van elektrische bedrijfsmiddelen (machines en gereedschap) 
Het toepassen van HVO-diesel voor zwaar materieel 
Het stimuleren van carpoolen naar projectlocaties 
Frequent onderhoud in combinatie met het controleren van de bandenspanning (Banden op 
spanning houden scheelt al zo’n 3% in brandstofverbruik!) 
Toevoeging van start/stopsystemen om stationair  
Cursus Het Nieuwe Rijden/Het Nieuwe Draaien geven aan medewerkers.  
Realiseren 4 laadpalen om elektrificering mogelijk te maken 
  
SCOPE 2 - Elektraverbruik (vastgoed) 
LED-verlichting toepassen bij vervangen reguliere verlichting 
Plaatsen van zonnepanelen 
Inkopen van groene stroom 
Inkoop efficiëntere hardware (Energy Star Label) en het voorkomen van sluipverbruik 
Het plaatsen van slimme tussenmeters waardoor gas- en elektraverbruik nauwkeuriger gemeten 
kunnen worden. 
Plaatsen van bewegingssensoren in en rondom kantoren 
  
SCOPE 2 - Reduceren zakelijke kilometers 
Toepassen van video en-of teleconferencing  
Het stimuleren van alternatieve mobiliteitsvormen zoals fietsen of het openbaar vervoer 
  
Organisatorische maatregelen 
Toolbox en/of presentatie CO2 beleid 
Cursus Het Nieuwe Rijden/Het Nieuwe Draaien geven aan medewerkers.  
Een mobiliteitsbattle organiseren om medewerkers  bewust te maken van hun rijgedrag  
CO2-reductie aantoonbaar onder de aandacht brengen bij inwerktraject nieuwe medewerkers 
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6 | Doelstellingen 
De organisatie heeft als doel gesteld om in de komende jaren, gemeten vanaf het referentiejaar 
tot aan het jaar van herbeoordeling, onderstaande CO2-reductie te realiseren. 

SCOPE 1 EN 2 DOELSTELLING LAGEMAAT 

Lagemaat wil in 2025 ten opzichte van 2017 20% minder CO2 uitstoten 

Bovengenoemde doelstellingen zijn absoluut. Nader gespecificeerd voor scope 1 en 2 zijn de 
doelstellingen voor 2025 als volgt: 

SUBDOELSTELLINGEN 

Scope 1 20% reductie in 2025 ten opzichte van 
2017 

Scope 2 100% reductie in 2025 ten opzichte van 
2017 

Business travel Houden op huidig niveau 

Elektriciteitsverbruik Het blijven inkopen van groene stroom 

Alternatieve brandstoffen Na onderzoek toepassen van HVO-diesel 
voor zwaar materieel 

Op basis van de uitgevoerde ketenanalyse heeft Lagemaat verder de volgende doelstelling 
geformuleerd. 

SCOPE 3 DOELSTELLING LAGEMAAT 

• Metaalketen: Doelstelling is om t/m 2026 elk jaar een project te realiseren waarin 
ten minste 75% van de CO2-uitstoot van metaalonderdelen wordt voorkomen 
door secundair materiaalgebruik. 

Betonketen: Complete betondelen die uit sloopprojecten geoogst worden in 
nieuwbouwprojecten inzetten. Doelstelling is om per jaar een project te realiseren 

waarin ten minste 75% van de CO2-uitstoot van betononderdelen wordt voorkomen door 
secundair materiaalgebruik.  
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7 | Voortgang 
In onderstaand figuur is de voortgang van de CO2-uitstoot van Lagemaat opgenomen.  

 

Figuur 2 |  Voortgang van de CO2-uitstoot. 

Sinds 2017 is de absolute uitstoot van Lagemaat met 11% omhoog gegaan. Dit is natuurlijk 
niet de wens, maar gezien de enorme groei van de organisatie (sinds 2017 is de omzet bijna 
verdubbeld) is de relatieve voortgang wel iets om trots op te zijn. De CO2-reductie gerelateerd 
aan de omzet is namelijk 31%, en gerelateerd aan het aantal FTE 27%. 

Omdat Lagemaat zichzelf wil blijven uitdagen is de nieuwe doelstelling t/m 2025 nog steeds 
absoluut ingestoken. Echter wordt de voortgang ook relatief in kaart gebracht. 

Naast de evaluatie van de voortgang van heel scope 1 en 2, is de voortgang per subdoelstelling 
ook uitgewerkt. Zodoende kan er beter bijgestuurd worden. Ieder jaar, tijdens de evaluatie van 
het reductieplan, zal hieronder per subdoelstelling de voortgang in CO2-reductie beschreven 
worden. Deze voortgang wordt aangetoond op basis van de verzamelde emissiegegevens 
betreffende scope 1 en 2. 

6.1 Scope 1 | Subdoelstelling brandstofverbruik 

Om de scope 1 doelstelling te kunnen behalen is aan de hand van de mogelijke 
reductiemaatregelen bekeken hoeveel brandstof kan worden bespaard. Dit is ingeschat op 
ongeveer 6% reductie t/m 2025. De verwachting is dat dit omhoog kan worden bijgesteld met 
de nieuwe inzichten uit onderzoeken. Maatregelen waar deze subdoelstelling op is gebaseerd 
worden hieronder verder toegelicht. 

De afgelopen jaren zijn er stappen gezet wat betreft het gedetailleerd digitaal vastleggen van 
dieselverbruiken. Deze stap geeft de organisatie handvatten om concreter te sturen op 
zuinigere transportmiddelen en het reduceren van verbruik per gereden kilometer of draaiuur. 
Tevens is er uitgebreid onderzoek gedaan naar besparingsopties op vervoer- en 
transportgebied. Daar zijn de volgende kansen uit voortgekomen: 
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HVO-Diesel 
Zo is er recent een onderzoek in opdracht van Lagemaat uitgevoerd door EG naar het gebruik 
van HVO-diesel. Zij zijn concreet gevraagd om een doorzicht te krijgen voor ontwikkelingen die 
ze verwachten. Ook de huidige problemen op de brandstofmarkt worden daarin meegenomen. 
Er zijn helaas een paar beperkende factoren gevonden om de overstap te realiseren in de vorm 
van onderhoudscontracten en het keuren van de tanks. Momenteel is in overweging hoe 
Lagemaat hiermee om wil gaan. 

Elektrisch wagenpark 
Daarnaast is de eerste offerte ondertekend voor een Scania met een autolaadkraan voor 
verticaal transport. Deze zal hybride dan wel volledige geëlektrificeerd zijn. De levertijd van 
deze vrachtwagen is echter bepaald op eind 2023, waarvan de verwachting is dat dit met de 
huidige leveringsproblemen in de markt nog later kan uitvallen. 
 
Wat betreft het minimaterieel lopen er ook diverse offerteaanvragen voor geëlektrificeerde 
versies. Het gaat hierbij om minikranen, shovels en schrankladers. De verwachting is dat hier 
op korte termijn ontwikkelingen gaan plaatsvinden bij Lagemaat. Voor groot materieel is dat 
gezien de staat van de techniek helaas nog niet mogelijk. Lagemaat houdt de ontwikkelingen 
in deze sector nauwlettend in de gaten. Afgelopen jaar heeft lagemaat meerdere 
laadfaciliteiten op het terrein geinstalleerd. 
 
Nieuwe locaties 
Momenteel zijn twee extra locaties in Heerde in ontwikkeling met een centrale rol voor de 
circulaire economie. Bij de uitwerking ervan wordt integraal in de diverse onderzoeks- en 
ontwerptrajecten onder- zocht of en hoe op deze locatie ruimte en gelegenheid is voor 
plaatsing van zonnepanelen en of de in- vestering haalbaar is. Voorlopige conclusie is dat in 
totaal voor deze locaties zo’n 10.000 à 20.000 m2 zonnepanelen zijn voorzien.  

Voor de belangrijkste locatie zal in de ontwerpfase worden meegenomen dat op den duur hier 
een afdoende elektra-aansluiting zal moeten worden voorzien om ook te voorzien in (DC) 
snellaadsystemen voor personen- en vrachtauto’s. Hier liggen inmiddels meerdere offertes 
voor klaar. Ook het contact met netwerkbeheerders is gelegd. 

 

6.2 Scope 1 | Subdoelstelling gasverbruik  

Om het gasverbruik en de bijbehorende CO2-uitstoot te kunnen verlagen zijn maatregelen 
geïnventariseerd die op de organisatie van toepassing zijn. Hier is geen kwantificatie 
aangebracht. Deze reductie wordt gemonitord aan de hand van het aantal graaddagen. De 
maatregelen die worden ingezet voor deze subdoelstelling, zijn het afsluiten van een contract 
voor groen gas en een onderzoek doen naar een warmtewisselaar. 

6.3 Scope 2 | Subdoelstelling elektraverbruik  

Om het elektraverbruik en de bijbehorende CO2-uitstoot te kunnen verlagen zijn maatregelen 
geïnventariseerd die op de Lagemaat van toepassing zijn. Dit is ingeschat op een verlaging van 
het verbruik van 100% in de komende jaren. Maatregelen die bij deze subdoelstellingen horen, 
zijn het afsluiten van een contract voor 100% Nederlandse groene stroom, besparing door 
technische aanpassingen en medewerkers instrueren om apparaten ’s avonds uit te schakelen. 
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Recent heeft Lagemaat een nieuw energiecontract afgesloten met 100% Nederlandse 
herkomst. 

Elektriciteitbesparing door technische aanpassingen  
Geconstateerd is in het energie efficiencyonderzoek dat door het uitvoeren van een aantal 
technische aanpassingen en schakelingen aan voorzieningen (verlichting en airco) 
elektriciteitsbesparingen te realiseren zijn.  

LED-verlichting 
Middels het opstellen in 2021 van een verlichtingsplan zal worden bepaald waar LED 
werkplekverlichting kan worden toegepast en/of waar eventueel bestaande verlichting kan 
worden verminderd of vervangen door zuiniger variant.  

In 2022 zijn een groot deel van de verlichtingsbronnen 1:1 vervangen. (Armaturen en TL-
buizen door LED) in de sorteerhal, opslaghallen, werkplaats en de werkplaats zolder. 
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6.1 Scope 3 | Subdoelstelling hergebruik materialen (e.g. afvalreductie) 

Hergebruik vrijkomende bouwmaterialen (circulariteit)  
Door bij de realisatie van opstallen te opteren voor secundair gewonnen bouwmaterialen 
(bijv. betonelementen en stalen constructies), kunnen aanzienlijke reducties in scope 3 
worden gerealiseerd. Door te voorkomen dat nieuw beton en staal ‘gemaakt’ dienen te 
worden, kunnen zeer grote CO2-emissiebesparingen worden gerealiseerd.  

PROJECT STAAL (GEWICHT IN 
TON) 

BETON (GEWICHT IN 
TON) 

Tijdelijke rechtbank 
Amsterdam 
(circulair) 

350 1.895 

Prinsenhof Arnhem 
(circulair) 

Zie bijlage 
(Evaluatiedocument 
ketenanalyses) 

Zie bijlage 
(Evaluatiedocument 
ketenanalyses) 

De voortgang is vorig jaar aangetoond middels twee van de belangrijkste voorbeeldprojecten. 
In de praktijk wordt de filosofie van de ketenanalyse (deels) toegepast binnen nog meer 
projecten dan hier gepresenteerd, echter ontbreekt het voor die betreffende projecten aan de 
juiste registraties. 

In 2022 is het project Prinsenhof afgerond en zijn er uitgebreide berekeningen gemaakt, te zien 
in het bijlagedocument (evaluatiedocument ketenanalyses), welke neerkomen op een CO2-
besparing van 1.792 ton CO2! Dit is berekend in een BIM-systeem, waarin CO2-emissies 
worden gekoppeld aan gebruikte materialen in de planningsfase. Dit is een digitaal model van 
een bestaande en/of geplande constructie, opgebouwd uit objecten waaraan informatie is 
gekoppeld. 

Inkoop producten  
Bouwmaterialen die geleverd worden, worden zo mogelijk geselecteerd op een zo klein 
mogelijke footprint qua embodied CO2. Zo zullen biobased varianten en producten 
vervaardigd van cementloze beton voorrang krijgen op traditionele varianten. Ook zal worden 
toegezien op de CO2 en NOx uitstoot bij vervaardiging en transport, dat indien mogeijk 
elektrisch dient plaats te gaan vinden.  
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8 | Participatie sector- en keteninitiatieven 
Vanuit de CO2-Prestatieladder wordt gevraagd om deelname aan een sector- of keteninitiatief. 
De organisatie dient zich daarbij op de hoogte te stellen van de initiatieven die binnen de 
branche spelen. 

5.1 Inventarisatie sector- en keteninitiatieven 

Om te bekijken welke sector- en keteninitiatieven relevant zouden kunnen zijn voor Lagemaat 
is de website van de SKAO geraadpleegd (https://www.co2-prestatieladder.nl/nl/initiatieven-
en-programmas). Hier is een compleet overzicht van alle initiatieven en reductieprogramma’s 
te vinden. Eventuele geschikte initiatieven zijn besproken met de projectleider en met het 
management. Aangezien Lagemaat aan meerdere initiatieven deelneemt is dit alleen ter 
inspiratie geraadpleegd. 

Jaarlijks wordt er door de projectleider en het management geëvalueerd of deelname aan de 
initiatieven nog steeds als relevant en actueel wordt gezien en/of dat er eventuele andere 
geschikte initiatieven van toepassing kunnen zijn.  

5.2 Actieve deelname 

De gedachte achter deelname aan een initiatief is dat door interactie met andere bedrijven en 
overheden informatie kan worden uitgewisseld en in samenwerking nieuwe ideeën en 
ontwikkelingen op het gebied van CO2-reductie tot stand kunnen komen. Vanuit dit doel vraagt 
de norm van de SKAO om een actieve deelname, door bijvoorbeeld werkgroepen. Verslagen 
van bijeenkomsten en van overlegmomenten en presentaties van de organisatie in de 
werkgroep kunnen tegenover de auditor dienen als bewijs van actieve deelname. 

Mocht een initiatief waaraan wordt deelgenomen op zeker moment niet meer relevant zijn voor 
de organisatie (wanneer gedurende een half jaar of langer geen voortgang in het initiatief of 
actieve deelname aangetoond kan worden) en de deelname wordt beëindigd, dan kan de 
inventarisatie van de initiatieven dienen als bron voor het kiezen van deelname aan een ander 
initiatief. 

5.3 Lopende initiatieven 

Circulaire Prinsenhof Arnhem/Kenniscentrum Circulariteit 

Door de organisatie wordt deelgenomen aan het project ‘Circulaire Prinsenhof 
Arnhem/Kenniscentrum Circulariteit’. Dit project kenmerkt zich als innovatief initiatief en richt 
zich op het inspireren van de deelnemers, het vergroten van kennis over CO2-
reductiemogelijkheden en het vergroten van een duurzaam netwerk.  Er zijn verschillende 
partijen betrokken zoals de TU Delft, TU/Eindhoven, Deltion College, TNO, Dycore, cepezed, 
provincie Gelderland en overige partijen. Om deze deelname te bewijzen worden de volgende 
documenten bewaard: 

ü Verslagen en presentaties bijeenkomsten  

 

xx-01-2022 IntrinsiekCirculair onderzoekstraject met TU Delft (Vincent Gruis, Ana da 
Conceição, SloopCheck.nl en W/E ingenieurs) 

xx-01-2022 RAAK onderzoekstraject Windesheim lectoraat NICE 

14-06-2022 Beton Event; duopresentatie met TU Delft (zie pptx) 

21-06-2022 Recreate projectconferentie Zweden (stuurgroep Zweden-Finland-Duitsland-
NL) met TU Eindhoven (zie pptx) 

06-07-2022 Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie (duspresentatie met cepezed; 
zie pptx) 
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xx-09-2022 Nationaal Groeifonds betonakkoord Programmalijn 3 (1:1 hergebruik 
betonreststromen) 

30-11-2022 SmartCirculair leercirkel Alfa College Hoogeveen (zie pptx) 

09-12-2022 Windesheim Minor bouwkunde (zie pptx) 

 

Ontmanteling Tijdelijke rechtbank Amsterdam 

Het gebouw komt vijf jaar te zijn gebruikt als tijdelijke rechtbank in eigendom van Lagemaat, 
die het zal demonteren om er weer een nieuw kantoor-verzamelgebouw in Enschede mee te 
realiseren. Met een digitale 3D-scan van het gebouw zijn alle materialen geïnventariseerd en 
gedocumenteerd. Kleine onderdelen vervoert Lagemaat in containers en grotere onderdelen 
laden ze direct op vrachtwagens. Het gebouw wordt grootdeels 1:1 weer opgebouwd in 
Enschede, op het ‘Kennispark’ (gebied Business & Science Park/ Campus Universiteit Twente). 
Naar verwachting wordt het gebouw in 2024 in gebruik genomen. 

Materialen die niet hergebruikt kunnen worden, verwerkt Lagemaat in andere projecten. Een 
minimale hoeveelheid wordt hoogwaardig gerecycled. Het opnieuw gebruiken van de 
materialen is niet alleen duurzaam, deze manier van demonteren staat ook garant voor 
minder overlast dan traditionele sloopwerkzaamheden. 

Dit project is net als de Prinsenhof Arnhem in samenwerking met verschillende partijen 
totstand gekomen waarbij aandacht is besteed aan het delen van kennis tussen de betrokken 
partijen én externe stakeholders. 

Overige initiatieven 

• Kennisdeling Czech Green Building Council conferentie 2022 
• Circulaire ontmanteling BSO Wapenveld 

o Aansluitend: ontwikkeling 1.110 m2 locatie Heerde voor Werk-leerbedrijf 
‘Lucrato’ te Heerde 

• Circulaire oogst 10.000 m2 hal te Ede 
o Aansluitend: realisatie circulair bouwmaterialen depot + kantoren ‘De 

Rietwal’ te Heerde 
• Circulaire delving 7.400 m2 ‘Prinsenhof A’ te Arnhem (betonnen casco) 

o Aansluitend: Ontwikkeling 8.400 m2 Kenniscentrum Circulariteit te Heerde 
• Circulaire delving betonelementen ‘Ivoordreef Utrecht’, met refurbished inzet in 

nieuwbouw 
• Circulaire personeelsdag (nov 2021) op projectlocatie “Verplaatsing Tijdelijke 

Rechtbank Amsterdam” 
• Praktijkcase circulaire realisatie Schaapskooi Zwolle 
• Praktijkcase circulaire sloop Noordgouw school Hattem 
• Praktijkcase circulaire sloop èn bouw van stalvoorzieningen Gendringen/Varsseveld 
• Deelname Insert circulaire marktplaats 
• Cirkelsteden Apeldoorn & Zwolle initiatief 
• Circulaire sloop “Frosty food” complex, Russenweg 6 te Zwolle 

o Aansluitend: realisatie circulair bedrijfsgebouw “Howden”op HighTech park 
Hengelo met donorskelet 

• Realisatie informatiecentrum “De Kwekerij”, Burg. Fockema Andrealaan 13 te Utrecht 
• Actieve relatie Slopersbranche (VERAS) en Architectenbranche (BNA): 

o Bijdrage aan ‘Architecture Now #16’, pakhuis De Zwijger te Amsterdam 
o Actieve deelname contactmomenten tussen beide branche organisaties 
o Kennisdeling voortgang businessmodellen ‘ontwikkelen nieuwe panden met 

bestaande bebouwing’ 
• Kartrekker-rol in ‘De Proeftuin Circulariteit’ van deltaWonen 
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• Circulaire gebiedsontwikkeling SSH woontorens Utrecht met herbruik atoomkelder als 
waterbassin 

• Co-founderschap circulaire coöperatie “Insert” met redistributie secundair geoogste 
systeemplafondplaten 

• Ontwikkeling productielijn “Circulair Mineraal” Oost-Nederland met betonsplits-
techniek 

• Ontmanteling en remontage van ‘Tijdelijke Rechtbank Amsterdam” in Oost-Nederland 
o Aansluitend: ontwikkeling kantoor- en trainingslocatie op Sciencepark 

Enschede 
• Verzorgen van MasterClasses circulair ondernemen voor o.a. Schiphol en gemeente 

Haarlemmermeer 
• Deelname commissie ‘Circulair Ontwerp’ in betonakkoord overleg ’21 
• Deelname commissie ‘Circulair Ontwerp’ in CB’23 overleg 
• Participatie NEN werkgroep ‘Restwaarde’ 

 

Hieronder wordt de begroting beschreven voor het jaar 2023: 

INITIATIEF TYPE BIJDRAGE JAARLIJKS 
BEDRAG 

BEWIJSLAST 

Totale besteding Kennis en tijd– 
continue bijdrage 

€ 80.000,-  
 

Presentaties 

TOTALE KOSTEN € 80.000,-  

Tabel 2: Begroting voor sector- en keteninitiatieven 

Bovenstaande deelnames worden jaarlijks geëvalueerd en besproken in de directiebeoordeling. 
Tevens wordt hierbij het jaarlijkse budget geaccordeerd. 
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Disclaimer & Colofon 
Uitsluiting van juridische aansprakelijkheid 
Hoewel de informatie in dit rapport afkomstig is van betrouwbare bronnen en exceptionele 
zorgvuldigheid is betracht tijdens het samenstellen van deze rapportage kunnen De Duurzame 
Adviseurs geen juridische aansprakelijkheid aanvaarden voor fouten, onnauwkeurigheden, 
ongeacht de oorzaak daarvan en voor schade als gevolg daarvan. De borging en uitvoering van 
de opgestelde beoogde doelen en maatregelen aanwezig in dit rapport liggen bij de 
verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Voor het niet behalen van doelen en/of het onjuist 
aanleveren van data door de opdrachtgever, kunnen De Duurzame Adviseurs niet aansprakelijk 
worden gesteld. 

In geen enkel geval zijn De Duurzame Adviseurs, haar eigenaren en/of medewerkers 
aansprakelijk ten aanzien van indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde 
winst of inkomsten en verlies van contracten of orders. 

Bescherming intellectueel eigendom 
Het auteursrecht op dit document berust bij De Duurzame Adviseurs of bij derden welke bij 
toestemming deze documentatie beschikbaar hebben gesteld aan Lagemaat.  

Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande 
toestemming door De Duurzame Adviseurs. 
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