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Hooijer renkum: sociaal
werken aan circulaire

materiaalstromen
In de afgelopen jaren zette Hooijer Renkum grote stappen op het gebied van 

duurzaamheid. Dit aannemersbedrijf neemt de verantwoordelijk voor haar 
aanwezigheid op aarde, zegt directeur grootaandeelhouder Derkjan Hooijer:

‘Wij produceren duurzame energie uit reststromen en werken circulair.
En dat met oog voor sociaal ondernemerschap.’ 

wie zijn jullie en wat doen jullie? 
‘Hooijer Renkum is een familiebedrijf. Zo’n 
veertig jaar geleden legde mijn vader de 
fundering. En vandaag de dag staat er een 
veelzijdig aannemersbedrijf met zeventig 
medewerkers. Je zou kunnen zeggen dat wij 
alles rondom een bouwproject verzorgen, 
behalve de bouw zelf. Dan kun je denken 
aan asbest- en bodemsanering, sloopwerk, 
verwijderen van groenvoorzieningen, GWW-
werkzaamheden en de aanleg van groen- 
voorzieningen. Daarnaast produceren we, op 
onze locatie GroeneWaarden, biomassa van 
groenafval. Op GroeneWaarden bewerken wij 
ook vrijkomende sloopmaterialen, zodat deze 
hergebruikt kunnen worden. Dit wordt onder 
andere gedaan door mensen die werkzaam zijn 
in onze sociale werkplaats.’

Biomassa, was dat niet in opspraak?
‘Alleen als je daar iets levends, zoals een 
boom, onnodig voor aantast. Wij gebruiken 
groenafval, dus groen dat toch al vrijkwam, 
bijvoorbeeld bij snoeiwerkzaamheden. 
Dit groen zamelen wij in, breken we met 
geavanceerde machines af tot kleine stukjes en 
zeven we tot biomassa. Een mooi alternatief 
voor fossiele energie.’

in de sloop werken jullie volgens de 
ladder van lansink, wat Houdt dat in?
‘Met tien andere sloopaannemers maken wij 
deel uit van Insert: hét collectief van partijen 
die zich samen inzetten om de omslag te 

maken van lineair naar circulair werken in 
de bouw-, civiele en groenwereld. Binnen dit 
collectief werken we volgens de Ladder van 
Lansink. Deze ‘afvalhiërarchie’ onderscheidt 
drie categorieën. Preventie en hergebruik 
hebben de hoogste prioriteit. Daarop volgen 
recycling en hoogwaardige energiewinning. 
Neem als voorbeeld een deurkozijn. Volgens 
de Ladder van Lansink probeer je dit kozijn 
eerst in zijn geheel uit een gebouw te halen, 
zodat je het in zijn oorspronkelijke vorm kunt 
hergebruiken. Lukt dat niet, dan haal je het 
kozijn uit elkaar en verwerk je het tot een 
nieuw kozijn. En is dat niet mogelijk, dan 
verwerk je het kozijn tot een spaanplaat. Op 
deze manier geven wij sloopmateriaal een 
tweede leven.’

waarom vinden jullie Het Belangrijk om 
circulair te werken?
‘Wij vinden het zonde en onnodig om alle 
goede materialen, die in de panden aanwezig 
zijn, weg te gooien. Helaas beweegt onze 
economie in een lineaire stroom. Van 
grondstoffen maken we producten die we 
vervolgens weer weggooien. Dat kan ook 
anders. Wanneer je het restproduct hergebruikt, 
verbruik je minder grondstoffen. Daar heeft de 
toekomstige generatie ook wat aan.’

naast duurzaam-, kiezen jullie ook voor 
sociaal ondernemerscHap, vertel…
‘In de hoveniersbranche en bij verschillende 
sloopprojecten werken wij met mensen die 

een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. 
Deze medewerkers verwerken onze 
sloopmaterialen zodat wij ze weer opnieuw in 
de markt kunnen zetten. Daarnaast hebben 
wij nu een mooi initiatief met Insert waarbij 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
systeemplafondplaten een tweede leven 
geven. Na een jaar of tien zijn deze platen 
vaak vergeeld en worden ze verbrand. De 
medewerkers demonteren de platen en 
voorzien ze van een nieuw laagje verf: klaar 
voor hergebruik.’

noem eens een voorBeeld van een project 
waarin dit alles samenkomt…
‘Op dit moment werken we met Synchroon 
en Aannemersbedrijf Gebr. Blokland in 
Utrecht aan het Wisselspoor. Op het terrein 
waar vroeger de Koninklijke Nederlandse 
Fabriek voor Werktuigen en Spoormaterieel 
stond, worden nu 122 woningen gebouwd. De 
Bovenbouwwerkplaats, die in het midden van 
het project staat, blijft bestaan. Dwars door 
het dak heen, wordt nu een parkeergarage 
ingebouwd. Een geweldig voorbeeld van het 
werken volgens de Ladder van Lansink.’

wat zijn jullie plannen voor de toekomst?
‘Wij willen steeds meer keteninitiatieven 
opzetten waarbij materiaalstromen afkomstig 
uit onze sloopwerken hoogwaardig teruggaan 
in de keten.’ ■
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