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CirCulair slopen is 
de Corebusiness  

van arie van liempd
Lang voordat circulariteit niet alleen salonfähig maar 

ook beleid werd (de Nederlandse bouweconomie 
moet in 2050 honderd procent circulair zijn), was 

het voor Arie van Liempd Sloopbedrijven al de 
gewoonste zaak van de wereld. ‘Wij slopen niet maar 

delven grondstoffen, al meer dan dertig jaar.’

ALV

Arie van Liempd
Eigenaar A. van Liempd 

Sloopbedrijven

- tekst Cees de geus

Op een mooie nazomerdag 
leidt Arie van Liempd (59) 
het bezoek rond over het 
uitgestrekte terrein van A. van 
Liempd Sloopbedrijven in Sint-
Oedenrode. De veelal hybride 
Caterpillar-sloopmachines waar 
het bedrijf gebruik van maakt, 
zijn in geen velden of wegen 
te bekennen: op tientallen 
projecten verspreid door 
Nederland zijn ze gebouwen 
aan het slopen of, om in de A. 
van Liempd-terminologie te 
blijven, ‘grondstoffen aan het 
delven’. Het resultaat daarvan 
is in Sint-Oedenrode te zien: 
keurig gerangschikt binnen 
categorieën als ‘hout’, ‘ramen & 
kozijnen’, ‘verlichting & elektra’ 
en ‘sanitair’, is dit de showroom 
van Gebruiktebouwmaterialen.
com die uiteraard ook online 
staat. ‘We zijn geen sloopbedrijf, 
nooit geweest,’ verzekert Van 
Liempd. ‘Toen we ruim dertig 
jaar geleden begonnen bestond 
het woord ‘circulair’ nog niet, 
maar dat was precies wat we 
toen al deden. Circulair slopen 
begint met het in kaart brengen 
van alle bouwmaterialen waaruit 
het te slopen gebouw bestaat. 
In de loop der jaren zijn zowel 
de slooptechnieken als de 
hergebruikmogelijkheden steeds 
slimmer geworden.’

Met Gebruiktebouwmaterialen.com als 
climax?
‘Ja, voorlopig wel. Voor zowel 
particulieren als bedrijven is dat 
sinds zes jaar dé webshop voor 
gebruikte bouwmaterialen, die 
via een uniek trackingsysteem 
traceerbaar zijn. Het maakt 
de cirkel rond én het maakt 
deel uit van ons verdienmodel. 
Sommige materialen krijgen 
een tweede leven, aan andere 
materialen voegen we waarde 
toe door ze bijvoorbeeld 
hoogwaardig te verwerken 
als onderdeel van nieuwe 

bouwmaterialen, zoals kozijnen 
en keukenblokken. Bij ieder 
project leidt een inschatting 
van de waarde die we op die 
manier gaan creëren tot een 
korting op de aanneemsom. 
Daardoor is circulair slopen 
voor onze klanten inmiddels 
goedkoper dan traditioneel 
slopen. Daar ben ik trots op, 
want wij doen nu al wat pas 
in de verre toekomst mogelijk 
wordt geacht: een circulair 
verdienmodel uitrollen dat niet 
afhankelijk is van subsidies 
maar zichzelf kan bedruipen. 
Waar anderen alleen maar over 
praten, maken wij nu al waar, 
no-nonsense en transparant.’

Welk project staat daar model voor de 
kwaliteit en duurzaamheid die jullie ?
‘Oh, meerdere, maar ik 
noem de circulaire sloop 
van het Grafisch Lyceum in 
Eindhoven. Opdrachtgever is 
Woonbedrijf Eindhoven, voor 
wie al jaren dé partner zijn voor 
circulaire sloop en hoogwaardig 
hergebruik van afgeschreven 
vastgoed. Het Grafisch 
Lyceum maakt plaats voor 
750 woningen, maar pas nadat 
zoveel mogelijk grondstoffen 
zijn gedolven. Dan heb ik 
het niet alleen over kozijnen, 
deuren en lichtarmaturen, maar 
ook over het beton dat in het 
gebouw is verwerkt. Meer dan 
6.000 ton aan zuiver betonpuin 
wordt apart gehouden van 
het overige metselpuin en als 
grindvervanger verwerkt in 
nieuw, circulair beton. Dat 
compenseert weer een deel van 
de sloopkosten en gaat gepaard 
met een flinke CO2-reductie.’

Vijftig procent van de Nederlandse 
bouweconomie moet in 2030 circulair 
zijn. Gaan we dat halen?
‘In Rotterdam, waar we veel 
projecten doen, was ik laatst 
op een conferentie waarop 

die vraag centraal stond. 
Aan de ene kant zie ik dat 
architecten en ontwikkelaars 
Gebruiktebouwmaterialen.com 
steeds beter weten te vinden. 
Aan de andere kant zijn er 
nog te weinig gemeenten en 
corporaties die standaard in 
iedere aanbesteding opnemen 
dat de klus circulair moet 
worden geklaard. Maar ik ben 
een optimistisch mens, dus ja, 
we gaan het halen.’

Wat is de impact van corona op A. van 
Liempd?
‘In het voorjaar, toen we hier 
in het hart van de pandemie 
zaten, kwam het heel dichtbij: 
twee buren, een man en een 
vrouw, zijn enkele weken na 
elkaar aan corona overleden. 
Dat was hartverscheurend. 
We waren ook meteen 
doordrongen van de ernst 
van de situatie en hebben 
daar sindsdien consequent 
naar gehandeld, zoals we 
bij alles wat we doen altijd 
terdege rekening houden met 
social return, duurzaamheid, 
veiligheid en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. 
Omdat er ondanks de 
coronacrisis nog volop wordt 
gebouwd, vooral dankzij het 
enorme gebrek aan woningen  
in Nederland, gaat het 
zakelijk goed. Het succes van 
Gebruiktebouwmaterialen.com 
heeft absoluut een extra boost 
gegeven aan onze corebusiness: 
slopen. Nee: circulair slopen.’ •

Zakelijke  
terugblik 
Belangrijkste moment: 
Dit moment moet nog 
komen. Na al onze 
spectaculaire projecten 
is de overtuiging, en 
de kers op de taart, dat 
circulair slopen/bouwen 
het belangrijkste  is 
“HET KAN WEL”
Mooiste deal: Al onze 
projecten zijn mooie 
deals en onze 

opdrachtgevers worden 
allemaal geadoreerd, 
ik zeg altijd “WE ARE 
DOING BUSINESS WITH 
OUR FRIENDS’’ onze 
opdrachtgevers zijn 
heilig voor ons en daar 
zijn we zuinig op.
Beste bijeenkomst: Die moet 
nog komen!
Corona: Erg vervelend 
maar het heeft ons ook 
nieuwe inzichten en 
creatieve en verplichte 
oplossingen gegeven. 
Het gaat niet altijd goed, 
en ook niet altijd fout 
gaan, dus wie weet wat 
ons te wachten staat. 
We blijven positief en 
zoeken altijd naar de 
beste oplossing om het 
voor iedereen goed te 
doen. We moeten elkaar 
blijven respecteren en 
verder kijken dan alleen 
je eigen belang.
Wie heeft je geïnspireerd: 
Mijn vader en moeder. 
Verder doe ik veel op 
mijn gevoel. Ondernemer 
zijn kun je niet leren, 
een ondernemer dat ben 
je. Ik doe gewoon wat ik 
kan, zo simpel is dat.
Top 3 projecten: Voor 
opdrachtgever Amvest 
de sloop van Strijp R.  
Voor Gemeente Rot-
terdam hebben we 
diverse pilotprojecten 
gedaan met een 
innovatieve visie op 
asbestproblematiek en 
hier goede oplossingen 
voor gevonden. Het 
Universiteitgebouw 
Coopmans in Tilburg 
en vele anderen mooie 
opdrachten.
Welke app het meeste 
gebruikt: Whatsapp 
natuurlijk en het Weer.

Persoonlijke  
terugblik 
Mooiste moment: Geboorte 
van onze drie dochters 
en vele andere mooie 

momenten.
Sportieve hoogtepunt: 
Hard werken binnen 
ons bedrijf is voor mij 
topsport
Topserie Netflix: Ik heb niet 
echt een topserie, ik 
vond de Belgische serie 
Eigen Kweek wel leuk.
Beste Boek: Het boek van 
Herman Wijffels heb 
ik met veel herkenning 
gelezen, een echte 
aanrader voor hen die 
een betere economische 
en betere wereld willen. 
Zelf heb ik ook een boek 
geschreven genaamd 
“HET KAN WEL’’ het  
boek is ook te down-
loaden via onze site  
www.avanliempd.nl 
Beste tv-programma: 
Ben niet zo van de 
programma’s.
Vakantie: Italië/ 
Scandinavische landen/ 
Amerika.
Meest gelachen: Ik heb 
gelukkig heel veel 
gelachen! Het meeste 
en waarmee? Zou het zo 
vlug niet weten.
Wat maakte de meeste 
indruk: Het imploderen 
van een voormalig 
ziekenhuis in Maastricht 
en een gebouw op 
Strijp R in Eindhoven. 
Door de zwaartekracht 
waarschijnlijk de meest 
duurzame manier 
om een kolossaal 
gebouw neer te halen. 
Minder trilling in de 
grond en tevens met 
minder machines om 
het gebouw omlaag te 
knippen. Ik denk dan 
ook een besparing van 
brandstof.

Zakelijke  
vooruitblik 2021 
1 Wat zijn jouw plannen voor 
2021? Vooral circulair 
en duurzaam mijn vak 
voortzetten en een 
mooiere wereld creëren.

2 Grootste uitdaging? 
Investeren in kennis en 
vooral focus op onze 
online business via  
www.gebruiktebouw-
materialen.com. Het 
idee is ook aan het 
aansluiten van onze 
bank op de website om 
te waarborgen dat er 
alleen maar opbrengsten 
voor de opdrachtgever 
zijn, VET TOCH!
3 Wat staat in elk geval op de 
planning? Investeren in 
een warehouse om onze 
materialen opnieuw in 
de markt te zetten.
4 Wat ga je komend jaar 
anders aanpakken? Het 
team meer vrijheid geven 
maar ik wil wel de regie 
blijven houden. Verder 
hoop ik samen met mijn 
vrouw Angela fijn te 
mogen genieten.

Persoonlijke  
vooruitblik 2021 
1 Wat ga je anders doen dan 
in 2020? Ik leef redelijk 
gezond. In het weekend 
een wijntje of een biertje 
vind ik wel genieten. 
Verder ga ik zeker meer 
sporten door te gaan 
mountainbiken en lopen.
2 Wat staat absoluut in je 
agenda? Het jaar zal in 
teken staan van de groei 
van ons bedrijf, gaat 
zeker gebeuren.
3 Goed voornemen? Een 
beetje rustiger aan doen, 
in januari word ik 60 jaar 
dus even opletten. Vanaf 
mijn 21e heb ik zes dagen 
in de week gewerkt en 
ook op zondag was ik niet 
altijd vrij, zo ging dat nu 
eenmaal.
4 Waar ga je meer tijd en 
aandacht aan schenken? 
Waaraan minder? Ik ga 
meer tijd besteden aan 
genieten en minder 
om me druk te maken, 
hopelijk gaat me dit 
lukken.


