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overzicht uitgesloopte afvalstoffen / afvalstoffenverantwoording 
 

Project / locatie  De Dennenkamp, Ommen 
Datum / data  sloop  Juni-juli 2022 Datum / data  overzicht uit-gesloopte stoffen/componenten  04 + 06-07-2022 

 
Volgnr. Afvalstoffen Geraamde hoe-

veelheid (met 
eenheid) 

Hoeveelheid uit-gesloopt c.q. 
afgevoerd 

Bestemming Bewijsvoering en/of (overige) bijzonderheden 

01 A-hout 1 ton 0 Van Reel: vanwege geschilderde bovenkant van betreffend hout, afvoer als B-hout naar hout-recycling 
Verklaring voor verschil(len): 
Geschilderde bovenkanten niet te zien tijdens de vóór-opname. 

02 B-hout 6 ton 42 ton Van Reel Meer afvoer dan vooraf ingeschat. 
Bewijs: begeleidingsbrieven. 
Verklaring voor verschil: 
- er zat meer hout onder het dak dan ingeschat (niet zichtbaar tijdens de opname, ook als 
“staalconstructie” ingeschat)) 
- beschadigde deuren, gordingen, hout-kozijnen in deze stroom opgenomen 

03 Betonpuin 500 m3 741,50 ton (500m3) Van Reel Afvoer komt overeen met voorafgaande opname. 
Echter was in totaal voor alle soorten puin 1.000 ton ingeschat. 
Blijkt inschattingsfout. 
Bewijs: begeleidingsbrieven 
Verklaring voor verschillen: 
- onervarenheid met circulaire sloop. 

04 Bouw/sloop afval 40 ton 32,44 ton Van Reel Minder afvoer dan vooraf ingeschat, ondanks dat andere stromen hierbij in gevoegd zijn. 
Deze stroom bevat diverse deelstromen w.o. marmoleum, hout-cementplaten, veegvuil, 
kleine stukken gemengd puin met hout ijzer en diverse andere deelstromen. 
Verklaring voor verschillen: 
- onervarenheid met circulaire sloop. 

05 Brandmelders-optisch 25 stuks 25 stuks E.R. Ten Kate Afvoer komt overeen met voorafgaande opname. 
Bewijs: factuur 

06 Dakleer 1000m3 12,02 ton (1000m3) Renewi Afvoer komt overeen met voorafgaande opname. 
Bewijs: factuur (gemaild 08-07, 14:10 u) 

07 Deuren 32 stuks 5 stuks E.R. Ten Kate Dalfsen  Minder afvoer aan herbruikbaar materiaal dan vooraf ingeschat. 
Bewijs: factuur. 
Verklaring voor verschillen: 
- onervarenheid met circulaire sloop. 

08 15 stuks beschadigd E.R. Ten Kate Dalfsen Meer afvoer van beschadigd materiaal dan vooraf ingeschat. 
Betreft hier licht beschadigde deuren; hebben toch (verminderde) positieve opbrengst 
opgebracht. 
Factuur 22000806 aan Ten Kate 

09 12 stuks  Meer afvoer van beschadigd materiaal dan vooraf ingeschat. 
Naar Van Reel: Vanwege ernstige beschadigingen afvoer als B-hout naar hout-recycling  
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10 Gips-houdend materiaal, recyclebaar 1 ton 1,42 ton Kok Meppel Meer afvoer dan vooraf ingeschat; vanwege diverse platen dikker dan vooraf zichtbaar. 
Bewijs: begeleidingsbrief. 
Verklaring voor verschillen: 
- onervarenheid met circulaire sloop. 

11 Gordingen 100 x 5 m1 226 m1 E.R. Ten Kate Dienstverlening Dalfsen  Afvoer (naar beide afnemers) komt bijna overeen met opname vóóraf  
De helft is naar E.R. ten Kate Dienstverlening afgevoerd.  
Bewijs: factuur 

226 m1 Montagebedrijf G. ten Kate  Afvoer (naar beide afnemers) komt bijna overeen met opname vóóraf  
De helft is naar Montagebedrijf G. ten Kate Dienstverlening afgevoerd.  
Bewijs: factuur 

12 48 m1 Een klein deel van de vooraf opgenomen hoeveelheid betreft breuk en andere beschadigingen. 
Afvoer naar Van Reel: Vanwege breuk afvoer als B-hout naar hout-recycling 

13 Groenafval 40 m3 7,44 ton  Groenrecycling Rouveen Afvoer komt overeen met vooraf opgenomen hoeveelheid. 
Zeer luchtig geladen struikmateriaal. 
Bewijs: begeleidingsbrief  

14 Groepen-/stoppenkast 2 2 E.R. Ten Kate Dalfsen  Afvoer komt overeen met opname vooraf.  
Bewijs: factuur 22000806 aan Ten Kate 

15 Handdoekdispensers 7 á 8 5 stuks E.R. Ten Kate Dalfsen  Totale afvoer komt bijna  overeen met opname vooraf. Het meeste bleef heel. 
Bewijs: factuur 

16 2 stuks  Totale afvoer komt bijna  overeen met opname vooraf. Een klein deel was niet verkoopbaar. 
Vanwege breuk afvoer als metalen naar Hoeben Metalen Kampen. 

17 Isolatie materiaal  87m2 E.R. Ten Kate Dalfsen Betreft hier PIR-platen. 
Factuur 22000806 aan E.R. Ten Kate 

18 Kabels  2 ton 2 ton Afvoer komt overeen met vooropname. 
Vanwege mixed material afvoer naar Van reel (RCS?) ter sortering t.b.v. (metaalrecycling ?) 
Zie begeleidingsbrief 48-02115231 is gesorteerd op locatie RCS van Van Reel 

19 Kozijnen - aluminium 6 ton alu. 2060 kg + 820 kg = 2.880 kg Vanwege inschattingsfout minder afvoer dan vooraf geraamd. 
Vanwege beschadigingen (getordeerd, gebroken, enz.) afgevoerd als non-ferro naar Hoeben metaal Kampen 
2.880 kg afgevoerd naar Hoeben Metaal Kampen 
2.060 kg = bon 28969 
   820 kg = bon 29634. 
Verklaring voor verschil: 
- onervarenheid in het inschatten   

21 Kozijnen – hout Niet inschatbaar  700 kg Groenrecycling Rouveen  Vanwege ernstige beschadigingen afvoer van hout-kozijnen als B-hout naar hout-recycling 

22 Lichtdimmers Bijna alle lokalen  E.R. Ten Kate Dalfsen  Factuur 22000806 aan Ten Kate 

23 Lichtkoepels 4 4 stuks E.R. Ten Kate Dalfsen Afvoer komt overeen met vooropname. 
Factuur 22000806 aan Ten Kate 

24 Marmoleum vloerbedekking 1000 m2 1000m2 Hoeveelheid afvoer komt overeen met vooropname (echter was meer herbruikbaar materiaal verwacht). 
Vanwege ernstige beschadiging/verontreiniging afvoer als BSA naar V. Reel 

25 Mengpuin 1000 ton 179 ton Van Reel De 1.000 mengpuin ton was ingeschat als totaal voor ook betonpuin en metselwerkpuin. 
Dit bleek misvatting. 
Verklaring voor verschillen: 
- onervarenheid met circulaire sloop.  
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26 Metselwerkpuin 250 m3 115 ton Van Reel Dit komt redelijk overeen. 

27 PIR-platen 1000 m2 1000m2 Vanwege teveel aanhangend materiaal niet herbruikbaar noch recyclebaar.  
Daarom als gemengd BSA afvoer naar Van Reel. 

28 Prikborden In elk lokaal 20 Vanwege teveel beschadigingen niet herbruikbaar noch recyclebaar. 
 Daarom als gemengd BSA afvoer naar Van Reel 

29 Radiatoren  48 stuks 4 stuks E.R. Ten Kate  Bewijs: factuur 

30 44 stuks Vanwege beschadigingen afvoer als metalen Hoeben metaal  
IJzer (= beschadigde radiatoren + klein spul) = 5.380 kg = bon 29636 

31 Staal (constructie-delen + radiatoren 
+ divers klein metaal spul) 

18 ton 8,38 + 5,38 ton = 13,760 kg  Hoeben Metaal Kampen In totaal iets minder afvoer dan vooraf geraamd, ondanks bijvoeging andere deelstromen. 
Bewijs: begeleidingsbrieven. 
 
Knip-ijzer (= staalconstr.) = 8.380 kg = bon 28967 
IJzer (= beschadigde radiatoren + klein spul) = 5.380 kg = bon 29636 
 
Verklaring voor verschil: 
- er zat meer hout als constructiemateriaal op diverse plaatsen waar staalconstructie was 
ingeschat (daardoor minder staal vrijkomend, het hout is als B-hout opgenomen) 
- ook beschadigde radiatoren in deze stroom opgenomen 

32 Slanghaspel 1 stuks 1 stuks E.R. Ten Kate Dalfsen  Factuur 22000806 

33 Steenwol platen 500 m2 1.080 kg  Rockcycle Begeleidingsbrief nr. BD51529771. 
Afgevoerd naar Weert.  

34 Stro-vezelplaat / Stro-cementplaat 1000 m2 1000 m2 Vanwege diverse beschadigingen niet herbruikbaar.  
Daarom als gemengd BSA afvoer naar Van Reel 

35 TL-armaturen incl. lampen 91 stuks 80 stuks E.R. Ten Kate  Totale afvoer komt bijna  overeen met opname vooraf. Het meeste bleef heel. 
Bewijs: factuur 

36 11 stuks Vanwege breuk niet herbruikbaar. 
Daarom als metalen afvoer naar 
Hoeben metaal 

Totale afvoer komt bijna  overeen met opname vooraf. Een klein deel was/ging kapot. 
Bewijs: factuur 

37 Trespa gevelbekleding 180 m2 180 m2 Totale afvoer komt overeen met opname vooraf. 
Vanwege breuk e.a. beschadigingen niet herbruikbaar.  
Daarom afvoer als gemengd BSA naar Van Reel 

38 Wandcontactdoos 52 stuks 50 stuks Ten Kate Dalfsen  Totale afvoer komt bijna  overeen met opname vooraf. Het meeste bleef heel. 
Bewijs: factuur 

40 2 stuks Stuk gegaan. Opgenomen in gemengd BSA 

41 Wasbakken 6 + 2 = 8 5 stuks E.R. Ten Kate Dalfsen Factuur 22000806 aan Ten Kate 
 

42 3 stuks Vanwege breuk niet herbruikbaar.  
Daarom als puin afvoer naar Van Reel, integraal met megpuin 
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43 WC-potten 5 stuks 5 stuks Totale afvoer komt bijna  overeen met opname vooraf.  
Vanwege breuk niet herbruikbaar.  
Daarom als puin afvoer naar Van Reel, integraal met mengpuin 

44 Zeepdispensers 7 á 8 4 stuks Ten Kate Dalfsen  Bewijs: factuur 

45 4 stuks Vanwege diverse beschadigingen niet herbruikbaar.  
Daarom als gemengd BSA afvoer naar Van Reel 

46 Zonwering  3 stuks Ten Kate Dalfsen  Bewijs: factuur 

47  7 stuks Vanwege diverse beschadigingen niet herbruikbaar. 
Daarom als gemengd BSA afvoer naar Van Reel 

48 Ramen, herbruikbaar  2 setjes  E.R. ten Kate, Dalfsen Tijdens de sloop viel pas op dat dit herbruikbaar was 
Factuur 22000806. 

49 Glas  5 ton (raming)  16.100 kg   
(vlakglas en combinatieglas)  

RCS 
Recycling Kampen  

Meer glas uitgekomen, dan te voren ingeschat. 
Bewijs: factuur.  

 
Datum accordering directie 

sloopaannemer   
02-08-22 Handtekening voor akkoord 

afvalstoffenverantwoording  
 

Naam ondertekenaar  Kristiaan van Reel  
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