BEDRIJFSPROFIEL
Sloopbedrijf Van Liempd, met vestigingen in St. Oedenrode
en Maastricht, is bijzonder in z’n soort. Zoals Directeur
Arie van Liempd het verwoordt: “We slopen niet, maar
zijn bezig met het delven van grondstoffen”.

WIM VERHOOG

‘GROENE SLOPER’
VAN LIEMPD
Hoe lang werken jullie al op deze manier?
“Bij de start, zo’n 23 jaar geleden, waren we nog geen
‘groene sloper’. Ik had al wel de drang om iets anders
in de branche neer te zetten. Eerder werkte ik bij een
sloopbedrijf, en het voelde niet goed om een goeie
balk in een container of shredder te gooien. Ik zag bij
zo’n balk ook de oorspronkelijke bomen en de mensen die daar met passie een mooi stuk hout uit hadden gehaald. En ik zag ook weer prachtige bestemmingen voor me. Ons bedrijf is van meet af aan dat
pad opgegaan, inmiddels gesteund door duurzame
tendensen in de markt.”
Een sloper is toch wel met iets anders bezig
dan met ‘heel houden en sorteren’?
“In slopen zit inderdaad een idee van vernietiging.
Maar ik zie ons werk eerder als het delven van grondstoffen. Met wat aandacht is zeker 95% van het materiaal herbruikbaar. En voor ons is het eigenlijk een
peulenschilletje om materialen te scheiden, makkelijker dan voor een afvalverwerker die een gemengde
puinhoop krijgt aangeleverd.
Het is ook niet duurder - anders zouden we het hier
ook nooit zo druk hebben. Gescheiden afvoer in bulk
scheelt verwerkingskosten en levert voor een deel
zelfs geld op.”
Over welke stromen hebben we het?
”Staal, puin, glas en hout maar ook veel specifiekere
materialen zoals keramiek en vloerbedekking.
Veel hout gaat overigens ons dochterbedrijf
‘2life-art’, dat daarvan bijvoorbeeld lounge- en tuinmeubelen, maar ook complete woon – en bedrijfsinrichtingen maakt.
Ik wil ook de verwerking van betongranulaat naar
ons toe trekken. Beton is een waardevol materiaal,
alleen al omdat het met veel milieubelasting gemaakt
wordt. Betongranulaat uit sloopwerken gaat nu echter nog samen met steenpuin in één stroom weg voor
onder meer de wegenbouw. Ik heb voor hoogwaardig
hergebruik van dit granulaat inmiddels een kant en
klaar concept liggen, overgewaaid uit Canada. Het
sluit perfect aan op een ideaalbeeld dat ik al jaren
koester: zoveel mogelijk materiaal van het af te breken gebouw direct, ter plekke in het nieuwe gebouw
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gebruiken. Betongranulaat kan zo weer de nieuwe
funderingen in. Ik ben momenteel bezig met de
aanschaf van de speciale betoncentrale die daarvoor
nodig is. Alleen al het aantal vrachtautoritten in de
bebouwde kom dat dit gaat schelen…”

Hoe kijken collega’s in de branche tegen jullie
bedrijf aan?
“Je bent in dit wereldje toch een beetje een buitenbeentje. Er zijn er die vinden dat ik ‘lekker slim bezig
ben’, en dan zeg ik dat je dat niet bereikt door met
z’n allen maar een beetje achter de harmonie aan te
lopen. Contact met de branche voelt voor mij ook als
spelen bij een voetbalclub die nooit scoort. Ik haal
m’n energie uit contacten met opdrachtgevers zoals
gemeenten en woningbouwverenigingen die wat
wíllen, en uit de mooie inrichtingsprojecten met hout
dat wij gedolven hebben.”

Doe het met dynamiet

Dynamiteren van gebouwen, op het moment dat ze gestript zijn,
is een bijkomende passie van Arie van Liempd. “Bij traditioneel
slopen van een gebouw verbruiken de machines grote hoeveelheden brandstof die als CO2 de lucht ingaan. Als het kan hoor ik
liever een paar korte knallen. Een kortstondig moment, in plaats
van weken overlast en milieubelasting.”

