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Hier eindigt de reis na ruim een half miljoen kilometers.

 DE BOODSCHAP 
VAN DE ANTI-
AUTO-LOBBYISTEN 
IS LANG NIET ZO 
DUURZAAM ALS DE 
AUTO ZELF

DOOR JOHN MULDER / FOTO’S RONALD HISSINK, AMT

We gaan écht mijn auto slopen, of liever: demonteren. Mijn 

ouders kochten hun derde nieuwe Renault 21 bij Renault-

dealer Koops in Assen. Dat was in 1993, het jaar waarin ‘zure 

regen’ het grootste milieuprobleem zou zijn geweest, waar-

uit maar weer eens blijkt dat de boodschap van de anti-

auto-lobbyisten lang niet zo duurzaam is als de auto zelf. Na 

het overlijden van mijn ouders stond die R21 op de oprit: zes 

jaar oud en bijna twee ton op de teller. Wat moest ik ermee? 

Ik sloot weddenschappen af met andere autojournalisten 

dat zo’n Renault eigenlijk best een half miljoen kilometers 

zou kunnen halen. Wisten wij veel. En nu staat ‘ie daar met 

510.715 km op de teller. Da’s bijna dertien keer de aarde 

rond. Ik had er zelfs mee naar de maan kunnen rijden. Ster-

ker nog, ik ben alweer op de terugweg. Ik ga de Renault niet 

opnieuw voor de APK aanbieden en wil de auto ook niet ver-

kopen. Het doel is bereikt, het boek is uit. Albert de Boer, 

directeur van De Boer Auto Onderdelen en secretaris van 

branchevereniging STIBA, mag de auto demonteren.

LPG deed de motor goed
Nadat Albert de vrijwaring heeft uitgeprint ratelt er nog een 

printer, die zes stickers uitspuugt. De stickers worden op de 

spatborden (links, rechts, voor en achter), op de LPG-tank en 

op het dak geplakt. Op die manier is de identiteit tot op het 

laatste moment te herleiden. De eerste keer dat ik de teller 

fotografeerde was trouwens in november 2001, toen deze 

222.222 km aangaf en de dagteller toevallig op 444 km 

stond. Zo’n toeval overkwam me nog eens, maar dat terzij-

de. Eric, die de demontage mag uitvoeren, begint met het 

loskoppelen en demonteren van de accu. Diverse compo-

nenten van moderne auto’s (niet mijn R21) hebben nog een 

restspanning en dat kan betekenen dat de airbags (zitten er 

Ze noemen het ‘participerende 
journalistiek’. Dat je dus als 
schrijver zelf meedoet. AMT wil 
een reportage over hoe De Boer 
Auto Onderdelen in Stadskanaal 
auto’s demonteert, dus of ik 
mijn eigen auto wil inbrengen 
om dat proces stapsgewijs te 
volgen. Mijn eigen auto? Ehh...

Mijn auto gesloopt
AUTODEMONTAGE: MILIEUKAMPIOEN WORDT ORGAANDONOR
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Eric schroeft de kentekenplaten van de auto en bewaart ze apart voor RDW-controle. Daarna 
worden ze doormidden geknipt.

Met het uitprinten van de vrijwaring ratelt er nog een printer. Eric plakt de stickers op de spatborden, 
de LPG-tank en op het dak. Op die manier is de identiteit tot op het laatste moment te herleiden.

DUURZAAMHEID
niet in) nog minutenlang op scherp staan. Eric schroeft de 

kentekenplaten van de auto en verwijdert de LPG-tank. Het 

aluminium deksel gaat gelijk de aluminiumbak in. LPG heeft 

de Renault goed gedaan; de cilinderkop is nooit los geweest 

en volgens Garage Brummel in Norg was de olie altijd 

brandschoon. De auto is nog maar een kwartiertje binnen 

en nu worden ook de wielen al gedemonteerd. De banden 

worden door een Band en Milieu-gecertifi ceerde inzamelaar 

opgehaald. De stalen wielen worden als steun voor de auto’s 

op het buitenterrein gebruikt en de rest is oud ijzer. Lichtme-

talen wielen worden gefotografeerd en verkocht. 

Oh ja: op 27 juli 2005 ging ik op de A28 bij de afslag Harder-

wijk over de 300.000 km heen, schiet me nu te binnen. Daar 

heb ik toen een foto van gemaakt.

Herbestemming van bruikbare delen
Van elke auto die binnenkomt schat Albert in hoe courant 

die is. “Het meest interessant zijn auto’s van vier tot tien jaar 

oud. In die periode gaan onderdelen kapot en gaan mensen 

kostenbewust met hun auto om. Voor een Mégane I wil ik 

tussen de vijftig en honderd euro betalen, maar voor een 

jonge schadeauto met veel bruikbare onderdelen kan dat 

oplopen tot duizenden euro’s.” Er worden zo’n 200.000 auto’s 

per jaar in Nederland gedemonteerd. In 1996 was de gemid-

delde sloopauto 13,6 jaar oud, maar in 2014 was dat al 

18,1 jaar. “Twintig jaar geleden kocht niemand een occasion 

met twee ton op de klok, nu wel”, zegt Albert daarover. Van 

de courante auto’s worden de meestgevraagde onderdelen 

gedemonteerd, want alles draait om herbestemming van 

bruikbare onderdelen. Is de motor of bak defect of incou-

rant, dan blijven die onderdelen in de auto zitten. De Boer 

Auto Onderdelen is gespecialiseerd in Franse auto’s (hoofd-

zakelijk Renault) en daarvan verkoopt Albert vooral moto-

ren, versnellingsbakken, startmotoren, dynamo’s, aandrijfas-

sen, maar ook achterkleppen en koplampen. Ook populair 

zijn raammechanieken en als de auto climatecontrol heeft, 

dan worden ook de kachelmotor en de kachelweerstand ge-

demonteerd.

Nieuwe onderdelen als alternatief
De gedemonteerde onderdelen liggen keurig geordend in 

het magazijn: 40.000 stuks in totaal. Op de website van De 

Boer Auto Onderdelen zijn ze te vinden op kentekenniveau, 

op artikelnummer, op motor- en versnellingsbakcode of 

door een auto te selecteren. De onderdelen worden behalve 

op de eigen site ook op een aantal gespecialiseerde onder-

delensites aangeboden en via de telefoon, aan de balie en 

natuurlijk via de eigen webwinkel verkocht. Een deel van de 

onderdelen, zoals plaatwerk, is gefotografeerd. “Maak het 

visueel en ze vinden je ook in het buitenland”, weet Albert. 

Als bij bepaalde auto’s de aandrijfassen vaak stuk gaan, wil 

dat niet zeggen dat Albert ze ruim op voorraad heeft, want 

de vraag naar die assen zal ook groot zijn. Bovendien zal een 

deel afgekeurd worden, juist omdat ze zwak zijn. Albert: 

“Scherp geprijsde nieuwe onderdelen zijn dan een goed al-

ternatief. We kopen veel nieuwe onderdelen in, waaronder 

spiegels, aandrijfassen, verlichting, raammechanieken, airco-

pompen, turbo’s en homokineten. Voor onze professionele 

klanten, zoals schadeherstelbedrijven, hebben we een eigen 

bezorgdienst opgezet via een werkvoorzieningsschap.”

Christiaan haalt ook het extra setje uit de koff erbak. Ik heb zomer-, winter- en vierseizoenban-
den van Michelin, Goodyear, Dunlop en Vredestein gereden. Geen van die banden was ooit in 
staat het onderstuurkarakter van de R21 te neutraliseren.
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Twee keer per jaar worden de LPG-tanks opgehaald en door een gespeciali-

seerd bedrijf ontgast; daarna krijgt Albert ze als oud ijzer met een blauwe 

ontgassingssticker terug.

Een pomp zuigt het remsysteem leeg, het motorblok en de versnellingsbak 

lopen vanzelf leeg. Alle oliesoorten (ATF, diff erentieelolie, motor- of 

versnellingsbakolie) worden opgeslagen in één vat.

‘ AUTO’S MET VEEL 
BRUIKBARE 
ONDERDELEN 
BLIJVEN HIER 
TWEE, DRIE JAAR 
LIGGEN’

Leeggezogen en vloeistofvrij
Eric tilt de R21 met de heftruck op de ‘vloeistofvrij-brug’, 

zodat de onderkant van de auto vrij is. Als eerste wordt op 

elke hoek de remleiding leeggezogen, want daar is de pomp 

een stief kwartiertje mee bezig. Eric verspilt geen tijd met 

vastzittende nippels en knipt leidingen bij de geringste 

weerstand door. Daarna tapt hij ook de olie uit het motor-

blok en de versnellingsbak af, wordt de brandstof uit de tank 

gehaald, de ruitensproeiervloeistof verwijderd en het koel-

systeem geleegd door een zuignaald in de onderste koel-

slang te prikken en de koelvloeistof uit het systeem te zui-

gen. Als de pompen de auto hebben leeggezogen, worden 

het carter en de versnellingsbak met de originele aftapplug-

gen dichtgedraaid; de benzinetank en de koelslang krijgen 

een gele prop, zodat er niets meer uit kan lekken. De kataly-

sator wordt weggeknipt met zo’n gruwelijk sterke kniptang, 

die de brandweer ook gebruikt. Secondenwerk. Weg kat. 

Daarna pakt Eric de heftruck en brengt hij de auto naar bui-

ten. Albert: “We zijn gespecialiseerd in Renault, dus Renault 

mag een tikkeltje minder courant zijn dan een ander merk. 

We doen echter geen young- of oldtimers en je weet zelf 

hoe weinig andere R21’s je nog tegenkomt. Het heeft dus 

geen zin om van jouw auto onderdelen te demonteren.” 

Nee, dat begrijp ik best. Maar zo’n afwijzing doet toch een 

beetje pijn.

Het openluchtmagazijn
Op 19 mei 2010 passeerde ik bij Roderesch bijna ongemerkt 

de 400.000 km. Wist ik toch nog een foto van te maken. 

Op het buitenterrein krijgt de R21 een plaatsje naast een 

schitterende R25 (ook zonde) met dezelfde chique, groene 

kleur. En daar ligt ‘ie dan, tussen zeshonderd andere auto’s. 

Ondernemersfamilie
Albert de Boer is telg uit een ondernemersfamilie. Zijn ou-
ders, Albert Sr. en Betsy, namen in 1993 een autodemontage-
bedrijf over. Vader Albert was daarvoor fi nancieel directeur 
van een verff abriek, rolde er toevallig in en Albert zat nog op 
school. “Ik deed mijn HEAO-afstudeeropdracht hier. Dat was 
het automatiseren van de voorraad en het inrichten van het 
magazijn: van de breedte van de stellingen tot het locatiesys-
teem.” Vóór het kleine loodsje werd een modern demontage-
bedrijf gebouwd met een geautomatiseerd voorraadsysteem, 
dat aan de hoogste eisen voldoet en waar nu twaalf mensen 
werken. Ondertussen zaten Albert en Betsy niet stil, want in 
1996 kwam er een caravanbedrijf bij, dat in 2004 naar Gro-
ningen verhuisde en in 2007 volgde een bedrijf met kam-
peerauto’s in Assen en later Coevorden. Elk van hun drie zo-
nen stuurt nu een bedrijf aan: Floris is directeur van 
Recreama Caravans, Martijn is directeur van Eurotrek Cam-
pers en Albert is directeur van het autodemontagebedrijf.
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Dit apparaat boort heel effi  ciënt een gat in de tank en pompt gelijk de 

brandstof weg. Diesel en benzine worden in aparte, ondergrondse tanks 

opgeslagen, maar RON 95 en 98 benzine komen bij elkaar.

Het lijkt wel een Sci-Fi fi lm. De machine zuigt het leven uit mijn auto. Olie, 

brandstof, rem-, ruitensproeier- en koelvloeistof worden apart van elkaar 

opgeslagen. In de grijze kratten zitten motoren en versnellingsbakken.

Alleen courante onderdelen van courante auto’s worden gedemonteerd, gecontroleerd en op 

nummer opgeslagen in het magazijn. Veertigduizend stuks in totaal.

IK KAN MIJ NIET 
LOSMAKEN VAN AL 
DIE OVERSPANNEN 
KLIMAATFANATEN

Auto’s met veel bruikbare onderdelen blijven hier twee, drie 

jaar liggen. Schadeauto’s, die aan alle kanten in elkaar zit-

ten en waar alle bruikbare onderdelen al van zijn gedemon-

teerd, gaan al na een paar maanden verder. Zo’n karkas is 

onbruikbaar. Dat lot zal de R21 ook beschoren zijn. Albert: 

“We kijken naar de vraag, het aanbod en onze eigen voor-

raad. Als we van een bepaald type auto al vijf deuren in het 

magazijn hebben liggen, dan gaan we geen zesde demon-

teren. We zetten die auto op het buitenterrein en laten de 

deur zitten; dat scheelt arbeidskosten. Mocht iemand een 

deur in een bepaalde kleur willen, die we niet in het maga-

zijn, maar wel op het buitenterrein hebben, dan demonte-

ren we die deur alsnog.”

En weer naar binnen
Demontagebedrijven zijn verplicht oude auto’s ‘om niet’ aan 

te nemen en een aantal werkzaamheden uit te voeren, zoals 

het vloeistofvrij maken, het demonteren van de banden, de 

accu en de LPG-tank. Ze krijgen daar van Auto Recycling 

DUURZAAMHEID

Turbo’s, remklauwen, remschijven, aircopompen, ABS-

pompen, startmotoren, dynamo’s en stuurhuizen gaan 

allemaal in verschillende containers. Dit is ‘cradle to 

cradle’. Afval bestaat niet, want het is een grondstof 

voor een volgende bewerkingsfase.
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In het magazijn is een ‘fotostudiootje’ gemaakt, waar werknemer Bas 
onderdelen kan fotograferen. Er is een ingangscontrole van onderdelen en 
als het onderdeel de deur uit gaat, volgt een nacontrole.

Elke aandrijfas heeft z’n eigen locatie, volgens het letter-cijfer-letter-cijfer-
principe. Waarom zou je nieuwe magazijnstellingen kopen, als je oude 
regenpijpen kunt gebruiken? Ook dat is recycling.

Nederland (ARN) €30 per auto voor (de verwijderingsbijdra-

ge bedraagt momenteel €45). Dat geldt ook voor mijn R21, 

al bestond er in 1993 nog geen verwijderingsbijdrage. Het is 

nauwelijks kostendekkend, maar misschien verkoopt Albert 

nog een startmotor of trekhaak en kan hij zodoende nog 

wat verdienen aan de R21. Ik hoop het voor hem. Die trek-

haak heeft overigens heel wat meegezeuld aan aanhangwa-

gentjes, gevuld met (motor)fi etsen en verhuisdozen, terwijl 

ik op 22 mei 2012 444.444 op de tellerklok kreeg (en de dag-

teller op 666, écht). Waar dat was weet ik niet meer, maar 

het was ‘s ochtends om kwart over negen. Heb ik een foto 

van. 

Als er aan producthergebruik van mijn R21 niets valt te ver-

dienen, dan zal Albert het moeten hebben van de laatste 

fase en die draait om materiaalhergebruik. Dan zal Eric met 

de heftruck de R21 ophalen en weer naar binnen brengen. 

In een uurtje tijd haalt hij er dan met collega Christiaan 

zoveel mogelijk bruikbare materialen uit. De remklauwen 

leveren bijvoorbeeld een paar euro per stuk op, dankzij een 

Deens bedrijf dat remklauwen reviseert. Ook turbo’s, airco-

pompen, ABS-pompen, startmotoren, dynamo’s en stuurhui-

zen gaan in verschillende containers en worden verkocht 

aan revisiebedrijven. De remschijven en elektrische kabels 

(koperdraad) gaan in aparte containers voor materiaalherge-

bruik en de veiligheidsgordels worden uit de auto’s gesne-

den en verkocht aan een bedrijf, dat de gordels gebruikt bij 

het ondersteunen van pas aangeplante bomen.

Handmatig scheiden is het beste
De oudste zoon van mijn zus werd na zijn geboorte met de 

R21 door mijn ouders uit het ziekenhuis opgehaald. Hij is nu 

zeventien en reed afgelopen zomer voor het eerst zelf in een 

auto (net als zijn jongere broer). Natuurlijk in de R21! Ze re-

den op hetzelfde parkeerterreintje waar mijn vader mij ooit 

voor het eerst zelf liet sturen. Zijn we speciaal naartoe gere-

den, want niemand van ons woont daar nog. 

Als de R21 aan de beurt is om verschrot te worden, zal er 

nog een laatste poging gedaan worden om zoveel mogelijk 

aluminium uit de auto te halen, zoals de radiateur, het hitte-

schild en sommige motor- of baksteunen. Als het te lang 

duurt om het materiaal te demonteren, dan blijft het zitten, 

maar dan nog zijn ze in Stadskanaal niet klaar. Albert: “We 

tikken de koplampen uit de auto, waarbij we het glas eruit 

halen en het plastic laten zitten. Van ARN hoeven we het 

glas niet te demonteren en we krijgen er ook geen geld 

voor, maar we doen het voor het milieu. Handmatige schei-

ding is namelijk de beste manier om van oud glas nieuw 

glas te maken. Bovendien scheelt het rotzooi op het terrein, 

want als we dit buiten zouden doen, dan vliegen de 

glassplinters in het rond.” Als het karkas kaal is, kan het de 

grote bult op, in afwachting van het transport naar de shred-

der. Om het volume te verkleinen, worden de daken van de 

auto’s een beetje ingeduwd. De auto’s worden niet samen-

geperst, want er zou nog een restje olie in de motor kunnen 

zitten en Albert wil zijn terrein schoonhouden. De vloerbe-

dekking en de stoelen blijven zitten. De shredders halen alle 

metalen uit de auto en de rest gaat naar de PST-fabriek in 

Tiel, waar vezels, kunststoff en en andere stoff en van elkaar 

gescheiden worden. 

Bang om het te missen, keek ik op 2 juni 2015 minutenlang 

om de honderd meter op de teller. Langzaam gleden zes cij-

fers naar 5 0 0 0 0 0. Foto van gemaakt. Het was op de A6 bij 

Lelystad, in zuidelijke richting.

Duurzame auto, duurzame branche
De Boer Auto Onderdelen concentreert zich op de verkoop 

van onderdelen en doet geen handel in (schade-)auto’s, heeft 

geen takel- en bergingsdienst en is geen garagebedrijf. Albert 

is gepassioneerd over duurzaamheid en de kringloop van 

(grond)stoff en. “We zijn de meest duurzame branche van Ne-

derland. We recyclen zo’n 95 procent in product- en materiaal-

hergebruik. We verdienen meer aan de onderdelenverkoop 

dan aan materiaalhergebruik, maar onbelangrijk is oud ijzer 

niet.” De schrootprijs, die wereldwijd tot stand komt, kent net 

MOTOREN, VER-
SNELLINGSBAK-
KEN, STARTMOTO-
REN, DYNAMO’S, 
AANDRIJFASSEN, 
ACHTERKLEPPEN, 
KOPLAMPEN EN 
RAAMMECHANIE-
KEN... 
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Zo laat ik ‘m achter, naast een R25 in dezelfde kleur. Misschien heeft iemand 
in de komende maanden nog een startmotor, dynamo of trekhaak nodig. 
Had ik al gezegd dat het dashboard nog als nieuw is?

Daar gaat ‘ie. Op weg naar een plaatsje tussen 600 andere auto’s. Die rem-
schijven zijn inderdaad nog prachtig. Garage Brummel in Norg heeft altijd 
keurig het onderhoud uitgevoerd.

‘ER HOEFDE 
HEEL LANG 
GEEN ANDERE 
AUTO GEPRODU-
CEERD TE WOR-
DEN, OMDAT 
JOUW RENAULT 
ZO LANG HEEFT 
GEREDEN’

lang heeft gereden.” Ik kan mij ondertussen maar niet losma-
ken van al die overspannen klimaatfanaten in Parijs, enkele 
maanden geleden. Met het schuim op de lippen stonden die 
stumpers te schreeuwen hoe slecht auto’s zijn, terwijl ik op 
de toppen van mijn longen terug wil schreeuwen hoe goed 
ze juist zijn. In onze wegwerp- en consumptiemaatschappij 
zou ik geen betere defi nitie van duurzaamheid weten dan 
een 23 jaar oude Renault 21 GTL Manager met 510.715 km 
op de teller. Een gewoon consumentenproduct, bijna achte-
loos in haar daagse verschijning, bracht mij zomaar naar de 
maan en weer bijna thuis. Chapeau!

zulke ondoorzichtige fl uctuaties als die van de oliemarkt. 
Albert: “Onze berg weegt zo’n half miljoen kilo en de schroot-
prijs kan variëren van nagenoeg niets tot 15 cent per kg. Elke 
cent verandering in de schrootprijs scheelt ons vijfduizend 
euro. We wachten dus maar eventjes tot de prijs weer aan-
trekt.” De R21 blijft dus nog eventjes naast de R25 liggen en 
dat doet mij goed. Albert begrijpt dat wel. “De auto had voor 
jou emotionele waarde, dus ben je er zuinig op geweest. Het 
verbaast mij niet dat je er een half miljoen kilometers mee 
hebt gereden. En vergeet niet dat er heel lang geen andere 
auto geproduceerd hoefde te worden, omdat jouw Renault zo 

DUURZAAMHEID

Schroot is op dit moment goed-
koop, dus Albert wacht nog maar 
even met de verkoop aan de shred-
ders. Op de voorgrond een 
Mercedes W118. Zonde...
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