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In nederland wordt jaarlijks 4,5 miljoen ton huisvuil 

verbrand. Dit resulteert in een residu van jaarlijks  

1.1 miljoen ton AVI-bodemas. Deze bodemas bevat 

veel verontreinigingen die er voor zorgen dat de AVI 

niet zonder maatregelen mag worden toegepast in  

de Nederlandse bodem. Deze maatregelen houden  

in dat het alleen onder IBC condities mag worden 

 toe gepast.  Dit zijn criteria opgesteld ter voorkoming 

van de verspreiding van bodembedreigende stoffen  

bij het gebruik, opslaan of storten van dergelijke 

 stoffen op of in de bodem, gericht op isoleren,  

 beheersen en  controleren. Dit maakt het toepassen 

van de AVI  bodemassen alleen voor zeer grote werken 

 economisch aantrekkelijk.

Bovendien bevat de bodemas veel waardevolle mineralen en 

metalen die met de juiste middelen kunnen worden hergebruikt.

In het LAP (Landelijk Afvalbeheers Plan) wordt op basis van de 

ladder van Lansink , hergebruik van grondstoffen gestimuleerd.

Twence is de twentse onderneming die zich bezig houdt met 

het scheiden en verbranden van afvalstromen. Zij verwerkt op 

jaarbasis 700.000 ton huishoudelijk afval. Hiermee komt 

150.000 ton AVI- bodemas vrij. 

In 2010 heeft Twence de Twee “R” Rrecycling Groep verzocht, 

om samen met Twence, naar hoogwaardige toepassingen voor 

de AVI bodemassen te zoeken. 

Hiertoe is er een gezamenlijke werkgroep “hoogwaardige toe-

passingen AVI bodemassen”opgericht.

Zoals de naam al doet vermoeden wordt gekeken naar zo 

hoogwaardig mogelijke toepassingen. Omdat AVI bodemas 

veel mineralen bevat die ook in cement aanwezig zijn en toch 

nog enigszins hydraulische eigenschappen bezit is in eerste 

instantie gekeken naar de meest ambitieuze toepassing  name-

lijk hergebruik als cementvervanger.  Momenteel wordt gelijk-

tijdig  gekeken naar toepassing als grindvervanger voor de 

betonmortel en betonwaren industrie. 

Tevens zullen  toepassingen als vervanger van vulstoffen en 

grindvervangers in asfalt worden onderzocht.

Hiervoor zal de as moeten worden ontdaan van alle ferro’s , 

non-ferro’s en milieubelastende stoffen. Dit zal ondermeer 

geschieden met geavanceerde zeeftechniken en extra stappen 

met magneetbanden voor het afscheiden van de ferro’s en  

met Eddy Current installaties voor het afscheiden van de  

non-ferro’s. 

AVI-bodemas, 
wat gaan we ermee doen?
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In samenspraak met het Landelijk Overleg Milieuhandhaving  

(LOM) zijn door verschillende toezichthoudende organisaties 

in de afgelopen jaren controles uitgevoerd in de gehele asbest-

keten. Uit deze controles bij onder meer (gemeentelijke)milieu-

straten, afvalsorteerbedrijven en puinbrekers is naar voren 

gekomen dat het personeel vaak niet passend is opgeleid om 

verantwoord met de risico's van asbest om te gaan. Bedrijven 

hebben wel vaak, via de brancheorganisaties, haar medewerkers 

een uitgebreide cursus asbestherkenning laten volgen. In de 

praktijk blijkt daarop aanvulling nodig te zijn; met name bij 

afvalpunten en milieustraten. Bij afvalsorteerbedrijven wordt 

in het aangeboden ongesorteerde bouw- en sloopafval ondanks 

een scherp acceptatiebeleid toch nog asbest aangetroffen. 

Dit alles levert risico's op voor de medewerkers maar ook 

risico's voor de volgende stap in de keten: asbest dat terecht-

komt in het bouw- en slooppuin dat bij puinbreekbedrijven 

verwerkt wordt, of bouw- en sloopafval dat naar de verbranding 

of stort gaat.

Vanwege de risico's voor medewerkers van deze bedrijven, 

maar ook voor een gelijk speelveld voor bedrijven/toezicht-

houders heeft het LOM in samenspraak met bevoegde gezagen 

en een deel van het georganiseerde bedrijfsleven afgesproken 

dat de opleidingseisen, het acceptatiebeleid en het omgaan 

met aangetroffen asbest zal worden verbeterd en geünifor-

meerd. In dit kader gaat het om de opleidingseisen DAA die per 

1 januari 2012 vanuit het werkveld zijn voorgeschreven.  Personen 

die in het bezit zijn van een geldig DTA persoonscertificaat zijn 

vrijgesteld van deze diploma eis DAA.

De directie van Twee “R” Recycling Groep is van mening dat 

het voor haar medewerkers van groot belang is dat zij op een 

deskundige en zorgvuldige manier “omgaan” met asbest. 

Daarom is er besloten om alle acceptanten , maar ook alle 

leidinggevende, op te leiden voor het diploma DAA.

Op 7 maart en 8 maart zijn de betreffende mensen, verdeeld 

over 2 groepen, opgeleid voor dit diploma. Langs deze weg wil 

de directie iedereen nogmaals feliciteren met het behaalde 

resultaat. 

Jan Schuttenbeld

Deel van personeel Twee “R” Recycling Groep  
is opgeleid Deskundig Asbest Acceptant (DAA)
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*Na water is beton zo ongeveer het meest gebruikt 

materiaal in onze economie. Geen wonder dus dat  

er ook vanuit de duurzaamheid goed naar gekeken 

wordt. In Groningen heeft dat met steun van Twee  

"R" Recycling Groep BV geleid tot het instellen van  

het "Betonketenoverleg gemeente Groningen".

In dit artikel een overzicht van de aanleiding, 

 werk wijze, de tot nu toe bereikte resultaten en  

het  uiteindelijke doel.*

September 2009 

Mathijs Kok, commercieel manager van Recycling Maatschappij 

Groningen, trekt aan de bel bij de gemeente Groningen en bij 

het Contactnet Duurzame Innovatie Noord-Nederland (CODIN). 

Of er belangstelling is om eens te spreken over hergebruik van 

beton?

Betongranulaat is schaars in de gemeente Groningen, weet 

Mathijs. Veel wordt er niet gesloopt, en wat er is wordt snel 

afgenomen voor gebruik als wegfundatie. De vraag uit  

de wegenbouw is zelfs zo groot dat betongranulaat uit de 

Eemshaven, of zelfs uit Amsterdam wordt aangevoerd. Voor 

een hoogwaardiger tweede leven in granulaatbeton blijft 

 hoe genaamd niets over. Kan dat niet anders? De wegenbouw 

kan ook menggranulaat gebruiken, en daar is genoeg van.

De vraag van Mathijs is het begin. De gemeente laat Peter 

Bootsma van CODIN begin 2010 een onderzoek doen. De 

   Betonketenoverleg Groningen
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conclusie is dat het onderwerp niet in met een één-tweetje 

tussen gemeente en recyclingbedrijf is op te lossen. Het moet 

in de breedte, bijvoorbeeld met een ketenoverleg.

Daarna gaat het snel. De Groningse architect Jack van der Palen 

wordt voorzitter, een groep studenten van de Hanzehogeschool 

doet verkennend onderzoek, Nadia van Dalfsen studeert af  

op het ketenoverleg en wordt secretaris. Jan Schuttenbeld, 

directie Twee "R" Recycling Groep en voorzitter BRBS Recycling 

wordt gevraagd als lid, evenals Cees Ossentjuk, manager van 

MIA in Assen waaronder de Betonmortel Centrale Groningen 

valt. De gemeente Groningen schuift zelf aan, plus enkele 

 landelijke instanties die in deze lokale start-up een veelbelovend 

experiment zien: Agentschap NL, de landelijke Regiegroep 

Granulaatbeton, en Bouwend Nederland. De club is compleet, 

en in september 2010 kan het ketenoverleg van start.

En dan, hoe doe je dat eigenlijk, een ketenoverleg? Er bestaat 

geen voorbeeld en dus moet het maar in de praktijk geleerd 

worden. Over de missie is het overleg het snel eens: verduur-

zamen van de betonketen, in onderlinge samenwerking.   

Ook de eerste doelstelling ligt er al: een groter marktaandeel 

granulaatbeton in de gemeente. Uiteindelijk blijkt het simpel: 

eenvoudig in het overleg aan iedereen de vraag stellen wat ze 

kunnen bijdragen aan die doelstelling, zonder subsidie. Zo rijk 

is de gemeente namelijk niet. Bovendien wil CODIN als 

 procesbegeleider van het ketenoverleg graag een werkvorm 

ontwikkelen die op eigen kracht populair kan worden, met sneeuw- 

baleffect dus. En dat gaat gemakkelijker als er niet telkens geld 

gezocht moet worden. Een simpele vraag dus, maar het blijkt 

te werken en er kan een actiepakket worden samengesteld.

Intensieverklaring

Het actiepakket dat eruit rolt houdt in dat iedere geleding in 

de keten iets doet: de recyclingbedrijven spelen granulaat vrij 

voor de mortelcentrales, de mortelcentrales adviseren hun 

klanten over granulaatpercentages, de architecten nemen 

granulaat nadrukkelijker op in de bestekken, de gemeente 

begint een experiment met menggranulaat voor de wegenbouw, 

Bouwend Nederland informeert de sector. Het pakket wordt 

goed afgestemd en in juni 2011 voorgelegd aan alle (potenti-

ele) deelnemers aan het ketenoverleg, dat hiermee het karak-

ter van een vereniging krijgt. Na de laatste aanpassingen krijgt 

iedereen de gelegenheid om de intentieverklaring bij het actie-

pakket te ondertekenen en mee te delen in de publiciteit die 

het actiepakket genereert.

Voorbij dit moment is het perspectief volgen en bijsturen. Er 

komt een effectonderzoek waarvoor opnieuw studenten 

gevraagd worden, en wellicht moet het actiepakket nog worden 

aangepast of uitgebreid. Het ketenoverleg gaat ondertussen 

ook verder met andere actiepakketten voor een duurzame 

betonketen. Gedacht wordt aan schone terugwinbaarheid van 

beton, waarvoor eens kritisch gekeken moet worden naar EPS-

bekistingen, gietvloeren en ingegoten leidingen. Ook cement, 

goed voor 5% van de wereldwijde CO-emissie, en de alterna-

tieven daarvoor staan op het verlanglijstje. Verder wordt 

ondersteuning geleverd aan opstartende keten overleggen  

in andere gemeenten. Het Betonketenoverleg gemeente 

 Groningen heeft nog geen eigen website maar heeft voorlopig 

onderdak op www.codin.nl/betonketenoverleg-gemeente-

groningen. Het principe van ketenoverleg is door CODIN in een 

open source handleiding beschreven (www.codin.nl/handleiding-

lokaal-ketenoverleg). Het idee vindt inmiddels navolging  

in een bitumenketenoverleg, een voedingketenoverleg en  

een verfketenoverleg. 
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In  Almelo wordt een nieuw bedrijventerrein ontwik-

keld: het XL Businesspark Twente. De naam dekt in  

dit geval de lading volledig, want alles aan het park is 

inderdaad XL. Het terrein is dan ook bedoeld voor 

 grote bedrijven met minimaal twee hectare opper-

vlakte. Het is goede business voor de Recycling 

 Maatschappij Almelo BV die het granulaat reeds lever-

de niet alleen als fundatie onder  de asfaltwegen op 

het XL-Park  maar ook als fundatiemateriaal op het  

bluswatervoorzieningsterrein  en  voor het onlangs 

gebouwde bedrijfspand van de firma  Vivo-Chem.

En het eind is nog lang niet in zicht. Tijd voor een 

 gesprek met projectdirecteur Luit Hoogenberg. 

Ambitieus. Het lijkt zelfs een understatement om het plan voor 

een nieuw bedrijvenpark bij Almelo te duiden, treffend het  

XL Businesspark Twente genaamd. Want XL is het. In alles. 

Neem alleen al de totale oppervlakte van het terrein, ruim  

180 hectare. Maar de voorzieningen zijn ook XL. 

Een mooi voorbeeld is de gloednieuwe blusinstallatie die onlangs 

in gebruik werd genomen. De collectieve voorziening bestaat 

uit twee enorme watertanks die gezamenlijk 3,2 miljoen liter 

water herbergen. Bij gebruik kunnen de brandhydranten  fonteinen 

produceren tot honderd meter hoogte: het water wordt met 

meer dan 13.000 liter per minuut door de leidingen gepompt. 

Het is de trots van het bedrijventerrein, stelt ook project-

directeur Luit Hoogenberg. Bedrijven die zich vestigen op het 

Businesspark, sluiten tegen een bijdrage per vierkante meter 

hun sprinklersystemen aan op deze centrale installatie. Het 

scheelt de ondernemingen soms tot tonnen aan investeringen.  

“Dat is het concept van dit park,” stelt Hoogenberg. “De voor-

zieningen moeten optimaal zijn. Dat betekent dat we voor  

de ondernemers een heleboel zaken centraal regelen, zoals 

glasvezelverbindingen, energievoorzieningen, geregeld onder-

houd van groen, grijs en blauw en ook deze blusinstallatie.  

Het is er allemaal en samen is dit een ijzersterke propositie.”

Milieuklasse

Ruim 180 hectare, waarvan 124 hectare netto ‘uitgeefbaar’. 

Inmiddels heeft het Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijven-

terrein Twente (RBT) tachtig procent van de grond voor het 

businesspark aangekocht. Er blijft ook geen woning bestaan 

op en nabij het terrein. De reden: “Een woning betekent direct 

enorme beperkingen voor een bedrijf. En dat willen we juist 

niet. Dit terrein is bedoeld voor productiebedrijven die veel 

ruimte nodig hebben, minimaal twee hectare. Dat zijn vaak 

bedrijven die ergens anders of niet welkom zijn of heel erg 

beperkt worden in hun mogelijkheden. Wij hebben de ruimte 

wel en kunnen deze ondernemingen ook garanderen dat ze 

hier ook kunnen groeien, in alle opzichten.”

Niet dat bedrijven vrij spel hebben op het terrein. Er geldt een 

beeldkwaliteitsplan op het park. Opslag buiten de muren van 

de gevestigde ondernemingsgebouwen mag bijvoorbeeld niet: 

Ontwikkeling nieuw bedrijventerrein bij Almelo neemt vlucht 

Alles is groot op XL Businesspark Twente

6



het verplichte parkmanagement ziet hier op toe. Hoogenberg: 

“Het terrein mag niet ‘verrommelen’, degenereren.” 

En een puinbreker?

Hoogenberg glimlacht: “Ik weet hoe een puinbreker er uitziet. 

Ja, ze hebben ruimte nodig, maar er is veel opslag buiten. Dat 

zal waarschijnlijk niet passen. Hoewel er veel kan: we mogen 

zware industrie huisvesten tot milieuklasse 5a en zelfs 5b.”

Uit de crisis

De vraag is of het economisch een verantwoorde keuze is  

om anno 2011 een gigantisch nieuw bedrijvenpark uit de grond 

te stampen. 

Hoogenberg is daarin duidelijk: ja. 

Al is de start wel moeilijk geweest. “Het doel van dit terrein is 

om de economische kracht van deze regio te vergroten. Helaas 

hadden we de tijd in die zin niet mee. Het oorspronkelijke plan 

was om in 2005 te beginnen, dat werd door allerlei omstan-

digheden vertraagd tot de tweede helft van 2008 - midden in 

de financiële crisis.  In het jaar daarop kon het RBT zes hectare 

uitgeven aan in totaal drie bedrijven, die allemaal de activi-

teiten moesten staken vanwege diezelfde crisis. “We zien nu 

duidelijk dat de economie weer aantrekt, er is veel meer belang-

stelling voor kavels op het park,” stelt Hoogenberg. 

Net zoals Metaalbouw en Staalconstructiebedrijf Buiting  

zich al had gevestigd  op het XL-park  opent ook binnnenkort  

Vivo-Chem, een distributeur van basischemicaliën,  de deuren 

op het terrein. Dit bedrijf legde de eerste steen eind november 

vorig jaar, op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan 

het complex.

Elders op het park maakt bouwonderneming Systabo de grond 

bouwrijp voor een logistiek bedrijf dat 5,7 hectare afneemt, Project directeur Luit Hoogenberg
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met een optie op nog eens een hectare. Dit logistieke bedrijf 

is nu gevestigd op een terrein waar het in zeven compartimen-

ten is verdeeld, op het XL Businesspark kan het alle activiteiten 

bundelen op één, aangesloten terrein. De Recycling Maatschappij 

Almelo BV gaat  ook voor de fundatie in dit project het granu-

laat leveren. 

Een mooi voorbeeld. “Er lopen nu heel veel projecten om 

bestaande industrieterrein te revitaliseren. Dat zou een mooi 

moment zijn voor bedrijven om te heroriënteren: passen de 

activiteiten niet beter op het XL Businesspark, bijvoorbeeld 

vanwege de schaalgrootte of de mogelijke overlast die een 

onderneming veroorzaakt? Het probleem is vaak dat een 

ondernemer een bepaalde binding heeft met een plaats. Daar 

wringt de theorie met de praktijk,” weet Hoogenberg uit jaren-

lange ervaring. 

Twentekanaal

Ondernemen is afwegen. Waar zit goed personeel? Waar kan 

ik als bedrijf groeien? Waar klopt het hele pakket? 

Hoogenberg: “Wij zijn ervan overtuigd dat wij een goed pakket 

hebben. Het hele park is duurzaam opgezet, een belangrijk 

gegeven tegenwoordig. We gaan volledig voor het certificaat 

duurzaam ondernemen. Maar we doen veel meer. Als een bedrijf 

dat wil, regelen we samen met de banken ook de financiering.” 

Prachtig, maar in de eerste plaats moeten de voorzieningen op 

een industrieterrein zelf gewoon op orde zijn. 

Dat is het geval in Almelo. Het XL Businesspark is goed ont-

sloten met de A35 als snelweg richting Randstad en Duitsland, 

maar ook via het water is het terrein prima benaderbaar  dankzij 

een zijtak van het Twentekanaal.  “We gaan het CVT in  Hengelo 

niet kopiëren met containerverlading, maar we hebben straks 

wel de mogelijkheid voor bulktransport per schip.” Het tij zit 

ook in die zin mee. “De overheid investeert juist weer in vaar-

wegen en binnenhavens. Voor het eerst sinds Willem I worden 

er weer kanalen verlegd, zoals de Willemsvaart bij Den Bosch. 

Het past allemaal in het Rijksbeleid. Voorbeeld: zeventig  procent 

van alle lading moet per trein of schip worden vervoerd vanaf 

de Tweede Maasvlakte. Dat helpt ons ook in Almelo.”

Hoogenberg ziet de toekomst zonnig in. Terecht. Alles klopt in 

Almelo. En dat moet de boodschap zijn: “Je kan hier gewoon 

meer dan op veel andere terreinen. Zonder dat iemand anders 

er last van heeft.” 

>>
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De afgelopen maanden hebben wij binnen onze organisatie 

weer een aantal jubilarissen mogen feliciteren. Bijzonder zijn 

natuurlijk de medewerkers welke het 25 jarig jubileum hebben 

gevierd. Bijzonder omdat deze mensen een groot deel van hun 

werkzame leven zich bij ons hebben ingezet, terwijl ons bedrijf 

zelf nog maar 31 jaar jong is.

Allereerst hebben we Emiel Weegink, werkzaam bij de TRM, 

mogen feliciteren met zijn 25 jarig jubileum. Dit hebben we 

gevierd op 6 januari jl.

Daarnaast hebben we Frans Smellink, werkzaam bij de RMA, 

mogen feliciteren met zijn 25 jarig jubileum. Dit is gevierd op 

17 maart jl.

Aan beide jubilarissen hebben we een enveloppe met inhoud 

mogen overhandigen en het gouden Twee “R” Recycling  

logo met diamantje mogen opspelden. Verder kunnen beide 

jubilarissen met hun gezin een lang weekend, geheel verzorgt, 

op stap.

 

Ook Henk Kerkdijk, medewerker bij MPN, willen wij nogmaals 

feliciteren met zijn 12,5 jarig jubileum.

Jan Schuttenbeld en Anton Reef

Jubilarissen bij Twee “R” Recycling Groep
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Het door aannemersbedrijf Dijkhuis te Hardenberg 

gebouwde Hibertad moet als voorbeeldgebouw op 

het gebied van duurzaamheid dienen. Zo zijn in dit 

energieneutrale gebouw onder meer strobalen als 

 isolatiemateriaal in de gevels toegepast en komen er 

de nodige zonnecollectoren op de daken. “Onze opzet 

is zoveel mogelijk duurzame materialen en technieken 

in het 2.000 m2 grote complex toe te passen, waarvan 

we vervolgens de prestaties in kaart kunnen brengen,” 

geeft directeur Eberhard Dijkhuis van het gelijknamige 

aannemersbedrijf aan. Eén van de toegepaste novitei-

ten in dit gebouw is het optrekken van een binnen-

muur met een door Xella De Hazelaar, uit secundaire 

grondstoffen vervaardigde bouwblokken.

In plaats van zand is een 0-4 fractie, geleverd door TRM, toe-

gepast in het productieproces van de blokken, die Dijkhuis 

vervolgens tot een wand heeft verlijmd. Deze fijne fractie, die 

bij het breken van puin ontstaat, is overigens niet de enige 

toegepaste secundaire grondstof. Daarnaast vervangt filterstof, 

dat bij het thermisch reinigen van teerhoudend asfalt vrijkomt, 

deels de benodigde hoeveelheid kalk. Dit experiment moet 

onder meer aantonen dat een volledig gesloten materiaal-

kringloop een reële optie is. “Bij het verlijmen van de blokken 

constateerden wij in de werkwijze geen enkel verschil in ver-

gelijking met reguliere kalkzandsteen. We hebben zelfs geen 

speciale lijm hoeven toepassen. Alleen de buitenkant van de 

blokken ziet er iets anders uit. Op de kalkzandsteen vervaardigd 

met secundaire grondstoffen zitten namelijk de nodige zwarte 

pikkeltjes.,” geeft Dijkhuis desgevraagd aan.

Om ook in de toekomst te kunnen beoordelen hoe dit mate-

riaal zich gedraagt, is Dijkhuis voornemens slechts één zijde 

van de wand met een stuclaag af te werken. De noodzaak om 

ook de andere zijde van stucwerk te voorzien, is niet direct 

aanwezig daar deze zich in de technische ruimte bevindt.  

“Ik overweeg momenteel nog wel om deze zijde te stralen  

en zo de spikkels meer te accentueren. Daarmee maak je tege-

lijkertijd inzichtelijker dat er daadwerkelijk met gerecycled 

materiaal is gewerkt,” meent Dijkhuis. Reeds eerder had  Dijkhuis 

recyclinggranulaat, van TRM (zie blad 21), als grindvervanger 

in de betonnen fundatie van dit complex toe laten passen en 

voor het verder optrekken hiervan paste hij cradle-to-cradle 

Calduran kalkzandsteen toe. Bij dit productieproces wordt zo’n 

20% vermalen kalkzandsteen afkomstig uit de sloop toegepast. 

Visueel is er geen verschil met kalkzandsteen vervaardigd met 

primaire grondstoffen.

Alternatief

Al meer dan 100 jaar wordt in de bouw kalkzandsteen toege-

past. Zand en kalk zijn nog altijd de belangrijkste grondstoffen 

voor het productieproces. Met subsidie van Agentschap NL  

zijn BRBS Recyling en Vereniging Nederlands Kalkzandsteen- 

platform eind 2009 een onderzoek gestart om te verkennen 

TRM Recyclingmaterialen toegepast in kalkzandsteen proces
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of en in hoeverre de 0-4 fractie en ook andere reststromen als 

zandvervanger in combinatie met bindmiddelen, vormgevings-

technieken en verhardingsprocessen een alternatief zou kunnen 

zijn. Voor dit onderzoek is maximaal anderhalf jaar uitgetrokken.

Inmiddels is aangetoond dat er productietechnisch gezien 

nauwelijks belemmeringen zijn. De bij wijze van proef door 

Xella De Hazelaar geproduceerde blokken blijken qua sterkte 

niet te verschillen van regulier geproduceerd kalkzandsteen. 

Wel wijkt de kleur wat af. De uit secundaire grondstoffen 

 vervaardigde kimblokken zijn wat donkerder, vertonen hier en 

daar een vlekje. Problematisch hoeft dat niet te zijn. In de 

meeste toepassingen vindt immers afwerking middels een 

stuclaag plaats.

Productieproces kalkzandsteen

Kalk, zand en een kleine hoeveelheid water worden in de 

juiste hoeveelheden gedoseerd en gemengd. In een reactor 

komt dit mengsel in contact met ongebluste kalk, dat met 

water reageert. Vanuit de reactor vindt het mengsel zijn weg 

naar de persen, waar het wordt samengeperst in de gewenste 

vormen (stenen, blokken of elementen). 

De gevormde producten gaan vervolgens in een autoclaaf, 

waarin met stoom (ca 200 ºC) en onder een druk van 15 bar 

een chemische reactie tussen het kalk en de siliciumhoudende 

bestanddelen van het zand optreedt. Door die reactie treedt 

verharding van het product op. Na afkoeling zijn de producten 

gereed voor verwerking. Voor de productie van een ton kalk-

zandsteen is gemiddeld 8 kubieke meter aardgas en 10 kWh 

elektrische energie benodigd.

Gebruiksdoeleinden

Eén van de toekomstige gebruikers van Hibertad zal zorginstel-

ling De Baalderborg zijn, die hier een dagactiviteitencentrum 

(wasserij en assemblage) voor 60 cliënten met een verstande-

lijke beperking start. Daarnaast zal Hibertad hoofdzakelijk als 

demo-project dienen voor duurzaam bouwen. Bij de ontwik-

keling van dit project zijn eveneens de Hogeschool Windesheim 

te Zwolle en de TU Twente betrokken.

De eveneens in dit complex onder te brengen Hibertad  Academie 

moet studenten de gelegenheid bieden het gat te dichten  tussen 

theorie en praktijk wat duurzaam bouwen betreft. 11



BDG Architecten Ingenieurs Zwolle,  
ontwerpen van de asbest denatureringsfabriek

BDG Architecten Ingenieurs Zwolle is een landelijk 

werkzaam architectenbureau. BDG heeft ruime 

 ervaring opgebouwd met het ontwerpen, uitwerken 

en begeleiden van projecten in de gezondheidszorg, 

ouderenhuisvesting, onderwijs, woningbouw, sociaal-

culturele gebouwen, sport en recreatie, alsmede 

 utilitaire projecten zoals kantoorgebouwen en 

 industriële complexen. De projecten betreffen zowel 

nieuwbouw als renovatie, revitalisering en herbestem-

ming. BDG legt het liefst de lat zo hoog mogelijk en 

 realiseert deze ambitie graag met ambitieuze en 

 enthousiaste opdrachtgevers.

Architectuuropvatting

BDG Architecten Ingenieurs Zwolle ontwerpt op het snijvlak 

van architectuur, stedenbouw en landschap. We hanteren een 

onderzoekende ontwerpbenadering en zoeken daarmee naar 

inventieve, duurzame en creatieve oplossingen voor onze 

opgaven. We werken binnen variërende context op verschil-

lende schaalniveaus aan een breed palet van typologieën. We 

staan voor ontwerpen met een subtiele en verfijnde eenvoud. 

Ontwerpen die passen op hun plek en slim georganiseerd zijn. 

Duurzame en tijdloze architectuur die lang meegaat. Binnen 

de continu verschillende randvoorwaarden van het programma, 

de stedenbouwkundige context, de landschappelijke omgeving 

en het programma zoeken wij, samen met de opdrachtgever 

en adviseurs, naar de best passende architectonische oplossing. 
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Dit maakt dat de ontwerpen van BDG niet gekenmerkt worden 

door een voorspelbare architectonische stijl. Onze ontwerpen 

kenmerken zich juist door zorgvuldige vertalingen van de eigen-

heid van onze opdrachtgevers. Waarbij de oplossingen worden 

gevonden op het snijvlak van architectuur, stedenbouw en 

landschap.

Opgave

Nabij de, eveneens door BDG ontworpen afvalverwerking-

centrale van de Rova, op het bedrijven terrein Hessenpoort 

aan de rand van Zwolle is de asbestdenatureringsfabriek van 

Twee “R” Recycling Groep B.V. ontworpen. Het gebouw behuisd 

een uniek proces, waarbij asbest onschadelijk wordt gemaakt. 

Dit schone proces, wat zal bijdragen aan een beter milieu, is 

uitgangspunt geweest voor het ontwerp van het gebouw.

Gezien het schone karakter van het proces is gekozen ook de 

vormgeving zo helder en zuiver mogelijk te maken. De vorm 

van het gebouw is een afgeleide van het logistieke proces. 

Waarbij de verschillende onderdelen zijn ondergebracht binnen 

één herkenbaar gebouw.

Aan voorzijde zijn de kantoren gesitueerd, die zich als repre-

sentatief deel, naar de straat richten. Achter de kantoren 

bevinden zich de laad- en losruimte en de grote opslaghal. De 

volledige lengte van de hal wordt benut voor de oven. De schoor-

steen van deze oven is als duidelijke markering aan de voorzijde 

van het gebouw geplaatst. Het unieke proces zal er toe leiden 

dat geïnteresseerden uit binnen- en buitenland het gebouw 

bezoeken. Deze ‘publieke zone’ is dusdanig  gepositioneerd dat 

vanuit een centraal punt het proces kan worden uitgelegd en 

bekeken zonder dat deze het proces verstoord.

De gevel van het gebouw is wordt gemaakt van stalen gevel-

beplating in een combinatie van drie grijstinten. Het gebouw 

refereert hiermee naar het omliggende herkenbare Hollandse 

landschap. En is zo een uniek gebouw op Hessenpoort. 
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De Drentse Recycling Maatschappij en tegenwoordig 

Gabion maken al jaren gebruik van de diensten van 

 Wigchers Internationaal Transport in Schoonoord. De 

rode wagens met kooiaap zijn zeker in het Noorden van 

het land een bekende verschijning. Ooit begonnen als 

eenmanszaak met paard en wagen en één vrachtauto, 

heeft Wigchers anno 2011 een indrukwekkend wagen-

park en ruim honderd eigen chauffeurs. Planner Dirko 

Schaapman zorgt o.a. voor de wagens die ook voor de 

DRM rijden. PuinRecycling sprak met Louwrens 

 Wigchers, de man die het bedrijf ongekend liet groeien. 

Over ondernemen, de trots van een echt familiebedrijf 

en het unieke brommer- en motormuseum als resultaat 

van een passie voor alles op twee wielen. 

“Een unieke collectie, in heel Europa,” vertelt Louwrens  Wigchers 

trots als hij door de hal loopt waar hij meer dan vijfhonderd 

brommers en motoren heeft gestald. Bijzondere tweewielers 

uit alle windstreken van het continent, inclusief zeldzame 

verzamelobjecten uit de fabrieken van onder meer Solex, Puch, 

Kreidler en Zündapp. Een hobby, zoals Wigchers wel meer 

hobby’s heeft, of beter: passies. De transportondernemer uit 

het Drentse Schoonoord is bijvoorbeeld veel te vinden op het 

TT-circuit in Assen en heeft daar ook een eigen VIP-box.  “Vergis 

je niet: op het circuit is bijna elke dag wel wat te doen. De meeste 

mensen kennen het van dé TT, maar er worden natuurlijk veel 

meer races gereden: ONK, Superbikes, noem maar op.” Als het 

over racen gaat, begint alles te glimmen aan Wigchers. 

 Vanzelfsprekend heeft de 61-jarige Drenth ook zelf een race-

licentie. “Ik reed in een Renault Clio. Niet eens om te racen, 

maar vooral om echt te leren autorijden, om gevoel te krijgen 

voor bochten. Ik heb tijdens die races veel geleerd, ook dat je 

een goede startpositie moet zien te krijgen. Net als in het echte 

leven.” Wigchers neemt zijn klanten regelmatig mee naar het 

circuit. “Doen we ’s ochtends een rondje in ons eigen museum 

en gaan we ’s middags naar Assen. De meeste bedrijven hebben 

een VIP-box bij een voetbalclub, maar ik houd er juist van om 

andere dingen te doen, te verrassen.” Het tekent Wigchers die 

zelf al van alles heeft gedaan. Hij somt op: crossen, off road, 

de Clio’s, maar ook zingen in een koor. “Zingen we Oerend Hard 

van Normaal,” glimlacht Wigchers. “Eigenlijk doe ik alles dat 

het leven een beetje leuk maakt.”

Bietencampagne

Geen misverstand: als het op ondernemen aankomt, is Wigchers 

bloedserieus. Met waardering voor ondernemers die de nek uit 

durven te steken en de zaakjes ‘goed op orde hebben’. “Dat 

Gabion is geweldig opgezet. Kijk, we reden altijd al voor de 

DRM, maar zo’n nieuwe handel is natuurlijk fantastisch.” 

Toch zullen de meeste mensen de rode wagens vooral kennen 

uit de bietencampagne. In die periode rijden de auto’s letterlijk 

af en aan tussen de landerijen naar de verwerkende suiker-

bedrijven. In 1963 had Wigchers drie auto’s voor de campagne. 

“Net voordat de campagne begon, kochten we er twee of drie 

auto’s bij. Elk jaar weer.” Zo groeide het bedrijf in omvang, maar 

Transportondernemer Louwrens Wigchers is anders dan anderen 

Passie voor transport en alles op twee wielen
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de ondernemer keek niet alleen naar kwantiteit. Hij wilde ook 

vooral vernieuwend bezig zijn. “We waren in de jaren zeventig 

één van de eersten met drie-assige trailers en later vier-assig. 

Dat is tegenwoordig al weer achterhaald: nu mag je met de 

bietenwagens weer niet te zwaar zijn en moet je lichte trailers 

hebben: stalen chassis met aluminium bak.”

Auto’s met 47 lampen

Wigchers maakte de trailers zelf, maar daar is het bedrijf inmid-

dels mee gestopt. Eigen constructie werd gewoon te duur. “Bij 

alles moet je je afvragen of het de goede tijd is. In 2008 hebben 

we zestig trekkers verkocht. Dat waren wagens waar nog een 

oude tachograaf met schijf in zat. Die wilde iedereen toen 

 hebben, want dat digitale was helemaal niks. Wij meenden juist 

dat we toch niet zouden ontkomen aan de digitale tachograaf 

en hebben er toen in geïnvesteerd. En twee soorten tachografen 

word je ook niet vrolijk van.” 

Investeren is nog steeds het sleutelwoord bij Wigchers dat 

recentelijk het wagenpark flink heeft uitgebreid met onder 

meer nieuwe volumekippers en tien kooiaaptrailers, zoals die 

ook voor het vervoer van de Gabion-schanskorven worden 

gebruikt. “We investeren alleen in materiaal dat we echt nodig 

hebben. Geen vrachtauto’s met 47 lampen. Nee, we kijken 

hoeveel lampen er verplicht op een auto moeten zitten. Dat 

schaf je aan. Niet meer, niet minder.” Klinkt berekenend, hoe-

wel Wigchers wel degelijk de ‘romantiek’ ziet in het transport. 

“Ik herinner mij dat ik in de Verenigde Staten auto’s zag met 

een neus. Die dingen zijn vreselijk onpraktisch. Als je gaat 

rekenen, moet je niet zo’n wagen kopen. Zoiets koop je omdat 

je het mooi vindt, vanuit je hart.”

Ondernemersbloed

Met honderd eigen chauffeurs, een indrukkwekkend wagenpark 

en eigen ontwikkeld vastgoed in Schoonoord, Hoogeveen,  

Ter Apel, Emmen en Coevorden, is Wigchers Internationaal 

Transport één van de grotere ondernemingen in Zuidoost-

Drenthe. Louwrens Wigchers en zijn vrouw Willy hebben het 

allemaal met de handen opgebouwd. Sinds 2008 zijn ze  officieel 

geen eigenaar meer van het transportbedrijf: dochter Hedy en 

zoon Jaap namen in dat jaar het roer over. Ook daar was de tijd 

rijp voor, stelt Wigchers zelf. “Het was midden in de crisis, maar 
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die bood ook kansen. Wij wilden graag van het bedrijf af, de 

kinderen wilden het wel voortzetten. Dan ga je praten met alle 

belanghebbenden en maak je goede afspraken. Die hebben we 

nu. De kinderen runnen de zaak, mijn vrouw en ik kijken mee.” 

Al blijft het ondernemersbloed altijd kruipen. “Ik las ergens dat 

de banden duurder gaan worden. Vorige week heb ik nog 350 

banden gekocht voor een goede prijs.”

 

Hij is trots op zijn kinderen, zoals dat hoort in een echt familie-

bedrijf. Zoals ‘pa’ trots zou zijn geweest. Jaap Wigchers stichtte 

in 1942 de eenmanszaak die tegenwoordig officieel Wigchers 

Internationaal Transport heet. Jaap reed aanvankelijk met paard 

en wagen en één vrachtauto. Wigchers: “We hadden 22 auto’s 

toen pa overleed. Kort daarop namen we Rengers over met  

20 auto’s. Soms wens je dat hij het allemaal nog mee had  kunnen 

maken.”  Maar Jaap leeft in alles voort, ook in de voorliefde 

voor de tweewielers. Niet gek. Jaap reed in 1938 de TT, naast 

de illustere ‘Tijger van Borculo’, Drikus Veer. Veer viel uit tijdens 

die race, Jaap finishte wel. Dat het bedrijf in Schoonoord anno 

2011 een heus museum herbergt voor alle soorten tweewielers, 

is dus eigenlijk de erfenis van Jaap.

En die ene, fraai gerestaureerde NSU R80 die achter in de 

Kreidler-loods staat? Die heeft Louwrens Wigchers net verkocht. 

Het was er tijd voor.  

>>
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