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Innovatie en duurzaamheid lopen als een rode draad 

door de geschiedenis van v.d.Bosch Beton in Almelo. 

De onderneming is al vanaf medio jaren negentig 

bezig om duurzame alternatieven voor grondstoffen 

te vinden voor haar producten: tegels, trottoir-

banden, bermverharding en stenen. RMA levert 

inmiddels een dikke tienduizend ton aan 

betongranulaat. De ambitie gaat veel verder. 

“Ik noem het af en toe nog steeds AMHA, de oude naam.” Niet 

zo gek: pas in 2000 werd AMHA overgenomen door de RMA, 

onderdeel van de Twee “R” Recycling Groep. Bedrijfsleider Erik 

Janssen begon in 1994 bij het bedrijf. Zo lang doet v.d. Bosch 

Beton ook al zaken met de RMA. Belangrijk is dat de samen-

werking tussen de bedrijven doorgaat. Daarom tekenden vorig 

jaar de twee ondernemingen daartoe een intentieverklaring 

waarin de ambitie duidelijk is neergelegd: de totale behoefte 

van v.d. Bosch Beton aan betongranulaat is zo’n twintigduizend 

ton en de RMA wil dat gaan leveren op termijn. Dit jaar is het 

in elk geval al meer dan tienduizend ton, zo heeft Janssen 

berekend. 

De twee ondernemingen passen gewoon goed bij elkaar,  

vooral omdat ze de visie op het gebied van duurzaamheid  

delen. Daar is v.d. Bosch Beton al sinds de jaren negentig mee 

bezig. “Dat begon eigenlijk met ECOTON®, korrelmix 4-12,” 

vertelt Janssen. Dat was een revolutionair product. Van de 

Bosch Beton is er toen al in geslaagd om op basis van gebroken 

puin bestratingsmaterialen te produceren die voldeden aan  

de strenge eisen van de KOMO certificatie. Om het extra onder 

de aandacht te brengen heeft hiervoor jarenlang een slogan 

op de zijkanten van onze vrachtwagens gestaan: ECOTON 

“Steen met een verleden, gemaakt voor de toekomst”. Een 

aantal gemeenten hebben ons daarbij erg geholpen zoals de 

gemeente Eibergen die jarenlang alleen maar ECOTON® 

producten afnam.

Mondjesmaat

De twee ondernemingen passen gewoon goed bij elkaar, vooral 

omdat ze de visie op het gebied van duurzaamheid delen. Daar 

is v.d. Bosch Beton al sinds de jaren negentig mee bezig. “Dat 

begon eigenlijk met ECOTON®, korrelmix 4-12,” vertelt Janssen. 

Dat was een revolutionair product. Van de Bosch Beton is er 

toen al in geslaagd om op basis van gebroken puin bestratings-

materialen te produceren die voldeden aan de strenge eisen 

van de KOMO certificatie. Om het extra onder de aandacht te 
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Erik Janssen

brengen heeft hiervoor jarenlang een slogan op de zijkanten 

van onze vrachtwagens gestaan: ECOTON “Steen met een 

verleden, gemaakt voor de toekomst”. Een aantal gemeenten 

hebben ons daarbij erg geholpen zoals de gemeente Eibergen 

die jarenlang alleen maar ECOTON® producten afnam.

CO2-uitstoot

Toch is Janssen wel optimistisch over het komende jaar : “Zeker 

omdat v.d. Bosch Beton een paar mooie, nieuwe producten 

heeft. Een voorbeeld daarvan is Reduton®. Ook dat product is 

gemaakt met duurzaamheid als principe. “Reduton® is cementloos 

beton. We zijn de eerste in Nederland, op beton-waren gebied, 

die dit produceert. De installatie is nu klaar, dus we kunnen nu 

echt opschalen in productie. Hierin zijn we samen opgetrokken 

met Sqape: zij hadden de technologie in huis om cement te 

vervangen door een alternatief product. Wereldwijd is de 

cementindustrie verantwoordelijk voor ca. 8 procent van de 

totale CO2-uitstoot. Door het cement te vervangen krijg je 

dus een veel milieuvriendelijker product. Daarmee denken we 

een stuk vervangingsmarkt te pakken, maar we hopen natuurlijk 

ook dat er nieuwe markten mee worden aangeboord. Gemeentes 

zijn hierin zeker geïnteresseerd. We zien een duurzaamheidseis 

steeds vaker in de bestekken.”

Komt bij, dat klanten ook echt zekerheid willen over de afkomst 

van een product. "Je ziet steeds meer soorten grindvervangers 

op de markt komen. AVI-Bodemas of beter gezegd AEC-granulaten 

zijn hiervan een voorbeeld. Enkele van onze collega-fabrikanten 

werken daar al mee. Wij als v.d. Bosch Beton zijn er sceptisch 

over maar mogelijk moet je over een tijdje daarin wel mee. 

Indien de prijs een stuk lager is dan die van beton-granulaat en 

kwalitatief gelijk of vergelijkbaar kun je het als bedrijf soms 

niet meer tegenhouden. Vooralsnog is het in onze ogen van 

duidelijk mindere kwaliteit maar ook de Twee “R” Groep zal 

hierin de ontwikkelingen nauw moeten volgen.

Het bedrijf gaf in 2014 ter gelegenheid van het honderd- 

jarig bestaan een fraai boek uit met de geschiedenis van v.d. 

Bosch Beton. Dat boek ademt vernieuwing uit door die honderd 

jaren heen. Vernieuwing en samenwerking. Een ander recent 

voorbeeld is de samenwerking met grondstoffenproducent 

Rotim, ingenieursbureau Tauw en vezelfabrikant Ten Cate. Met 

die bedrijven ontwikkelde v.d. Bosch AquaBASE, een totaal- 

oplossing voor het beheer van hemelwater. AquaBASE  

bestaat uit een speciaal doek dat door Ten Cate wordt geleverd 

en een waterpasserende steen met een voeg van 4 mm. Met 

AquaBASE wordt regenwater, na buffering onder het weg- 

dek, direct de grond in geleid in plaats van het riool te belasten: 

op die manier wordt wateroverlast door korte, maar hevige  

buien beperkt. Een prachtig resultaat van een langdurige samen-

werking. Het zit in het DNA van v.d. Bosch Beton. “We zijn niet 

de grootste, ook niet in de regio. Dan moet je blijven innoveren 

en zorgen dat klanten jou blijven zien.” 
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Wim Ekkelenkamp neemt DRM Emmen  
mee in passie voor upcycling 

Wim Ekkelenkamp DRM bedrijfsleider

Hij was toe aan een nieuwe uitdaging.  

Wim Ekkelenkamp was sinds 2007 bedrijfsleider bij  

de TRM in Hengelo, maar in februari van dit jaar 

maakte hij de overstap naar de DRM in Emmen.  

"Ik was echt toe aan verandering."

Vanuit mijn woonplaats Den Ham maakt het wat betreft afstand 

niet veel uit of ik naar Hengelo rijd of naar Emmen, maar hier 

kan ik echt weer helpen iets op te bouwen.” Dat laatste vergt 

een nadere uitleg. “In Hengelo heb ik de hele transitie mee-

gemaakt. Toen ik in 2007 bij de TRM kwam, was er sprake van 

dat de locatie zou verhuizen. Dat is om diverse redenen  

afgeketst. Er was tot die tijd om begrijpelijke redenen nauwelijks 

nog geïnvesteerd in de huidige locatie. Directie van Twee “R” 

Recycling besloot vervolgens om het terrein aan de Onyxstraat 

aan te pakken, inclusief een nieuwe moderne brekerinstallatie, 

andere werkmethoden en met meer focus op kwaliteits-

verbetering en de productie van grindvervangers voor de 

betonindustrie. Deze ervaringen neem ik uiteraard mee naar 

de DRM in Emmen.

Filosofie en visie

Voor de duidelijkheid: de DRM is een fantastisch bedrijf, maar 

er valt ook een hoop te verbeteren. Die uitdaging is Ekkelenkamp 

aangegaan. Daarnaast heeft hij de opdracht gekregen om de 

kwaliteit van grindvervangers op alle locaties van Twee “R” 

Recycling te verbeteren. De lijst met innovatie projecten waaraan 

hij werkt, is schier oneindig. “Ik zat 25 jaar in de betonwaren-

industrie, ben opgegroeid met de productie met betonklinkers 

en (sier)bestratingen en heb op die manier veel kennis opgebouwd 

van beton. Ik weet welke problemen en issues in die branche 

spelen. De filosofie van ons bedrijf is dat we naar upcycling in 

plaats van recycling of downcycling streven. Steenachtige  

bouw en sloop afval zijn voor ons basismaterialen die door ons 

tot prachtige duurzame grondstoffen voor de betonwaren cq 

betonmortelindustrie en andere civieltechnische toepassingen 

worden verwerkt. 

Vooralsnog ligt de focus bij DRM in Emmen op het optimaliseren 

en verbeteren van de productiemethoden en middelen op die 

locatie. Daarbij komt de techneut in Ekkelenkamp naar  

boven. “Ik ben begonnen met op de werkvloer meelopen. Je 

wilt met eigen ogen zien wat er allemaal gebeurt en hoe er 

wordt gewerkt, voordat je zaken gaat aanpakken. Waar zitten  

eventuele knelpunten? In een klein team van mensen is het 

belangrijk dat je niet bang bent om mee aan te pakken. Hierdoor 

krijg je snel inzicht in de situatie. In een team van mensen is 

iedereen een belangrijke schakel in het veranderingsproces.”

Na een tijdje had de nieuwe bedrijfsleider een goed beeld.  

“Er moest meer aandacht komen voor de kwaliteit van het 

product. Daar staat dit bedrijf voor. Ik ben gaan praten met de 

mensen, wilde weten of ze zelf ideeën hadden om zaken te 

verbeteren. Je kunt niet vanuit het niets zomaar veranderingen 

opleggen, mensen moeten erbij betrokken worden en de 

veranderingen dragen. Daarbij vind ik het heel belangrijk om 

met hen te kunnen sparren. Ik heb weerwoord nodig. In Emmen 

hebben wij een prachtige club mensen die echt honderd  

procent bereid zijn om aan te pakken. Ze komen met eigen 

initiatieven en dat is geweldig.”

 

Betaalbare prijs

Emmen lonkte al een tijdje. “Ik heb het altijd al een mooi bedrijf 

gevonden. De DRM heeft ontzettend veel mogelijkheden, juist 

omdat het zo groot is. Je kunt hier veel materialen gescheiden 

opslaan.” Het grote verschil met Hengelo is dat op die locatie 

veel met nieuw materieel wordt gewerkt. Bij de DRM worden 

de verbeteringen doorgevoerd op basis van bestaand materieel. 

Mooi voorbeeld daarvan is de nieuwe wasinstallatie voor 

betongranulaten. “We hebben een bestaande machine ergens 

voor een betaalbare prijs op de kop getikt en vervolgens ben ik 

na overleg met onze mensen gaan zitten tekenen. Hoe wilden 

we de machine nu precies hebben?” Daarin zijn de opgedane 

ervaringen bij TRM meegenomen. Ekkelenkamp toont een 

eenvoudige schets op zijn pc. “Met dat schetsje zijn we naar 

lokale bedrijven gestapt: we hebben in Emmen bedrijven genoeg 

die dit kunnen maken. Zo hebben we die wasinstallatie met 

hulp van eigen mensen en lokale partijen volledig omgebouwd 

en aangepast, precies volgens onze specificaties.” Inmiddels 

staat ook bij RMV in Veendam een vergelijkbare installatie. 
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Ook de breker- en de menginstallatie werd aangepakt. De meng-

installatie was nog voorzien van een oud besturingssysteem. 

“Daar hebben we nu het nieuwste van het nieuwste, zodat je 

veel secuurder kunt mengen. Dan kun je een beter product 

afleveren en de klant dus beter bedienen.” De brekerinstallatie 

werd verbeterd door nieuwe magneten te plaatsen die het 

materiaal nog beter van ijzer ontdoen. Klinkt allemaal heel 

voortvarend, al maakt de bedrijfsleider direct een kanttekening. 

“We hebben nu een klein gedeelte gedaan van alles dat we 

hebben gepland. Dat geldt zeker voor de infrastructuur. We 

hebben de waterafvoer al verbeterd, maar het is echt nog maar 

een begin.”

Asbest

Wim Ekkelenkamp kan uren vertellen over zijn passie, want dat 

is zijn werk. Hij wil innoveren. Met materialen waar je niet 

automatisch aan denkt als het gaat om verwerking in beton en 

andere toepassingen. Asbest bijvoorbeeld. De directie van de 

Twee “R” Recycling Groep was bij zijn aantreden al druk bezig 

met de ontwikkeling van een asbestdenatureringsfabriek. Hij 

haalt een zakje met grijze brokken tevoorschijn: gedenatureerd 

asbest. “Hoe kun je van dit spul nu een nieuw product maken? 

Je moet buiten de kaders denken: zo’n asbestplaat bestaat voor 

90 tot 95 procent uit cement en voor vijf tot tien procent uit 

die asbest vezels. Tijdens het vernietigingsproces worden  

goede herbruikbare grondstoffen gevormd die voor velerlei 

duurzame toepassingen geschikt zijn. Omdat innovatie één van 

de speerpunten van ons bedrijf is en dit ook in mijn DNA zit  

ben ik bij vele innovatieve projecten betrokken.

Zo noemt Ekkelenkamp achtereenvolgens diverse projecten op. 

Bij TRM in Hengelo wordt op dit moment een zeer innovatie, 

vooruitstrevende kleurscheidingsinstallatie voor puin gebouwd 

waaraan hij heeft mogen meewerken. Of het verbeteren van 

bodemassen, een restproduct bij de verbranding van ons 

huisvuil. Of het thermisch ontleden van beton zodat je het 

oorspronkelijke materiaal kunt terugwinnen. Mijn functie is 

zeer gevarieerd. Zo zit ik de ene dag aan tafel bij een kennis-

instituut als bijv. TNO en de andere dag sta ik aan de sorteer-

band omdat een collega ziek is. 

Ik heb dus een erg afwisselende en leuke baan.”
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Als klant van Twee “R” Recyclinggroep wilt u kunnen 

vertrouwen op een constante kwaliteit van de 

geleverde producten. Sterker: daar moet u op 

kunnen vertrouwen.

Twee “R” Recyclinggroep besteedt daarom niet alleen veel 

aandacht aan de kwaliteit zelf, maar ook aan de noodzakelijke 

certificeringen van de producten. Zo’n certificaat is immers de 

borg, een garantie dat wij ons werk goed hebben gedaan en 

dat u het product optimaal kunt verwerken. 

Het belangrijkste certificaat is het CE-keurmerk. Dat is voor alle 

Europese landen gelijk. Vanuit CE-normering moet een produ-

cent per levering een prestatieverklaring meeleveren. Daar 

zitten een paar mitsen en maren aan. Zo’n verklaring kan per 

levering verschillend zijn. De klant moet dus veel meer zelf 

controleren of de producent echt heeft geleverd volgens die 

productverklaring. CE zegt daarbij niets over het feit of een 

product wel geschikt is voor een bepaalde toepassing. Er vindt 

ook geen externe controle plaats op CE-normering: het komt 

aan op de vertrouwensrelatie tussen klant en leverancier. 

CE vormt als zodanig dus geen enkele garantie op een kwalita-

tief, goed product. 

Twee “R” Recycling vindt het echter heel belangrijk dat u als 

klant echt krijgt wat u nodig heeft. Om die reden omarmt Twee 

“R” de FPC-normering: Factory Production Control of, in goed 

Nederlands, Fabrieks Productie Beheersing. FPC gaat een stap 

verder dan CE, is eigenlijk de concrete invulling van CE. 

Met een FPC-certificaat kan een producent aantonen aan de 

eisen te voldoen en vervolgens de CE-markering aanbrengen 

op de producten. Alle eisen moeten uitvoering zijn vastgelegd. 

De grote vraag is: wie controleert dat? Bij CE ligt die verant-

woordelijkheid eigenlijk volledig bij de klant, binnen FPC is dat 

anders geregeld afhankelijk van het FPC-niveau. Twee “R” 

hanteert FPC 2+. Volgens KAM-coördinator Jan Reuvekamp is 

dat uniek in de branche. "FPC 4 is gebruikelijk in Nederland, 

daarbij krijg je alleen een verklaring van de fabrikant zelf.” 

Reuvekamp windt er geen doekjes om: dat is toch een beetje 

‘wij van wc-eend, adviseren wc-eend’. Bij 2+ is daar geen 

sprake meer van. Op dat niveau vindt er wèl een externe 

controle plaats en kijkt een derde partij of de productie conform 

de specificaties is uitgevoerd. “Met FPC 2+ heb je een verklaring 

in handen die niet door ons is opgesteld, maar door een 

controlerende instantie. Die stelt een auditrapport op en pas 

daarna krijg je het certificaat. Dat wordt ook elk jaar opnieuw 

bekeken.” Zo blijft Twee “R” zich inspannen om kwaliteit te 

leveren én blijvend te waarborgen voor haar klanten. 

Twee “R” Recycling Groep uniek met 
FPC 2+ in kwaliteitsnormering

CE-markering op bouwproducten
        Verordening (EU) nr. 305/2011

OVERZICHT VAN HET GEBRUIK VAN LOGO’S VOOR RECYCLINGMATERIALEN  

Versie 28-1-2016 

Product (CPR)*) 
Construction Products 
Regulation  

Regeling bodemkwaliteit  KOMO 
(alleen certificaten afgegeven na 
1-1-2015) 

Meng-, Beton- en  
Asfaltgranulaat 0/31,5 en 
0/16 voor toepassing in 
GWW werken 

 CE-merk op afleverbon 
 CE-verklaring bij elke levering (niet per 

vracht) met verwijzing naar EN-13242, de 
DoP en minimaal 1 essentiële eigenschap 

 DoP op de website 

NL BSB-woord- of -beeldmerk vermelden 
op de afleverbon met verwijzing naar 
het juiste certificaatnummer (NL BSB-
certificaat) op de afleverbon. 
Certificaat meegeven per levering (niet 
per vracht) of vermelden op de website 

KOMO-woord- of -beeldmerk met verwijzing 
naar het juiste certificaatnummer (KOMO-
certificaat) op de afleverbon. 
Certificaat meegeven per levering (niet per 
vracht) of vermelden op de website 

Hydraulisch meng- en 
betongranulaat 0/22 en 
0/45 voor toepassing in 
GWW werken 

N.v.t. (mengsel) NL BSB-woord- of -beeldmerk vermelden 
op de afleverbon met verwijzing naar 
het juiste certificaatnummer (NL BSB-
certificaat) op de afleverbon. 
Certificaat meegeven per levering (niet 
per vracht) of vermelden op de website 

KOMO-woord- of -beeldmerk met verwijzing 
naar het juiste certificaatnummer (KOMO-
certificaat) op de afleverbon. 
Certificaat meegeven per levering (niet per 
vracht) of vermelden op de website 

Menggranulaat 4/32, fijn 
granulaat, grof granulaat 
voor toepassing in GWW 
werken 

 CE-merk op afleverbon 
 CE-verklaring bij elke levering (niet per 

vracht) met verwijzing naar EN-13242, de 
DoP en minimaal 1 essentiële eigenschap 

 DoP op de website 

NL BSB-woord- of -beeldmerk vermelden 
op de afleverbon met verwijzing naar 
het juiste certificaatnummer (NL BSB-
certificaat) op de afleverbon. 
Certificaat meegeven per levering (niet 
per vracht) of vermelden op de website 

N.v.t. 

Betongranulaat als 
toeslagmateriaal voor 
beton (alle fracties) 

 CE-merk op afleverbon 
 CE-verklaring bij elke levering (niet per 

vracht) met verwijzing naar EN-12620, de 
DoP en minimaal 1 essentiële eigenschap 

 DoP op de website 

N.v.t. KOMO-woord- of -beeldmerk met verwijzing 
naar het juiste certificaatnummer (KOMO-
certificaat) op de afleverbon. Certificaat 
meegeven per levering (niet per vracht) of 
vermelden op de website.  

*) Voldoen aan de CPR is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de producent. Er is geen certificaat van toepassing. Een aantal afnemers vraagt wel een zogenaamd FPC-
certificaat (AVCP 2+) waaruit blijkt dat het kwaliteitssysteem van de producent voldoet aan de EN 13242 of 12620. SGS INTRON Certificatie kan deze certificering voor u 
verzorgen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Marco de Kok (06-51 00 59 73) of Erik Hoven (06-53 78 25 58). 

Daarnaast mag voor alle producten die onder een SGS-productcertificaat vallen het SGS merk voor productcertificatie worden gebruikt.  

Voor een volledig overzicht, zie het SGS INTRON Reglement en richtlijnen certificatiemerken. 
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Een nieuwe koers, 
een nieuwe website

Enkele jaren geleden hebben wij besloten om een andere, nieuwe 

koers te gaan varen met ons bedrijf. Onze bedrijven zijn de 

nieuwe groeves voor de bouwindustrie.

Omdat deze keus steeds meer vorm krijgt, we produceren 

immers steeds meer grind- en zandvervangers, vonden wij dat 

het ook tijd werd voor een nieuwe website.

Deze nieuwe website sluit veel meer aan op onze nieuwe koers.

De nieuwe website is modern, fris qua uitstraling en is klaar voor 

de toekomst.

Zo is deze nu ook volledig geschikt voor tablet en smartphone.

Onze nieuwe website is sinds 1 december jl. “in de lucht”.

Neem gerust een kijkje op: www.puinrecycling.nl.

Wereldprimeur bij de 
Twentse Recycling Maatschappij een feit!

In de vorige uitgave van ons blad “PuinRecycling” 

schreef ik al dat we bij de TRM zouden gaan investeren 

in de aller modernste scheidingstechniek. Het gaat 

hier om een scheidingstechniek welke door middel van 

2 hoge resolutiecamera’s het mengpuin op basis van 

kleur herkent en vervolgens met luchttechniek de 

gewenste materialen uit de stroom “schiet”.

Deze Pro Secondary COLOR DUAL installatie is voorzien van 

2 zogenaamde “High precision COLOR CCD camera’s”. Deze 

zijn aangesloten op een computersysteem welke er weer voor 

zorgt dat de beton herkent wordt en uiteindelijk verwijderd 

wordt uit de stroom mengpuin.

Hieronder enkele gegevens over dit systeem:

•  De software is in staat max. 50.000 delen per seconde te 

analyseren/verwerken.

•  De ventielen zijn in staat om max. 10.000 delen/seconde uit 

te schieten.

•  Camera heeft een pixelgrootte van 0,6 mm en kan tot 4000 

beelden per seconde opnemen.

•  192 ventielen verbouwd (welke in tegenstelling tot andere 

systemen allemaal afzonderlijk worden aangestuurd in plaats 

van 1:2).

•  Maximale capaciteit van het systeem tot 100 ton/uur met 

gedefinieerde fractiegroottes.

•  TOMRA heeft speciaal voor dit systeem een nieuwe belich-

tingstechniek ontwikkeld waardoor men als enige in staat is 

de reflectie tot een minimum te beperken en hiermee kunnen 

wij ook zeer efficiënt donkere en zwarte delen uitsorteren.

Begin september zijn we begonnen met het storten van de 

nieuwe betonvloer met daarin opgenomen de ankers voor 

de staalconstructie.

Daarna is de staalconstructie opgesteld en zijn we begonnen 

met het opbouwen van het benodigde constructiewerk ten 

behoeve van de TOMRA scheidingsinstallatie.

Vlak voordat we de dak beplating hebben gemonteerd is de 

scheidingsinstallatie in de hal getakeld en op het constructie-

werk geplaats. Vervolgens is de hal wind en waterdicht gemaakt.
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In de maand oktober is alle benodigde bekabeling gemonteerd, 

het besturingsprogramma van de scheidingsinstallatie geplaatst 

en samengevoegd met het besturingsprogramma van de breek-

installatie en zijn de zeef- en wasinstallatie met de daarbij 

behorende aan- en afvoerbanden geplaats. 

Daarna is de breekinstallatie stopgezet om zodoende de uit-

breiding te kunnen samenvoegen met de bestaande installatie.

Omdat ondertussen wel de verkoop van onze granulaten 

doorliep en ook omdat er veel meer granulaten werden afge-

haald dan vooraf door ons was geprognotiseerd (zijn we uiter-

aard wel blij mee) hebben we in de maand november eerst 

weer onze voorraad gebroken puin en onze voorraad grind- en 

zandvervangers moeten aanvullen.

Dit betekende dat we pas in december zijn gestart met het 

proefdraaien en inregelen van de nieuwe installatie.

Op moment van schrijven van dit artikel is er dus nog niet 

proef gedraaid, maar op het moment dat u dit leest zijn de 

eerste proefruns gedraaid.

Vanaf januari 2017 zal de nieuwe scheidingsinstallatie volop 

meedraaien en is de wereldprimeur echt een feit.

Op de pagina’s hiernaast ziet u een fotoreportage van de bouw.

Jan Schuttenbeld
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Jeroen Brinks

Je hoort het meteen: de nieuwe bedrijfsleider van  

de TRM in Hengelo komt niet uit Twente. De 

Amsterdamse tongval verraadt de komaf. “Almere, 

daar woon ik ook nog steeds.” Nog wel, want 

uiteindelijk is het wel de bedoeling dat Brinks een stek 

zoekt in het oosten van het land. Nu rijdt hij nog 

dagelijks heen en weer tussen Almere en Hengelo.  

“Er zijn hier genoeg mensen die mij in een dwangbuisje 

zouden willen stoppen omdat ik dat doe,” lacht Brinks. 

Maar hij heeft de dagelijkse rit over voor de baan 

waarin hij zich gelukkig voelt. 

De 42-jarige kersverse bedrijfsleider binnen de Twee “R” Recycling 

Groep heeft al een indrukwekkende carrière opgebouwd. Vanaf 

zijn zeventiende zit Brinks ‘in het puin’: over deze branche hoef 

je hem niks te vertellen. Vertellen, dat doet hij wel. “Op mijn 

zeventiende ben ik als leerling shovelmachinist begonnen bij 

een recyclingbedrijf in Almere. Dat heb ik zien groeien van één 

tot zeven hectare. Moet je je voorstellen: toen ik begon lagen 

er vier bultjes puin, op mijn laatste dag was dat een enorm 

terrein met grondbank, een mobiele breker en betoncentrale. 

Ik ben daar begonnen op de shovel, ik ging weg als bedrijfsleider.”

Daarna werkte Brinks voor diverse bedrijven binnen de branche: 

ondermeer bij Beelen en de gemeente Almere en PARO in 

Amsterdam. De volgende halte was Twee “R” Recycling. “Ik 

had het gevoel dat mijn CV voor 95 procent paste bij het profiel 

van de bedrijfsleider die ze hier zochten,” vertelt Brinks. “Dat 

is uitgekomen. Dit bedrijf past bij mij en andersom. Deze 

onderneming kijkt eerst naar de kwaliteit van het product. 

Kunnen we het maken? Pas daarna komt de kwantiteit. Het is 

super om in zo’n omgeving te werken. Bovendien is het een 

heel sociaal bedrijf. Als ik hier tot ’s avonds laat moet zijn en 

de volgende ochtend vroeg, dan krijg ik geen toestemming om 

terug naar Almere te rijden. Dan overnacht je hier maar. Dat 

tekent deze onderneming.” Om kort te gaan: het klikt tussen 

Brinks en Twee “R”. “En als het klikt, moet je het doen.”

Bloedfanatiek

Het klikt, terwijl de mentaliteit toch echt verschilt van de 

‘Amsterdamse’. “Ze nemen hier de dingen zoals ze zijn. Dat is 

echt anders. Kun je iets niet veranderen, accepteer het dan zoals 

het is. Kun je het wel veranderen? Doe dat dan. Dat doen ze 

stilzwijgend. Ze doen het gewoon. De mentaliteit in de Randstad 

is veel directer, we hebben het hart voorop de tong liggen.“ 

Over zijn ambities bij de TRM is Brinks heel helder. Opvallend 

genoeg liggen die ambities niet op een persoonlijk vlak. “Mijn 

ambitie is om de kwaliteit te waarborgen en waar mogelijk de 

productie te vergroten. Maar dat laatste mag nooit ten koste 

gaan van die kwaliteit. Daar staat Twee “R” voor en dat wil ik 

vasthouden. We zijn op dit moment bezig met uitbreiding van 

de installatie bij TRM zodat we meer betonpuin kunnen  

genereren. De markt vraagt om bepaalde producten, het is aan 

ons om ervoor te zorgen dat die producten voldoende op 

voorraad zijn en aan alle gestelde eisen voldoen.”

Jeroen Brinks: thuis in Twente
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Rust

De productie optimaliseren binnen de mogelijkheden: daar 

staat Brinks voor als bedrijfsleider. Natuurlijk streeft hij naar 

efficiency en naar maximale productie, dat is zijn verant-

woordelijkheid. “Volgens sommige collega’s ben ik daarin 

bloedfanatiek. Ik wil het maximaal haalbare. Als een breker 

2500 ton per dag kan draaien en je kunt op die manier op 

donderdagavond de installatie al stilleggen omdat je de 

productie hebt gehaald, waarom zou je dat niet doen? Dat 

scheelt je tien procent in energie op jaarbasis. Dat vind ik  

mooie uitdagingen.” En persoonlijke ambities? “Ik heb altijd 

goede kansen gehad om door te groeien. Ik zeg nooit nee. Dat 

is meteen ook een valkuil. Maar mijn persoonlijke ambitie is 

toch om gewoon lekker aan het werk te zijn en die dingen doen 

waar ik goed in ben.”

Hectisch? Nee, Brinks ervaart zijn nieuwe job niet als hectisch. 

“De druk die ik voel is de druk die ik mijzelf opleg.” Thuis komt 

hij volledig tot rust. Brinks woont samen en heeft twee zoons: 

een uit een eerder huwelijk en de zoon van zijn huidige partner. 

“De zondag is echt voor ons, dat is onze dag. De telefoons staan 

nog net niet uit, maar verder is dat een dag die in het teken staat 

van rust. We kijken voetbal of naar Max Verstappen, daarna ga 

ik lekker de keuken in. Ik vind dat heerlijk.” Voetbal? Ajax 

natuurlijk. En nu dus in Twente. Met een brede glimlach: “Ik ben 

hier een vreemde eend in de bijt, maar ik voel mij wel heel erg 

op mijn plek. Dit is echt een lot uit de loterij.”  

Na langdurig overleg met de gemeente Groningen  

zijn we het afgelopen voorjaar eindelijk met elkaar 

eens geworden en kregen we toestemming om onze 

locatie aan de Gideonweg in Groningen uit te 

breidden.Omdat het terrein, waarop de bedoelde 

uitbreiding zou gaan plaats vinden, een voormalig 

stortlocatie is, moesten we nog eerst met de afdeling 

Milieu en Bodemsaneringen van de gemeente 

Groningen in conclaaf.

Dit heeft er uiteindelijk toe geleidt dat we een deel van de 

bovenlaag moesten saneren en weer een schone leeflaag 

moesten aanbrengen. Vervolgens is op deze nieuwe, schone 

leeflaag een nieuwe afdeklaag aangebracht. 

Op deze afdeklaag hebben wij vervolgens onze nieuwe depots 

ingericht. Wij kunnen nu, dankzij deze uitbreiding van een kleine 

4000 m2, onze grind- en zandvervangers goed gescheiden en 

schoon opslaan en zo de betonindustrie in Groningen nog beter 

voorzien van schone, hoogwaardige grondstoffen. Omdat we 

toch al bezig waren met het terrein hebben we ook maar gelijk 

de entree van het terrein aangepakt. Er zijn nieuwe parkeer-

plaatsen gerealiseerd en de verharding rondom de weegbrug 

is vernieuwd en voorzien van een beter afwateringssysteem.

Uitbreiding Recycling Maatschappij 
Groningen, eindelijk!

11



Onbekend voorwerp

Karen van Weerden, 
het opgeruimde 
gezicht van Recycling 
Maatschappij Veendam

Op vrijdag 8 juli zijn Anton Reef en Jan Schuttenbeld op bezoek 

geweest bij huize van Weerden aan de Langeleegte in Veendam.

Daar hebben we samen met partner Jos stil gestaan bij het feit 

dat Karen 12,5 jaar geleden, om precies te zijn, op 2 januari 2004 

bij de RMV in dienst is getreden. Karen is, in een duo baan met 

Marlies Kor, het gezicht van de RMV aan de weegbrug. Ze is zeer 

flexibel ingesteld en daarom is een dagje weegbrug bij de DRM 

in Emmen of een dagje RMG in Groningen geen probleem voor 

haar. Karen is de stille kracht bij de RMV, administratief multi 

inzetbaar en altijd opgeruimd en vrolijk. Wij zijn nog steeds heel 

blij dat wij Karen 12,5 jaar geleden binnen hebben kunnen halen 

bij de RMV.

Karen, nogmaals proficiat en op naar de 25 jaar.

Jan Schuttenbeld en Karen van Weerden

Colofon

Redactie: 
Jan Schuttenbeld, Frans Smellink en Jeroen Mulder

Fotografie: 
Jan Schuttenbeld, Frans Smellink en Jeroen Mulder

Drukwerk: 
Lulof, experts in gedrukte communicatie, Almelo

Vormgeving en lay-out: 
Morskieft Ontwerpers van Visuele Identiteit, Enter 

Wilt u reageren op de artikelen in deze uitgave of wilt u dit blad ook 
 ontvangen, bel dan even met Marion Roolvink of Saskia van Hierden 
074 - 255 80 10 of mail naar: info@tweerrecyclinggroep.eu

 Twee “R” Recycling Groep
 Welbergweg 71, 7556 PE Hengelo

 tel.:  074 - 255 80 10
 fax:  074 - 255 80 19
 e-mail: info@tweerrecyclinggroep.eu

Buitenhaven Oostzijde 12, 7604 PJ Almelo
tel.:  0546-58 15 55, fax: 0546-58 15 59
e-mail:  rma@puinrecycling.nl

Onyxstraat 20, 7554 TP Hengelo (OV)
tel.:  074-243 26 57, fax: 074-242 54 60
e-mail:  trm@puinrecycling.nl

B. Diasstraat 10, 7825 VN Emmen
tel.:  0591-63 00 33, fax: 0591-63 17 78
e-mail:  drm@puinrecycling.nl

Steenweg 6, 7604 PX Almelo
tel.:  0546-58 15 55, fax: 0546-58 15 59
e-mail:  rma@puinrecycling.nl

Welbergweg 71, 7556 PE Hengelo
tel.:  074-255 80 10, fax: 074-255 80 19
e-mail:  mpn@puinrecycling.nl

Bartholomeus Diasstraat 10, Postbus 2006, 7801 CA Emmen
tel.: 0591-63 46 06, fax: 0591-63 17 78
e-mail: info@gabion-schanskorven.nl 

Asbest Denaturering 
Zwolle BV

Gideonweg 10, 9723 BM Groningen
tel.:  050-318 28 18, fax: 050-318 33 87
e-mail:  rmg@puinrecycling.nl

Zuidwending 132, 9644 XN Veendam
tel.:  0598-62 64 39, fax: 0598-62 84 76
e-mail: rmv@puinrecycling.nl

In deze 34e editie van ons blad “PuinRecycling “ 

hebben we weer een gevonden voorwerp geplaatst. 

Dit voorwerp is gevonden in de ongebroken 

puinopslag van de Twentse Recycling Maatschappij.

Aan u lezers weer de vraag: Wat is het en waarvoor werd dit 

voorwerp gebruikt? 

De antwoorden kunt u mailen naar rma@puinrecycling.nl. 

In de volgende editie leest u de juiste en meest originele oplossing.

Het voorwerp afgebeeld in de vorige editie zal zeker niet bij 

iedereen bekend zijn. Dit blijkt ook wel want de redactie heeft 

geen enkele reactie mogen ontvangen van de lezers van dit blad. 

Het voorwerp is géén alledaags gebruiksvoorwerp. Het apparaat 

(onder de Engelse naam)Triggerpoint Locator genoemd is een 

apparaat dat vooral bij de fysiotherapie wordt gebruikt om 

(Triggerpoints) knooppunten in de spieren te localiseren waar-

door deze gerichter en effectiever behandeld kunnen worden. 

Het apparaat voorzien van batterijen geeft normaliter een 

ééntonig geluid af als er mee over de spieren wordt bewogen. 

Mocht zich ergens een spierknoop hebben gevormd dan geeft 

het apparaat dit aan met een hoge pieptoon. 
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