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Voorwoord 

De trouwe lezer van ons  blad “PuinRecycling” is het 

waarschijnlijk al opgevallen. Een nieuwe, moderne, frisse 

aanpassing van de lay-out van ons blad. Wij hebben voor 

deze nieuwe uitstraling gekozen omdat dit precies past 

bij de intenties van ons bedrijf. Een modern, fris bedrijf 

dat zich aanpast aan de omstandigheden en de tijd. 

Circulariteit is een begrip waar je veel over leest  

en waar veel over gesproken wordt. Zo ook ons  

nieuwe blad. Volledig recyclebaar en met de  

meest milieuvriendelijke druktechniek gedrukt  

op gerecycled papier.

Ook met onze bedrijven spannen we ons iedere 

dag weer in om het gebruik van grondstoffen uit 

onze mooie aarde tot een minimum te beperken 

en alleen maar  te lenen.

Maar een modern bedrijf, zo is onze overtuiging, 

staat ook midden in de maatschappij en is open 

naar haar stake holders. Wij hebben een open 

communicatie naar deze mensen en staan open 

voor suggesties.

Mocht u, lezers van dit blad, nog suggesties  

hebben over hoe wij het beter kunnen doen,  

dan horen wij dit graag. 

Ik wens u niet alleen veel leesplezier, maar ook  

een hele fijne vakantie.

Jan Schuttenbeld
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“De gelegenheid om een betoncentrale over te 

nemen doet zich bij wijze van spreken eens in de 

50 jaar voor. Die kans mochten we niet voorbij 

laten gaan”. Aldus directeur Ben Rodenhuis van de 

Betoncentrale Twenthe, een volwaardige dochter 

van AGAR Holding, en Henk ter Welle, hoofd 

kwaliteitsdienst. Cementbouw stootte vijf 

centrales af in Coevorden, Farmsum (gemeente 

Delfzijl), Huissen (bij Doetinchem), Drachten en 

Emmen; AGAR Holding was er als de kippen bij  

om haar positie in Noord en Oost Nederland te 

versterken. “De centrale in Drachten lag te ver uit 

grote projecten, bijvoorbeeld voor de geplande 

nieuwbouw van Merksteijn Staal en Google in  

de Eemshaven. “Hoe fijnmaziger het geografische 

netwerk van onze betoncentrales, hoe makkelijker 

we medewerkers ook kunnen uitwisselen van de 

ene naar de andere centrale als daartoe behoefte 

is. Daarnaast willen we ons transport zo flexibel 

mogelijk inzetten”, aldus Rodenhuis.

Actieve promotor van ‘groen’ beton

De drie kersverse betoncentrales zullen ongetwijfeld 

een rol spelen in een verdere vergroening van de 

betonproductie. AGAR werkt al een decennium lang 

vruchtbaar samen met Twee R Recycling voor de 

levering van bijvoorbeeld betongranulaat.  

“We hebben goed contact met Twee R Recycling 

over milieuvriendelijke betonrecepten”, zegt hoofd 

kwaliteitsdienst Henk ter Welle. “Uiteraard 

signaleren wij ook dat de primaire grondstoffen 

schaarser worden. Wij maken gebruik van cement 

-en grindvervangers waar dat kan en mag. Daarbij 

zijn we ook afhankelijk van de milieuvriendelijke 

instelling van opdrachtgevers en aannemers.”  

AGAR gebruikt secundair materiaal voor bijvoor-

beeld vloeren, boorpalen, wegfunderingen et 

cetera. Het materiaal moet voldoen aan een 

bepaalde sterkte en vorstbestendigheid.

Als de opdrachtgever ecologisch beton ‘op maat’ 

verlangt, kan AGAR in die behoefte voorzien.  

“We leveren daarvoor onder andere beton ‘op 

samenstelling’, dus volgens de klantspecificatie.  

Een constructeur moet daar groen licht voor geven. 

AGAR raakt steeds vaker betrokken bij BREEAM- 

projecten, een keurmerk om de duurzaamheid  

van vastgoed te meten. Daarbij vereist de opdracht- 

gever dat er onder andere een x-percentage 

gerecycled materiaal wordt toegepast, bijvoor-

beeld 30% betongranulaat in een wegverharding 

van de parkeerplaats. Aan AGAR de taak om aan 

die eis te voldoen , inclusief de opgave van de 

CO2-prestaties en energieverbruik gedurende  

het productie- en bewerkingsproces.  

ons kernrayon, dus die hebben we doorverkocht, 

en de betoncentrale in Coevorden hebben we laten 

ontmantelen. De drie overige centrales passen 

prachtig in onze ambitie om in de noordelijke en 

oostelijke regio’s onze schaal te vergroten. We 

kunnen daardoor meer synergie bewerkstelligen 

tussen onze werkmaatschappijen, zoals zandmaat-

schappij Twenthe, het betonpompbedrijf Nijwa en 

leveranciers van betonproducten zoals Diamant 

Beton en Orion Beton”, schetst Rodenhuis. 

Van ca. 550 naar 850 kuub beton per uur

Dankzij deze overname zijn de betoncentrales van 

AGAR Holding in staat om circa 300 kuub beton 

per uur extra te produceren. Dat is bijna de helft 

meer dan de huidige capaciteit. Zo zijn de AGAR 

betoncentrales nu in staat beton te leveren voor 

“We leggen onszelf groene ambities op en promoten het gebruik van secundair 

beton actief. We stimuleren het bij de infra- en bouwaannemers, want daar valt 

nog wel enige milieuwinst te bereiken wat betreft het gebruik van beton met 

betongranulaat”, zegt Rodenhuis.

Leverancier van CSC-beton

Het concern, dat een compleet pakket van diensten levert voor de betonmortel, 

droge betonmortel, betonwaren en zand/grind(vervangers), is actief bezig  

met het bereiken van het Cradle-to-Cradle certificaat voor de productie van 

beton. CSC beton is de opvolger van Beton Bewust en geeft zekerheid aan de  

afnemers dat het beton duurzaam is geproduceerd. AGAR adviseert haar  

klanten graag over de toepassing van CO2-arme betonrecepten. Via een SBR-

CUR ontwerptool ‘groen beton’ kan ze van elke betonsamenstelling de milieu- 

impact bepalen, waaronder de CO2-emissie en de Milieu-Kosten-Indicator. 

Vervanging van primair zand

De ‘next step’ in duurzame betoninnovatie is het (deels) vervangen van primair 

zand door secundair zand (de fijne betongranulaat fractie). “Het juist kunnen 

doseren van deze fractie in de huidige installaties is nog een probleem.  

We onderzoeken de mogelijkheden van het vooraf mengen van deze fijne  

fractie”, aldus Ter Welle.  

Kortom: er wordt volop geëxperimenteerd met alternatieve toeslagstoffen. 

“We zullen actief blijven met de ontwikkeling van ecologisch beton, maar  

we houden goed in de gaten of het renderend is en of het gewenst is voor  

de uiteindelijke toepassing”, besluiten Rodenhuis en Ter Welle. 

ACTIEVE EN REALISTISCHE 
PROMOTOR VAN 
ECOLOGISCH BETON

AGAR Holding heeft recent vijf betoncentrales van Cementbouw in Noord en Oost 

Nederland overgenomen, waarvan er drie actief in gebruik worden genomen. 

Daarmee creëert het bedrijf, met wie Twee R Recycling al ruim 10 jaar samenwerkt, 

een fijnmazig netwerk van duurzaam opererende centrales langs de Duitse grens.  

In deze regio’s zal AGAR Holding zeker van deze schaalvergroting gaan profiteren. 

AGAR breidt netwerk duur-

zame betoncentrales uit



NEXUS INFRA 
ZEER ACTIEF  
OP HET GEBIED 
VAN MVO

Twee “R” Recycling Groep BVPuinRecycling 37 - Juli 2018

6 7

De infrabouwer uit Nijverdal is met recht trots op 

dit project. Bij deze wegverbreding is nagenoeg 

geen nieuw puin in de fundering toegepast. Onder 

de bestaande wegverharding lag voldoende puin 

dat herbruikbaar was. Twee R Recycling leverde 

een forse bijdrage door de 0-10 mm zandgranulaat 

en 0-31,5 mm menggranulaat voor het infra-

project aan te leveren. “We zijn vertrouwd met de 

kwaliteit die Twee R Recycling biedt. De meng-

verhouding blijft intact en daar komt bij dat ze 

prijstechnisch voor ons gunstig in de markt liggen.” 

De 0-10 mm zandgranulaat van Twee R Recycling 

is geschikt voor onder meer bermverhardingen, 

betonvloeren en bestratingen. De meng-

verhouding is zodanig dat er volgens Bontekoe 

geen twee separate stromen nodig zijn voor de 

profileerlaag, namelijk zand en zandgranulaat. 

“We kunnen het in één gang aanbrengen, dat 

scheelt uiteraard transport. Wij sturen zoveel 

mogelijk op dagproducties en wat dat betreft 

speelt Twee R Recycling daar flexibel op in.  

Zij kunnen gefaseerd vrachten aanleveren, waar-

door we op het aantal transporten kunnen 

besparen. Na werktijd bijvoorbeeld kunnen ze een 

extra transport regelen, is nooit geen probleem.”

Succesvolle doorstart na  

Ballast Nedam periode

Nexus Infra is nog een relatief jong wegen-

bouwbedrijf in Oost Nederland. De firma is 

voortgekomen uit de boezem van Ballast 

Nedam Infra. Vijf jaar geleden maakte het 

voormalige rayonkantoor van Ballast Nedam 

een doorstart onder een nieuwe naam en 

directie. Vanwege de omvangrijke reorgani- 

satie van het concern vielen er helaas  

ontslagen. Omdat de vestiging ondanks de  

crisis nog steeds zwarte cijfers schreef en 

dankzij de grote verbondenheid van het  

personeel, besloot voormalig vestigingsleider  

Marco Wijnen niet bij de pakken neer te gaan 

zitten. Hij informeerde bij de hoofddirectie of 

een nieuwe wegenbouwer de destijds door  

Ballast Nedam aangegane verplichtingen met 

diverse Overijsselse gemeenten kon voortzetten.  

Dat was niet tegen dovemansoren gezegd.  

Met acht man personeel maakte de nieuw- 

komer een enthousiaste doorstart. Alle lopende 

projecten van het rayonkantoor van Ballast 

Nedam werden afgerond. Intussen is het  

personeelsbestand verdubbeld en is Nexus 

Infra nieuwe projecten aangegaan.  

Over een lengte van 5,5 kilometer heeft Nexus Infra, op de Marledijk in de gemeente 

Olst-Wijhe, milieuvriendelijke en geluid reducerende grasbetonstenen aangebracht. 

Onder de grasbetonstenen is zandgranulaat van Twee R Recycling toegepast.  

Met een gradatie van 0-10 mm kon volgens uitvoerder Dick Bontekoe de fundering 

fijn worden geprofileerd. “We waren zeer tevreden over de kwaliteit. Deze fractie is 

een ideale funderingslaag voor onder meer bermverharding”. 

DUURZAME BERM-FUNDERING BIJ 
WEGVERBREDING IN OLST/WIJHE
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Bontekoe:  “We mikken op de regionale infrapro-

jecten waarbij de nadruk ligt op asfalteren, riole-

ring en wegverhardingen.  

“We hebben korte lijnen en goede contacten met 

de gemeenten in deze regio. We weten precies wat 

ze willen en pluizen de bestekken goed uit om te 

zien waar we toegevoegde waarde kunnen leveren. 

Waar we kunnen bieden we duurzame oplossingen 

aan en meestal wordt dat door de opdrachtgever 

opgepikt. Daarmee hebben we in de regio een 

goede naam opgebouwd.”

Hetzelfde groene, duurzame DNA

De samenwerking met Twee “R” Recycling dateert 

uit de Ballast Nedam-periode en wordt onder 

Nexus Infra moeiteloos voortgezet. De wegen-

bouwer uit Nijverdal maakt zoveel mogelijk gebruik 

van de gerecyclede puinfracties van Twee “R” 

Recycling. “We richten ons vooral op projecten  

in Overijssel. Prijstechnisch en qua transport-

afstanden zijn zij een gunstige partner voor ons. 

De samenwerking verloopt soepel. Twee “R” 

Recycling is in staat om ook gefaseerd granulaat 

aan te leveren als wij dat wensen. Bovendien 

kunnen we rekenen op een degelijke materiaal-

kwaliteit. De mengverhoudingen van het granu- 

laat blijven structureel goed”, vindt Bontekoe.  

Nexus Infra en Twee “R” Recycling dragen hetzelfde 

‘groene, duurzame DNA’. Zo heeft Nexus Infra 

niveau 3 bereikt van de CO2 prestatieladder van 

de SKOA. De gemaakte CO2 footprint maakt via 

een soort online milieubarometer inzichtelijk 

hoeveel energie, water, afval en brandstof worden 

verbruikt tijdens het verwerkingsproces. 

Daarnaast let Nexus Infra op inkoop van duurzame 

materialen en voorkomt men onnodig afval en 

transport. Puin wordt zoveel mogelijk aan de bron 

gescheiden en separaat afgevoerd. 

De wegenbouwer is dus volop bezig met maat-

schappelijk verantwoord ondernemen. Nexus 

Infra spant zich in voor mensen met een achter-

stand tot de arbeidsmarkt. “Zij kunnen zich verder 

bij ons ontwikkelen legt Bontekoe uit. Nexus Infra 

heeft niveau 2 bereikt van de zogeheten PSO- 

ladder, ofwel de Prestatieladder Socialer Onder-

nemen van TNO. Tevens is Nexus Infra aangeslo-

ten als erkend leerbedrijf bij SPG InfraVak.  

“Wij hebben altijd leerlingen opgeleid en veel van 

hen zijn nu bij ons werkzaam als vakman GWW, 

voorman of uitvoerder”. 

Dick Bontekoe

Wij zouden u graag willen voorstellen aan onze nieuwe weegbrug- 

assistente Suzanne den Oudsten. Suzanne is 33 jaar en woont in Hengelo.  

Zij heeft 10 jaar  bij haar vader Herman en oom 

Paul  in het familiebedrijf Metaal Recycling Den 

Oudsten in Hengelo gewerkt. Ze is daar begonnen 

met lichte administratieve werkzaamheden  

wat  uitgroeide tot het runnen van het totale  

kantoorgebeuren maar ook het handelen met 

klanten over de inkoopprijs van de metalen. 

Eind januari dit jaar hoorde ze dat er iemand 

gezocht werd aan de weegbrug bij de Twentse 

Recycling Maatschappij en na een kort gesprek 

was er een klik van beide kanten. Het is niet 

geheel vreemd dat Suzanne een nieuwe  

uitdaging zocht bij de Twentse Recycling  

Maatschappij. Het blijft toch haar ding: van  

de ene recycling naar een andere recycling.

Na 10 jaar in het familiebedrijf vond Suzanne 

het tijd om uit te vliegen hoewel ze het nu ook 

op de fiets af kan. Suzanne voelt zich nu al 

helemaal thuis bij haar nieuwe werkgever.  

Ze was het gewend maar ook nu weer moet  

ze haar mannetje staan in de “mannenwereld” 

waar ze dagelijks midden in staat.

Wij wensen Suzanne veel plezier op haar  

nieuwe werkplek. 

De Recycling Maatschappij Groningen heeft een nieuwe 

Shovel gekocht en wel een Liebherr L566. De machine is  

18 December j.l.door de Firma Wynmalen & Hausmann in 

Heteren aan de Gideonweg afgeleverd. De Caterpillar 950  

die is ingeruild was ongeveer 11 jaar oud, en had bijna 

12.000 uur gedraaid.

LIEBHERR L566 
XPOWER

De motor van de nieuwe Liebherr L 566 is voor-

zien van “SCR technology” (Selective Catalytic  

Reduction) in combinatie met AdBlue inspuiting 

dus zonder roetfilter.

 

Het zicht vanuit de cabine is behoorlijk verbeterd 

en daardoor overzichtelijker en veiliger geworden. 

Verder is de Liebherr L566 o.a. uitgerust met een 

overdruk controle systeem, joy-stick.besturing, 

een camera achter op de machine met beeld-

scherm in de cabine zodat het voor de machinist 

goed overzichtelijk is, alles is digitaal instelbaar en 

de besturing van de machine is superlicht. 

Met een juist gebruik en goed onderhoud zal de 

Recycling Maatschappij Groningen jaren plezier 

aan deze machine beleven. 

VAN DE ENE RECYCLING  
NAAR EEN ANDERE RECYCLING



2.600 m2 
Grasbetonstenen

5,5 km
Vernieuwd en hersteld

3 weken
Tijdsbestek

1.400 ton
Menggranulaat 0-31,5

475 ton 
Zandgranulaat 0-10

Twee “R” Recycling Groep BV
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Herstel en verbreding  
Marledijk langs de IJssel 
Gemeente Olst-Wijhe

CIJFERS & FEITEN
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VRAAG NAAR 
GERECYCLED BETON 
GROEIT ALS KOOL

Cementbouw heeft de afgelopen acht jaar hard gewerkt  

aan een hecht, landelijk netwerk van bedrijven -waaronder 

Twee R Recycling- die secundaire grondstoffen geschikt 

maken voor hergebruik van beton. Daarmee is dit netwerk 

‘Beton blijft Beton’ in staat om aan de stijgende vraag naar 

gerecycled beton te voldoen. De volgende uitdagingen is om 

het ‘secundaire’ beton zo hoogwaardig mogelijk te inzetten 

met behoud van een goede kwaliteit. 

De netwerkpartners wisselen kennis en ervaring uit 

over het reiniging -en scheidingsproces van sloop -en 

bouwafval en innoveren gezamenlijk in moderne 

scheidingstechnieken en installaties. De gebruikte 

toeslagmaterialen zijn gecertificeerd volgens de BRL 

2506 voor de betonmortel-en betonproducten- 

industrie. Volgens directeur Sjoerd Kloetstra van 

Caron Recycling (onderdeel van Cementbouw) is  

de ultieme ambitie van het netwerk om Nederland  

te voorzien van oneindig recyclebaar beton met de 

hoogst mogelijke kwaliteit.

Ultieme ambitie: 

100% gerecycled beton

Beton blijft Beton loopt vooruit op het voornemen 

van het Rijk dat de industrie in 2025 30% minder 

primaire grondstoffen gebruikt voor productie en 

bewerking. In 2050 moet 100% van het vrijkomende 

betonpuin ingezet worden als grindvervanger in de 

dient als grondstof voor hergebruikt beton”. 

Volgens Kloetstra wordt de maatschappelijke  

druk hoger om granulaat te gebruiken voor  

nieuwe toepassingen. 

Netwerk Beton blijft Beton moet  

3x zo groot worden

Momenteel zijn er 250 bedrijven in Nederland die 

betonpuin en gemengd puin recyclen. Kloetstra 

voorziet dat de vraag verder gaat stijgen. Dat 

betekent dat het netwerk verder mag groeien.  

“Tot dusver hebben onze partners nog nooit ‘nee’ 

hoeven verkopen vanwege een tekort aan puin.  

Per dag worden tonnen granulaat in nieuwe beton-

toepassingen verwerkt. Als er bij een bepaalde 

leverancier een tekort aan gerecycled puin dreigt, 

wordt dit ‘gat’ door een andere partner gedicht. 

Partners staan wat dat betreft nauw met elkaar  

in contact. 

Kloetstra heeft er vertrouwen in dat Beton blijft 

Beton nieuwe partners blijft aantrekken. De beton-

producenten zien in dat de trend van circulair beton 

onomkeerbaar is en zullen hierin verder investeren. 

Wij zoeken de kracht in samenwerking. We moeten 

elkaar niet gaan beconcurreren. Met Beton blijft 

Beton willen we 48% van de markt in handen 

krijgen. Dat betekent dat het netwerk 3x zo groot 

moet worden als nu. Wat dat betreft zullen we fors 

veel tijd steken in acquisitie”. 

“Wij vragen van onze partners een  

8 in plaats van een zesje”

Net zo belangrijk als het marktaandeel is de kwali-

teit van het ‘secundaire’ beton. Het netwerk blijft 

investeren in de nieuwste moderne scheidings-

technieken en reiniging- en zeefinstallaties, zodat 

het gerecyclede beton hoogwaardig kan worden 

ingezet. “Het materiaal moet precies voldoen aan 

de technische en functionele eisen van de opdracht- 

gever. Wij vragen een 8 in plaats van een zesje.” 

Volgens Kloetstra voldoen de partners van Beton 

beton. De initiatieven van marktpartijen, zoals 

Beton blijft Beton, en de wet -en regelgeving van 

het Rijk zorgen ervoor dat de klanten in beweging 

komen. Gebruikers van betonmortel en de 

betonwarenproducenten zijn steeds meer te 

porren voor een aandeel granulaat in het eind-

product. In elke regio heeft het netwerk minstens 

één leverancier van granulaat voor een nieuw 

betonproduct, zoals in Oost Nederland de 

bedrijven van de Twee “R “Recycling Groep.

“De behoefte aan gerecycled beton in de 

betonindustrie is breed”, signaleert Kloetstra.  

“De afnemers variëren van betonmortel-

producenten, aanbieders van betonproducten, 

zoals wand- en vloerelementen, bestrating en 

wegenbouwers. Er wordt jaarlijks zo’n 15 miljoen 

ton betonpuin aangeboden, zowel vervuild als 

verontreinigd materiaal dat na herbewerking weer 

blijft Beton aan de Beoordelingsrichtlijn 2506 ‘Recyclinggranulaten voor  

toepassing in beton, wegenbouw, grondbouw en werken. Op deze manier  

is de kwaliteit van het granulaat gewaarborgd. 

“Zo was een bepaalde producent van ruwbouwelementen niet tevreden  

over de water/cementfactor in het betongranulaat. Dankzij de inzet van  

het netwerk hebben we toegewerkt naar een ideale verhouding. Binnen  

een jaar werd dit bedrijf één van de ambassadeurs van Beton blijft Beton”.

Het bedrijvennetwerk blijft tijd en geld investeren in het zoeken naar  

gedeeltelijke vervangers voor cement- en zandfractie. Men experimenteert 

met CO2-vriendelijke bindmiddelen als geopolymeren, kalksteenmeel en 

papieras. Ook het vervangen van fijne primaire betonfracties blijft  

vooralsnog een uitdaging. “In de fijne fractie zitten nog teveel cementresten. 

Daarom blijven onze partners investeren in geavanceerde zeeftechnieken en 

daarnaast grotere reinigingsinstallaties en meer opslagcapaciteit”. 

Kloetstra roept aannemers en architecten op om zoveel mogelijk in te zetten 

op hergebruikt beton. De overheidsopdrachtgevers zetten wat dat betreft al 

hun beste beentje voor in aanbestedingen. “We hopen dat de aannemers nog 

meer betonpuin bij recyclingbedrijven in hun regio brengen. Dat moet een 

soort automatisme worden. Daarnaast gaan we architecten stimuleren om 

secundair beton zoveel mogelijk voor te schrijven in bouwprojecten. We hopen 

dat het gerecycled beton zo hoogwaardig mogelijk wordt toegepast”. 

Netwerk ‘Beton voor Beton’ 
voorziet in behoefte

Sjoerd Kloetstra
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MAX DE VRIES 
ZETTE BRBS WEER 
OP DE KAART

De Branchevereniging Recycling Breken en Sorteren (BRBS Recycling) verliest in Max de Vries 

een markant directeur. Na 15 jaar draagt hij vrijwillig het stokje over aan Peter Fraanje zodat de 

vereniging de volgende stap kan maken. Onder leiding van De Vries kwam de zieltogende 

branchevereniging weer in de lift; politiek ‘Den Haag’ nam de BRBS Recycling weer serieus, vele 

technische innovaties in het breken en sorteren vonden plaats en hoogwaardige puinrecycling 

heeft een vlucht genomen. 

Met zijn heldere oogopslag en welbespraaktheid maakt de 66-jarige Brabander 

een vitale indruk in het kantoor van Twee “R” Recycling in Hengelo. Hoewel hij 

per 27 juni officieel afscheid heeft genomen, zit De Vries nog midden in het 

reilen en zeilen van de afval- en puinrecycling. Een geanimeerd gesprek volgt 

over de afgelopen 15 jaar bij BRBS Recycling. Er is onder zijn leiding veel tot 

stand gebracht, zoveel is duidelijk. “Bij mijn aantreden lag de branche-

vereniging behoorlijk op haar gat. De organisatie liep helemaal leeg en leden 

stonden op het punt om hun ‘strijd’ te staken tegen de toenmalige vuil-

verbranders. Met de overgebleven bestuursleden heb ik me daartegen met 

man en macht verzet”. 

BRBS Recycling bestond eerst  

niet in politiek Den Haag

Zijn hart voor het milieu begon pas echt te kloppen 

bij het teloorgegane Enka waar kunstvezels werden 

vervaardigd. Hij analyseerde de uitstoot van orga-

nische stoffen tijdens het productieproces. Later bij 

het bureau SGS-Intron Certificatie adviseerde hij 

productiebedrijven hoe om te gaan met diverse 

emissies van bijvoorbeeld stof, zoals een producent 

van plafondplaten en een fabrikant van glaswol. 

Daarnaast koppelde hij dit soort bedrijven om van 

reststof weer grondstof te maken. Na een periode 

bij Stybenex, de branchevereniging van EPS- 

producten, werd De Vries getipt voor de vacature 

van directeur bij BRBS Recycling. “Ik had aardig 

wat theoretische bagage dat ik in de praktijk wilde 

toepassen. Ik wilde meer sturing geven aan het 

beleid van afvalrecycling.” 

Zijn eerste missie was het opnieuw inrichten van 

de organisatie van de BRBS Recycling. Toen het 

raamwerk stond stortte De Vries zich met ziel en 

zaligheid in het lobbywerk richting politiek ‘Den 

Haag’ en het neerzetten van een service-gerichte 

organisatie. “Vijftien jaar geleden bestond de BRBS 

Recycling niet in politiek Den Haag. We hebben 

ervoor gezorgd dat de overheid weer aandacht 

kreeg voor de circulaire economie, waardoor er 

minder restafval werd gecreëerd en verbrand. 

Daarnaast heeft de branchevereniging leden met 

elkaar in contact gebracht om innovatieve recy-

clingtechnieken te ontwikkelen. Het bij elkaar in 

de keuken kijken en profiteren van elkaars kennis 

en kunde vond ik altijd machtig interessant.  

De afvalrecycling-sector heeft een open cultuur; 

met dat virus raakte ik besmet”. 

Hoogwaardige puinrecycling  

in stroomversnelling

Mede dankzij de vasthoudendheid van De Vries 

boden de afvalsorteerders- en scheiders een serieus 

tegenwicht aan de vuilverbranders door volop te 

investeren in nieuwe technieken. “Er zijn in die 15 

jaar veel meer nieuwe scheidingstechnieken in de 

sorteerinrichtingen gerealiseerd. We moeten toe 

naar een ‘slim en intelligent’ breek -en sorteerproces 

om hoogwaardig puin te creëren voor diverse 

industrieën.”

De Vries vond het directeurschap een mooie tijd, 

maar draagt de leiding graag over aan Peter Fraanje, 

iemand aan wie de vereniging behoefte heeft  

volgens de ex-directeur. “Fraanje is een meer 

bestuursgerichte persoonlijkheid. Ik hoop dat de 

BRBS een lobby- en servicegerichte organisatie 

blijft die haar leden ondersteunt in het oplossen 

van praktische problemen en de circulaire economie 

in politiek Den Haag naar een hoger niveau brengt”. 

Jan Schuttenbeld van Twee ”R” Recycling roemt  

de vasthoudendheid en bezieling waarmee Max de 

Vries de BRBS Recycling en de sector in de vaart 

der volkeren heeft gebracht. “Hij heeft lang geknokt 

voor een volwaardige positie van de producenten 

van betongranulaat, want vooral de grindindustrie 

accepteerde het materiaal in eerste instantie niet. 

Maar nu ziet de betonindustrie ook de voordelen 

van grindvervangers”. 

Branchevereniging verliest markant directeur

Max de vries



ONBEKEND
VOORWERP

Antwoord op het gevonden voorwerp 36e editie: 

Contragewicht uit een liftschacht

Het voorwerp in de vorige editie zou vooral voor mensen in de  

sloopwereld bekend kunnen zijn.

Het zware stuk ijzer  van ca. 100 kg  waarvan er meerdere in een lift- 

schacht hingen  dienden als contragewicht. Normaliter verdwijnen  

deze zware stukken ijzer niet in de afgevoerde puin daarvoor wordt  

uiteraard een andere weg gevonden.

De enige die reageerde en het voorwerp herkende was:  

Gerrit Pauw/Vepa.

De antwoorden kunt u mailen naar f.smellink@puinrecycling.nl.  

In de volgende editie leest u het juiste en meest originele antwoord.

In deze editie van ons blad 

“Puinrecycling” hebben we  

weer een gevonden voorwerp 

geplaatst. Dit voorwerp werd 

gevonden in de puin dat is 

aangeleverd bij de Recycling 

Maatschappij Almelo BV.

Aan u lezers de vraag: waarvoor 

werd dit voorwerp gebruikt?

Een uitgave van samen-

werkende Puinrecycling

bedrijven van Twee “R”  

Recycling Groep BV


