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Voorwoord 

U heeft allen gemerkt dat het afgelopen jaar een prachtig 

jaar is geweest voor de zonaanbidders. Maar dit prachtige 

weer heeft ook zo zijn keerzijde. Te weinig neerslag, niet 

alleen bij ons maar ook in de rest van Europa, met als 

gevolg dramatisch lage waterstanden in onze rivieren.

Een aantal van onze relaties zijn (deels) afhankelijk 

van de aanvoer van grondstoffen via deze rivieren 

en kanalen. Ten gevolge van deze lage water-

standen kunnen zij nu minder grote hoeveelheden 

per schip laten aanvoeren en kiezen er daarom 

voor om een deel van de grondstoffen per as te 

laten aanvoeren. U begrijpt dat dit niet alleen 

nadelig is voor de kostprijs van het product dat  

zij maken, maar ook dat de beschikbaarheid van 

voldoende grondstoffen een stuk lastiger wordt. 

Daarom schakelen zij steeds meer over om een 

deel van deze grondstoffen te vervangen door de 

door onze bedrijven geproduceerde grondstoffen. 

Hierbij moet u denken aan betongranulaten in 

verschillende fracties.

Ons materiaal vervangt nu dus nog meer van het 

primaire groevemateriaal. Maar is dat voldoende?

In onze optiek en in onze visie niet. Wij streven er 

naar om al het materiaal wat wij op onze bedrijven 

innemen zodanig te bewerken dat het weer 

volledig kan worden ingezet als vervanger van  

de oorspronkelijke grondstof.

Wij blijven innoveren en ontwikkelen om dit doel 

te bereiken en zullen u daarover in de toekomst 

blijven informeren.

Ik wens u niet alleen veel leesplezier, maar ook 

hele fijne feestdagen.

Anton Reef
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Al ruim een halve eeuw stroomt het slopersbloed door zijn aderen en dat blijft 

zo. Mannus (64) zal zich blijven inzetten voor RGS als commercieel adviseur, 

maar dan parttime. “Dan moet ik niets meer, maar mag ik alles”, glimlacht hij. 

“De binding met het bedrijf blijft natuurlijk”.

Trots op de status van RGS 

We zijn op bezoek bij het enorme sloopproject Indië-terrein in Almelo  

(zie elders in deze Puinrecycling). Het laatste grote kunstje van de scheidende 

directeur die bijna een halve eeuw zich heeft ingezet voor RGS Sloop-

technieken, waarvan de laatste 23 jaar als directeur. Inmiddels heeft hij al  

het stokje overgedragen aan zoon Herman die de ‘legacy’ met verve voortzet. 

RGS Slooptechnieken hoort tot de 10 grootste en meest milieuvriendelijke 

slopersbedrijven van Nederland. Mannus is trots op de status die het van 

oorsprong lokale slopersbedrijf uit Rijssen heeft bereikt. Met twinkelende  

ogen achter zijn bril: “Onze familie heeft onze ambities waargemaakt. In 1995, 

toen ik directeur werd, was er drie man personeel en nu werken er bij ons 120 

mensen, waarvan 60 in vaste dienst. De opdrachtgevers kunnen absoluut niet 

meer om ons heen”. 

Van lokale sloper tot aantoongevend  

slopersbedrijf in Nederland

RGS Slooptechnieken. Ooit in 1959 begonnen als sloopbedrijf van lokale 

woningen die het bedrijf zelf moest opkopen. De vrijgekomen materialen 

werden verkocht; daar leefde het gezin Nijkamp van. Mannus kwam op zijn 

zestiende al in de zaak werken. “Mijn oom en vader zaten in het bedrijf; het 

was vanzelfsprekend dat ik ook zou instromen. De LTS was een drama; ik was 

absoluut geen studiebol. Toen ik met een slecht rapport thuiskwam, zei mijn 

vader dat ik maar moest gaan werken ha ha ha”. Hij was letterlijk en figuurlijk 

het manusje van alles: chauffeur, werkvoorbereider, verkoper, monteur.  

“We sleutelden, en nu nog steeds, zelf aan onze sloopmachines; dat was  

heel normaal in die tijd. We werkten bij wijze van spreken dag en nacht.  

Een privéleven had ik nauwelijks; alles stond in het teken van het bedrijf.” 

Mannus haalde nog wel zijn middenstandsdiploma, zodat hij in 1995 de 

‘scepter’ kon overnemen van zijn vader. De kersverse directeur liet er geen  

gras overgroeien en investeerde flink in het 

bedrijf. “We moesten wel meegaan in de tijd, 

want anders waren we misschien wel kopje 

ondergegaan, zoals zoveel slopersbedrijven 

hier uit de regio. We hebben destijds het 

klantenbestand en het machinepark flink 

uitgebreid en grotere werken aangenomen  

in opdracht van onder anderen woning-

corporaties en gemeenten.”

 

Investeren in nieuwe machines  

en markten

Mannus Nijkamp, ook bestuurslid geweest van 

de VERAS, ging nooit een uitdaging uit de weg. 

Ondanks de lastige crisisjaren die gelukkig nu 

achter ons liggen bleef het bedrijf innoveren in 

nieuwe machines (“in de slopersbranche hadden 

wij bijvoorbeeld als eerste een vergruizer”) en 

nieuwe markten. Zo werd een verkoopkantoor 

in de Randstad geopend. En zie: 70% van de 

sloopklussen komt tegenwoordig uit die regio. 

Dat zijn geen kinderachtige werken, zoals de 

sloop van de P2 parkeergarage op Schiphol, 

grootschalige woningsloopprojecten en de 

circulaire de montage van 81.000 m2 

kantoorgebouwen in Hoofddorp. 

“We hebben altijd al duurzaam gewerkt”, zegt 

Nijkamp. “In de beginjaren werd driekwart van 

het hout en staal uit woningen en bedrijfs-

gebouwen hergebruikt. Momenteel recyclen 

we 98% van het vrijkomende materiaal en zijn 

we in staat om gebouwen zodanig te 

demonteren dat allerlei materialen separaat 

worden ingezameld en afgevoerd”. 

Namens RGS Slooptechnieken bracht hij in 1981 de allereerste vracht slooppuin bij de toen 

zojuist opgerichte Twentse Recycling Maatschappij. Mannus Nijkamp herinnert het zich 

als de dag van gisteren; er verschijnt een grote glimlach op zijn gezicht. De scheidende 

directeur van het Rijssense familiebedrijf gaat echter niet achter de geraniums zitten en 

blijft achter de schermen actief voor het familiebedrijf.

SCHEIDENDE DIRECTEUR RGS 
SLOOP-TECHNIEKEN TROTS OP 
FAMILIEBEDRIJF

Links: Mannus Nijkamp Rechts: Wilco Koekoek

SLOPERSBLOED 
BLIJFT DOOR DE 
ADEREN STROMEN
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De kale vlakte op het voormalig Indië-terrein in 

Almelo wordt steeds groter. Ruim 100.000 m2 

oude fabriekshallen van Koninklijke ten Cate  

wordt hier gesloopt en 23 hectare grond bouw-  

en woonrijp gemaakt. De vaart zit er weer flink in 

na een moeizame periode van economische 

recessie. Er was simpelweg te weinig interesse van 

kandidaat-kopers voor de nieuwbouwwoningen. 

De oorspronkelijke planning van oplevering is 

uiteindelijk circa 4 jaar opgeschoven. “We zijn er 

heel goed uitgekomen met Ter Steege. Iedere 

betrokken partij heeft water bij de wijn gedaan.  

De omgang met de opdrachtgever is heel 

plezierig”, vertelt Koekoek. 

de halfronde daken gespaard. RGS heeft de 

schaaldaken los geknipt van de kolommen.  

Dat kon op deze manier omdat het betondak 

slechts 60 mm dik was. Door het knippen ontstond 

er geen schade aan de betonkolommen- en balken. 

Vervolgens zijn tussen de boogconstructies 18 

aardgasloze en energieneutrale woningen 

gebouwd. 

Hergebruik betonpuin

Circa 98 procent van het betonpuin wordt naar de 

Recycling Maatschappij Almelo gebracht waar het 

wordt verwerkt tot granulaat en hergebruikt op 

onder meer het Indië terrein. Zo komt het bouw 

-en sloopmateriaal dus weer terug in de keten als 

fundatiemateriaal. Onder Circulair slopen is voor 

RGS al een normale werkwijze. Men werkt hierbij 

onder meer samen met New Horizon die 

stimuleert dat vrijgekomen grond en bouw-

materialen bij renovaties en sloop hoogwaardig 

worden her-gebruikt. Zo is RGS samen met  

New Horizon bezig met de circulaire demontage 

van de draagconstructies van 81.000 m2 oude 

kantoorgebouwen in Hoofddorp. 

Vertrouwen is groot

Ofschoon RGS veelal buiten de regio Twente actief 

is, komt bij regionale projecten Twee “R” 

Recyclinggroep meestal wel in beeld voor het 

storten van het vrijgekomen puin en de eventuele 

aankoop van granulaat. “We werken al vanaf de 

oprichting van TRM samen. We hebben nog nooit 

problemen met elkaar gehad. Afspraak = afspraak. 

Het vertrouwen in elkaar is groot”, zegt Mannus 

Nijkamp. 

Circulair slopen

RGS is trots op dit sloopproject. Niet alleen omdat 

het één van de weinige regionale projecten is waar 

het slopersbedrijf actief is, maar ook vanwege de 

complexiteit. De oude fabriekshallen moeten met 

precisie worden gesloopt ofwel gedemonteerd. 

“Van de draagconstructie slopen we de betonnen 

kolommen maar laten we bijvoorbeeld de vloer-

velden intact. Het is voorzichtig slopen.” 

Een markant voorbeeld uit de praktijk is de 

precisie-sloop van de voormalige Spoelerij op  

het Indië-terrein met haar karakteristieke 

boogdaken. Om die markante vormgeving te 

behouden werden de beton boogconstructies van 

COMPLEXE SLOOP- 
PROJECTEN MET OOG  
VOOR HET MILIEU 

“VAN LOKAAL 
SLOPERSBEDRIJF 
IS RGS SLOOP-
TECHNIEKEN  
UIT RIJSSEN 
UITGEGROEID 
TOT EEN 
NATIONALE 
SPELER VAN 
FORMAAT”

Van lokaal slopersbedrijf is RGS Slooptechnieken uit Rijssen uitgegroeid tot een 

nationale speler van formaat. Het familiebedrijf draait haar hand niet om voor 

complexe en grootschalige sloopprojecten. Neem bijvoorbeeld het Indië-terrein 

waar tal van uitdagingen overwonnen moest worden. Maar RGS kwam, zag en 

overwon… samen met opdrachtgever Ter Steege Bouw Vastgoed. 



ca. 35.000 m2
Sloopwerk

ca. 38.000 ton
Stort Puin

ca. 2.500 ton
Puin retour (menggenulaat)

CAT 324E, CAT 336F  
(Hybrid), CAT 349E,  
Hitachi ZX190W (mobiel), 
Hitachi ZX490LCH-6 en  
diverse minikranen en 
schrankladers.

Inzet kranten
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De oude fabriekshallen van  
Koninklijke Ten Cate op het  
voormalig Indië-Terrein in  
Almelo. 

CIJFERS & FEITEN
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Bij het breken van betonpuin komt een reststof vrij dat in de volksmond van grond-

verzetbedrijven beter bekend is als ‘puinstof’. Bij Twee “R” Recyclinggroep noemen we 

dit betongranulaat van 0-4 mm, ook wel betonbrekerzand 0-4 mm, de fijnste fractie die 

er is in dit soort. Een groot deel van dit granulaat dient als profileerlaag onder nieuwe 

betonvloeren van bedrijven, wegverhardingen en straatwerk. Afnemers zijn enthousiast 

over de verwerking van dit materiaal.

Tijdbesparing

Circa 30% van het gebroken betonpuin bestaat uit 

deze fractie van 0-4 mm. Dat is een flinke 

hoeveelheid. Het zou zonde zijn om deze stof niet 

in te zetten voor recycling. Normaliter zetten 

grondverzetbedrijven, stratemakers, wegen-

bouwers en de gww-sector zand in als onderlaag 

voor de oppervlakteverharding. Echter zand heeft 

als nadelen in de bouw dat de wapening wegzakt in 

deze ondergrond, er sporen optreden of rilt bij de 

bewerking hiervan. Dat kost allemaal extra beton-

mortel en vergt onnodige tijd. Vandaar dat steeds 

meer grondverzetbedrijven betongranulaat 0-4 

mm afnemen, zo vertelt commercieel manager 

Mark Hofman van de Twee “R” Recycling Groep. 

“De overheid streeft naar steeds duurzamer 

hergebruik van beton en daarom stimuleren we  

zodat het een strak egaal oppervlak wordt dat  

je vervolgens fijn kunt profileren en afrollen met 

de wals”, zegt Schabbink. Voorheen gebruikte 

Oosterveld zand als profileerlaag, maar dat is wat 

nadeliger in de bewerking. Ander voordeel van het 

fijne betongranulaat is dat shovels moeiteloos 

over de verdichte onderlaag kunnen rijden zonder 

dat er spoorvorming ontstaat. Het betongranulaat 

zorgt voor een stabiele ondergrond van bestrating 

en wegverharding, mits de samenstelling van de 

fractie goed is uitgekiend. “We nemen elke dag 

een monster uit de fractie om te zien of het 

materiaal aan de gewenste kwaliteit voldoet”, 

bevestigt Hofman. Schabbink beaamt dat de 

kwaliteit van het betongranulaat 0-4 mm beter  

is dan het zand voor zandbed, zowel in de 

stabilisatie als de verwerking.

Meer winstmarge

Ter Bekke van Heerbaart Grondverzet is eveneens 

enthousiast over het ‘puinstof’. Het bedrijf past 

het materiaal toe onder bestratingen (bijvoorbeeld 

opritten, rijwegen, parkeerplaatsen) en als 

‘fundering’ voor uitgegraven bouwputten, zodat 

er een mooie droge ondergrond ontstaat. Vroeger 

gebruikte Heerbaart Grondverzet als onderlaag 

een 20 cm dikke puinfractie en 5 cm zandlaag. 

“Het probleem daarmee is dat je dit grondpakket 

nooit in één gang kunt afwerken, omdat het netjes 

uitvlakken en afrillen relatief veel tijd kost.  

Bij toepassing van puinstof kan het wel in één 

arbeidsgang, zonder spoorvorming. Daarom 

houden we meer winstmarge over aan deze 

werkwijze”. Ter Bekke stimuleert het gebruik van 

betongranulaat 0-4 mm bij haar klanten, zoals 

stratenmakers. Steeds meer klanten gaan overstag 

als Ter Bekke de verwerking van het granulaat 

demonstreert. “Wel belangrijk”, heft de eigenaar 

van Heerbaart Grondverzet zijn vinger, “is dat de 

onderlaag na het uitstrooien gelijk afgereid wordt. 

“Niet drie, vier dagen wachten, zeker niet bij 

regenachtige omstandigheden. Anders wordt de 

ondergrond te hard voor deze bewerking”.

de recycling van betongranulaat 0-4 mm ook zo  

sterk. Er is een run ontstaan op grindvervangers.  

De andere fracties 4-8 mm, 8-16 mm en 8-32 mm 

worden gebruikt door de betonmortel -en beton-

warenindustrie.”

Fijne verwerking

We leggen ons oor te luister bij Emiel Schabbink 

van grondverzetbedrijf Oosterveld en Nick ter 

Bekke, eigenaar van Heerbaart Grondverzet over 

hun praktische ervaringen met ‘puinstof’. Beide 

roemen de verwerking van het materiaal. “Wij 

gebruiken het regelmatig onder de bestrating, 

maar passen het ook toe als onderlaag onder 

bedrijfsvloeren. De granulaatkorrels vallen 

naadloos in de onderste laag van 0 - 31.5 mm, 

Kwaliteit

Vrijwel altijd is het aanbod van puinzand voldoende bij de Twentse Recycling 

Maatschappij. Dat is afhankelijk van de aanvoer van gebroken betonpuin. 

Volgens Mark Hofman komt er steeds meer beton vrij in sloopwerken dat 

gerecycled wordt. Dat betekent dus ook meer betongranulaat van o.a. 

 0-4 mm. “Metselwerk zien we steeds minder, waardoor het aandeel cement-

gebonden resten minder wordt. Dat heeft positieve gevolgen van de kwaliteit 

van het betonpuin.”

Volgens Ter Bekke en Schabbink is de kwaliteit van het ‘puinzand’ ruim-

schoots voldoende waardoor het grondverzet soepeler en sneller gaat en  

een nog betere kwaliteit afgeeft. “Ik hoop dat steeds meer aannemers de 

voordelen van gebruik van puinzand gaan inzien. Kijk niet naar de goed-

koopste oplossing op korte termijn, maar verdien geld op de lange termijn”, 

besluit Hofman. 

Betongranulaat 0-4 mm steeds meer in trek

‘PUINSTOF’ GEROEMD  
OM FIJNE VERWERKING 

Links: Nick ter Bekke
Rechts: Mark Hofman

Links: Mark Hofman Rechts: Emiel Schabbink 
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Reststoffen Centrum Almelo (RCA, een dochter-

bedrijf van Twee “R” Recycling Groep) en 3 Project 

Service maken al jarenlang werk van het 

hergebruik van licht verontreinigde grond dat 

vrijkomt uit de opwerking van het puin uit sloop  

en saneringen.. Dit jaar wordt meer dan 4.000 ton 

verontreinigd puin bij RCA aangevoerd, twee keer 

zoveel als in de begin jaren. Directeur John Polko 

van 3 Project Service legt uit wat de bedoeling is: 

“Wij laten de gezeefde grond analyseren en 

bepalen voor welk grondverzetproject de fractie 

kan worden ingezet. Ik stimuleer het hergebruik 

van licht verontreinigde grond, want dat levert 

voordelen op voor zowel het milieu als voor de 

klanten van 3 Project Service, want hergebruik 

betekent minder kosten dan storten van het zand 

of primair zand aankopen”.

Hergebruik zand is voordeliger

Hoe gaat de verwerking van het licht verontreinigd 

puin en zand in haar werk? Wel, de aannemer van 

het sloopproject brengt de materialen naar de  

RCA in Almelo waar de vracht wel of niet wordt 

geaccepteerd. Vertegenwoordigers van Twee R 

Recyclinggroep hebben op de bouwplaats al een 

visuele schouw gedaan of RCA de vracht kan 

innemen. De Wet Milieubeheer hanteert grens-

waarden in hoeverre verontreinigd puin en zand 

moet worden afgevoerd als afvalstof of mag 

worden hergebruikt. Basaal gezien mag grond niet 

meer dan 50% puin herbergen en puin mag 

niet meer dan 50% zand bevatten. De RCA 

mag alleen vrachten aannemen van sloop-

saneringen, dus niet van bodemsaneringen!

Het geaccepteerde puin wordt altijd 

uitgezeefd. De verontreiniging in het puin, 

zoals pvc, hout en bouwplastic wordt eruit 

gehaald via handpicking aan de uitleeslijn. In 

feite houdt RCA drie ‘schone’ fracties over: 

puin, afval en grond. Het puin gaat naar de 

puinbreker van RMA waar het wordt verwerkt 

tot granulaat. Het afval wordt afgevoerd naar 

de afvalverwerker. Het gezeefde zand wordt 

afgevoerd en in het vervolgproces begeleid 

door 3 Project Service.

Strikte wet- en regelgeving

“Mijn werk wordt streng gereguleerd door wet- 

en regelgeving en wettelijke protocollen”, zo 

vertelt John Polko in zijn kantoor bij het 

zanddepot in Almelo. “Bij de analyse van het 

zandmonster kijkt een gespecialiseerd en 

geaccrediteerd bureau naar de chemische 

samenstelling van de grond en de visuele 

verontreiniging, dat wil zeggen bodemvreemd 

materiaal. Blijft de mate van verontreiniging 

onder de grenswaarden dan ga ik op zoek naar 

een toepassing en een locatie waar het zand 

kan worden hergebruikt. Bijvoorbeeld voor een 

Bij sloop van gebouwen en sloopsaneringen komt er ook puin vrij dat veel grond of andere 

bijmengingen bevat. Dit puin, mits binnen de grenswaarden en vergunningseisen, wordt 

ingezameld door het Reststoffen Centrum Almelo BV. Na bewerking en analysering van het 

puin mag het gezeefde zand eventueel opnieuw worden ingezet voor bijvoorbeeld een 

geluidswal of ecoduct. 3 Project Service, een goede relatie van RCA begeleid het ‘wegzetten’ 

van het uitgezeefde zand met veel enthousiasme.

Licht vervuild zand krijgt nuttige bestemming

3 PROJECT 
SERVICE EN RCA 
STIMULEREN 
HERGEBRUIK

John Polko
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grondwal, ecoduct of onderwaterwerk.” Volgens 

Polko is er best veel interesse van aannemers en 

grondverzetbedrijven voor hergebruik van licht 

verontreinigd zand. “Hergebruik is voor mijn 

klanten financieel interessanter dan primair zand 

betrekken. Dat laatste is veel duurder”. 

Turnkey opleveren

3 Project Services organiseert en coördineert het 

hergebruik van het zeefzand van a tot z. Het bureau 

hanteert daarbij diverse rollen: ze ontwikkelt en 

realiseert projecten, maar adviseert en bemiddelt 

ook. Zij zorgt voor nieuwe initiatieven gericht op 

recycling van afvalstoffen, hergebruik van grond en 

baggerspecie en het inzetten van secundaire 

bouwstoffen. Naast projecten in eigen beheer 

werken zij nauw samen met andere initiatieven en 

faciliteiten. Door een uitgebreid netwerk, kennis 

van wet-/regelgeving en ervaring en expertise 

leveren zij gewenste resultaten in milieuhygiënisch, 

civieltechnisch -en zeker- in financieel opzicht. 

John Polko concretiseert zijn taken: “Ik regel de 

acceptatieverklaring en de melding, beheer de 

zanddepots, maak het ontwerp voor een 

grondverzetproject en zoek naar potentiële 

klanten, waaronder overheden, aannemers of 

particuliere projectontwikkelaars. Zodra er 

sprake is van een opdracht, regel ik het 

zandtransport vanuit het depot naar de 

bouwplaats. “Ik lever projecten volledig turnkey 

op en ontzorg daarmee de opdrachtgever 

volledig”. Enkele zichtbare projecten zijn 

bijvoorbeeld de ecoducten aan de A35 bij 

Enschede en A18 in Doetinchem. 

Stijging aanbod

“De laatste jaren stijgt het aanbod licht 

verontreinigd puin en zand bij RCA zeker maar 

gestaag. Steeds meer aannemers, wegebouwers 

en particuliere slopers weten de weg naar het 

depot in Almelo te vinden. De recessie is voorbij, 

dat merken we duidelijk”, besluit bedrijfsleider 

Frans Smellink van RCA. 

De TRM verduurzaamd haar shovels. Na het uitbreiden en 

moderniseren van de breekinstallatie van de TRM zijn nu  

de shovels aan de beurt.

Dit jaar nog is de Liebherr 576 vervangen door een nieuwe 

Liebherr 576.

 

Enkele verbeteringen van de nieuwe machine t.o.v. de 

ingeruilde machine zijn:

NIEUWE SHOVEL  
VOOR TRM

-  Robuuste, sterke werkuitrusting met  

hoogwaardige hydrauliekcomponenten.

-   Vernieuwde X-Power concept zorgt voor  

veel lager brandstofverbruik.

- Hogere kieplast daardoor hogere productiviteit

-  Nieuwe verbeterde cabine met meer  

zicht rondom en eenvoudige bediening voor 

machinist.

-  Intelligent verbeterd koelsysteem waardoor 

machine onder alle omstandigheden op juiste 

temperatuur blijft.

-  Verbeterde service toegankelijkheid voor  

machinist.

-  Langere service-intervallen daardoor minder  

kosten voor klant. 
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HOOGWAARDIG 
HERGEBRUIK BETON

De 4.000 ton betonpuin dat vrijkomt bij de sloop van een voormalige RWZI-locatie in Hoogkerk 

wordt hoogwaardig hergebruikt. Dit materiaal komt zeker niet onder wegen terecht. Het door 

Recycling Maatschappij Groningen (onderdeel van Twee “R” Recyclinggroep) geproduceerde 

granulaat vindt zijn weg in bovengrondse betonproducten.

J.C. Krans Aannemingswerken uit Nieuw-Buinen sloopt in opdracht van het 

waterschap Noorderzijlvest de voormalige waterbassins op de RWZI die 

buiten gebruik is gesteld. Geen spannend werk, volgens bedrijfsleider infra 

Anne Alkema, maar qua volume zeker wel interessant voor Recycling 

Maatschappij Groningen. “Dit soort werken van deze omvang hebben we niet 

zo vaak”, zegt Jan Schuttenbeld. “Ter illustratie: 4.000 ton betekent ruim één 

schip minder grind”. Bijzonder is ook dat dezelfde hoeveelheid beton ook 

daadwerkelijk hoogwaardig wordt hergebruikt in allerlei betonproducten, 

zoals in draagconstructies, vloeren of funderingen. “Twee “R” Recyclinggroep 

heeft als principe dat we betongranulaten niet gaan 

downcyclen, bijvoorbeeld als funderingsmateriaal 

onder wegen”, zegt Schuttenbeld resoluut. 

Vrachten nemen toe

Het vrijkomende betonpuin wordt ter plekke op 

locatie in Hoogkerk vergruisd en gaat vervolgens 

op in totaal 130 trailers naar de Recycling 

Maatschappij Groningen. Daar maakt men van  

de brokstukken, 4-16 mm en 0-4 mm granulaat. 

Het grofste granulaat gaat door de wasstraat 

zodat er ook aantoonbaar schoon beton wordt 

geleverd aan de Betoncentrale Groningen die aan 

de overkant zit. 

Bedrijfsleider Hendrik Folkers van de Recycling 

Maatschappij Groningen merkt dat het aantal 

vrachten met betongranulaten aanzienlijk 

toeneemt. Was dit begin dit jaar 4 vrachten per 

week, tegenwoordig zit de RMG op 8 vrachten  

per week. “Grind is bijna niet meer te krijgen, 

mede dankzij de lage waterstand. Daarmee is  

grind kostbaar geworden. Dus is er veel vraag van 

betoncentrales naar grindvervangers”, aldus Folkers. 

Vertrouwde relatie

Voor de RMG en de recyclingmaatschappij in 

Veendam (RMV) en Drenthe (DRM) is J.C. Krans 

Aannemingswerken al bijna 20 jaar een vertrouwd 

gezicht. In 2000 nam Twee “R” Recyclinggroep 

RMV over waarvan Krans één van de aandeel-

houders was. Sindsdien zijn het gezworen partners 

vanwege hun instelling om maatschappelijk 

verantwoord te ondernemen. “We kunnen goede 

afspraken met elkaar maken en helpen elkaar waar 

het nodig is. Het is een kwestie van geven en 

nemen, over en weer. En dan komt het zeker niet 

altijd aan op de laagste prijs”, zeggen Folkers en 

Schuttenbeld.

Duurzaam plan

Tot en met maart 2019 is het sloopbedrijf nog 

bezig in Hoogkerk. Intussen is J.C. Krans 

Aannemingswerken dan al bezig met de sloop van 

een andere overbodige RWZI in de Eemshaven. 

Krans verdiende het werk door een duurzaam plan 

van aanpak in te dienen. Projectleider Anne 

Alkema licht toe: “Uiteraard hergebruiken wij het 

vrijkomende puin zoveel mogelijk, dat was een 

pluspunt. Het is zeker niet zo dat elk sloopbedrijf 

dit principe hoog in het vaandel heeft staan. 

Daarnaast gaan we hier milieuvriendelijk met het 

transport om.” 

Sloop RWZI in Hoogkerk

J.C. Krans 
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Het was af en toe oervervelend werk, maar in 20 jaar heeft CRACO een gigantische databank 

opgebouwd van alle stalen machine-onderdelen die het ooit geleverd heeft voor onder meer de 

recyclingindustrie. Die 3D modellen zijn nu letterlijk en figuurlijk goud waard. Onder andere  

één van de klanten, de Twee “R” Recycling Groep, profiteert van snelle levertijden en uiterst 

hoge afwerkingskwaliteit en maatvastheid van de onderdelen. 

Omdat CRACO over veel Big Data beschikt  

heeft het een bijzondere positie in haar branche.  

Al sinds 1998 werkt het Duitse staalconcern 

volledig digitaal. Elk stalen element van een 

machine wordt 3D getekend en opgeslagen in de 

databank. Elke overzichtstekening is voorzien van 

klikbare artikelnummers voor elk onderdeel van 

het eindproduct. Wie op een artikelnummer klikt 

bestelt in de webshop het element en het product 

komt in het winkelmandje terecht waarna de klant 

digitaal afrekent. Zo makkelijk, zo snel… 

CRACO heeft de databank volledig zelf gepro-

grammeerd en ontwikkeld. “Het scheelt enorm 

qua tijd in de werkvoorbereiding en voor de klant 

levert het voordelen op, zoals kortere levertijden 

en meer bestelgemak”, zegt Jan Hendrik Stougie,  

al sinds 1998 handelsagent voor CRACO GmbH  

en eigenaar van CRACO Nederland. 

meer. Om langdurige stilstand van de breker te voorkomen werd de breekplaat-

drager aaneengelast. Voor complete vervanging van de plaat op termijn wendde 

Schuttenbeld zich tot Stougie. Die bedacht zich geen moment en de breekplaat-

drager werd digitaal ingemeten en als 3D model in de databank gezet. 

Levenslange duur

De relatie tussen de vestigingen van de Twee “R” Recycling Groep en  

CRACO is al sinds 20 jaar hecht en vertrouwd. Laatstgenoemde kan allerlei 

stalen onderdelen voor breek-, zeef- sorteerinstallaties en wassers leveren.  

De vervanging van bepaalde elementen, zoals het plaatwerk, zal in de 

toekomst steeds minder frequent gebeuren. Sterker nog: Stougie beweert  

dat dit soort elementen in de nabije toekomst een levenlang meegaan.  

“De slijtvastheid van het staal is de laatste jaren enorm verbeterd. Binnen 

CRACO zijn we continu bezig om de standtijd van het materiaal te verlengen. 

Ons staal dat we bewerken heeft een aparte legering. Onze staalleverancier 

walst sinds kort ruw staal van 46 centimeter (!!) hoge brammen naar staal-

plaat, terwijl dat traditioneel 26 cm is. Daarmee verbetert de kwaliteit van  

het staal spectaculair. De kwaliteit is niet alleen duurzamer, maar de bewerk-

baarheid van het staal wordt ook beter.”

Hoog niveau

Qua bewerkbaarheid van het staal staat CRACO op een zeer hoog niveau. Het 

snijproces bijvoorbeeld gebeurt onder bijzondere omstandigheden. Zo kan het 

bedrijf staal snijden zonder hardheidsverlies. Een speciaal koelmechanisme 
Begrip en snel schakelen

Omdat alle elementen van het machine-onderdeel 

-of het nu om plaatwerk voor een brekerinstallatie 

of een shovelbak gaat- heel nauwgezet in 3D zijn 

gemodelleerd, mag de klant ervan uitgaan dat 

alles tot op de mm past. Er is voor een onder-

houdsploeg immers niets vervelender dat wanneer 

een machine-onderdeel niet helemaal past of niet 

goed kan worden gemonteerd. Stougie ervaart dat 

monteurs uiterst kritisch zijn op het montagemak 

zoals hij dat gewend is. “Het is een samenspel tus-

sen Jan Hendrik en de medewerkers van onze recy-

clingmaatschappijen op de werkvloer”, zegt Jan 

Schuttenbeld. “Die twee partijen begrijpen elkaar.”

Een mooi voorbeeld uit de praktijk is dat er bij één 

van de recyclingmaatschappijen van Twee R Recy-

cling een breekplaatdrager finaal doormidden ging. 

De leverancier van die “lepelsteel” bestond niet 

direct rondom de vlam zorgt ervoor dat de hitte 

niet door de staalplaat geleidt. “Daarmee 

behoudt het staalproduct haar slijtvast- en trek-

vastheid”, weet Stougie. “Direct na het snijden 

kun je het staal gewoon vastpakken. Je ziet men-

sen dan heel verbaasd kijken, maar het kan echt 

haha”. 

Ook opvallend is volgens Schuttenbeld, die enke-

le weken geleden met het managementteam de 

productiehal van Craco in Duitsland bezocht, dat 

het klimaat er uiterst schoon en opgeruimd is. 

“Dat maak je in andere hallen van staalbewerkers 

wel eens anders mee”, zegt hij. “Alle stof wordt 

gelijk afgezogen via een door ons zelf ontwikkeld 

afzuigsysteem”, vult Stougie aan. “De leiding van 

CRACO wil dat er ordentelijk en precies wordt 

gewerkt.” Snij-afval probeert CRACO zoveel 

mogelijk te beperken door de reststukken zoveel 

mogelijk over orders te verdelen, zodat bijna de 

gehele staalplaat wordt benut. Dankzij een door 

CRACO ontwikkeld software-algoritme en de 

ervaring van de operators is de staalbewerker 

daartoe in staat. 

CRACO: bijzonder in bewerking stalen  
onderdelen recyclingmachines

ZORGVULDIG 
OPGEBOUWDE 
DATABANK IS  
GOUD WAARD

CRACO GmbH bewerkt circa 10.000 ton staal 

per jaar voor machine-onderdelen in de 

branches recycling, sloop, grondverzet en 

wegenbouw. Ter vergelijking: Dat was in 1998 

nog 1.500 à 2.000 ton staal. De afzetmarkten 

liggen voornamelijk in (Noord) Europa en de 

Benelux. In de fabriekshal in Duitsland van 

22.000 m2 werken 170 mensen. 



ONBEKEND
VOORWERP

Antwoord op het gevonden voorwerp 37e editie: 

een zeemklem met steelhouder.

Het voorwerp afgebeeld in de vorige editie was voor diegene die  

gereageerd hebben een “klem” waar ze met beide poten zijn ingetrapt.

Het was dus géén mollenklem of wildklem, maar wel een zeemklem  

met steelhouder.

Wij wensen een ieder de volgend keer veel succes.

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

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

In deze 38e editie van ons blad 

“Puinrecycling” hebben we weer  

een gevonden voorwerp geplaatst. 

Het voorwerp is gevonden in de 

puinstroom op de leesband van de 

Recycling Maatschappij te Almelo.

Aan u lezers de vraag: waarvoor werd 

dit voorwerp gebruikt?

Een uitgave van samen-

werkende Puinrecycling

bedrijven van Twee “R”  

Recycling Groep BV




