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In de vorige uitgave van ons blad  “PuinRecycling” ,  

december 2009, heeft u kunnen lezen over het Guest

house project in Zambia en dat wij dit voor een aantal 

jaren financieel hebben ondersteund. Ook heeft u 

kunnen lezen dat een paar mensen tijdens ons jaarlijk

se personeelsfeest op het idee kwamen om als laatste 

actie voor dit goede doel een bijzondere prestatie te 

gaan leveren om zodoende geld in te gaan zamelen. 

Het idee werd geopperd om de Alpe d’Huez per fiets  

te gaan beklimmen.

En dit hebben wij gedaan in het Hemelvaart weekend, 

van 13 t/m 16 mei jl.

Vanaf februari hebben wij diverse relaties benaderd met het 

verzoek of ze ons initiatief wilden sponsoren. Hier hebben een 

ca. 40-tal relaties positief op gereageerd.

In de wetenschap dat wij minimaal € 7500 konden doneren 

aan de stichting ‘Muli Shani Zambia’ indien we allemaal de 

Alpe zouden beklimmen zijn we op donderdag 13 mei afgereisd 

naar Venosc, een klein plaatsje op 12 km van Bourg d’Oisans, 

het stadje wat ligt onder aan de voet van de Alpe d’Huez. Onder-

tussen waren ook al twee collega’s een week eerder vertrokken 

om de gehele reis naar Venosc per fiets te vol brengen, zie elders 

in dit blad.

‘s Morgens vroeg om 6.00 uur zijn we vertrokken vanuit  

Hengelo en Emmen naar Venosc, waar we om ongeveer  

17.00 uur aankwamen.

Heel bijzonder was dat we de 2 collega’s, Frans en Mark, welke 

al een week eerder per fiets waren vertrokken, op ongeveer  

5 km. voor ons reisdoel achterop reden.

Beide heren werden dan ook met een warm bad en een  

glas champagne ontvangen in het door ons gehuurde chalet.

Voor de organisatie van de beklimming op zich, hadden wij  

een hiervoor gespecialiseerd bedrijf in de hand genomen, 

Alpedhuezfietsreizen.nl. Dit bedrijf heeft de verdere organisatie 

gedaan van de komende dagen.

We werden ontvangen door de organisatie met een welkomst-

drankje. Voor de fietsers onder ons een glaasje fris en voor de 

niet fietsers een glaasje wijn.

’s Avonds hebben we natuurlijk de uitgebreide verhalen gehoord 

van Mark en Frans en foto’s bekeken van hun tocht vanuit 

Hengelo, door Nederland, België en Frankrijk, naar Venosc.

De volgende dag vroeg opgestaan omdat de fietsers die dag 

een fiets clinic zouden krijgen met uitleg over het fietsen in de 

bergen, zowel berg op als berg af.

Na een stevig ontbijt, wat al klaar stond, kwamen een drietal 

begeleiders onze fietsers op halen om daarna gezamenlijk naar 

een camping te fietsen onder aan de voet van de Alpe d’Huez. 

Op deze camping waren nog een paar andere fietsgroepen 

aanwezig. In een overdekte ruimte werd vervolgens uitleg 

gegeven over het fietsen in de bergen. Alles werd hier behan-

deld, van fiets, fietshouding, fietskleding tot voeding en ver-

keerregels. Vervolgens is de complete groep vertrokken naar 

een andere col, Col d’Ornon, om daar onder begeleiding te 

trainen om zodoende ervaring op te doen bij het beklimmen 

en afdalen van een berg. De top van de Col d’Ornon ligt op 

1371 m. en de beklimming is ca. 12 km lang.

Voor velen was dit de eerste keer dat ze per fiets een berg 

moesten beklimmen en de meesten vonden het best wel een 

beetje spannend.

Een goed initiatief,  
het vervolg
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Enthousiast waren dan ook reacties van iedereen toen ze 

boven waren en met elkaar de ervaring konden delen. Ver-

volgens werd met hoge snelheid de afdaling gemaakt. Op een 

enkele lekke band na is dit zonder problemen verlopen. 

Daarna moest er nog worden terug gefietst naar ons chalet. 

Deze tocht was ook ongeveer 12 km klimmen met aan  

het eind een behoorlijk pittige en steile klim. Hier ging bij 

sommigen het licht uit en deze renners kwamen dan ook Total 

los bij het huisje aan. Zelf had ik hier niet zo’n last van want 

ik heb alle beklimmingen en afdalingen als volgt gedaan:  

met 4-wheel drive, zittend op een zachte lederen stoel met 

stoelverwarming, muziekje aan en 6 versnellingen ter beschik-

king, wie heeft het hier zwaar?

Bij aankomst in het huisje stond er een voortreffelijk lunch 

klaar met veel pasta. Nadat iedereen zich had opgefrist zijn 

we met z’n allen naar Bourg d’Oisans gereden hebben met  

z’n allen in een café gezeten om wat te drinken en te kletsen. 

Omdat iedereen toch wel erg nieuwsgierig werd naar ‘de Berg’ 

waar de volgende dag op geklommen moest worden (is ie 

echt zo steil) zijn we per auto naar de top gereden. Na door 

wolken heen gereden te hebben kwamen we boven aan bij 

de top waar het behoorlijk koud was. Je zag toch hier en daar 

wat bleke gezichten. Ja, hij is echt zo steil en lang, zag je de 

deelnemers denken.

’s Avonds bij terugkeer stond er alweer een prima diner klaar. 

Of dit iedereen allemaal even lekker heeft gesmaakt betwij-

fel ik want je voelde de spanning toenemen bij de renners. 

Zelf had ik hier geen last van want nogmaals: 4-wheel drive, 

stoelverwarming, radiootje aan en 6 versnellingen. Eitje toch?

Daarna redelijk op tijd gaan slapen. De volgende morgen 

stond er weer een uitgebreid ontbijt klaar. Nu bleek dat  

niet iedereen zo lekker had geslapen vanwege de spanning. 

Hadden we er wel verstandig aan gedaan om de berg de 

vorige avond per auto te verkennen, de meningen hierover 

waren verdeeld. Om 9.15 uur kwamen onze vaste begeleiders  

ons ophalen. We werden in 2 groepen gesplitst, een wat 

langzamere groep en een snellere groep. Dit om te voorkomen 

dat de snelle renners te lang op de top moesten wachten  

op de langzamere renners. Buiten aangekomen zagen we  

dat de toppen niet te zien waren vanwege laaghangende 

bewolking, maar dat ook hier en daar blauwe lucht zichtbaar 

werd. Prima fietsweer.

De langzame groep moest om 10.00 uur vertrekken en de 

snelle groep zou een half uur later vertrekken.

Onder bij de voet van de Alpe aangekomen stonden hier al 

meer coureurs te wachten voor de start van 10.00 uur. Velen 

moesten vlak voor de start nog even plassen, deden hun jasje 

uit en dan weer aan. De spanning steeg. Er stond een auto klaar 

met bovenop het dak een grote klok voor de officiële tijdwaar-

neming, want iedereen wil natuurlijk wel weten hoe snel men 

er uiteindelijk over heeft gedaan. Klokslag 10.00 uur werd het 

startschot gegeven en vertrok de langzame ploeg naar boven.

Een half uur later het zelfde ritueel bij de snellere coureurs. 

Plassen, jasje uit, jasje weer aan. Exact 31 minuten later klonk 

ook voor hen het startschot. Nadat beide groepen vertrokken 

waren zijn wij naar boven gereden om onze ‘helden’ bij haar-

speldbocht 10, de bocht van Frederico Echave, winnaar op de 

Alpe d’Huez in 1987, op te wachten.
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Onderweg naar bocht 10, er zijn er in totaal 21 haarspeldboch-

ten, kwamen we onze coureurs tegen. De één had het heel 

moeilijk vanwege een zere knie en moest regelmatig even 

afstappen, of had het moeilijk omdat het echt heel steil  

was, de ander ging zeer gemakkelijk naar boven. Maar  

allen hadden de wil om boven te komen en om zodoende het  

sponsorbedrag ook echt te verdienen.

Nadat de meesten bocht 10 gepasseerd waren zijn we naar boven 

gereden om daar bij de finish te wachten op onze mensen.  

Hiervoor moesten we weer door de wolken heen rijden, maar 

boven aangekomen was het licht zonnig weer met een koude 

wind en zeer licht sneeuwval. De snelste renner van de hele 

groep kwam na ongeveer 56 minuten boven. Van onze eigen 

groep kwam Renate na 1 uur en 11 minuten over de finish. Een 

klasse prestatie. Vervolgens kwam Frans Smellink boven na  

1 uur en 22 minuten, misschien een nog grotere prestatie omdat 

Frans er ook al ruim 1200 km op had zitten vanuit Hengelo. 

Ook de prestatie van Mark mag niet onbenoemd blijven,  

want Mark kwam boven in 1 uur en 40 minuten en dit na  

1200 km fietsen en met een kapotte knie. Klasse. Vervolgens 

kwamen onze mensen met enige tussenposen binnen en na  

2 uur en 5 minuten waren we allemaal de finish gepasseerd. 

Moe maar zeer voldaan!!

En met enige trots mocht ik de cheque van € 7500 overhan-

digen aan het fietsteam, een klasse prestatie.

Na een zeer snelle afdaling met soms snelheden van over de 

80 km per uur kwamen we weer onder aan de voet van de Alpe 

d’Huez. Voor sommigen was het genoeg en werd de fiets op 

de auto gezet of in de bus gezet, voor een paar diehards was 

het nog niet genoeg. Deze mensen gingen ook nog eens 12 km 

terug naar het chalet via die lastige klim.

Na terugkomst in het chalet stond er weer een heerlijke lunch 

klaar. Je kon zien dat groep opgelucht was, de spanning was 

eraf. Na het opfrissen mochten de renners genieten van een 

welverdiend wijntje en/of biertje. Hier is dan ook stevig gebruik 

van gemaakt.

Zondags zijn we weer terug gereden naar Nederland. We  

kunnen terug zien op een prachtige ervaring met een heel mooi 

resultaat. 

Langs deze weg wil ik alle renners bedanken voor hun inzet en 

natuurlijk alle sponsoren voor hun gift. 

Jan Schuttenbeld
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Eenmaal zullen wij de kampioenen zijn...

Wie kent dit lied niet?

Jarenlang hebben wij dit gezongen op de tribunes bij 

FC Twente en eindelijk kan dit lied in de prullenbak.

Ook wij feliciteren FC Twente met het behalen van het kam-

pioenschap seizoen 2009-2010.

Wat hebben we genoten dit afgelopen seizoen. Voor vele prach-

tige doelpunten hebben we kunnen juichen, samen met onze 

relaties vanuit onze gezamenlijke skybox van BC Kick Off.  

Wie weet volgend seizoen wel met u.
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Tijden veranderen. In de vorige uitgaven hebben wij 

steeds gekeken naar de geschiedenis en ontwikkeling 

van Recycling. Het is opvallend dat de productie van 

materialen voornamelijk door menskracht tot stand 

kwam. Door de innovatie in de technologische markt 

werden zweetdruppels in geruild voor machines.  

Hierdoor ging zeker de waardering van het product 

verloren. We kwamen langzaam maar zeker steeds 

meer in een wegwerp maatschappij terecht. De groei 

van de afval nam fors toe. Met alle milieuschadelijke 

gevolgen van dien.

Melk is hier een mooi voorbeeld van. Het product is nooit als 

product veranderd, wel zijn verpakking. Men ging eerst met een 

eigen melkbusje naar de dicht bijzijnde boer om hier de melk, 

voor eigen gebruik, op te halen. Later werd de melk opgehaald 

en in een melkwinkel of door een melkboer verkocht. De  

melkbusjes werden geruild door glazen flessen. Later werden 

de mensen nog gemakkelijker. Alles moest op 1 locatie gekocht 

worden en de megastores ontstonden. Daarom werd transport 

weer veel belangrijker. De glazen flessen werden te zwaar  

en deze vorm van verpakking was ook nog eens onrendabel. 

Bovendien moesten ze worden ingeleverd en retour worden 

genomen door de fabrikant om te worden gereinigd. De melk 

werd daarom in PET-flessen (gepatenteerd in 1973) verkocht, 

net zo als de rest van de etenswaren en goederen. We komen 

in een verpakkingsmaatschappij waarbij de verpakkingen  

worden weggegooid.

De wegwerpmaatschappij is ontstaan. Maar al vrij snel heeft 

men in de gaten dat dit in Nederland zo niet door kan gaan.  

Het land is te klein om overal stortlocaties in te gaan richten.

Het recyclen van afvalstoffen wordt geboren.

Statiegeld

Statiegeld (ook: emballage, stageld of consigne) is een klein 

bedrag dat wordt geheven bij de aankoop van een product en 

dat wordt terugbetaald als de koper de verpakking van het  

product na gebruik weer inlevert. Statiegeld is ooit begonnen 

als methode van de leveranciers van producten om de kosten 

voor hun verpakkingsmateriaal zo laag mogelijk te houden. Door 

hergebruik van flessen werden de kosten gedrukt. Rond 1980 

werden de kosten van verpakkingen, zoals glas, echter zo laag, 

dat hergebruik om die reden niet meer kosteneffectief is. Gebruikt 

glas wordt inmiddels vooral ingezameld via de glasbak, waarna 

het tot nieuw glas wordt omgesmolten, in plaats van de oude 

flessen te reinigen en opnieuw te vullen. 

Statiegeld is nu eerder een middel geworden om de hoeveelheid 

zwerfafval te verminderen. De overheid is van plan statiegeld 

te gaan heffen op andere verpakkingsvormen, tenzij het bedrijfs-

leven erin slaagt op een andere manier de hoeveelheid zwerf-

afval terug te dringen. Het duurt meestal heel lang voordat 

zwerfafval uit het milieu verdwijnt. Zo duurt het soms tot een 

half jaar voordat papier en karton volledig is afgebroken. Een 

greep uit de afbreektijd van andere producten:

 sigarettenpeuk 1-5 jaar, 

 bananenschil 3 jaar, 

 metalen blikje 1,5-50 jaar, 

 plastic frisdrankfles 5-10 jaar, 

 plastic zak 10-20 jaar, 

 kauwgum 20-25 jaar, 

 aluminium blikje 80 jaar tot 1 miljoen jaar, 

 polystyreen frietbakje 90 jaar, 

 plastic sixpack-houder 100 jaar, 

 glazen fles 1 miljoen jaar. 

Verwijderingsbijdrage

De verwijderingsbijdrage (Nederland) of recupelbijdrage  

(België) is een bedrag dat de consument moet betalen naast de 

prijs van het apparaat. De verwijderingsbijdrage is bedoeld  om 

hiermee de kosten te betalen om oude apparaten zodanig  

te verwerken dat ze het milieu zo min mogelijk belasten.  

De consument kan bij aankoop een vergelijkbaar, oud, apparaat 

gratis inleveren. De producenten en importeurs zijn verant-

woordelijk voor de verwerking. Ook voor consumenten die géén 

Afval is Grondstof
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oude apparatuur inleveren wordt bij een aankoop de verwijde-

ringsbijdrage in rekening gebracht. De verwijderingsbijdrage is 

op 1 januari 1999 in Nederland ingevoerd in verband met de 

wet Besluit verwijdering wit- en bruingoed. In deze wet is vast-

gelegd dat moet worden gezorgd voor een milieuverantwoorde 

inzameling en recycling van wit- en bruingoedapparaten op het 

moment dat ze door de gebruiker worden afgedankt.

Adrianus Gerhardus Wilhelmus Josephus (Ad) Lansink is  

een voormalig Nederlands politicus. Namens het Christen  

Democratisch Appèl (CDA) was hij van 1977 tot 1998 lid van 

de Tweede Kamer der Staten-Generaal.Een door hem in 1979  

ingediende en aangenomen motie zou een blijvend stempel 

drukken op het Nederlandse afvalverwerkingbeleid. De Ladder 

van Lansink werd een standaard voor omgaan met afval en 

onderscheidt vier vormen; preventie, hergebruik, verbranding 

en storten. De ladder van Lansink werd al snel (en is nog steeds) 

een begrip in Europa.

Duurzaamheid

Duurzame ontwikkeling is in 1987 door de commissie-Brundtland  

gedefiniëerd als de ontwikkeling waarbij de huidige generatie  

in haar noden voorziet, zonder de mogelijkheden daartoe voor  

de volgende generatie te beperken. 

Het Brundtland-rapport is de naam waaronder het rapport  

Our common future uit 1987 bekend is geworden. Het rapport 

is geschreven door de World Commission on Environment and 

Development (WCED). De populaire naam verwijst naar de 

voorzitster van de commissie, de toenmalige Noorse premier 

Gro Harlem Brundtland. De belangrijkste conclusie van het  

rapport was dat de belangrijkste mondiale milieuproblemen  

het gevolg waren van de armoede in het ene deel van de  

wereld, en de niet-duurzame consumptie en productie van het 

andere deel van de wereld. Het rapport riep voor het eerst op 

tot duurzame ontwikkeling

Cradle to Cradle

Het streven van de cradle to cradle (C2C) visie gaat verder; het 

voorzien in onze eigen noden en de toekomstige generaties van 

meer mogelijkheden voorzien. Probeer in plaats van minder 

slecht, goed te zijn. Cradle to Cradle is een nieuwe kijk op duur-

zaam ontwerpen, welke is omschreven  in het boek Cradle  

to Cradle: Remaking the Way We Make Things (2002) van  

William McDonough en Michael Braungart. 

Biomimicry

Bij biomimicry haal je inspiratie uit de natuur. De natuur heeft 

vaak al oplossingen bedacht waar wij nog achter moeten komen. 

Een voorbeeld is natuurlijke koeling van een gebouw waarbij 

ontwerpers zich hebben laten inspireren door een termieten-

heuvel. Een ander voorbeeld van Biomimicry wat ons allen erg 

aanspreekt is het oplossen van het fileprobleem.

Duitse wetenschappers hebben ontdekt dat de manier waarop 

mieren opstoppingen voorkomen ook door mensen kan worden 

7



gebruikt om fileproblemen aan te pakken. Een mooi voorbeeld 

van biomimicry, inspiratie uit de natuur. 

De onderzoekers van de universiteit in Dresden kwamen er bij 

een experiment achter dat mieren een efficiënt systeem  

hanteren om ‘files’ in hun kolonies te bestrijden. De Duitse 

wetenschappers goten wat zoete siroop in de buurt van een 

mierennest en legden een smalle en een brede weg aan, waar-

over de diertjes het voedsel konden bereiken. De smalle weg 

raakte al snel overvol. Maar de mieren die terugkeerden naar 

hun nest, waarschuwden vertrekkende soortgenoten voor de 

drukte op de smalle weg door ze naar de brede weg te duwen. 

Als de smalle weg niet drukbevolkt was, lieten de terug kerende 

mieren hun soortgenoten echter gewoon lopen.

Bij de mieren bleef op deze manier het verkeer steeds optimaal 

doorstromen en ontstonden er geen opstoppingen. De resul-

taten van dit onderzoek zijn ondertussen gepubliceerd in het 

Britse tijdschrift New Scientist. De wetenschappers hebben  

het anti-opstoppingsysteem van de mieren inmiddels verwerkt 

in een computermodel. Volgens hen zou het systeem waarbij 

individuen elkaar waarschuwen voor files ook kunnen helpen 

om beginnende opstoppingen te voorkomen op autowegen.

Hoewel automobilisten elkaar niet van de weg af kunnen duwen 

zoals mieren, zouden auto’s volgens de wetenschapper wel met 

elkaar kunnen communiceren. De Duitse onderzoekers pleiten 

voor auto’s die hun tegenliggers automatisch op de hoogte 

brengen van de verkeersomstandigheden die ze verderop  

zullen tegenkomen. Automobilisten kunnen bij beginnende 

drukte dan besluiten om een andere route te nemen, zodat een 

opstopping kan worden voorkomen.

Zo zal deze manier van denken ons in de toekomst ook in staat 

stellen om van het afvalprobleem af te komen. Dit door enerzijds 

andere verpakkingen te produceren en anderzijds door produc-

ten zodanig te fabriceren dat deze later heel gemakkelijk voor 

hergebruik geschikt zijn. De natuur zelf kent immers ook geen 

afval. Alles wordt hergebruikt.

Toekomst

Op basis van al deze moderne begrippen en kennis is Twee 

“R” Recycling Groep steeds bezig met het verbeteren en  

optimaliseren van haar recycling proces van steenachtige  

mate rialen. Met als uiteindelijke doel: grondstoffen ontwik-

kelen die voor een oneindig hergebruik geschikt zijn. 
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Technisch gezien is de in 2002 geïnstalleerde brekerin

stallatie bij de Recycling Maatschappij Almelo perfect, 

maar door externe oorzaken kan een installatie ge

dwongen worden om toch te worden aangepast, om 

zodoende te blijven voldoen.

Eén van deze oorzaken is dat de samenstelling van het steenach-

tig bouw- en sloopafval, dat bij de breker wordt aangeboden, in 

de loop der jaren veranderd. Waar vroeger voornamelijk bakste-

nengebouwen werden gesloopt zoals oude gemetselde fabrieken 

en huizen, zijn het tegenwoordig veelal gebouwen waarin veel, 

met ijzer gewapende  betonnen-vloerdelen, - prefabdelen, en 

-fundaties  zijn verwerkt.  Om deze grote gewapende betonbrok-

ken van ijzer te ontdoen vergt dit iets extra’s van zowel machine 

als ook van het personeel. Daar de betonbrokken in z’n geheel 

door de brekerbek gaan zijn niet alleen de betonbrokken maar 

ook het wapeningsijzer aan een maximale afmeting gebonden. 

Omdat dit in de praktijk nog wel eens anders gaat, heeft dit tot 

gevolg dat de breker het ijzer soms niet kan verwerken en verstopt 

raakt onder bij de uitgang van de kaakbreker.

Niet alleen om de productie te verhogen maar ook om de gezond-

heid en veiligheid van het personeel te waarborgen heeft de 

directie besloten om in 2010 bij de Recycling Maatschappij 

Almelo te investeren in een bredere afvoerband welke loopt van 

onderkant voorbreker naar de  1e magneetband. Het grote voor-

deel van de nieuwe band is dat het afvoerkanaal onder de bre-

kerbek, in tegenstelling tot de oude band, breder kon worden 

gemaakt, waardoor verstoppingen bijna niet meer voorkomen. 

Voorheen kon het gebeuren dat, meerder malen per dag, het 

wapeningsijzer zich onder in de kaakbreker ophoopte en er veel 

stagnatie was tijdens het productieproces. Om deze kluwen van 

ijzer met mankracht te verwijderen, is een zwaar en gevaarlijk 

werk. Daarom was het, met het oog op de arbeidsomstandighe-

den, niet langer verantwoord om zonder aanpassing van de 

machine door te blijven werken.

Onze eigen Technische Dienst, en ook de medewerkers op de 

breker, zijn er dagelijks mee bezig om de arbeidsomstandigheden 

en veiligheid van personeel te waarborgen en de productiekosten 

laag te houden. De nieuwe band, die eind januari 2010 werd 

geïnstalleerd, is in overleg met B.Gerwers (TD) gemaakt door de 

firma L. und T. Deze firma heeft ook de mobiele puinbreker van 

de MPN en de vaste puinbreker van de TRM gebouwd. 

De bredere band  heeft een rubberband van 1.40 mtr. breed, is 

15 mtr. lang en weegt door zijn robuuste stalen constructie ca. 

7000 kg.  De bredere band heeft zich sinds de montage al lang 

en breed bewezen.  

Recycling Maatschappij Almelo BV   
verbeterd haar productieproces  
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Aannemingsbedrijf Dijkhuis bouwt momenteel een 

ruim 2.000 m2 groot bedrijfspand dat niet alleen 

energie neutraal zal zijn, maar waarin ook zoveel  

mogelijk duurzame materialen worden toegepast. 

Stuwende kracht achter dit project is Eberhard  

Dijkhuis, directeur van voornoemd aannemers

bedrijf, die kennis en ervaring wil opdoen met  

duurzaam bouwen om deze vervolgens te delen  

met anderen. Het pand grenst aan zijn eigen 

bedrijf aan de Molensteen in Hardenberg en zal  

deels als kenniscentrum en expositieruimte  

‘duurzaam’ worden ingericht.

Hij is inmiddels de derde generatie die aan het roer staat  

van dit familiebedrijf dat in de jaren dertig van de vorige eeuw 

is opgericht. Zoals elke ondernemer wil ook Dijkhuis  zich 

onderscheiden van branchegenoten. ‘Als je je dan verdiept in 

bedrijfsprofielen van branchegenoten, ontdek je al snel dat dit 

gemakkelijker is gezegd dan gedaan. Tijdens de bouw van een  

onderhoudsarm en energievriendelijk appartementencomplex 

viel bij mij het kwartje. Steeds als ik mij wilde laten voorlichten 

en verdiepen wat betreft het toepassen van duurzame mate-

rialen, stuitte ik op allerlei tegenstrijdige meningen en opvat-

tingen. Dat deed mij in 2008 besluiten zelf op ontdekkingsreis 

te gaan,’ aldus Dijkhuis. Sindsdien voegt hij haast dagelijks 

kennis toe aan de duurzaamheidvisie, die hij voor zijn bedrijf 

aan het ontwikkelen is en waarmee hij zich wil onderscheiden 

van branchegenoten.

Secundaire bouwgrondstoffen

Het bedrijfspand, dat deels als een dagactiviteitencentrum voor 

mensen met een geestelijke beperking zal worden gebruikt en 

deels een kenniscentrum voor duurzaamheid zal herbergen, 

wordt Dijkhuis eerste gebouw waarin zoveel mogelijk duur-

zame materialen en technieken zijn toepast. Zo heeft hij voor 

de fundatie bewust gekozen om beton toe te passen waarin 

recyclinggranulaat zand en grind grotendeels vervangt. ‘Bij de 

verwerking van het geleverde beton, waarin menggranulaat 

van de Twee “R” Recycling Groep is verwerkt, merkten wij 

nauwelijks enig verschil en om er zeker van te zijn niet bij de 

neus te zijn genomen, hebben wij de nodige monsters genomen 

en uitgespoeld. Wat restte was inderdaad recyclinggranulaat. 

Vervolgens hebben wij van cradle-to-cradle kalkzandsteen 

de fundatie verder opgetrokken en daar betonnen leggers op 

aangebracht. Op die leggers brengen wij direct de  vloerver-

warming aan, waarop wij vervolgens een vloer van 8 tot 10 

cm beton storten. In het gedeelte dat wij voornemens zijn 

als expositieruimte in te richten, zullen wij wederom beton 

vervaardigd met secundaire grondstoffen toepassen en dit 

polijsten. In eerste instantie waren wij voornemens om de 

buitenmuren op te trekken met een combinatie van stro en 

leem, maar met het oog op de kwetsbaarheid hebben wij dat 

idee laten varen. Daarvoor in de plaats hebben wij nu gekozen  

voor een combinatie van stapelsteen, waarbij een vernuftig 

kliksysteem het cement vervangt en bakstenen, die gemaakt 

zijn van vermalen baksteenpoeder in plaats van klei. Ook in 

de bestratingen maken wij gebruik van gerecyclede materia-

Eerst zien, dan geloven
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len. Wederom zal door de Twee “R” Recycling Groep geleverd 

menggranulaat de gebruikelijke grindfractie in de klinkers voor 

100% vervangen,’ licht Dijkhuis een tipje van de sluier op.

Diversiteit

Opvallend is dat de materiaalkeuze verre van vast ligt. Dijkhuis: 

‘Mits nog inpasbaar in het bouwproces laat ik alle opties open. 

Waar het mij om te doen is, is om zoveel mogelijk verschillende, 

duurzame, materialen te gebruiken en vervolgens in de praktijk 

de voor- en nadelen in kaart te kunnen brengen. Niet alleen in 

de bouwfase, maar ook in de gebruiksfase.’

Zo is lange tijd stilgestaan bij de keuze van de toe te passen 

isolatiematerialen. Vanzelfsprekend dient de isolatiewaarde 

van de vloeren, de gevels en het dak 

hoog te zijn. Ook de materiaalkeuze 

voor de kozijnen vergde de nodige 

hoofdbrekens. Op het eerste oog 

lijkt fsc-hout het meest voor de hand 

liggend. ‘Maar als je daarbij ook het 

verduurzamen betrekt en het onder-

houd op de langere termijn, is het 

nog maar de vraag of je niet beter de 

voorkeur aan aluminium kunt geven. 

Door dit soort vragen hardop te durven 

uitspreken en vervolgens onderzoek 

hiernaar te laten doen, verwacht ik 

daar zicht op te krijgen. Aanvankelijk 

legde ik mijn oor te luisteren bij de 

toeleveranciers. Die blijken echter zeer traditioneel ingesteld 

te zijn en wars van vernieuwing,’ ervaart Dijkhuis.

Een diversiteit aan pv-cellen, zonnecollectoren aangebracht 

op sheddaken, warmtepompen, houtkachels, HRe-ketels en 

biomassa-installatie op basis van pyrolyse voorzien straks in 

de energiehuishouding. Dijkhuis: ‘De achterliggende gedachte 

is om per installatie exact in beeld te brengen welke opbrengst 

tegenover welke kosten staan. Ook eventuele subsidiemogelijk-

heden verwerken we in de verschillende kostenplaatjes, zodat 

we naar de toekomst toe over proefondervindelijk vastgesteld 

vergelijkingsmateriaal beschikken.’

Pragmatisch

Met het kenniscentrum wil Dijkhuis niet alleen de bewustwor-

ding van opdrachtgevers rond duurzaam bouwen bevorderen, 

maar ook de kennis op dit gebied delen. Met het oog daarop is 

een onafhankelijke stichting opgericht, waarin onder meer de 

TU Twente en Syntens participeren. Dijkhuis ‘iedere opdracht-

gever moet, voordat hij met een ontwerp begint, weten welke 

duurzame installaties en materialen voor hem interessant en 

financieel haalbaar zijn. Het kan best zijn dat een leverancier 

een compleet pakket duurzame toepassingen aanprijst, maar 

dat een bepaalde schakel overbodig is. Met de meetgegevens 

en een kosten-batenanalyse kan ik hem daarvoor waarschu-

wen. Zelf ben ik van mening dat je zo pragmatisch mogelijk 

met duurzaam bouwen moet omgaan. En dat breng ik bij dit 

project eveneens tot uitdrukking.’ 

Bron: het vakblad 'Bewerken'
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Het Guesthouse is in december 2009 officieel geregi

streerd bij de overheid en heeft als naam gekregen:        

Kenan Guest House. De naam verwijst naar de bijbel, 

Kenan is Kanaän is “Het beloofde land”.

De afronding van dit project is in zicht. In februari van dit jaar 

was ik weer in Zambia en constateerde dat de bouw van het 

Guesthouse en de conferentieruimte is afgerond. Ook de 

omheining is nagenoeg voltooid. Samen met Martha heb ik 

verf gekocht voor binnen en buiten. Begonnen werd met het 

plafond. Maar liefst 3 keer moest er geverfd worden, maar nu 

ziet het er dan ook strak uit. Daarna de muren. Gedacht werd 

aan 2 x schilderen, maar helaas er moesten nieuwe emmers 

verf aangerukt worden, want de tweede laag dekte toch niet 

goed. Er wordt niet gemarchandeerd met kwaliteit dus de 

schilders konden aan de slag voor nog een laag. De cement-

vloeren werden opgewreven en voilá het Guesthouse ziet er 

strak uit. Dankzij de toezegging van op dat moment € 3.000,- 

van de Alp d’Huez-fietsers konden we in Lusaka al vast op zoek 

gaan naar bedden en goede matrassen. Voor het transport 

heeft Martha haar eigen methode. Ze zoekt contact met een 

Tanzaniaanse chauffeur die geen retourvracht heeft en dus 

leeg naar Dar es Salaam in Tanzania rijdt. De lading wordt 

opgepikt bij de fabriek in Lusaka en wordt 650 km verder afge-

leverd bij het Guesthouse in Mpika, dat aan de grote weg naar 

Dar es Salaam ligt. Martha rijdt zelf mee als begeleiding. Een 

win-win-win situatie. De chauffeur verdient iets bij, Martha 

Guesthouse Project 
in Zambia
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betaalt minder vrachtkosten en spaart een enkeltje met de bus 

uit. Terug in Nederland kreeg ik de foto van de opgeslagen bed-

den en matrassen in één van de hotelkamers. Verder een foto 

van de nu ook geschilderde buitenkant. Wat een prachtig gebouw.

Bezoek van Martha en haar dochter  

Msekwa aan Nederland

Martha was uitgenodigd voor de bruiloft van twee Nederlandse 

artsen, die co-schappen hadden gedaan in Chilonga, 30 km. van 

Mpika en regelmatig bij het weeshuis op bezoek waren geweest. 

Natuurlijk maakte Martha van deze gelegenheid gebruik om naar 

Twente te komen om o.a. een bezoek te brengen aan Twee “R” 

Recycling Groep in Hengelo. Ze kon nu kennis maken met Anton 

Reef en Jan Schuttenbeld en hen nogmaals bedanken voor hun 

steun bij de bouw. Op de vraag of Martha ook iets van het bedrijf 

wilde zien werd royaal ja geantwoord. Martha is een breed geïn-

teresseerde vrouw, die zich graag liet rondleiden en informeren 

over het recyclingproces.

Martha ontmoet de Alp ‘d Huez fietsers

Zaterdag 24 april konden Martha, Msekwa en ik zien hoe  

serieus er werd geoefend voor de beklimming van de fameuze  

Alp d’Huez. Het meest steile stuk van de Holterberg werd vele 

malen beklommen. Martha was diep onder de indruk van  

de sportieve prestaties, maar zeker ook van het grote  

bedrag dat deze actie van de medewerkers van de Twee “R” 

Recycling Groep op zou brengen. Om in franse sferen te blijven 

‘chapeau’.  13



Menno Greving voert samen met zijn neef Berend het 

transportbedrijf gebroeders Greving, in 1949 gestart 

door hun beider vader.  In 1989 hebben Berend en Menno 

het bedrijf overgenomen. Toen reden er nog zo’n 30 

vracht auto’s van de gebroeders Greving, nu nog maar 

12. Dat is geen nadeel: Door de overzichtelijke grootte 

van het bedrijf zijn de lijnen kort. Gepaard aan het bij 

Greving beschikbare materieel heeft dit geleid tot een 

veelzijdige en flexibele dienstverlening. 

Menno Greving: ‘Toen we in 2003 die inkrimpingslag door-

maakten, was de concurrentie moordend. We reden toen 

veel op Scandinavië, waar we  toen zo’n beetje de pioniers 

waren. De voormalige Oostbloklanden hebben dat segment 

van de markt overgenomen. In deze crisistijd ben ik blij dat 

we niet zoveel auto’s meer hebben, want ook nu is er nog 

veel concurrentie onder transportbedrijven. Als je wat dich-

ter bij huis blijft heb je het wat meer in de hand. We mogen 

nu heel niet mopperen. We hebben acht man personeel in 

dienst en er zijn een stuk of drie uitzendkrachten’. 

Tot nu toe is het transportbedrijf Gebr. Greving de crisis goed 

doorgekomen, mede dank zij de lange winter van 2009/2010. 

Dat heeft veel strooiwerk opgeleverd. De hoofd-activiteit 

van gebroeders Greving is immers kiepervervoer. Zout, zand, 

puin en grint, -kortom: alles wat los op de auto kan. Daarnaast 

beschikt het transportbedrijf over speciale kiepauto’s die 

vervuilde grond kunnen transporteren.  

Menno Greving: ‘Onze auto’s voor vervuilde grond zijn uit-

gerust met een afzuigsysteem. Er moet een filter op de 

cabine zitten zodat de chauffeur geen schadelijke stoffen 

inademt. Wij hebben drie auto’s die met zo’n speciale filter 

zijn uitgerust. De chauffeur mag de overdrukcabine dan ook 

niet verlaten tijdens het laden en lossen.  Alles gaat op de 

spiegel en door middel van camera. Er gelden strenge voor-

schriften, waar we helemaal aan kunnen voldoen. Zo hebben 

we ooit een mooi project van de NAM gehad. Er moest een 

installatie ontmanteld worden en vervuilde grond vervoerd. 

De NAM controleerde streng, maar we hebben het als klein 

bedrijf keurig kunnen regelen. Ze hebben het ons gegund en 

het is helemaal naar tevredenheid verlopen. Dan heb je eer 

van je werk. Voor een dergelijk grote klus gaan we wel een 

samenwerking aan met een collegabedrijf in de regio; dat 

kun je alleen niet af. Zo koppelen we de flexibiliteit die een 

klein bedrijf kenmerkt aan de schaal van een groot bedrijf’ . 

De klanten van Gebr. Greving zitten voornamelijk in de drie 

noordelijke provincies. Ondanks de vaste klantenkring is het 

belangrijk om altijd scherp met de prijs blijven. De prijzen 

staan sinds de crisis behoorlijk onder druk – maar onder de 

kostprijs rijden doet het bedrijf niet. 

‘Je kunt op een gegeven moment niet lager met de prijs’ , 

zegt Menno Greving. ‘De auto’s lopen echt niet zo zuinig, 

vooral de kiepers niet. Daarom hebben we vorig jaar nog de 

chauffeurs opleidingen gegeven op het gebied van zuinig 

rijden. Ik hou de dieseloliestand bij op een prikbord, elke week 

vul ik dat netjes in. We praten erover – alles helpt. Zuinig 

rijden scheelt tussen de 10 en 20 % aan dieselkosten, en ook 

de slijtage aan de auto’s is minder. De rustige rijders, dat zijn 

de goede chauffeurs. Gas geven is geen kunst. Maar we heb-

ben het met ons ploegje mooi voor elkaar, met korte lijnen 

en snelle reacties op elkaar’. 

De contacten met de Recycling Maatschappij Groningen zijn 

ontstaan door de aanbevelingen van de voorganger, Mekkes 

Sloopwerken waar Greving de huisvervoerder was. In verband 

Kleinschaligheid heeft grote voordelen
Interview met Menno Greving van transportbedrijf Gebroeders Greving
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met de bouw van een kolencentrale  

in de Eemshaven vervoert Greving 

de resten van de heipalen naar de 

Recycling Maatschappij Groningen, 

die dat tot zuiver betongranulaat verwerkt, voor een perfecte en 

milieuvriendelijke grindvervanger in de betonindustrie of voor 

funderingen. 

Menno Greving: ‘Op het moment is voor ons in het noorden de 

Eemshaven booming business geworden, zeker als je het  

vergelijkt met 4 of 5 jaar geleden. Theo Pouw is daar toen begon-

nen; een grote in de wereld van transport en sloopwerken. Dat 

is echt een aanjager geweest. Bij de heiwerken voor de kolen-

centrale van RWE komen stukken betonpaal vrij die we vervoe-

ren naar de Recycling Maatschappij Groningen.  We zouden die 

palen in brokken van maximaal 50 cm vervoeren, dat zijn mooie 

stukken. Maar later bleek dat de palen wel 2 meter tot 2,5 meter 

lang waren. Daar hebben we een paar dagen mee gereden, dat 

was geen doen. Toen werden de palen eerst stukgeknepen. Dit 

werk staat nu even stil, maar we gaan straks weer verder. We 

zitten nu amper op de helft van 40.000 ton palen’.

Familiebedrijven zoals de Gebr. Greving doen het goed in 

Nederland. Volgens Menno Greving komt dat door de korte 

lijnen, waardoor er snel beslissingen kunnen worden genomen. 

Menno Greving:  ‘Je hebt snel overal inzicht in en kunt dus snel 

bijsturen. In slechte tijden houden wij het hoofd boven water 

door mee te werken en desnoods zelf met minder te doen.

Hoe het in de toekomst gaat moeten we nog maar eens zien, 

zowel mijn neef Berend en ik hebben niet het eeuwig leven. We 

hebben beiden wel een zoon, maar om het zomaar over te  

dragen? Wijzelf zitten er helemaal in, de beide zoons hebben 

hun eigen werk – dat is best wel moeilijk. Maar ik zou het de 

jongens wel aanraden, want het is een mooi vak. We hebben een 

klein maar goed bedrijf. Het moet allemaal groot tegenwoordig, 

maar er zitten veel nadelen aan groot. Log, onbeheersbaar.  

De schaalvoordelen die alleen voor grote bedrijven zouden  

opgaan neem ik met een korrel zout. Ook ik kan diesel voordelig 

inkopen, desnoods door het samen te doen met een ander.  

Ook voor de klanten is het ‘klein, maar fijn’. Die merken dat ik 

dag en nacht bereikbaar ben. En we kennen elkaar, dat is  

ook prettig. Maar als je een familiebedrijf runt, moet je wel goed 

met elkaar overweg kunnen. Dat gold voor onze vaders, nu voor 

mijn neef en mij ook. Dat is misschien wel de belangrijkste  

succesfactor’.  
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Zowel landelijk als regionaal heeft de 

Twee “R”  Recycling Groep zich op het  

gebied van innovatie behoorlijk in de  

kijker gespeeld. Met een nieuw  procedé,  

waar Twee "R" Recycling het patent (EP 

1277527) op heeft, wordt asbest ‘gede

natureerd’ – dat wil zeggen: de schade

lijke eigenschappen van asbest worden  

geheel geneutra liseerd, zelfs op zo’n  

manier dat het restproduct veilig kan 

worden hergebruikt. 

Dit verwerkingsproces is behalve innovatief en veilig ook nog eens 

bijzonder duurzaam.  Het is een uitstekend voorbeeld van het 

cradle to cradle principe, waarbij een product dat aan het eind van 

zijn levenscyclus is volkomen kan worden hergebruikt voor een 

nieuw, ander product. 

In de regio heeft de inzending van de Twee “R”  Recycling Groep 

geleid tot een nominatie voor de Young Technology Award 2009. 

Dit is een prijs van Kennispark Twente en het Innovatieplatform 

Twente, twee regionale initiatieven die beide tot doel hebben het 

innovatief bedrijfsleven in de regio te stimuleren en op die manier 

te zorgen voor hoogwaardige werkgelegenheid. 

Twee “R” Recycling Groep was één van de zes genomineerde 

bedrijven die hun business case voor een jury mochten presen-

teren. ‘Kort en krachtig’, ook wel een elevator pitch genoemd, 

waren daarbij de kernwoorden, want er stond maar twee  

minuten voor om de jury te overtuigen. Anton Reef slaagde 

daar wonderwel in, maar de prijs ging toch naar een startend 

bedrijf met lab-on-a-chip technologie voor de veterinaire  

markt. Met een piepklein chipje kan in de stal de urine of het 

bloed van vee getest worden op ziekte. 

De regionale nominatie was voor Twee “R”  Recycling al eervol 

genoeg, maar nog eervoller is de bereikte 22e plaats in de  

landelijke Top 100 van de meest innoverende MKB bedrijven  

in Nederland, vooral als in aanmerking wordt genomen dat Twee 

“R” Recycling niet eens aan alle gestelde criteria voldeed. Een 

belangrijke criteria was dat het deel nemende bedrijf ook reeds 

omzet gegenereerd moest hebben met het ingediende idee.  

En dat is voor de asbestverwerkende bedrijfsactiviteit  

van Twee “R”  Recycling nog niet het geval. De nieuwe fabriek, 

Asbest Denaturering Zwolle, wordt op z’n vroegst medio 2012  

in bedrijf genomen. Dan moet het met alle vergunningaan-

vragen wel mee zitten. Toch is het bedrijfsplan zo veelbelovend 

dat de jury er een 22e plaats aan toekende in de landelijke  

MKB top 100. Ook het buitenland heeft belangstelling getoond 

voor deze unieke verwerkingsmethode van asbest. Twee “R” 

Recycling Groep wordt op de weg naar samenwerking in Europa 

begeleid door Syntens, een netwerk van adviseurs dat op  

kosten van de overheid bedrijven met raad en daad terzijde staat 

op hun weg naar innovatie. 

Over de nieuwe fabriek van Twee “R” Recycling leest u meer in 

het volgende nummer van dit blad. Ook daarin meer over het 

asbestverwerkingsprocedé en het veilige restproduct. Als u uw 

nieuwsgierigheid niet kunt bedwingen, kunt u alvast naar het 

filmpje kijken met Anton Reef over de nieuwe bedrijfsactiviteit 

op: www.syntens.nl/innovatietop100/top-100-2010/ 

Nummer-22.aspx 

Twee “R” Recycling Groep scoort 
op gebied van Innovatie 
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Succes, op weg naar de Alpe d’Huez

Zoals u waarschijnlijk al wel weet sponsoren wij als 

Twee “R”  Recycling Groep voor een aantal jaren de 

stichting Muli Shani Zambia met als doel de realisatie 

van een Guesthouse voor de ontvangst van toeristen  

in Zambia (zie ook blad 19 en 20). De bouw is gereali

seerd en nu moet de inrichting van dit guesthouse 

worden aangeschaft.

Als laatste, afsluitende sponsor bijdrage hebben een aantal 

personeelsleden bedacht om middels een sponsoractie  

extra geld in te  zamelen voor dit goede doel. De actie bestond  

om, tegen donatie van een geldbedrag een forse prestatie te  

leveren. Deze prestatie bestond uit het beklimmen van de  

Alpe d’Huez per fiets, zie elders in dit blad.

Maar een tweetal personeelsleden, te weten Mark Bech, accep-

tant bij de DRM en Frans Smellink, bedrijfsleider van de RMA, 

hebben de prestatie nog wat verzwaard. Zij hadden zich voor-

genomen om niet alleen de Alpe te beklimmen maar ook de 

rit naar de Alpe d’Huez toe per fiets af te leggen. Een rit van 

ca. 1200 km!!! Een ware topprestatie.

Hierna kunt u het reisverslag lezen van beide heren.

Wat ook niet onvermeld mag blijven is dat de broer van Frans, 

Gerrit Smellink, zich heeft opgeofferd om beide renners gedu-

rende de gehele tocht te begeleiden.

Gerrit heeft meegereden met auto en cara-

van en heeft er voor gezorgd dat de beide 

renners het aan niets heeft ontbroken en in 

behoorlijke conditie bij de Alpe d’Huez aan 

zijn gekomen.

Op woensdag 5 mei zijn Mark en Frans  

vertrokken bij het kantoor van Twee “R” 

Recycling Groep. Dit natuurlijk in bijzijn van 

enkele collega’s en familie. 
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Dag 1

Woensdag 5 mei 2010  Hengelo-Bemelen 243 kilometer. 

Een beetje zenuwachtig arriveren we bij het hoofdkantoor van 

Twee ”R” Recycling Groep B.V. in Hengelo. Vandaag is de dag van 

het grote avontuur, een fietstocht naar de Alpe d’Huez in Frank-

rijk. We worden hartelijk ontvangen door een aantal collega’s die 

hun vrije dag hebben opgeofferd om ons uit te zwaaien. Nadat 

ook Gerrit onze begeleider voor de 

komende dagen is aangekomen 

pakken we de bagage over in de 

caravan. Dan is het zover, er wordt 

afscheid genomen van vrouw,  

kinderen, familie en collega’s. Met 

een blikje Twente’s Trots in de 

bidonhouders vertrekken we  

richting Frankrijk. Na een aantal 

kilometers fietsen we Hengelo uit. 

Het weer is ons goed gezind de zon 

schijnt en we hebben de wind in de 

rug. De plaatsen op onze routekaart 

volgen elkaar snel op, we beginnen 

al te filosoferen zullen we Maastricht halen vandaag? Net voor-

bij Dinxperlo krijgen we te maken met ons eerste pechgeval. Op 

de grensbrug met Duitsland krijgt Mark de eerste lekke band, 

maar deze is snel gerepareerd. De fietspaden in Duitsland zijn 

goed berijdbaar en al snel passeren we de Rijn. Via Appeldorn 

fietsen we richting de Nederlands grens nabij Arcen en fietsen 

door het Limburgse land richting Venlo. Ons plan om door te 

rijden naar Maastricht lijkt te slagen, de benen voelen goed en 

ook al is het laat de wil is er. Gerrit heeft inmiddels in Bemelen 

een camping gevonden waar wij de nacht kunnen verblijven. 

Moe, maar met een zeer voldaan gevoel over de eerste dag gaan 

we onze eerste nacht in.

Dag 2 

Donderdag 6 mei 2010  Bemelen-Saint Hubert 157 kilometer.

Na een goede nacht maken wij ons klaar voor de volgende 

etappe. Een lange afdaling en een route dwars door Maastricht 

brengt ons snel in België. We fietsen langs de Maas richting Huy 

bekend vanwege de Muur van Huy een scherprechter in de 

Waalse Peil een bekende Belgische wielerklassieker. En dan is  

daar de muur van Huy, 1.3 kilometer lang, stijgingspercentage  

9.8% gemiddeld met een maximale stijgingspercentage van  

17% heel erg zwaar. Nadat we het laatste stuk lopend de top 

hebben gehaald fietsen we richting Marche. Nadat we Marche 

zijn gepasseerd beginnen we eindelijk aan het echte werk, lange 

steile klimmen en korte afdalingen en dan nog steeds die regen. 

Ondertussen heeft Gerrit een ‘gratis’ camping  gevonden in  

Saint-Hubert. Na een heerlijke warme douche gaan we naar 

Saint-Hubert om een hapje te eten en daarna heerlijk slapen in 

de caravan, de regen tikkend tegen de ramen.

Dag 3 

Vrijdag 7 mei 2010  Saint-Hubert-Thionville. 

121 kilometer. Het weer is ons voorlopig niet goed gestemd want 

het regent nog steeds. Eerst weer de 7 kilometer naar Saint-Hubert 

om daarna aan een beklimming te gaan beginnen van 9%. Een 

heerlijk begin op de deze morgen. Maar goed, het eerste plaats-

je in Luxemburg wordt reeds aangegeven, dus het schiet op. We 

fietsen over de laatste stuiptrekkingen van de Ardennen en lang-

zaam aan wordt het landschap glooiender. Af en toe een klein 

klimmetje maar gelukkig niet meer zo erg als gisteren. Ook is het 

gestopt met regenen en probeert de zon er door te komen. Beslo-

ten wordt om in Thionville in Noord-Frankrijk een camping te 

gaan zoeken. De eigenaresse is trots op ons voornemen om naar 

de Alp d’Huez te fietsen en we krijgen daarom ook een korting 

voor deze ene overnachting. Na alweer een heerlijke douche  

zijn we een chinees restaurant gaan zoeken. Nadat wij het buffet 

flink hebben geplunderd lopen we terug naar de camping waar 

we moe maar voldaan in de caravan in slaap vallen.

Dag 4 

Zaterdag 8 mei 2010  Thionville-

Luneville. 

135 kilometer. Na een goed Frans 

ontbijt met vers Frans brood ver-

trekken we met veel zon en weinig 

wind voor etappe nummer 4. Een 

dag vol met glooiende heuvels 

waarin we lekker door kunnen 

rijden. Hoog in de lucht vliegt een leeuwerik die naar ons idee al 

vanaf dag 1 met ons meevliegt, we besluiten dan ook om van de 

leeuwerik onze mascotte en beschermengel te maken. Genietend 

van het mooie weer en de zeer mooie omgevingen naderen we  

Luneville. Hier hebben we aan Gerrit gevraagd op zoek te  

gaan naar een camping, maar deze blijkt gesloten te zijn, zoals 

veel campings in Frankrijk zo zullen we later merken. Er zijn  

twee opties 30 kilometer doorrijden naar de volgende  

camping of de luxe opzoeken van een hotel. Gekozen word voor 

de 2e optie. Met een brief in de hand meld ik ons aan bij de  

receptie van hotel Les Pages***. Ook dit hotel wil meewerken 

aan onze tocht en we krijgen het ontbijt gratis aangeboden.  

We gaan de stad in om te eten. Na het diner nog even een afzak-

Naar de Alpe d’Huez
Reisverslag van Frans Smellink en Mark Bech
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kertje gedronken in een barretje om daarna terug te gaan naar 

het hotel om te slapen.

Dag 5 

Zondag 9 mei 2010  Luneville-Port sur Saone. 

150 kilometer. Afgelopen nacht heeft het hard geregend maar 

gelukkig is het 's morgens droog. Na een heerlijk ontbijt pakken 

we onze spullen en maken ons klaar voor de volgende rit. Ondanks 

de reeds vele gereden kilometers en de regen die alweer valt blijft 

de stemming er goed in zitten en we zijn dan ook vastbesloten 

de eindstreep te halen. Rond 19.00 wordt een Ibis hotel gevonden. 

Na ons te hebben gedoucht schuiven we aan tafel voor een lek-

kere maaltijd, tijdens het eten raken we aan de praat met een 

groepje Belgische motorrijders welke ons tijdens de tocht voor-

bij gereden zijn. Zij toonden zeer veel respect voor onze fietstocht. 

Gerrit heeft heimwee naar de caravan en besluit de nacht door 

te brengen op de parkeerplaats van het hotel terwijl wij twee het 

hotel induiken.

Dag 6 

Maandag 10 mei 2010 Port sur Saone-Poligny 128 kilometer. 

Ook vannacht heeft het weer flink geregend, maar vanmorgen 

is het gelukkig droog.  De wegen beginnen langzaam op te drogen 

en het wordt warmer naarmate de zon steeds meer begint  

te schijnen. Ook vandaag worden we weer vergezeld door de 

leeuwerik. We genieten van elke meter die we rijden, de wegen 

die we rijden zijn heerlijk rustig en zijn goed te berijden. Na een 

paar uur fietsen beginnen de eerste bergen zich al af te tekenen 

in het glooiende landschap. De Alpen komen dichterbij en dat 

betekend dichterbij ons eind doel. We gaan dit keer voor een 

overnachting in Poligny. De enigste camping in dit stadje is nog 

gesloten dus gaan we weer voor de luxe van, ditmaal, Hotel  

de Paris. Na een heerlijke maaltijd nemen we nog even een afzak-

kertje bij een plaatselijk barretje. Na terugkomst bij het hotel  

snel onder de wol.

Dag 7

Dinsdag 11 mei 2010  Poligny-Hautecourt  101 kilometer. 

De dag begint gelijk goed, na een simpel ontbijt vertrekken we 

in de regen. Met koude spieren beginnen we gelijk aan een klim 

van 5,5 kilometer lang van gemiddeld 7%. We kunnen aan het 

landschap zien dat we de Alpen naderen want het wordt steeds 

ruiger en bergachtiger. Na 20 kilometer zijn we helemaal nat 

geregend. We besluiten om in het volgende dorpje iemand  

te zoeken met een wasdroger die onze kleren wil drogen.  

Na anderhalf uur gaan we weer terug naar onze wasgoed,  

kleden ons weer om en gaan weer verder met onze tocht. In het 

plaatsje Genod passeren we de 1000 kilometer. Dit wordt ver-

eeuwigd op het plaatsnaam bordje. De tocht gaat verder, maar 

even later begint het dan toch weer te regenen en we besluiten 

even te gaan schuilen. Maar ook nu houdt de regen niet op.  

Aan een bewoner van het dorpje hebben we gevraagd of er in 

de omgeving een camping is, maar die is zoals vele campings 

pas eind mei/half juni geopend. Wel is er een plaatselijk hotel-

letje wordt ons verteld misschien een goed alternatief.  

Nadat we met de eigenaresse een paar wijntjes hadden gedron-

ken kregen we haar zover om voor ons een maaltijd te koken . 

Na een voorgerecht met aardappelsalade en paté krijgen we 

Boeuf Bourgignon met pasta als hoofdgerecht, zelfs de laatste 

restjes worden met stokbrood uit de borden gehaald. Het is lang 

geleden zo lekker te hebben gegeten. Nadat ook het bord kaas 

en de crème brullée naar binnen is gewerkt drinken we samen 

met de eigenaresse nog een of twee wijntjes om daarna te 

genieten van de nachtrust.

Dag 8 

Woensdag 12 mei 2010  Hautecourt-Montrevel  107 kilometer.

De gezelligheid van gisteravond is goed te merken, het opstaan 

vergt enige moeite. Na een simpel ontbijt met veel stokbrood 

nemen we afscheid van hotel Le Chambod en vertrekken met 

veel zon richting het zuiden. Voor we er erg in hebben zitten  

we nu al 1100 kilometer op de fiets op weg naar de Alpe  

d’Huez. Rond 15.00 uur krijgen we zin in koffie. In het kleine 

dorpje  Montrevel direct aan de snelweg A48 vinden we een klein 

barretje. Hier hebben we de rest van de middag gezeten. 
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’s Avonds hebben we elders wat gegeten. Na het eten wordt 

besloten om nog een slaapmutsje te nemen in de bar die dan 

nog open is. Ook de plaatselijke jeugd ( die de volgende dag 

vrij heeft i.v.m. Hemelvaart)  heeft de weg naar de bar gevon-

den. En nadat de eigenaresse van de bar hen had verteld  

van onze plannen, werd het nog zeer gezellig. Met een men-

gelmoes van Frans en Engels en de nodige bier en ricard 

duurde dit tot in de late uurtjes.

Dag 9

Donderdag 13 mei 2010  Montrevel- Venosc  121 kilometer.

Als we wakker worden regent het nog steeds, we besluiten 

vroeg te vertrekken. Na ons te hebben omgekleed vertrekken 

we rond 9.30 uur voor waarschijnlijk de laatste etappe. De 

regen is overgegaan in motregen en hoewel de voorspellingen 

slecht zijn voor vandaag wordt het droog en begint de  

zon tussen de wolken door te schijnen. Ook vandaag is onze 

mascotte weer van de partij. Toch vreemd dat je alle dagen 

dat we nu onderweg zijn steeds de leeuwerik bij ons hebben. 

En voor we er erg in hebben fietsen we langs de Rhone dwars 

door Grenoble heen, over een goed berijdbaar fietspad. Als 

we na 6 kilometer eindelijk de stad uit zijn, fietsen we richting 

Bourg d’Oissans. Hier zijn veel wielrenners op weg naar,  

of afkomstig van de Alpe d’Huez. Als we aan de laatste 5  

kilometer zijn begonnen worden we achterop gereden door 

het busje van Tieks met daarin Robert, Stef, Renate en Roelof 

die ’s morgens vanuit Nederland zijn vertrokken. We zien 

Venosc liggen, nog twee haarspeldbochten en dan is daar 

eindelijk ons einddoel. Na negen dagen fietsen en 1263  

kilometer zijn we eindelijk gearriveerd. Intussen zijn ook  

de andere collega’s en fietsers in het huisje gearriveerd. Na 

ons te hebben geïnstalleerd in onze kamers staat ons nog  

een heerlijke verrassing te wachten, een lekkere warme 

jacuzzi en ook nog met champagne die Gerrit heeft mee-

genomen om de goede afloop van onze tocht te vieren. Voor 

het verdere verloop van de beklimming zie voorin in dit blad.
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