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Het zit erop. In september 2014 begon KWS in 

Hengelo met een enorm project: over een lengte  

van twee kilometer werd de Geerdinksweg en  

de Weideweg in negen fases gereconstrueerd.  

Een ingewikkelde operatie, vooral omdat veel  

verkeer richting de stad dit traject gebruikt.

Maar: ,,Het was allemaal hard aan vervanging toe,” vertelt 

uitvoerder Klaas Jan Mulder van KWS. ,,Ik heb nog nooit wakker 

gelegen van mijn werk, maar dit vond ik toch spannend – omdat 

het toch groot en complex is. Elke dag is eigenlijk een uitdaging, 

vooral als je in de grond zit. Het is echt een wirwar aan leidingen 

en kabels. Je komt echt van alles tegen en soms ook verrassingen, 

zaken die toch niet goed op de tekeningen staan. Je moet echt 

met alles rekening houden.” 

Plan

Mulder legt uit waarom dit zo’n uitdagend project is geweest. 

Dat begint met de totale lengte van het traject: twee kilometer. 

,,Je kunt zo’n traject niet in één keer openbreken. Je mag maar 

tachtig meter tegelijkertijd onberijdbaar hebben. Dat betekent 

dus dat je een gedetailleerde fasering moet opstellen, dat werd 

ook geëist in het bestek met EMVI. Bij die fasering hoort ook 

dat je aangeeft welke omgevingsmaatregelen je treft en hoe je 

de communicatie met de omwonenden regelt. Denk bijvoorbeeld 

aan omleidingen. De kruising met de Deldenerstraat is een van 

de drukste punten, een belangrijke route richting de stad. Die 

hebben we in tien weken tijd helemaal aangepakt. Dat moet 

allemaal wel juist gecommuniceerd worden.” Op het EMVI plan 

scoorde KWS erg goed. Sterker: het plan gaf de doorslag. ,,Wat 

betreft prijs waren we niet de goedkoopste, maar we kregen 

het gegund op basis van dat plan.” Daarna kon KWS aan het 

werk: in totaal had Mulder negen tot tien man fulltime aan het 

werk. ,, Ik hoor wel eens: waarom zet je niet meer mensen in? 

Dan is het toch sneller klaar? Maar dat is niet waar. Je kunt maar 

op tachtig meter per keer werken. Daarvoor hadden we zes 

grondwerkers, drie kraanmachinisten, een vrachtauto en twee 

stratenmakers aan de slag.”

Stortregens

Het project was ook complex vanwege de werkzaamheden zelf 

en de nieuwe technologieën die zijn toegepast. ,,Het meest 

spannende is als je de grote riolen open hebt liggen. Dan moet 

je geen stortregens krijgen, want dan loopt alles vol. Je loopt 

dus constant het weer te checken, zeker bij de punten waar we 

de nieuwe riolering op de oude riolering moesten aansluiten. 

Op een gegeven moment moet je dan ‘ompompen’. Daarbij 

sluiten we rioolstelsels af en pompen we het water om. Een 

bijzonder element zijn de drie stuwputten die zijn aangelegd. 

Eén van die putten is acht meter in lengte en tweeëneenhalve 

meter in de breedte. Die putten zijn bedoeld om het waterpeil 

beter te reguleren. De putten zelf zijn gemaakt in Polen en 

vervaardigd van GVK, glasvezelkunststof. ,,We wilden dit eerst 

met beton doen, maar we zijn uitgekomen op GVK omdat dit 

beter binnen de planning paste.

Recycling

Het hele project betrof een gehele reconstructie inclusief een 

riool verzwaring om de capaciteit van het riool te vergroten. 

Daarnaast zijn alle verkeersregelinstallaties op het traject 

vervangen. Over het hele traject is geluidsreducerend asfalt 

Monsterklus in Hengelo voor KWS:  
Reconstructie Westtangent Hengelo
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Uitvoeder Klaas Jan Mulder

gebruikt, behalve op de grote kruisingen hier is een SMA mengsel 

aangebracht. De TRM leverde voor het hele traject ruim 25.000 

ton materiaal zoals brekerzand, gestabiliseerd puinzand, meng- 

granulaat en hydraulische menggranulaat. Ook voor de TRM 

geen alledaags project. Recycling en duurzaamheid speelden 

een belangrijke rol in het project. Mulder: ,,Het bestek ging uit 

van afvoeren van de grondstromen en leveren van nieuw zand. 

Wij hebben zeventig procent van het zand hergebruikt. Schoon 

zand brachten we naar een depot. Op locaties waar veel 

leemhoudend zand zat en voor straatzand hebben we nieuw 

zand geleverd. Duurzaamheid heeft ook te maken met logistieke 

planning. ,,Als we vrijkomend betonpuin afvoerden naar de TRM, 

namen we direct menggranulaat mee terug. Een vrachtwagen 

reed dus bijna nooit met een lege bak. Verder hebben we vooral 

met bedrijven in de regio gewerkt, zoals de o.a. TRM, Morsinkhof, 

Poppink, Lesker, W&B en Geerdink, allemaal uit de regio Hengelo .” 

Riool renovatie.

Het bestaande hoofdriool onder de Geerdinksweg en Weideweg 

is gerelined. Hierbij wordt er een kous van kunsthars in het riool 

geplaatst zodat het riool van binnen uit wordt verstevigd. Het 

bestaande riool had diameters van rond 1000 mm tot rond 

1480 mm. In totaal is er grofweg 2 kilometer riool gerelined. 

Het bestaande riool kan door deze renovatie weer jaren mee.
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Wereldprimeur bij de Twentse Recycling Maatschappij!

De kogel is door de kerk. 

Bij de Twentse Recycling Maatschappij (TRM) wordt 

geïnvesteerd in de aller modernste scheidingstechniek. 

Het toepassen van deze techniek betekend een 

wereldprimeur in de puinrecycling en in de toepassing.

Wat?

Wat gaan we dan precies doen?

Het besluit is genomen om te gaan investeren in een systeem 

dat in staat is om tijdens breekproces de over-korrel (35-120 

mm) van het mengpuin te scheiden in een schone stroom beton 

en een reststroom. Deze reststroom bestaat uit o.a. baksteen, 

keramisch materiaal, asfalt, kalkzandsteen e.d., zeg maar het 

menggranulaat zonder beton. De afgescheiden over-korrel beton 

wordt apart bewerkt tot een schone stroom betongranulaat 

t.b.v. de betonindustrie.

De over-korrel mengpuin gaat verder het productieproces in t.b.v. 

de productie van menggranulaat. Ons menggranulaat zal dus in 

de toekomst minder, maar nog steeds voldoende, beton bevatten.

Waarom?

Nu zult u zich afvragen waarom gaat TRM zo’n geweldige 

uitdaging aan om als eerste in haar branche zo fors te investeren 

in deze hightech techniek.

In 2011 hebben wij besloten dat wij als Twee “R” Recycling 

Groep ons bedrijf wilden “ombouwen” van een puinrecycling-

bedrijf dat voornamelijk granulaten produceert voor de infra 

naar een grondstoffen producent dat hoogwaardige grond-

stoffen produceert voor met name de beton industrie en de 

baksteen industrie. En we wilden dit stapje voor stapje doen.

Maar om grondstoffen te kunnen produceren voor de beton-

industrie (grindvervangers) heb je schoon betonpuin nodig om 

hiervan betongranulaten te kunnen maken.

Daarom hebben we precies geanalyseerd hoeveel schoon 

betonpuin er op dat moment gemiddeld per jaar al binnen 

kwam en hoeveel betonpuin er in ons menggranulaat zat.

En wat bleek? In ons menggranulaat zit gemiddeld tussen de 

70% en 75% betonpuin terwijl de norm aangeeft dat er minimaal 

50% in moet zitten. M.a.w. er zit zo’n ruim 20% overschot aan 

betonpuin in ons menggranulaat. 

Vervolgens hebben we onderzocht op welk moment in het 

bestaande productieproces we het makkelijkst betonpuin 

konden afscheiden uit het gemengde puin. Al snel werd duidelijk 

dat wanneer we alle beton uit de over-korrel zouden verwijderen 

dit geen gevolg had voor de kwaliteit van het menggranulaat. 

Er blijft nog voldoende betonpuin aanwezig in het menggranu-

laat. De volgende stap was een onderzoek naar de beste techniek. 

Verschillende technieken, ook handmatig, zijn besproken, getest 

en geëvalueerd. Uiteindelijk bleek dat, naar onze mening, een 

geautomatiseerd systeem met behulp van camera’s het beste 

resultaat zou opleveren. Daarom hebben we een serie testen 

uitgevoerd, i.s.m. Van De Graaf Engineering uit Winterswijk, bij 

de firma Titech (nu Tomra) in Duitsland. Er zijn verschillende 

soorten camerasystemen getest. Het camerasysteem welke 

scheidt op basis van kleur gaf uiteindelijk de beste resultaten, 

zowel in scheidingspercentage als in capaciteit. 

Echter er waren destijds (2011/2012) verschillende redenen om 

nog niet direct over te gaan op de aanschaf van een dergelijk 

systeem. De meest belangrijke reden was dat de capaciteit in 

onze ogen nog onvoldoende was.

Maar in 2015 hebben we opnieuw testen gedaan bij de firma 

Tomra om te kijken hoe de systemen zich hadden ontwikkeld. 

Wat bleek? De leessnelheid van de camera’s was aanzienlijk 

verbeterd, de herkenning, verwerking en aansturing van de 

computers met de daarbij behorende software was ook sterk 

verbeterd. De kracht van de luchtscheidingstechniek was ook 

toegenomen. Kortom reden om opnieuw naar deze mogelijkheid 

te kijken. Uiteindelijk zijn we tot de conclusie gekomen dat dit 

het juiste moment zou zijn om te gaan investeren in deze tech-
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Sommige projecten zijn bijzonder , sommige  

projecten zijn apart.

De Recycling Maatschappij te Veendam kreeg dit voorjaar een 

bijzondere opdracht van Van Kessel Sport en Cultuurtechniek 

om ca. 200 ton granulaat en 70 ton split te leveren voor de rea-

lisatie van een daktuin van het Agaathhof aan de Lutke Nieuw-

straat in de stad Groningen. Het ging hier om ca. 200 ton meng-

granulaat 4-31,5 mm en ca. 70 ton morene split 2-5 mm. 

Van Kessel niet voor niets genoemd “verrassend veelzijdig” 

wilde hiermee een drainage pakket op het dak aanleggen. Een 

daktuin die wel op 15 meter hoogte midden in hartje Groningen 

moest worden gerealiseerd.

Maar… hoe krijg je het granulaat met vrachtwagens op die loca-

tie in de binnenstad en dan ook nog eens naar boven op een 

handige manier?

Gekozen is om het granulaat en het split in big bags aan te leve-

ren , deze met een telescoopkraan op het 15 meter hoge dak te 

hijsen en ze ter plekke te legen.

In overleg met transport bedrijf H.H. Van Der Velde uit Nieuwe 

Pekela is afgesproken om het transport met een kleinere auto 

met laadkraan uit te voeren die buiten het centrum de aanhan-

ger kon overladen. Op deze wijze zijn er circa 270 big-bags vanaf 

de RMV Veendam in het “Hartje Groningen” geleverd en verwerkt.  

Hendrik Katuin “Soms moet je een uitdaging aan gaan en deze 

was er één van”. Voor de RMV was dit zeker een ongewone klus. 

Deze zal zeker navolging krijgen en dit granulaat krijgt een 

tweede leven op een unieke plek.

niek. Met deze techniek zijn we in staat om meer betongranulaten 

te produceren en een nog schoner product aan onze klanten te 

kunnen aanbieden.

Wanneer?

Op dit moment zijn we druk doende om de gecombineerde 

bouwvergunning en WM-vergunning geregeld te krijgen. 

Daarnaast zijn we volop in overleg met de Firma Tomra wat 

betreft specificaties van de PRO Secondary COLOR DUAL 

installatie. En gelijktijdig zijn we met de firma LuT in overleg 

wat betreft de aanpassing van de huidige breekinstallatie t.b.v. 

het camerasysteem om zodoende een optimaal productieproces 

te kunnen behouden.

De verwachting is dat we medio september zowel vergunning- 

technisch als wat betreft levertijden van de installaties zover 

zijn dat we kunnen gaan bouwen. In de kerstvakantie van 

2016/2017 zal de uitbreiding dan geïntegreerd worden in de 

bestaande installatie zodat we in januari 2017 kunnen gaan 

draaien met ons nieuwe systeem.

Uiteraard bent u vanaf dat moment van harte welkom om deze 

hightech techniek te aanschouwen en zijn wij trots om u te 

kunnen uitleggen hoe deze ultra moderne scheidingsinstallatie 

precies werkt.

 

Jan Schuttenbeld

Recycling ten Top
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v.l.n.r. Arjen van Leur, Jaap van der  Wiel, Harry Voors 

Alles op het terrein van Kijlstra Bestrating in Veendam 

is in beweging. Vorkheftrucks rijden af en aan,  

manoeuvreren als mieren tussen de stapels stenen 

door, totdat ze de juiste stapel in het vizier hebben en 

een partij oppakken: op weg naar de klant, op weg 

naar een nieuw bestratingsproject. 

Directeur Arjen van Leur kijkt er trots naar: ,,We hebben het 

op dit moment ontzettend druk met sierbestrating. Wij moe-

ten het vooral hebben van de particuliere eindverbruiker en 

die lijken nu meer uit te geven. Onze omzet is dit jaar fors 

hoger dan vorig jaar. We kunnen nu hooguit een luxeprobleem 

krijgen wat betreft de bevoorrading. ”Maar ook dat lijkt op 

het eerste gezicht geen struikelblok te vormen: de fabriek 

draait op volle toeren. Uiteindelijk levert Kijlstra in Veendam 

230.000 ton aan bestrating uit. Daar komt de vestiging Drachten 

nog eens bij met 90.000 ton. In totaal tekent Kijlstra daarmee 

voor ruim 2,2 miljoen vierkante meter per jaar aan bestrating. 

Circulaire economie

Bij Kijlstra draait het niet alleen om volume. Kwaliteit staat 

voorop. Daarbij probeert het bedrijf voortdurend te innoveren. 

Kijlstra kijkt daarbij nadrukkelijk naar de mogelijkheden om 

meer vanuit het idee van de circulaire economie te werken, 

door meer en meer hergebruik van materialen. Dat resul-

teerde een aantal jaren geleden in de toepassing van betongra-

nulaat als vervanger van de grove toeslagmaterialen in de 

producten.

 

,,Dat was veelal geen succes,” vertelt Van Leur. ,,De kwaliteit 

van het granulaat schommelde teveel.” Einde verhaal? Nee, 

een zusterbedrijf van Kijlstra Bestratingen, de betonmortel-

centrale, deed zaken met Twee “R” Recycling en raadde Kijlstra 

Bestrating aan om eens met de recyclingbedrijven van Twee 

“R” om tafel te gaan. Die afspraak werd gemaakt. ,,We waren 

echt onder de indruk en voor ons was er voldoende aanleiding 

om laboranten en betontechnologen van Kijlstra en Twee “R” 

Recycling met elkaar samen te laten werken. We zitten nu in 

de afrondende fase. De bedoeling is om hergebruik van 

betongranulaat in alle mogelijke producten toe te passen.”

Samenwerking Kijlstra Bestrating en Twee “R” Recycling Groep:  
betongranulaat als grindvervanger
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Links: Jan Schuttenbeld - Rechts Arjen van Leur

Mijlpaal

De samenwerking werd onlangs vastgelegd in een convenant 

tussen de twee bedrijven. Voor directeur Jan Schuttenbeld van 

Twee “R” een mijlpaal en een concrete vertaling van de visie 

die de onderneming heeft: ,,Wij willen de groeve van de toe-

komst zijn. Met deze samenwerking geven we daar invulling 

aan. Dat willen we in de komende jaren sterk gaan uitbreiden.” 

Jaap van der Wiel, commercieel verantwoordelijke voor de 

locatie Veendam, de RMV, vult aan: ,,We gaan nu actief de 

markt op om zoveel mogelijk materiaal ‘op te halen’ en te 

verwerken. Dat betekent dat we bijvoorbeeld in gesprek gaan 

met gemeenten om inzameling van uitvalmateriaal op te 

nemen in het bestek. Hetzelfde geldt voor sloopbedrijven: die 

willen we benaderen om selectief te slopen, gericht op herge-

bruik. Zelf hebben we onze breektechnieken al flink uitgebreid. 

Wij denken dat dit een grote markt is.” 

Mobiel breken

De verwachtingen zijn hoog gespannen. Van Leur: ,,We hebben 

al ontzettend veel proeven gedaan. Samen met Twee “R” heb-

ben we hier veel energie ingestoken: dat hebben wij ervoor 

over. Je moet onderzoek doen naar de geschiktheid van gra-

nulaten: wat is geschikt voor een bepaald product? Op dit 

moment gebruiken we vooral de fijne 4-8, maar we willen 

binnenkort ook gaan testen met het grovere 8-16 voor bijvoor-

beeld betonbanden in bestrating. ” De belevering vindt nu 

plaats vanuit Veendam, met de locaties van de DRM in Emmen 

en de RMG in Groningen achter de hand. Volgens Schuttenbeld 

is de spreiding van de locaties juist de grote kracht van de Twee 

“R” Recycling Groep. Is mobiel breken dan geen oplossing? Van 

der Wiel: ,,Wij geloven er eigenlijk niet in voor dit soort toe-

passingen. We hebben wel een mobiele breker, maar die kun 

je alleen inzetten in combinatie met de mobiele wasser. Je 

hebt nu eenmaal altijd extra stappen nodig om een bepaalde 

kwaliteit te halen, maar dan nog is het niet de kwaliteit die we 

bijvoorbeeld in Veendam bereiken.” En daar zijn zowel Kijlstra 

Bestrating en Twee “R” Recycling Groep heel duidelijk in: kwa-

liteit is prioriteit. 
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Links: Jan Reuvenkamp - Rechts; Peter Broere

U bent wegenbouwer. Om wegen te kunnen bouwen 

heeft u als bedrijf grondstoffen nodig. Als u in het 

noorden of noordoosten van Nederland bent gevestigd, 

is de kans groot dat u grondstoffen komt halen bij een 

van de bedrijven van de Twee “R” Recycling Groep. Als 

wegenbouwer mag u er dan vanuit gaan dat u goede 

materialen krijgt. Tot voor kort hadden we daarvoor het 

KOMO-certificaat.

Als een product was voorzien van dat certificaat, dan wist u 

als wegenbouwer zeker dat het materiaal geschikt was voor 

het aanleggen van een weg. Die zekerheid is weggenomen. 

Althans, het KOMO-certificaat zoals we dat kenden in de 

markt, bestaat niet meer. We hebben tegenwoordig te maken 

met Europa en met nieuwe normeringen. De nieuwe norm 

is CE. Maar wat zegt CE eigenlijk? En is het wel echt een 

vervanger van KOMO? En waarom moesten we in Nederland 

afstappen van een uitstekend kwaliteitssysteem? Tot slot: 

wat moet u nu weten over normering en certificering onder 

de nieuwe regels? Belangrijke vragen waar Peter Broere van 

de branchevereniging Breken en Sorteren en KAM-coordinator 

Jan Reuvekamp van Twee “R” Recycling in dit artikel een 

antwoord op geven. 

Waarom een nieuwe normering  

en certificering?

Het antwoord op die vraag luidt: ‘Europa’. Een aantal Europese 

landen hadden hun zaakjes keurig op orde. Nederland kent 

bijvoorbeeld het KOMO-certificaat. Duitsland werkt met het 

Ü-Zeichen (Übereinstimmungszeichen). Dat was juist het 

probleem: elk Europees land had haar eigen regels en wetten 

op het gebied van hergebruik van materialen. De grote Europese 

ambitie is het weghalen van handelsbelemmeringen en daarom 

besloot Brussel dat de nationale keurmerken, zoals KOMO, van 

tafel moeten en vervangen door het CE-merk. CE is voor alle 

Europese landen gelijk. Het is een voorbeeld van de Europese 

harmonisatie. ,,Dat hoeft niet per sé positief te zijn,” stelt Peter 

Broere. ,,In Nederland deden we al heel veel aan hergebruik, 

daar hebben we de regelingen op ingericht. We hadden KOMO 

als productkeurmerk en de Regeling Bodemkwaliteit om de 

milieutechnische zaken te regelen. Nu moet dat allemaal worden 

ondergebracht in het CE-merk. Daar hebben we best zorgen 

over. Het gaat zeker nog vijf jaar duren voordat Europa dat 

allemaal heeft geregeld. Dan gaat het direct gevolgen hebben 

voor de puinrecycling.” 

Zorgpunt is ook dat Nederland “het braafste jongetje” in de 

Europese klas wil zijn, zoals Reuvekamp het ziet. ,,Er zijn maar 

heel weinig mensen die het nog kunnen volgen. De nieuwe 

normering heeft echter voor iedereen grote gevolgen. Alleen 

dat CE-verklaring mag nog worden gevoerd om product-

eigenschappen aan te geven. Nationale keurmerken mogen 

niet meer.” Broere vult aan: ,,Dat is althans de interpretatie van 

Vier belangrijke vragen over  
CE en de toekomst van KOMO
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de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en het Ministerie 

van Binnenlandse zaken. Er lopen nog diverse rechtszaken, ook 

de Raad van State moet nog uitspraak doen. Maar: er moet 

snel duidelijkheid komen voor de Nederlandse markt. De komst 

van CE heeft de situatie ontzettend ingewikkeld gemaakt.”

Is CE een vervanger van KOMO?

Ja. Nee. Slechts weinig mensen begrijpen hoe het echt zit. 

Broere: ,,Wij denken dat er nog steeds ruimte is voor KOMO, 

we proberen het toch zijn waarde te laten behouden. Daarover 

moet in het najaar echt duidelijkheid zijn: wat kunnen we nog 

wel met KOMO?” KOMO was voor iedereen namelijk duidelijk, 

het werd in Nederland breed gedragen. Het was het bewijs van 

kwaliteit, bevatte alle productrelevante zaken inclusief informatie 

over de bedrijfsvoering, civieltechnische- en milieutechnische 

aspecten. Binnen KOMO waren de technische eisen van het 

product – bijvoorbeeld meng- en betongranulaat – uitvoerig 

beschreven. Is de korrel hard genoeg? Kan ik er een weg goed 

mee verdichten? Is het geschikt voor het project? Dat type 

informatie mag volgens ILT niet meer in KOMO worden 

opgenomen. Is CE daarmee een vervanger van KOMO? Nee: 

de verschillen zijn behoorlijk. Een CE markering houdt niet per 

se in dat het product geschikt is voor een bepaalde toepassing. 

Bij KOMO verwees de producent bij elke levering naar één 

certificaat. Bij CE is dat geheel anders. De producent moet nu 

per levering een prestatieverklaring meeleveren: dat kan dus 

per levering verschillend zijn. De klant moet dus veel meer zelf 

controleren of de producent echt wel datgene levert dat hij 

verklaart. Dat heeft ook gevolgen voor de klachtenafhandeling. 

In de oude regeling riep een auditor een inspectie in als producten 

niet voldeden. ,,CE is veel dwingender,” waarschuwt Broere. 

,,Levert een producent niet wat hij verklaart, dan sta je eigenlijk 

direct voor de rechter. Er komt geen auditor meer aan te pas.” 

Wat zegt CE nu precies over een product?

Dat is natuurlijk de hamvraag. CE gaat veel meer uit van de 

wisselwerking tussen klant en producent. Die producent moet 

minimaal één producteigenschap verklaren. De klant kan best 

meer eisen hebben en verlangen dat de producent daarover 

ook zaken opneemt binnen de CE-verklaring. Probleem is dat 

er geen controle plaatsvindt op het product zelf. ,,Bij KOMO 

vond er een aantal keer per jaar een externe controle plaats 

om vast te stellen dat een bedrijf leverde wat hij aan technische 

eisen had vastgelegd,” vertelt Broere. ,,Bij CE is in principe geen 

externe controle. Dat maakt CE ook veel minder sterk.” Bij CE 

komt het aan op de vertrouwensrelatie tussen producent en 

klant. Die laatste ‘controleert’ of het product voldoet aan de 

verklaarde productbeschrijving. De producent levert eigenlijk 

een prestatieverklaring: CE zegt namelijk eigenlijk niets over 

de kwaliteit van een product. CE zegt niets over het feit of een 

product wel geschikt is voor een bepaalde toepassing. Reuvekamp: 

,,De klant moet dat zelf heel goed controleren. CE is geen 

garantie. KOMO was dat wel.” 

 

 

 Wat moet u nu eigenlijk echt weten 

over certificering? 

Dat het niet gemakkelijker is geworden. U hebt als klant veel 

meer verantwoordelijkheid gekregen om producten die u 

inkoopt te controleren, vooral op het feit of het product wel 

geschikt is voor het doeleinde. Wat u ook moet weten is dat 

elk product haar eigen CE-markering moet hebben. De ILT  

heeft aangekondigd om dit jaar echt te gaan handhaven op 

de toepassing van CE, hoewel de regeling al vanaf 2013 van 

kracht is. Toch is het laatste nog zeker niet gezegd over de 

invulling en toetsing van kwaliteitscriteria op producten uit 

de puinrecycling. De branche doet er momenteel alles aan 

om het certificaat ook van waarde te laten blijven, ook voor 

de civieltechnische kwaliteit. Reuvekamp is daar heel stellig 

in: ,,We laten het zeker niet over ons heen komen, maar op 

dit moment kunnen we alleen ons best doen om onze klanten 

zo goed mogelijk te informeren.”

9



Hergebruik beton in SHIB:  
circulaire visie op betonverwerking

Recycling: het is de ‘core business’ van de Twee “R” 

Recycling Groep. Het bedrijf heeft inmiddels 

jarenlange ervaring met het recyclen van alle soorten 

puin en heeft een eigen visie ontwikkeld op recycling. 

Die visie ligt honderd procent in het verlengde van de 

uitgangspunten binnen de circulaire economie. Met die 

gedachten is het bedrijf al jaren bezig om het hergebruik van 

beton te stimuleren. Dat was tot voor kort een moeizaam 

verhaal. ,,We proberen het al jaren,” vertelt commercieel 

manager Mark Hofman van de Twee “R” Recycling Groep. ,,Het 

beton is er, de technieken om het te recyclen zijn er en ook de 

regelgeving is aanwezig. Toch zagen wij dat niemand het 

oppakte of slechts op heel kleine schaal.”

Twente en Achterhoek

Het bedrijf besloot twee jaar geleden dat het gezamenlijk met 

de recyclingtak van de firma Dusseldorp actief wilde bijdragen 

aan het hergebruik van beton. Alleen zouden we dit nooit 

kunnen bereiken, het is een initiatief dat breed gedragen moet 

worden, en waar aan iedereen met dezelfde intenties aan mee 

kan doen, dit geldt voor zowel recyclingbedrijven, beton-/

betonwarenindustrie als opdrachtgevers en aannemers. ,,De 

sleutel lag bij de opdrachtgever. Daarom zijn wij gaan praten 

met twaalf gemeenten in Twente en de Achterhoek. Als die 

partijen zouden ‘afdwingen’ om hergebruikt beton toe te passen, 

dan kun je een soort vliegwiel creëren. Dat was het idee. Met 

dat plan zijn wij op bezoek gegaan bij de civiele afdelingen van 

die gemeenten.” Dat was het begin van SHIB: Stimulering 

Hergebruik Infra Beton. Die gesprekken vonden plaats vanaf 

januari 2014. Aan de hand van een presentatie moesten de 

gemeenten worden overtuigd van de noodzaak om SHIB te 

ondersteunen. Het goede nieuws was: gemeenten zagen het 

systeem wel zitten. 

Eigen keten

De business case is dan ook glashelder. Het puinaanbod zal in 

2025 stijgen naar veertig miljoen ton, een verdubbeling ten 

opzichte van 2013, het jaar voordat SHIB werd ontworpen. 

Daarbij voeren gemeenten steeds meer een terughoudend 

beleid ten opzichte van het winnen van primaire grondstoffen. 

Gemeenten willen juist duurzaam inkopen: liefst met gerecyclede 

producten die in de eigen keten opnieuw kunnen worden 

gebruikt. Er was eigenlijk niets dat de invoering en het succes 

van SHIB in de weg stond. Of toch wel? Hofman: ,,Gemeenten 

ondersteunden het idee, maar ze vonden het systeem in de 

eerste opzet te ingewikkeld. We hadden een compleet model 

uitgewerkt met een puntensysteem en checkpoints en dat 

zagen gemeenten niet zo zitten. “ 

Bestektekst

Toch ging het plan niet van tafel. Integendeel. ,,De vraag kwam 

of wij niet een standaard bestektekst konden ontwerpen. Die 

bestektekst geeft aan hoe je infra-betonpuin moet aanleveren 

en hoe het wordt terug geleverd als betongranulaat in 

betonproducten voor infraprojecten. Denk daarbij aan opsluit-/

trottoirbanden, klinkers, tegels, rioolbuizen, keerwanden, 

stampbeton, stelspecie, betonwegen en ja, zelfs aan kunst- 

werken. De bedoeling is om via de bestekken betongranulaat als 

grindvervanger uit te vragen. Met een standaard bestektekst 

hebben gemeenten het direct goed geregeld.” Dat was de uitkomst 

van een evaluatiebijeenkomst medio november 2014. Inmiddels 

is die bestektekst er en is deze samen met alle nodige infor- 

matie te vinden op de speciaal hiervoor ingerichte website:  

www.shibeton.nl

Pilots

Missie geslaagd? Hofman: ,,Voor ons is het heel belangrijk geweest 

dat de overheid deze visie steunt. Ons doel was en is: hergebruik 

van beton stimuleren. Vooralsnog richten we ons op infrabeton 

omdat dit de meest schone fractie is. Je hebt een schone 

betonstroom nodig, pas dan kun je de kring van betonproductie 

en -verwerking helemaal sluiten. Dat is echt circulair. Dat doen 

we in Nederland al met asfalt en plastic, waarom zou het met 

beton niet kunnen?” De eerste pilots zijn gedraaid en een aantal 

gemeenten past SHIB nu actief toe. ,,Maar: iedereen kan meedoen. 

SHIB is geen stichting of een samenwerking tussen bevriende 

bedrijven. Het is een visie, een doel, zuinig te zijn op onze aarde 

met al haar grondstoffen die niet onuitputtelijk zijn.”

Mark Hofman
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BRL Bouwprojecten met duurzaam beton 
versie 2.0 moet impasse alsnog doorbreken

Bron: blad Bewerken maart 2015

Mark Hofman

Versie 2.0

In de op 1 maart 2016 gelanceerde versie 2.0 van de BRL 

Bouwprojecten met duurzaam beton is niet alleen aan de geuite 

kritiek tegemoetgekomen, maar zijn eveneens de reacties 

verwerkt op de commentaren, die tot 24 februari 2016 konden 

worden ingediend op de conceptversie van de BRL. Deze is dan 

ook in overleg met de gehele betonketen tot stand gekomen, 

waarbij het Netwerk Betonketen de inspanningsverplichting 

op zich neemt nog dit jaar de status en de positionering van 

de BRL verder vorm te geven volgens de principes van het  

‘Good Governance Model’.

Bouwstenen BRL

Voor de invoering van duurzaam beton zijn vier bouwstenen 

ontwikkeld, die samen de BRL Bouwprojecten met duurzaam 

beton vormen. De vier bouwstenen zijn: 

1. Circulariteit van beton 

Dit slaat op het aandeel van de secundaire toeslagmaterialen in 

beton (specifiek de vervanging van de primaire toeslagmateralen 

zand en grind). Daarbij wordt een vergelijk gemaakt met de 

circulariteit van de andere bouwstenen. Zo zal bij gebruikmaking 

van nieuwe producten eerst gekeken worden of hergebruik op 

dezelfde dan wel een andere locatie mogelijk en milieutechnisch 

verantwoord is.

2. Reductie van de CO2-emissie van beton

Dit betreft de CO2 -emissie van het beton en de reductie daarvan, 

berekend op basis van een levenscyclusanalyse, uitgevoerd 

volgens de SBK (Stichting BouwKwaliteit) Bepalingsmethodiek 

Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken.

3. MKI-waarde van beton

Voor de milieuprestatie van een product als geheel hanteert de 

BRL de MilieuKostenIndicator (MKI-waarde) als prestatiecriterium. 

Dit is een gewogen score van de milieubelasting, gerelateerd 

aan de toe te passen producten in het project. Ook deze worden 

berekend volgens de SBK Bepalingsmethodiek Milieuprestatie 

Gebouwen en GWW-werken. Dit zal in de praktijk dezelfde LCA-

berekening zijn als die voor de CO2 -emissie wordt gehanteerd.

4. Versterken regionale waarden

Bouwsteen vier gaat in op de overige, veelal regionaal gebonden, 

maatschappelijke waarden. Deze zijn deels product- en deels 

projectgebonden. Het betreft de onderdelen sloop (verwijderen/

amoveren van materiaal van beton), transport, mechanisch 

verwerken bij elementverharding en SROI.

Bewijsmiddel

Het op een project afgegeven certificaat dient als bewijsmiddel 

om aan te tonen of en in welke mate het project voldoet aan het 

duurzaamheidsprofiel dat aannemer en opdrachtgever zijn 

overeengekomen. Dit certificaat verleent Netwerk Betonketen 

aan de aannemer die het project realiseert op basis van de BRL. 

Dit gebeurt nadat audits en inspecties door de certificerende 

instelling zijn uitgevoerd en gerapporteerd.

De manier van aanbesteding van projecten bleek de 

remmende factor voor het tempo waarin duurzaam 

beton op basis van secundaire grondstoffen en CO2-

arme bindmiddelen toepassing vond. De op 1 mei 2015 

gelanceerde BRL Bouwprojecten met duurzaam beton 

beoogde deze impasse te doorbreken. De praktijk 

toonde zich evenwel weerbarstiger. Op initiatief van 

het Netwerk Betonketen vond op 1 maart jl. de 

lancering van een aangepaste versie van de BRL 

Bouwprojecten met duurzaam beton plaats, die alsnog 

zorg moet dragen voor een betere afstemming van 

vraag en aanbod.

De verandering ten aanzien van versie 1.0 had vooral betrekking 

op aspecten die direct verband houden met ‘good governance’. 

Vragen als ‘wie controleert’ en ‘wie toetst’ speelden hierbij. Ook 

het breder inzetten van de BRL dan alleen voor bestratingsmateriaal 

was een belangrijk punt en het scherper neer zetten van de 

uitgangspunten,” vat projectleider Daaf de Kok, stuwende kracht 

achter het Netwerk Betonketen, de commentaren samen. Achteraf 

concludeert De Kok dat het zeer goed was dat de BRL in de 

praktijk toegepast werd. Dat was het moment om met een echt 

project aan te tonen dat duurzaam beton technisch en financieel 

zeer goed mogelijk is. “De gemeente Nijmegen pakte de handschoen 

op en maakte de BRL Bouwprojecten met duurzaam beton 

onderdeel van haar aanbestedingsbeleid. Met als gevolg een 

breed draagvlak bij aanbestedende partijen en de markt voor 

een dergelijke BRL.”
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Onbekend voorwerp

Colofon

Redactie: 
Jan Schuttenbeld, Frans Smellink en Jeroen Mulder

Fotografie: 
Jan Schuttenbeld, Frans Smellink en Jeroen Mulder

Drukwerk: 
Lulof, experts in gedrukte communicatie, Almelo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Asbest Denaturering 
Zwolle BV

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

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

In deze 33e editie van ons blad “PuinRecycling “ hebben

we weer een gevonden voorwerp geplaatst. Dit 

voorwerp is gevonden in de puinstroom op de leesband

bij de Recycling Maatschappij in Almelo.

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

gebruikt? Het voorwerp zat waarschijnlijk in de puin dat af-

komstig is van een voormalig ziekenhuis of verzorgingscentrum. 

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

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

Het voorwerp afgebeeld in de vorige editie zou zeker bekend 

moeten zijn bij mensen die in Twente zijn opgegroeid en waar 

in elke grotere plaats nog wel iets van de vroegere textielindustrie 

is terug te vinden. Namen zoals Ten Cate, Van Heek en Gelderman 

zijn alom bekend.

Het voorwerp is géén boetnaald waarmee visnetten werden 

gerepareerd zoals een lezer stellig meende maar een schietspoel 

die in 1733 werd uitgevonden en diende om in de grote 

weefmachines het inslaggaren in het weefsel te brengen. 

De redactie is blij met de inzendingen die door enkele van u 

lezers zijn gedaan.

Mensen die reageerden en het voorwerp herkenden waren: 

Justin de Kinkelder/Losser, Sander Kamphuis/Reef Infra, Johnny 

Koster/ Twentse Weg en Waterbouw en Harry Schuttenbeld.
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