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Voorwoord 

 In de decemberuitgave van 2018 heeft mijn collega Anton 

Reef geschreven over de prachtige en warme zomer die we 

vorig jaar hebben gehad. Maar ook over de gevolgen 

hiervan, namelijk lage waterstanden, te korten aan 

primaire grondstoffen voor beton- en asfaltindustrie

Op moment van het schrijven van dit stuk is het 

ruim 30 graden en als ik door het Twentse 

landschap rijd zie ik alweer lage waterstanden in 

sloten, beken en waterplassen. Ik houd mijn hart 

vast voor wat komen gaat dit zomer en dit najaar.

Daarom is de innovatie die wij, samen met Twence 

BV, hebben ingezet voor de ontwikkeling van een 

alternatief fundatiemengsel, met een heel laag 

betongehalte, des te belangrijker.              

Door de ontwikkeling, en vervolgens productie  

op grote schaal van dit nieuwe mengsel, krijgen  

wij de beschikking over nog meer betonpuin 

waarvan wij weer grind- en zandvervanger  

kunnen maken. Door de productie van nog meer 

grind- en zandvervangers kunnen we de 

ontginning en aanvoer van primair zand en  

grind nog meer beperken.  Meer hierover kunt 

 u lezen verderop in dit blad.

Ik wil u allen, langs deze weg, een hele fijn  

vakantie toewensen, met heel veel mooi weer, 

maar ook af en toe een (noodzakelijke) bui regen.

Jan Schuttenbeld

Buitenhaven Oostzijde 12
7604 PJ Almelo

Steenweg 6
7604 PX Almelo

Zuidwending 123
9644 XN Veendam

B. Diasstraat 10 
7825 VN Emmen

Gideonweg 10
9723 BM Groningen

Onyxstraat 20 
7554 TP Hengelo 

RECYCLING
MAATSCHAPPIJ
DUITSLAND BV

Twee “R” Recycling Groep BV

3

Colofon

Redactie

Jan Schuttenbeld, Frans Smellink en Marcel van Rijnbach

Fotografie 

Jan Schuttenbeld, Frans Smellink en Marcel van Rijnbach

Drukwerk

Lulof, experts in gedrukte communicatie, Almelo

Vormgeving en lay-out

Morskieft Ontwerpers Strategische Identiteiten

Twee “R” Recycling Groep

Welbergweg 71, 7556 PE Hengelo

T 074 - 255 80 10

info@tweerrecyclinggroep.eu

Onyxstraat 20, 7554 TP Hengelo (OV)
T 074 - 243 26 57
e-mail:  trm@puinrecycling.nl

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

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

Gideonweg 10, 9723 BM Groningen
T 050 - 318 28 18
e-mail:  rmg@puinrecycling.nl

Zuidwending 132, 9644 XN Veendam
T 0598 - 62 64 39
e-mail: rmv@puinrecycling.nl

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

Welbergweg 71, 7556 PE Hengelo
T 074 - 255 80 10
e-mail: info@puinrecycling.nl

Welbergweg 71, 7556 PE Hengelo
T 074 - 255 80 10
e-mail: info@puinrecycling.nl

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

4      Rodebak.nl   

loopt als een speer!

6     Bodemas Twence  

opwaarderen  tot  

bouwstof voor het milieu 

8    Betongranulaat  

Twee “R” Recycling in  

hoge woontoren Utrecht

10    Nieuwe shovels  

Twee “R “ Recycling Groep

12    De Romein maakt terrein 

Gasunie bouwrijp

16    Onbekend voorwerp

Inhoudsopgave

TWEE “R” RECYCLING 
GROEP, BLIJFT BEZIG 
MET INNOVATIES

RMA
Notitie
Groep



Twee “R” Recycling Groep BV

4 5

PuinRecycling 38 - December 2018

Een webshop waarin containers online worden aangeboden in 

diverse klein -en grootformaten om elk type klant tegemoet te 

komen: de particulier en zzp-er, maar ook de grotere sloop -en 

aannemersbedrijven. In die voor Twente kenmerkende rode kleur 

zijn de containerbakken verkrijgbaar in de meest gangbare  

formaten van 4, 6 en 10 m3, maar indien gewenst kunnen ook 

grotere maten worden afgenomen, zoals 12, 25, 30 en 40  

kubieke meter. Door middel van supersterke webcontent en 

uitgekiende online marketing en service weet Haverkamp met 

haar webshop een topnotering in de zoekmachine te behalen. In 

feite kan niemand om het Enschedese bedrijf heen, of je nu in 

Amsterdam, Maastricht, Groningen of Enschede gevestigd bent. 

Niemand kan om de Rode Bak heen

“De online containerverhuur gaat als een speer, hoofdzakelijk omdat we zo goed 

scoren in de organische zoekresultaten”, zegt commercieel directeur Manon 

Haverkamp die samen met haar broer Bas en vader Johan de directie vormt en 

het succesverhaal over de Rodebak.nl uit de doeken doet. “We hebben de webshop 

in 2014 in het leven geroepen en intussen verhuren we containers door heel 

Nederland. Er zijn continue circa 600 containers  van onszelf in de verhuur en 

landelijk met partners zijn dat er nog meer. Prijstechnisch zijn we zeer voordelig, 

maar we bieden daarbij wel de maximale klantenservice. Dat doen we allemaal 

zelf. Het is hard werken, maar dat zijn we wel gewend”, zeggen Bas en Manon 

lachend, daarbij denkend aan hoe ze al van jongs af aan door hun vader in het 

bedrijf werden ‘opgevoed’. 

Transparantie containerverhuur

De opkomst van zakelijke dienstverlening op Internet zorgde ervoor dat ze op de 

burelen van Haverkamp in 2014 gingen nadenken over online containerverhuur. 

Volgens Manon was Haverkamp in haar branche de eerste in Oost Nederland die 

een dergelijke dienst aanbood. “Het offline huren van een container vonden we 

altijd wat schimmig. Wat krijg je voor een bepaalde prijs en wat is er mogelijk voor 

particulieren die een container willen huren? In onze webshop vertellen we dui-

delijk welke maten containers er zijn en voor welk afvalsoort ze dienen. Daarnaast 

laten we weten welk afval er in een bepaalde container mag of juist niet mag. Het 

is exact duidelijk hoeveel je betaalt per afvalsoort”. 

In principe hoeft de klant het afval niet exact voor te sorteren, dat doet Haverkamp 

op de ‘plas’ aan de Kanaalstraat in Enschede. Een relatie van Haverkamp zoals Twee 

“R” Recycling profiteert van die activiteit van Haverkamp. Twee “R” Recycling 

betrekt puinafval van Haverkamp Onderhoud voor het verder recyclen van deze 

afvalstroom. Hoe ‘schoner’ het afval, hoe beter uiteraard voor Twee “R” Recycling. 

Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat Haverkamp met de afvalcontainers voor 

een continue stroom puinafval zorgt bij het recyclingbedrijf. “Sinds de invoering 

van de diftar zien we dat particulieren en bedrijven steeds meer bouw- en puinaf-

val afvoeren. En het aanbod is groeiende. We gaan het puinvak opnieuw inrichten 

en vergroten om meer ruimte te creëren voor het voorsorteren.” Goed nieuws dus 

voor Twee “R” Recycling die natuurlijk gebaat is bij zoveel mogelijk aanbod van 

voorgesorteerd puinafval. Gezien de positieve ontwikkeling bij Rodebak.nl verwacht 

Haverkamp Onderhoud dat de online containerverhuur verder zal groeien. En dat 

er dus meer containers bij moeten komen om de aanbieders in den lande voldoen-

de te voorzien van de rode bakken. Volgens Bas Haverkamp is het heel goed moge-

lijk dat er een nieuw terrein wordt bijgekocht om het afval in de containers te 

verwerken. “De vraag groeit explosief. We komen op onze huidige ‘plas’ vaak 

ruimte tekort in onze totale logistieke organisatie.”  

Rodebak.nl. Iedereen die wel eens online een afvalcontainer heeft gehuurd kan er niet omheen. 

Simpelweg om de aanbieder van deze rode containers op maat bovenaan staat in de 

zoekresultaten van Google. Haverkamp Onderhoud begon als eerste afvalinzamelaar in Oost 

Nederland met online containerverhuur en dat heeft het in Enschede gevestigde familiebedrijf 

zeker geen windeieren gelegd!

HAVERKAMP SPINT GAREN MET 
ONLINE CONTAINERVERHUUR

RODEBAK.NL 
LOOPT ALS 
EEN SPEER!

Het puinafval afkomstig van de containers van 

Haverkamp Onderhoud groeit als kool.  

In 2014 begonnen met 6000 ton, inmiddels 

staat de teller al op ruim 10.000 ton in het 

lopende jaar 2019. “Er worden nu best veel 

gebouwen gesloopt en verbouwd, ook in Oost 

Nederland. De stroom bouw -en puinafval is 

nu continue hoog”. Haverkamp Onderhoud telt 

nu 105 personeelsleden en circa 80 bestelbus-

sen en diverse vrachtwagens. Volgens Bas 

wordt het wagenpark verder uitgebreid om  

aan de vraag te kunnen voldoen. 

Haverkamp Onderhoud is op veel vlakken 

actief, te weten: vastgoedonderhoud, 

schoonmaak van woningen (bijvoorbeeld bij 

ontruimingen), afvalinzameling -en verwer-

king en asbestsanering.

CONTAINERAFVAL 
GROEIT ALS KOOL

Al meer dan 600 rode containers van Haverkamp 
Onderhoud zijn in omloop (foto Haverkamp Onderhoud).

Bas en Manon Haverkamp

Op het terren van Haverkamp Onderhoud wordt het puinafval voorgesorteerd (foto Haverkamp Onderhoud).
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De introductie van het nieuwe duurzame milieu-

vriendelijke product wordt een spannend moment 

voor beide partijen en de wegenbouw. Want nog 

nimmer werd bodemas vrij toegepast in de  funde-

ring van wegen. Tot dusver is er een relatief klein 

pilot-project met de nieuwe fundatiemix uitge-

voerd; onder één van de aanvoerwegen van de 

voormalige stortlocatie ’t Rikkerink ligt 150 ton 

materiaal. Twence gaat ter plekke een zonnepark 

realiseren. “De verharding houdt zich tot dusver 

prima. We hebben op diverse momenten metingen 

gedaan naar de draagkracht en vervormbaarheid 

van het materiaal”, zegt Wim Ekkelenkamp, 

op milieuvervuiling. Een dergelijk initiatief past 

uitstekend in de Green Deal die Twence heeft 

gesloten met de Twentse gemeenten. Twee “R” 

Recycling Groep was op zoek naar een aanvulling 

van het menggranulaat, omdat men het aandeel 

betongranulaat in fundatiemateriaal van wegen 

wil gaan verminderen. De puinrecyclelaar kan het 

vrijkomende betonpuin goed gebruiken om de stij-

gende vraag naar betongranulaat als grindvervan-

ger in te vullen. “We hebben wel een volwaardig 

additief nodig in de vorm van bodemas om de 

gevraagde hoeveelheid funderingsmateriaal te 

kunnen blijven leveren”, zegt directeur Jan Schut-

tenbeld van Twee “R” Recycling Groep. 

Filteren metaaldeeltjes

Voordat bodemas vrij mag worden toegepast in het 

menggranulaat moet Twence uitgebreid onderzoek 

doen naar een goede verwerking en de milieu-ef-

fecten. Absolute voorwaarde is dat de bodemas 

‘schoon’ is voordat het onder de weg verdwijnt. 

“Twence is druk bezig om het ketenproces van reini-

ging te optimaliseren”, zegt Jeffrey Martinec, pro-

ductmanager bij het afvalverwerkingsbedrijf. “We 

hebben de afgelopen twee jaar veel tijd en geld 

geïnvesteerd in het filteren van de metaaldeeltjes 

uit de slakken. We zijn nu in staat om de kleinste 

fracties eruit te halen. Het is nu een kwestie van 

finetunen voordat we de Slakken Opwerking Instal-

latie (SOI) in gebruik kunnen nemen. We moeten 

een custom-made installatie ontwerpen, want dit is 

nog nergens ooit gedaan. Er mogen absoluut geen 

milieuvervuilende stoffen in de slakken zitten voor-

dat het wordt verwerkt in  de fundatiemix.”

Droge slak

Naast een schone slak heeft Twee “R” Recycling 

Groep behoefte aan een droge bodemas. Hoe dro-

ger, hoe beter het materiaal is op te werken in het 

menggranulaat, zo luidt het credo. Daarom moest 

de traditionele verwerking van bodemas bij Twen-

ce op de schop. Normaliter ging de slak door een 

soort waterbad om af te koelen. In plaats daarvan 

vernevelt Twence nu de slak en wordt de vochtige 

lucht daarna afgezogen, zodat er een droge bode-

mas ontstaat. 

Extra camera

In de nieuw ontwikkelde fundatiemix  wordt een 

menggranulaat toegepast met een lager beton-

gehalte dan op dit moment wettelijk is toege-

staan. “op dit moment produceren we een meng-

granulaat met een betongehalte van ca. 55%, 

waar 65% tot 75% eerder gebruikleijk is. Dit lage 

niveau hebben we bereikt door de aanschaf van 

een UHR camera systeem. Doormiddel van dit 

systeem herkennen we en schieten we het teveel  

aan beton uit onze menggranulaat” verteld Wim 

Ekkelenkamp.  “Om tot een nog lager niveau te 

komen voor ons nieuw ontwikkelde mengsel zal 

er waarschijnlijk een extra UHR-camera systeem 

worden bij geplaatst zodat we nog meer beton-

puin kunnen scheiden uit ons menggranulaat. We 

moeten namelijk meer beton ‘eruit schieten’ voor 

de productie van betongranulaat en in plaats 

daarvan bodemas toe te voegen. We gaan de 

fracties 55/100 mm en 30/100 mm testen om de 

productiecapaciteit verder te vergroten”, legt 

Ekkelenkamp uit. 

De fundatiemix kan overigens worden gebruikt 

voor allerlei wegen, zelfs snelwegen. De samen-

stelling van deze mix is een absolute innovatie en 

revolutie voor de wegenbouw. We verwachten er 

heel van”, zeggen Jan Schuttenbeld en Jeffrey Mar-

tinec tot slot. 

bedrijfsleider bij de Drentse Recycling Maatschap-

pij en in die rol onder meer verantwoordelijk is 

voor het kwaliteitsmanagement van het gerecy-

clede puin. 

Volwaardige bouwstof

Twee jaar geleden borrelde het idee bij Twence en 

Twee “R” Recycling Groep op voor hergebruik van 

bodemas (ook wel slak genoemd) als volwaardige 

bouwstof. Momenteel zit slak ingepakt in folie om 

onder de weg te mogen worden toegepast. Zowel 

Twence en Twee “R” Recycling Groep willen van 

bodemas een circulair product maken zonder risico 

BODEMAS TWENCE 
OPWAARDEREN 
TOT BOUWSTOF VOOR 
HET MILIEU 

“TWENCE IS DRUK 

BEZIG OM HET 

KETENPROCES VAN 

REINIGING TE 

OPTIMALISEREN”

Twence en Twee “R” Recycling Groep werken sinds twee jaar aan een nieuwe 

fundatiemix voor wegen. Bodemas, dat bij de afvalverwerker overblijft bij de 

verbranding van restafval, wordt toegevoegd aan het menggranulaat van het 

puinrecyclingbedrijf. Zodoende wordt deze reststof opgewaardeerd tot bouwstof. 

Vanaf volgend jaar komt de nieuwe fundatiemix op de markt. 

Duurzame fundatiemix voor wegen
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BETONGRANULAAT 
TWEE “R” RECYCLING 
GROEP IN HOGE 
WOONTOREN UTRECHT

Holcon, onderdeel van Holterman Wapeningsstaal uit 

Markelo, levert alle prefab cascowanden van één van de 

hoogste woontorens in Utrecht, de Westflank. Bijzonder 

hieraan is dat 30% van het beton bestaat uit betongranulaat 

8-16 mm in plaats van grind. Het granulaat is afkomstig van 

Twee “R” Recycling Groep. Directeur Rob Wensink van het in 

Duitsland gevestigde Holcon (holcon is gevestigd in Markelo, 

maar heeft haar productie locaties in Duitsland) wil samen 

met het puinrecyclingbedrijf optrekken in de verdere 

vergroening van het prefab beton.

De eerste proefzendingen van Twee “R” Recycling 

Groep voor het woontorenproject liggen inmiddels 

in de bunker op het enorme bedrijventerrein van 

Holcon in Xanten, bij Bocholt over de grens. De 

kwaliteit is bevredigend, zo knikt Wensink goedkeu-

rend. Er zijn enkele proefwanden gemaakt en de 

gewenste druksterkte wordt bereikt. Binnen afzien-

bare tijd gaat Twee “R” Recycling Groep  gefaseerd 

2000 ton betongranulaat leveren aan Holcon. “We 

moeten ons beton hoogwaardig hergebruiken en 

met Twee “R” Recycling Groep zitten we wat dat 

betreft op de dezelfde golflengte. Ze leveren aan-

toonbaar hoogwaardige kwaliteit betongranulaat. 

Daarnaast hebben ze een missie om het aandeel 

betongranulaat in betonproducten te vergroten. We 

willen graag samen met hen optrekken om deze 

missie waar te maken”, aldus Wensink.

Betongranulaat nieuw in Duitsland

Prefab betonelementen leveren met een percentage 

betongranulaat. Het is nieuw voor Holcon. In Duits-

land bestaat geen (wettelijke) richtlijn om deels 

grind te vervangen voor granulaat. De noodzaak 

wordt door allerlei stakeholders nog niet zo ervaren, 

stelt productiemanager Klaus Herbst van Holcon. 

“Vergeet niet dat de betonverwerkende industrie in 

Duitsland nog zeer traditioneel denkt en nog niet de 

mentaliteitsomslag heeft bereikt dat we meer gere-

cycled materiaal moeten toepassen om zodoende 

onze grondstoffenvoorraad niet verder uit te put-

ten. Nederland is wat dat betreft een stukje verder. 

Holcon richt zich vooral op de Nederlandse markt, 

dus wij durven die uitdaging zeker aan.” 

Toch zal ook Duitsland op termijn overstag gaan, 

want de prijs van grind stijgt verder waardoor ver-

vanging door granulaat interessanter wordt. Ook de 

gemeente Xanten overweegt om de grindwinning, 

die nu nog op steenworp afstand van Holcon 

plaatsvindt, vanuit milieu-oogpunt te stoppen.

Samenwerken met slopersbranche en 

Twee “R” Recycling Groep

Voor Holcon is de vergroening van het bronmateri-

aal voor hun prefab elementen niet alleen belangrijk 

omdat de eisen in bestekken van gerecycled materi-

aal steeds strenger worden in Nederland. Ook van-

uit milieu-oogpunt vindt Rob Wensink het jammer 

om bij misproducties beton te verschrotten, zoals 

De kwaliteit is bevredigend

De eerste stap is gezet met de toekomstige leve-

ring van 1650 casco-elementen voor de 90 meter 

hoge woontoren Westflank in Utrecht. Hierin 

wordt in totaal 6500 kuub beton verwerkt, waar-

van dus 30% bestaat uit betongranulaat. Dat was 

een harde eis van de opdrachtgever, zo vertelt 

Wensink. “We moesten in de aanbesteding garan-

deren dat we voor dat percentage het grind had-

den vervangen door betongranulaat. Twee “R” 

Recycling Groep kan via certificaten de kwaliteit 

van het granulaat aantonen en dat is belangrijk 

voor ons. Ze kan aantoonbaar hoogwaardige kwa-

liteit granulaat leveren.”

Holcon zet grote stap in 
vergroening prefab beton

Voor Klaus Herbst (l) en Rob Wensink (r) is betongranulaat een nieuwe toepassing.

Holcon is onderdeel van Holterman Wapeningsstaal in 

Markelo, maar is gevestigd in het Duitse Xanten. 

Holterman kocht daar een voormalig fabriekspand prefab betonfabriek 

om daar de productie van de prefab wapeningskorven en betonelementen 

onder te brengen. Daar was in Markelo geen ruimte voor. De vraag naar 

prefab beton stijgt; naast Xanten heeft Holcon een productiefaciliteit in 

Hattersheim am Main bij Frankfurt. Het gros van de prefab betonelemen-

ten wordt per boot schip vervoerd naar diverse Europese bestemmingen. 

HOLCON SPECIALIST IN 
PREFAB BETON

Holcon altijd gedaan heeft. “Nu verdwijnt dat verschrot beton gewoon als puin-

verharding onder een weg. Zonde. Wij moeten gewoon die stap maken naar een 

hoogwaardiger hergebruik van sloopbeton. Wat dat betreft vinden we Twee “R” 

Recycling Groep aan onze zijde. Het zou mooi zijn als we samen met de slopers-

bedrijven opnames gaan doen van sloopwerken en het aanwezige beton beoor-

delen in hoeverre het kan worden verwerkt tot granulaat.” 

Wensink zegt dat laatste niet voor niets. Met die aanpak creëert Holcon de 

gewenste (grote) massa betongranulaat dat nodig is voor de relatief grote wer-

ken die het Duitse bedrijf uitvoert. Holcon levert prefab elementen voor bijvoor-

beeld een nieuwe pier (viaduct) van Schiphol,  maar ook bijvoorbeeld enorme 

distributiecentra, grote kantoorgebouwen en parkeergarages zijn uitgerust met 

prefab betonelementen van Holcon. Bovendien denkt Wensink met die georga-

niseerde ketenaanpak meer winstmarge te creëren voor de afzet van betonele-

menten met betongranulaat. “Voor aantoonbaar hoogwaardig ‘schoon’ groen 

beton wil de klant meer betalen. Twee “R” Recycling  Groep hoeft in dat geval 

minder bewerkingen te doen zoals scheiden en zeven en dat scheelt in de kost-

prijs. Op deze manier komen we tot een ander businessmodel voor zowel Hol-

con als Twee “R” Recycling Groep.

Holcon produceert bij voorkeur rechttoe-rechtaan 
elementen (foto Rijnbach Textvisual).
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Hoger aandeel dan 30%

Holcon heeft ambities om een groter percentage 

betongranulaat dan 30% in het betonelement te 

verwerken. Het moet volgens Wensink mogelijk 

zijn, al is er meer onderzoek nodig van betontech-

nologen om een gezonde balans te vinden tussen 

CO2 uitstoot en de gewenste druksterkte. “We 

maken nu nog gebruik van ca. cement -500 (300) 

kilogram per kuub- als bindmiddel voor het groene 

prefab beton, maar dat aandeel zal bij een hoger 

percentage betongranulaat omlaag (gelijk) moeten 

(blijven) om de CO2-emissie beperkt te houden.  

Wat dat betreft zijn we ook blij met de onderzoeken 

die Twee “R” Recycling Groep doet naar cementver-

vangers. ” (volgens mij is dit niet aan de orde)

Echt spannend is het voor Holcon niet om voor 

30% het grind te vervangen voor betongranulaat 

van 8-16 mm. De receptuur voor het mengsel 

hoeft namelijk nauwelijks te worden aangepast, 

op de grindvervanging na. Het gerecyclede pre-

fab beton bereikt een eindsterkte van 71 à 72 N/

mm2 en dat wijkt in geringe mate af van traditi-

oneel samengesteld beton. “Daarmee komen we 

ruim boven de gewenste norm uit in het bestek”, 

aldus Wensink. 
Eind 2018 is de eerste wiellader Hitachi 150-6 gekocht en 

begin 2019 bij de Drentse Recycling Maatschappij BV in 

Emmen in gebruik genomen. Ze vervangt de Ahlmann AZ 150 

zwenklader. 

DRENTSE RECYCLING 
MAATSCHAPPIJ BV 
KIEST VOOR HITACHI

gedreven machine van ongeveer 15 ton. Door de 

multifunctionele inzetbaarheid gecombineerd 

met een zeer gunstige prijs kwaliteit verhouding 

en een verkoop en serviceafdeling die dichtbij in 

Hoogeveen gesitueerd is, hebben we daarom 

eind december gekozen voor de Hitachi 150-6. 

Door de hydrostatische aandrijving genereerd 

deze machine veel (opbreek) kracht in relatie tot 

een bijzonder laag brandstofverbruik. Een speci-

aal voor deze machine geconstrueerd wisselsy-

steem geeft ons de mogelijkheid om alle hulp-

stukken die voor de oude Ahlmann bestemd 

waren nu ook aan de Hitachi 150-6 te hangen en 

te gebruiken. Na afstemming van alle verdere 

door ons benodigde opties zoals bijvoorbeeld het 

cabine overdruksysteem, lastmomentbeveiliging 

en slangbreukbeveiliging, werd begin december 

het contract getekend en kon direct begonnen 

worden met het opbouwen van de machine.

Kortom machinist Jan heeft begin dit jaar een 

multifunctionele moderne machine onder zijn 

beheer gekregen die naar onze verwachting zeker 

z’n waarde zal bewijzen.

Deze machine heeft haar dienst met name in het 

stukgoed en de logistieke dienstverlening bij de 

Drentse Recycling Maatschappij BV bewezen. 

Ze was aan vervanging toe en niet groot genoeg 

om in het breek-productieproces van DRM haar 

steentje bij te dragen. Doordat de afgelopen 

twee jaar de werkzaamheden veranderden en er 

meer behoefte kwam aan extra laadcapaciteit 

voor onze breker en het beladen vrachtauto’s 

hebben we de beslissing genomen om op zoek te 

gaan naar een nieuwe wiellader. In samenspraak 

met verschillende leveranciers en onze eigen 

mensen zijn diverse machines in uitgebreide 

testsessies flink aan de tand gevoeld.

Uit deze sessies kwam duidelijk naar voren dat 

de voorkeur uitging naar een hydrostatisch aan-

Maandag 3 Juni j.l.  is de nieuwe Volvo shovel door de 

Firma Swecon afgeleverd bij de Recycling Maatschappij 

Almelo aan de steenweg in Almelo.

NIEUWE SHOVEL VOOR RECYCLING 
MAATSCHAPPIJ ALMELO BV

nen plaatsen onder de forse ( elektrische) motor-

kap is deze in het midden verhoogd.

Een  belangrijk verbeterpunt is het brandstofver-

bruik. De Volvo L150H is zuiniger door o.a.  een 

krachtige motor, het Eco-gaspedaal, een geavan-

ceerd hydraulisch systeem en het direct beschik-

ken van het juiste koppel in elke situatie.  

 Voor de productiviteit zijn het opti-shift  systeem:  

een omkeerschakeling waarbij de remmen auto-

matisch worden gebruikt zodat bij een snelle 

omschakeling van voor-  naar achteruit de trans-

missie niet onnodig wordt belast, de rehandling 

laadbak van bijna 5 m3   en een  extra contrage-

wicht  sterke verbeteringen.

De Recycling Maatschappij Almelo beschikt 

opnieuw over een werkpaard waar ze nog jaren 

plezier van zullen hebben.

De oude Volvo L150F  is na ruim 10 jaar trouwe 

dienst ingeruild. Zoals  de Volvo-dealer toen ook 

zei: bij een juist gebruik en goed onderhoud kan 

men jaren gebruik maken van deze machine.

De nieuwe L 150 H heeft een robuuster uiterlijk 

gekregen. Om alle nieuwe emissietechniek te kun-

Prefab cascowanden met sparingen op 
de bok (foto Rijnbach Textvisual).

 (L) Frans Smellink ( RMA)  en Daniel Weernink  ( Swecon)  met de sleuteloverdracht.
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GASUNIE BOUWT GASWINNING 
IN GRONINGEN AF NAAR NUL 

Het is op deze dag begin juli typisch Hollands weer in het weidse 

polderlandschap bij Veendam en Zuidbroek. Stapelwolken, een 

flinke bries, maar wel een lekker zonnetje. Voor de circa 60 bouw-

plaatsmedewerkers van De Romein Groep is het op die open vlakte 

beter uit te houden dan in die hete junimaand. Rioolleidingen en 

buizen voor gas, water en elektriciteitskabels liggen klaar om gelegd 

te worden. In de verte is de bestaande stikstoffabriek van de Gasunie 

zichtbaar. Daarnaast komt de nieuwe installatie met drie beeldbe-

palende torens die het gas uit het buitenland gaat vermengen met 

het stikstof dat uit de lucht wordt gehaald. Zodoende bereikt het 

geïmporteerde gas de Nederlandse kwaliteitsnorm. 

Verificatie kwaliteit

Volgens bedrijfsleider Infra en Milieu Stephan van Dalen van de 

Romein Groep is het technisch gezien geen ingewikkeld project. 

Jazeker, het gaat om grote hoeveelheden grondverzet in een kort 

tijdsbestek (zo moest er 200.000 m3 zand worden aangevoerd 

en 140.000 ton menggranulaat verwerkt). Echter de multidisci-

plinaire aanleg van onder-/bovengrondse infravoorzieningen is 

de dagelijkse core-business van het bedrijf uit Veendam.. Wat 

het project vooral uitdagend maakt is het proces-/verificatiema-

nagement, met de Gasunie als opdrachtgever die dankzij de 

contractvorm grip kan houden op de naleving van de kwaliteit. 

Volgens Van Dalen moet de Romein Groep bij alle geleverde 

producten en werkzaamheden aantonen dat voldaan wordt aan 

de  kwaliteitsrichtlijnen. Daarnaast legt de Gasunie buiten de 

RAW-standaard om circa 4000 (!!) aanvullende eisen op ten aanzien 

van de engineering en uitvoering van het werk. “Daarbij gaat het 

zowel om vergunningseisen, technische eisen en procesmatige zaken. 

Die 4000 eisen betreffen dan alleen nog maar het bouwrijp maken 

van het terrein. Het is qua dossiervorming en administratie een 

uitdagende en vooral leuke klus”, aldus Van Dalen. 

Grote hoeveelheid menggranulaat

Natuurlijk geldt die verificatie van de kwaliteit ook voor de Recycling 

Maatschappij Veendam die een deel van de 140.000 ton menggra-

nulaat leverde voor de fundering van de toevoerwegen naar de 

nieuwe stikstoffabriek. De recyclingmaatschappij, 

zoals u weet een dochteronderneming van Twee “R” 

Recycling Groep, was volgens commercieel manager 

regio Noord Jaap van der Wiel in staat om de kwaliteit 

te leveren die de Gasunie en de Romein Groep wens-

ten. De gewenste omvang was dusdanig groot dat 

geen puinverwerkingsbedrijf uit de directe omgeving 

in staat was om de totale hoeveelheid te leveren.  

“Gelukkig konden we een hoeveelheid van 25.000 ton 

bemachtigen uit een groot sloopproject van sloopbe-

drijf Dusseldorp aan de Achterweg in de stad Gronin-

gen. Dit materiaal voldeed aan de vereiste kwaliteit 

en paste daarnaast prima in het de planning van de 

Romein Groep. Volgens een voorgeschreven frequen-

tie neemt de Recycling Maatschappij Veendam tijdens 

de productie haar monsters om te zien of de fractie 

0 – 31,5 mm aan de kwaliteitsnormen voldoet van de 

CE-markering en het NL-BsB certificaat, een eis van 

de Gasunie. Ook laatstgenoemde neemt ter plekke 

eigen monsters om de kwaliteit te controleren.”

Strenge voorschriften

De strenge veiligheid- en kwaliteitsvoorschriften van 

de Gasunie en de naleving daarvan lopen als een rode 

draad door het project heen. Dat stelt uitdagingen aan 

de organisatie van De Romein Groep om het proces-/

verificatiemanagement na te komen.“ Het vergt een 

andere manier van werken dan Romein Groep mis-

schien in het verleden gewend was. We hebben bij dit 

project de lean en scrum principes toegepast. Iedereen 

van de 60 medewerkers heeft een duidelijke taakom-

schrijving gekregen met zijn bevoegdheden en ver-

antwoordelijkheid, zodat iedereen precies weet waar 

hij aan toe is en wat van hem/haar verwacht wordt. Dagelijks komen alle voor-

mannen en uitvoerders bij elkaar om de dag-/weekplanning door te nemen en te 

checken of iedereen zijn werkzaamheden voor die dag kan voltooien. We geven 

daarbij de werknemers veel invloed hoe ze zo efficiënt mogelijk hun werk kunnen 

doen. Dus niet directief opleggen hoe hij zijn werk moet doen, maar bottom-up. 

We passen daarbij de scrum-methodiek toe: in kleine stappen een bepaalde klus 

afwerken en meetbaar maken hoe hij dat uitgevoerd heeft. Daarbij kweken we 

zoveel mogelijk pro-actieve medewerkers waarbij ze een houding uitstralen dat 

iedereen elkaar nodig heeft om het doel te bereiken. In het begin was het lastig 

om iedereen op zijn dagelijkse verantwoordelijkheid te wijzen of hij zijn ‘huiswerk’ 

had gedaan, maar na een gewenningsperiode heeft iedereen die lean-cultuur over-

genomen. Dat is een grote winst in dit project.” 

Dankzij de lean en scrum werkwijze is er volgens Van Dalen veel meer rust en 

structuur op de bouwplaats gekomen, omdat iedereen zijn verantwoordelijkheid 

kent en precies weet wat hij moet doen. “Iedereen heeft de juiste focus. Ik ben 

ervan overtuigd dat als we de lean aanpak niet hadden ingevoerd er veel meer 

faalkosten waren ontstaan.” 

Grote hoeveelheid menggranulaat 
voor het bouwrijp maken nieuwe 
stikstoffabriek

De gaswinning wordt in de provincie Groningen 

stapsgewijs afgebouwd, naar een volledige 

beëindiging in 2030. Daarom wordt in 2022 in de 

polder nabij Zuidbroek een nieuwe stikstoffabriek 

opgeleverd die het geïmporteerde gas moet 

opwerken naar de Nederlandse kwaliteitsnorm. 

Tot augustus dit jaar heeft Romein Groep de tijd 

om het immens grote terrein bouwrijp te maken. 

Twee “R” Recycling Groep levert een deel van de 

maar liefst 140.000 ton menggranulaat voor de 

fundering van de toevoerwegen naar de nieuwe 

fabriek.

De nieuwe stikstofinstallatie beslaat een terrein van circa 12 hectare 

en krijgt een capaciteit van 180.000 m3 stikstof per uur. Deze capaci-

teit is ruim 10x groter dan de huidige stikstofinstallatie. De bouw van 

de nieuwe installatie kost circa 500 miljoen euro. In 2022 moet de 

installatie worden opgeleverd.

DE STIKSTOFFABRIEK:  
HOE EN WAT?

Stephan van Dalen
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Terrein
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140.000 ton
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Het bouwrijpmaken van  
het terrein voor de nieuwe 
stikstoffabriek en het 
aanleggen van de infra.

CIJFERS & FEITEN

RMA
Notitie
De Romein volop bezig met het bouwrijpmaken van .........

RMA
Notitie
pijltje moet ook naar de toegangsweg omdat  dat het fundatiemateriaal is van de weg.De juiste toegangsweg staat er niet op maar dat is niet relevant.



ONBEKEND
VOORWERP

Antwoorden op het voorwerp van de 38e

editie van dit blad: 

Een actueel goed antwoord kwam van Marcel Bouwhuis /  Leemansgroep 

Vriezenveen.  Hij schrijft : “met deze gaffel-vork worden de stokken 

waaraan  worsten worden gehangen , in hakens aan de zolder opgehan-

gen zodat de worsten kunnen drogen. Op deze manier gebeurt het nog 

altijd zo bij Bruin Cafë Spalink in Geesteren ( Ov)“.

De overige goede antwoorden kwamen van Gerard Engbers /

H&S Oldenzaal, Jan Meijer / Gem Lochem, Johnny Koster, Jos Eidhof / 

Gem Oldenzaal, Tonny Linderman en René Oude Nijhuis / Structon. 

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

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

In deze  39e editie van ons blad 

“Puinrecycling” hebben we weer een 

gevonden voorwerp geplaatst.

Dit voorwerp werd gevonden in het 

puin dat is aangeleverd bij de 

Recycling Maatschappij Almelo BV.

Aan u lezers de vraag: waarvoor werd 

dit voorwerp gebruikt?

Een uitgave van samen-

werkende Puinrecycling

bedrijven van Twee “R”  

Recycling Groep BV




