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HOOGWAARDIG GRANOVA COMBIMIX
VOOR DE TRACTAATWEG
®

Via een groot bord worden bezoekers van het projectkantoor Tractaatweg BV in de Terneuzense
Koegorspolder verwelkomd. In het voormalige informatiecentrum van de Sluiskiltunnel, op een
steenworp afstand van de Heros Sluiskil BV, vertelt projectmanager Frank Goossen (44) van
aannemer Boskalis over de vorderingen van de Tractaatweg.
Dit grote infrastructurele project in opdracht van de Provincie
Zeeland, met als slogan ‘vlot en veilig van Goes naar Gent’, ligt voor
op schema. ,,We moeten 26 april 2019 opleveren, maar dat zal
waarschijnlijk eind van het jaar al worden”, verklaart Goossen.
De Zeeuws-Vlaming vervolgt dat begin april al 90.000 ton granova®
combimix van Heros Sluiskil in gebruik is genomen. In totaal levert
Heros voor de verbreding van de Tractaatweg 125.000 ton
granova® combimix. Dit komt overeen met de opwerking van het
jaarlijkse huishoudelijk afval van twee miljoen mensen. Terwijl
Heros met de schone bouwstof granova® combimix is
gecertificeerd door Rijkswaterstaat, geldt hetzelfde voor Boskalis
Environmental met het product Beaumix®. Beide zijn als
hoogwaardige bouwstoffen geproduceerd uit AEC-Bodemas,
Projectmanager Frank Goossen van hoofdaannemer Boskalis:
,,Wij werken graag met granova®combimix”.

conform de eisen van de Green Deal.

>> Lees verder op pagina 2
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VERVOLG VAN PAGINA 1
,,Voor de Tractaatweg is het voor ons handiger om een beroep op het

waardoor het geen sporen achter laat. En ook de prijs is aantrekkelijk.

vlakbij gelegen Heros te doen. De werken betreffen de verbinding tussen

Bovendien zijn er met Heros goede afspraken te maken over leveringen

de N61 ten zuiden van Terneuzen en de R4 bij Zelzate. De hele Tractaatweg

en condities. Samen met projectleider Ruud van der Lee heb ik één keer

krijgt in beide richtingen twee rijstroken. Zonder stoplichten of rotondes.

rond de tafel gezeten met Adrie Voermans en Patrick Aerts van Heros.

Het is met drie viaducten een veilige en duurzame oplossing. De nieuwe

Toen is meteen alles goed afgestemd”, aldus Frank Goossen.

weg zorgt voor een optimale verkeersdoorstroming. Het viaduct Spuikreek

KENNISDAG
SECUNDAIRE
GRONDSTOFFEN

over de Tractaatweg is sinds eind februari al open voor het verkeer. Behalve

Sloeweg

de viaducten bouwen we in totaal zes rotondes. De rotonde bij de kruising

De N62 is een belangrijke weg tussen de zeehavens en de industrie-

Axelse Sassing is sinds november al in gebruik”, vertelt bedrijfsleider

gebieden van Gent, Terneuzen en Vlissingen. Heros is begin maart ook

Goossen van Boskalis Nederland Zuid-West. De aansluitingen bij de Axelse

gestart met de levering van 500.000 ton AEC-Bodemas aan hoofdaan-

Sassing (N686), Zwartenhoek (N258) en Molenverkorting (N683) worden

nemer Boskalis voor de Sloeweg bij Vlissingen Oost. ,,Vijf á zes duizend

ongelijkvloers aangelegd. Van 2013 tot 2015 was Goossen voor Boskalis ook

ton per dag. Het wordt gebruikt als ophoogmateriaal voor de ongelijk-

Secundaire grondstoffen zijn van groot belang om moeder aarde te

projectmanager voor de nieuwe aansluiting van de A20 bij Moordrecht, in

vloerse kruising van de Sloeweg met de Westerscheldetunnelweg.

ontzien. Uitputting van de natuurlijke bronnen moet zo veel mogelijk

opdracht van Rijkswaterstaat.

Er is straks vrij baan vanaf Rotterdam tot in Zelzate”, aldus de bedrijfsleider

vermeden worden. Dat is de strekking van de Kennisdag Secundaire

van Boskalis.

Grondstoffen in de Infra, die in het najaar zal worden gehouden. Het

Afsluitingen

evenement wordt georganiseerd door het Platform Openbare Ruimte,

Er zijn meerdere afsluitingen in de nacht en in het weekend om de

HZ, Bouwend Zeeland en Heros Sluiskil.

werkzaamheden zo veilig en ongehinderd mogelijk uit te kunnen voeren,
zoals in het weekend van 6 tot 8 april. Voor de nieuwe weg tussen Sas van

Meer info?

Gent en de afslag Hulst is toen 22.000 ton granova® combimix aangebracht.

Contacteer l.blommaert@heros.nl

,,Het oude stuk weg is er vrijdagnacht uitgehaald, waarna twee nieuwe
delen met elkaar verbonden zijn. Maandagochtend 9 april om vijf uur ging
de weg alweer open en reden er meteen auto’s over dit nieuwe stuk van de
N62. Daarbij is gekozen voor hoogwaardige toepassing van een halve
meter granova® combimix als zandvervanger in de onderbouw. Daarboven
kwam 30 centimeter gebroken puin (hydraulisch menggranulaat) en
vervolgens 20 centimeter asfalt. Wij werken graag met granova®. Het is heel
mooi materiaal om te verwerken. Het kan mooi vlak worden gemaakt,

VEEL SYNERGIE TUSSEN
NESTE EN HEROS
Op weg naar de nieuwe fabriek van het Finse energiebedrijf Neste op het
Ecopark Terneuzen moet men zich eerst melden bij de vertrouwde poort
services van Heros Sluiskil. ,,Bij de centrale receptie worden ook onze
gasten, contractors en vrachtwagenchauffeurs ontvangen”, aldus
Ronald-Jan Kars (55), Deputy site lead bij Neste Sluiskil waar ondertussen
een twintigtal medewerkers actief zijn.
Bij Neste Sluiskil vindt
voorbehandeling van
hernieuwbare grondstoffen
plaats voor de raffinage van
renewable diesel.

De voormalige methanolleidingen van Neste worden nu gebruikt door Heros om afvalwater te transporteren naar
Tank Terminal Sluiskil (TTS), eveneens gevestigd op het Ecopark. Ook het afvalwater van Neste wordt verwerkt door
Heros. ,,Een hele mooie integratie. We hebben heel veel verbouwd om de bestaande infrastructuur van de voormalige
biodieselfabriek aan te passen en te verbeteren. Naast allerlei aanpassingen zijn we in het afgelopen half jaar ook
druk doende geweest met het aannemen en het trainen van mensen”, licht Ronald toe. Neste Sluiskil is sinds eind
november 2017 operationeel. Inmiddels wordt er in vijf ploegen 24 uur per dag gewerkt. De oorspronkelijke
biodieselfabriek op het Eco Park Terneuzen is niet opnieuw in gebruik genomen maar de pre-treatment plant wel,
waar dierlijke vetten worden opgewerkt tot schoongemaakt vet.
Maasvlakte
Bij Neste Sluiskil vindt opslag en voorbehandeling van hernieuwbare grondstoffen plaats voor de raffinage van
renewable diesel in Rotterdam. In Zeeuws-Vlaanderen worden afvalvetten uit de vlees- en visindustrie en frituurvet
schoongemaakt, opgeslagen en vervolgens per binnenvaartschip vervoerd naar de Maasvlakte, waar de renewable
Ronald-Jan Kars, Deputy site lead bij Neste Sluiskil.

dieselfabriek van Neste is gevestigd.
Stoom
Op haar beurt levert Neste stoom aan Heros. ,,Wij hebben stoom nodig om de olie op temperatuur en dus
vloeibaar te houden. Onder de 55 á 60 graden stolt het product namelijk. Wij sturen ons afvalwater naar de
afvalwaterzuivering van Heros. Twee á drie keer per week komt een binnenvaartschip hier grondstoffen lossen en
neemt het meteen de schoongemaakte afvalolie mee naar Rotterdam”, vertelt de uit Rozenburg afkomstige
Ronald-Jan Kars. Waar mogelijk leidt de samenwerking tussen Heros en Neste tot synergie.
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‘Neste the only way is…’

Helpende hand
,,Waar je naar zoekt zijn punten waar je samen beter van wordt. Een
ontdekkingstocht, die bijvoorbeeld geleid heeft tot een samenwerking op
BHV gebied. Als er wat aan de hand is bieden we elkaar de helpende hand.
Binnenkort wordt er ook een app geïmplementeerd met de mogelijkheid
tot een gezamenlijk alarm. De contacten met Heros zijn heel goed.
Minimaal eens per maand heb ik overleg met directeur Arie de Bode en
Martin Stouten, manager Kwaliteit Arbo en Milieu (KAM).”
Puur

Uitzonderlijk goed

olievoorraad te hebben en vervolgens startte Neste twee aardolie-

Behalve in Rotterdam beschikt Neste ook in bakermat Finland en in

,,De kwaliteit van onze renewable diesel is uitzonderlijk goed. Te vergelijken

raffinaderijen die ook vandaag de dag ruwe olie opwerken tot benzine,

Singapore over een renewable diesel fabriek. Van afvalolie en -vetten uit

met de beste kwaliteit fossiele diesel, maar onze productiekosten zijn veel

diesel, kerosine en gas. Neste is een zeer innovatief bedrijf dat ongeveer

heel de wereld worden bij Neste renewable producten gemaakt. De

lager omdat onze grondstoffen al veel zuiverder zijn dan fossiele olie.” Van

twintig jaar geleden een nieuw proces heeft uitgevonden om van

renewable diesel, bestemd voor auto’s, vrachtwagens, scheepsmotoren,

de renewable grondstoffen wordt inmiddels ook brandstof voor vliegtuigen

afvalvetten diesel te maken.

generatoren, zorgt voor een CO2 reductie tot wel 90 procent ten opzichte

vervaardigd. Met een extra stap in de bewerking kunnen van de afvalvetten

van conventionele diesel. De renewable diesel van Neste, ook wel de

ook oplosmiddelen voor verf en inkt worden geproduceerd. Bovendien

Voorloper in technologie

tweede generatie biodiesel genoemd, kan zelfs puur getankt worden aan

gaat Neste van de hernieuwbare grondstoffen bioplastic produceren. Zo is

Als kennisgedreven bedrijf lukt het om voorloper te zijn in technologie.

de pomp. Dat zie je al in Amerika. ,,Hoe vuiler de olie, hoe meer wij kunnen

er een samenwerking met Ikea met als doel dat in 2020 het plastic van Ikea

De afdeling research & development van Neste is bezig met innovatieve

verdienen. Wij maken kwaliteitsproducten van materialen waar maar

zijn oorsprong heeft gehad bij Neste!

ontwikkelingen zodat ook van de meest vervuilde waste- en residue olie

weinig bedrijven iets anders mee kunnen dan verbranden”, verklaart Ronald

straks renewable producten gemaakt kunnen worden. Neste is onlangs

die in 2009 startte bij Neste Rotterdam als laboratoriummanager. Daarbij

Fins staatsbedrijf

hield hij zich voornamelijk bezig met het ondersteunen van de productie.

Neste is een beursgenoteerd concern, dat na de Tweede Wereldoorlog is

De renewable diesel plant op de Maasvlakte is sinds 2011 in bedrijf.

ontstaan als Fins staatsbedrijf. Het was ‘wel handig’ om ook een strategische

uitgeroepen tot ‘second most sustainable company of the world’.
www.neste.com

TOEPASSING OP HET
MAINTENANCE VALUE PARK
Het duurzame product granova® combimix van Heros Sluiskil wordt in

wordt geasfalteerd en 4.000 vierkante meter krijgt klinker- of tegelverharding.

Zeeuws-Vlaanderen ook toegepast op het nieuwe bedrijfsterrein van Dow

We hebben minder grond afgegraven dan oorspronkelijk de bedoeling

Benelux op het Maintenance Value Park bij Terneuzen. Voor Harthoorn B.V.

was door het gebruik van granova® combimix in combinatie met cement en

uit Vlissingen is het werken met granova® combimix een primeur. ,,We

diverse toevoegingen. Zodoende is er minder afvoer van grond en aanvoer

gebruiken granova® combimix als funderingsmateriaal onder de verharding.

van fundatie-materiaal nodig. Interessant voor aannemers. Het is tegelijkertijd

Het is een mooi product met uitstekende verdichtingseigenschappen, ter

goed voor het verminderen van de CO2 footprint, waar Dow als opdracht-

vervanging van bijvoorbeeld menggranulaat. Het is uitermate geschikt om

gever veel waarde aan hecht”, legt Sonke uit. Op het Maintenance Value

alles strak te krijgen.

Park wordt granova® combimix voor het eerst ook toegepast als

De goede waterdoorlaatbaarheid is ook een voordeel. Een bouwer loopt

funderingsmateriaal onder de gebouwen.

tenslotte niet graag door de slik. In het begin was het wel even puzzelen.
Daarbij hebben we ook gebruik gemaakt van de kennis van het bedrijf dat

Extra stap

het asfalt aanbrengt. Hoe vochtig moet granova® combimix worden

Heros is in 2012 gestart met de productie van granova® granulaat, een extra

aangebracht? Wat voor type wals moet er gebruikt worden? Hoe vaak

stap in de opwerking van AEC-bodemas. Granova® granulaat, dat ontstaat na

moet er gewalst worden? Het is mooi om een primaire grondstof als zand

mechanische bewerking, is bestemd voor de betonwaren-industrie.

te vervangen door secundaire bouwstoffen, afkomstig van de reststoffen

Granova® combimix, dat ontstaat na een wasproces, vindt zijn toepassing in

van huishoudelijk afval. Dit product heeft de toekomst. Het is van goede

wegenbouw, bedrijfsterreinen en infrastructurele werken.

kwaliteit, financieel interessant én duurzaam”, aldus projectleider
Op het Maintenance Value Park
wordt granova® combimix voor
het eerst ook toegepast als
funderingsmateriaal onder de
gebouwen.

Projectleider Frederik Sonke van
Harthoorn B.V. : ,,We gebruiken
granova® combimix als
funderingsmateriaal onder de
verharding. Het is een mooi
product met uitstekende
verdichtingseigenschappen.”

Frederik Sonke van Harthoorn B.V.

Heien
,,De kwaliteit moet ‘reproduceerbaar’ zijn. We zijn er drie á vier jaar mee

Nieuw kantoor Dow

bezig geweest. Het heeft uiteindelijk geleid tot het certificaat van

De Innovatieweg op het Maintenance Valuepark in Hoek wordt nog niet

Rijkswaterstaat. Het duurzame product heeft zich steeds verder ontwikkeld.

door de navigatie getraceerd, maar dat maakt niks uit. De contouren van

Na twee jaar van proeven doen zijn we inmiddels in staat om in grotere

een enorme Mammoet kraan zijn al van verre zichtbaar. Op bedrijventerrein

hoeveelheden te produceren. Granova® combimix is ideaal als fundering

Maintenance Valuepark wordt hard gewerkt. Het is er een drukte van

meteen onder de verharding voor alle soorten infrastructuur, zoals

belang. Hier bij de ingang van de Westerscheldetunnel verrijst het nieuwe

bedrijfsterreinen, kruispunten en voetgangersover-steekplaatsen. Met

kantoor van Dow Benelux, dat gebouwd wordt conform het duurzame

granova® combimix kun je ook rustig gaan heien! Anders dan IBC is het als

Breeam certificaat.

niet-vormgegeven schone bouwstof namelijk ook geschikt voor een
heiomgeving”, aldus directeur Arie de Bode van Heros Sluiskil.

Cordeel
,,Wij zijn door hoofdaannemer Cordeel ingeschakeld voor het grondwerk,
de aanleg van de riolering en de verhardingen. 18.000 vierkante meter

www.heros.nl
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‘IK BEN EEN ECHTE REMEX MAN’
Commercieel directeur Jan Kappetein van Heros gaat 14 juni officieel
met pensioen, een paar dagen voor zijn 67e verjaardag.
Zijn taken worden overgenomen door Erwin Pieters, die ruim twee
jaar geleden al is toegetreden tot de directie van Heros Sluiskil.
Jan heeft ruim elf jaar voor de Duitse moedermaatschappij Remex
Mineralstoff GmbH gewerkt, waarvan zes jaar voor Heros Sluiskil.
,,Ik ben een echte Remex man en heb lang in Nijmegen gewerkt voor Remex Nederland”, zegt Jan Kappetein.
Belangrijke wapenfeiten onder ‘zijn bewind’ in Sluiskil zijn de begeleiding van de overname door het Duitse
Remex GmbH, het nieuwe productiepark van Heros én de unieke certificering voor het product granova®
combimix door Rijkswaterstaat. Heros heeft namelijk kunnen aantonen dat via schoonspoelen de belangrijkste
verontreinigingen uit AEC-bodemas kunnen worden gehaald. Bovendien heeft het schoongemaakte materiaal
ook prima technische eigenschappen.

Jan Kappetein (rechts) ontving de officiële certificering voor granova® combimix uit handen van Arjan de Zeeuw
van Rijkswaterstaat.

Officiële certificering

Ze hielden de regie in eigen handen. Dit team is nu druk bezig met de ontwikkeling van een tweede wasstraat,

Voor het bereiken van deze duurzame mijlpaal werd begin dit jaar aan Jan Kappetein op het kantoor van

die in 2020 klaar moet zijn”, vertelt Jan Kappetein. Heros heeft dankzij haar kennis en moderne technologie ook

Rijkswaterstaat in Utrecht een officiële certificering uitgereikt. Hij begeleidde het validatieproces voor granova®

een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de CBOI opwerkingsinstallatie voor Remex

combimix. De certificering is een erkenning dat het product als vrij toepasbare bouwstof gebruikt mag worden

Singapore. ,,Het eerste contact is hier in Sluiskil geweest. Een delegatie uit Singapore kwam toen bij mij met

in werken waar Rijkswaterstaat opdrachtgever is. Binnen afzienbare tijd zal waarschijnlijk, voor een aantal soorten

vragen over een te bouwen installatie.”

van AEC-bodemas, ook The End of Waste status worden toegekend aan Heros. ,,Die status betekent dat een
bepaald type AEC-Bodemas niet meer als afval maar als grondstof wordt bestempeld. Voor granova® combimix

Cruise

is die kans heel groot”, benadrukt hij.

Jan is geboren in Den Haag en inmiddels zo’n 25 jaar woonachtig bij Utrecht. Merkt hij duidelijke cultuurverschillen met de Zeeuwen? ,,Zeeuws-Vlaanderen is voor de rest van Nederland altijd ver weg. Zeeuwen zijn

Proefondervindelijk

van nature wat afwachtend. Af en toe krijg ik de indruk dat er wel wat meer pit in mag.” Na zijn pensionering

,,De kracht bij Heros is het zelf ontwikkelen en het zelf bedenken. Alles wordt proefondervindelijk vastgesteld,

gaat hij een dag per week ‘sociaal werk’ doen. ,,Ja, bijvoorbeeld in een verzorgingshuis. Maar eerst ga ik met mijn

zoals ook bij de totstandkoming van de nieuwe non-ferro fabriek en de vernieuwde opwerkingsinstallatie. Pieter

vrouw een cruise naar Noorwegen maken!”

Deurwaarder, Gerben Jaspers en Sebastian de Rijcke waren verantwoordelijk voor de ontwikkeling en bouw.

‘HET WAS EEN PRACHTIGE TIJD’
Het is hem nog niet aan te zien, maar Adrie Voermans wordt op 17 mei toch echt al 60 jaar. Dit kroonjaar was voor hem, sinds
9 december 2017 trotse opa van kleindochter Bella, een signaal om afscheid te nemen bij Heros. Na ruim 17 jaar vindt Adrie
het welletjes. ,,Ik ben op 1 december 2000 begonnen als bedrijfsleider bij Heros in Roosendaal, waar zowel kraanverhuur als
opwerking van AEC-bodemas plaatsvond. De aandeelhouders waren toen Clemens Heeren en Gerrit Sluimer. Het was de tijd
dat ik nog op de fiets naar mijn werk kon. In 2003 verhuisde Heros naar de oude Cokesfabriek in Sluiskil want Roosendaal
werd te klein. Ik vond het grote terrein net een spookstad. Toen we daar neerstreken was het akelig stil en zwart. Op sommige
afdelingen lagen zelfs nog broodtrommeltjes. Men was er echt op stel en sprong vertrokken”, vertelt Manager Commercie
Adrie Voermans.

Bank

Europese topspeler

In de beginjaren te Sluiskil kon Heros maar met moeite het hoofd boven

,,Het was een prachtige tijd bij Heros. Ik voelde me er zo mee verbonden

water houden. ,,De berg bodemas werd steeds groter. Dat is ‘onze bank’,

dat het leek alsof het mijn eigen bedrijf was. Met fijne collega’s die er

zei Clemens dan. Arie de Bode, die Clemens Heeren nog van vroeger

echt de schouders onder willen zetten. Ook heb ik altijd een hele

kende, werd in 2001 directeur. Om de organisatie nog beter aan te

plezierige samenwerking gehad met onze klanten, leveranciers en

sturen kwamen ook ‘de winkels’ in beeld. Zo werden er managers

andere zakenrelaties. Als je zo terug kijkt in de tijd, hebben we met een

Productie, Commercie, Financiën en KAM aangesteld. Uiteindelijk zijn we

klein groepje enthousiaste mensen van een klein bedrijfje een Europese

gegroeid tot de grootste opwerker van AEC-bodemas in de Benelux.

topspeler gemaakt. Dat hebben we maar eens mooi geflikt met z’n

Van 180.000 ton in Roosendaal tot 650.000 ton in Sluiskil. In maart 2012

allen”, zegt Adrie met een gevoel van trots.

Archieffoto uit 2010 met vlnr Clemens Heeren (overleden in 2014), Adrie Voermans,
Edwin Heijnsdijk en Pieter Deurwaarder.

COLOFON:
Coördinatie:

Linda Blommaert

zijn de recyclingactiviteiten van Heros verkocht aan het Duitse Remex.

Tekst:

Henk van de Voorde

Daardoor kon er flink worden geïnvesteerd in nieuwe installaties en zijn

Fotografie:

Linda Blommaert, Chris Platteeuw

Eindredactie:

Edwin Heijnsdijk, Van de Voorde Public Relations

er veel meer groeimogelijkheden.” Binnenkort wordt Adrie opgevolgd
door Martijn Hoekman.

IN DE VOLGENDE EDITIE:
In Doorgesluisd nr. 11 is er een uitgebreid interview te lezen met Paul Marinissen, directeur
van de Zeeuwse Reinigings Dienst B.V. De ZRD haalt in zeven van de dertien Zeeuwse
gemeenten (Hulst, Sluis, Veere, Noord-Beveland, Kapelle, Reimerswaal en Tholen) het
huishoudelijk afval op en beheert alle milieustraten in de provincie. Primaire doelstelling van
de ZRD is de optimale afvalverwijdering voor de Zeeuwse burgers. De combinatie AVR / Suez
verwerkt sinds 1 januari 2018 ook de Zeeuwse afvalstromen in haar verbrandingsovens in
Rozenburg en Roosendaal, waarna de AEC-bodemas bij Heros opgewerkt wordt.
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