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Aanleg van de nieuwe weg van de Koegors naar Yara.

DUURZAME SERVICEWEG voor YARA
Het is vrijdag 20 oktober. Een asfaltmachine is
druk in de weer in de Terneuzense Koegorspolder.
Het begint steeds harder te waaien en er is
een snerpende kou. De ijverige asfaltwerkers
van KWS Infra Roosendaal/Sas van Gent
hebben er geen last van. Zij transformeren
een slikkerig pad in een mooie asfaltweg
van vijf meter breed.
De noeste werkers leggen de laatste hand aan de nieuwe Serviceweg
Koegorsstraat van Yara Sluiskil. In de onderste laag is in totaal 215 ton
Granofalt aangebracht, met een laagdikte van 7 centimeter. KWS Infra heeft
dit innovatieve asfaltproduct samen met Heros Sluiskil ontwikkeld. Het
bevat 25 procent granova®, 50 procent oud asfalt en slechts 25 procent
nieuw asfalt. Dat betekent dus een primaire grondstofreductie van 75 procent.
Het duurzame product Granofalt is in 2015 voor het eerst toegepast in de
vernieuwde toegangsweg van Heros naar het bedrijventerrein van Yara
Sluiskil. Gezamenlijk gingen Heros, KWS en Yara de duurzame uitdaging aan
met het aanbrengen van 300 ton Granofalt. Precies twee jaar later wordt er
met de Serviceweg Koegorsstraat een mooi vervolg aan gegeven.

>> Lees verder op pagina 2
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VERVOLG VAN PAGINA 1
Asfaltmolen
,,Vanmiddag komt er nog een deklaag van 90 ton nieuw asfalt overheen,
met een laagdikte van 3 centimeter. Het is momenteel onderweg, rechtstreeks vanaf onze molen in Roosendaal. Het vervoer naar de Terneuzense
Koegorspolder duurt ongeveer anderhalf uur, enkele reis. Volgende week
moeten we alleen nog de bermafwerking doen, met grond van Yara,
klasse Industrie”, aldus Harry Menke, hoofduitvoerder van KWS Infra
Roosendaal/Sas van Gent. KWS is marktleider op het gebied van wegenbouw en brengt jaarlijks ruim 2,3 miljoen ton asfalt aan. Met ‘de asfaltmolen’
doelt Harry op de Roosendaalse Asfalt Centrale (RAC). Daar wordt ook

Het gaat om de zuiverheid
van de metalen

granova®, oud asfalt en nieuw asfalt gemengd tot Granofalt. Heros is in
2012 gestart met de productie van granova®, een extra stap in de opwerking
van AEC-bodemas. Granova® granulaat, dat ontstaat na mechanische
bewerking, vindt zijn toepassing met name in de betonwarenindustrie.
Verdichting
De producten granova® combimix en granova® hydromix, die ontstaan na
een wasproces, zijn bestemd voor wegenbouw, bedrijfsterreinen en
infrastructurele werken. ,,Vorige week hebben we de fundering van de
Serviceweg Koegorsstraat aangebracht met granova® combimix. Ook dat is
heel positief spul. De verdichting is optimaal, boven verwachting, met dien
verstande dat granova® combimix bij het aanbrengen behoorlijk nat
gemaakt moet worden”, verklaart Harry Menke.

Ton van Ingen verruilde in 2012 de failliete aluminiumsmelterij Zalco voor het expansieve
recyclingbedrijf Heros. Daar werd hij productieleider van de Schroot Bewerkings Installatie
(SBI). Inmiddels leidt hij ook de productie van de nieuwe non-ferro fabriek. Vanuit de Centrale
Bodemas Opwerking Installatie (CBOI) wordt metaalconcentraat naar de non-ferro plant
gebracht. Ton graait in de ruwe metaalmix en wijst op stukjes sieraden en elektronica.
Alle metaaldeeltjes groter dan 10 millimeter gaan rechtstreeks naar de sink float bedrijven,
waar ze verder worden opgeschoond. De metaalfracties kleiner dan 10 millimeter worden in
de nieuwe non-ferro fabriek schoongemaakt.
Het metaalconcentraat gaat eerst een breker in. In deze brekerinstallatie

Vlissingen. Daar werkte hij meer dan drie decennia bij Zalco (voorheen

wordt de achtergebleven bodemas losgeslagen van de metalen.

Pechiney), waarvan lange tijd als supervisor productie.

Vervolgens worden de metaalfracties beneden de 10 millimeter afgescheiden en verdeeld over vijf luchttafels. ,,Hier worden de zware metalen
gescheiden van de lichte metalen en de bodemas”, doceert Ton van Ingen.

Grote lijnen
,,Eerlijk gezegd had ik daar behoorlijk wat vrijheden. Bij een nieuwe
werkgever zou het daarom lastig worden, dacht ik. Vanaf de eerste dag

Zuiverheid van metalen

dat ik bij Heros werk is er echter een klik. Alsof ik er altijd heb gewerkt.

De rondleiding in de gloednieuwe fabriek wordt vervolgd naar de

Ik ben hier goed opgevangen, met name door Wilfried Roels

non-ferro scheiders. Daar worden de lichte metalen gescheiden van de

(productieleider AEC-bodemas). Ik heb heel mijn leven in de aluminium

AEC-bodemas. Essentieel is de zuiverheid van metalen. De zuiverheid

gezeten. Een totaal andere branche. Bij het aansturen van mensen maakt

van zowel zware als lichte metalen is bij Heros zeer hoog. ,,Elke tiende

het echter niet uit om wat voor productie het gaat. Of het nu metaal,

procent van metalen die we kunnen terugwinnen is van belang.

hout of koffie betreft: als je maar inzicht hebt in de structuur en de

De nieuwe non-ferro fabriek haalt ruimschoots de beoogde productie, mét

grote lijnen snapt.”

een goede zuiverheid van metalen. De kunst is om er zoveel mogelijk uit te
In de onderste asfaltlaag is Granofalt aangebracht, in de fundering
granova® combimix

halen. Dat is onze winst. We zijn het productieproces nog verder aan het

Schroot

verfijnen om zoveel mogelijk terug te winnen. Daarbij gaat het om details

De rondleiding op het Heros Ecopark wordt afgesloten met een kijkje op

zoals de snelheid van de band, het afstellen van de schotten en het zeven.”

de afdeling schrootbewerking, waar het voor Ton van Ingen in maart 2012
allemaal begon. ,,We verwerken hier op de SBI in totaal 500 ton schroot

Fraaie toepassingen

Meteen operationeel

per dag. Alles wordt gescheiden in grof, midden en klein schroot.” In deze

,,Uitstoot bij asfaltproductie wordt nauwlettend in de gaten gehouden en

Heros’ raffinageplant voor fijnere non-ferro metalen is sinds enkele

installatie staat ook een door de TU Delft ontwikkelde machine waarmee

oud asfalt, licht verontreinigde grond en andere materialen worden maximaal

maanden operationeel. ,,We zijn meteen na de oplevering in juni gestart

Heros Sluiskil uit het verbrandingsschroot, koperhoudende elementen

hergebruikt. Nieuwe producten als Granofalt en granova® combimix stroken

met de productie. Storingen? Nee, eigenlijk niet. We zijn redelijk probleem-

zoals ankers en spoelen uit elektromotoren kan terugwinnen. ,,Ze

prima met onze duurzame bedrijfsfilosofie”, aldus directeur Martin Dees van

loos gestart. Van tevoren hebben we bij bedrijven met soortgelijke

bevatten ongeveer 15 procent koper. Na het opschonen gaan zowel de

KWS Infra Roosendaal/Sas van Gent. ,,Het zijn fraaie toepassingen van

installaties een kijkje genomen. Daar mochten we enkele dagen mee-

ferro als de non-ferro metalen naar de eindverwerkers. Ze krijgen een

duurzaam hergebruik van bouwstoffen. Het is mooi om primaire grond-

draaien. Je kunt tenslotte van elkaar leren”, verklaart Ton van Ingen (60).

tweede leven in bijvoorbeeld de automotive of de elektronica. Een mooi

stoffen als zand en grind te vervangen door secundaire bouwstoffen,

De Rotterdammer van origine verhuisde op zijn 10e met zijn ouders naar

voorbeeld van de circulaire economie.”

afkomstig van de reststoffen van huishoudelijk afval”, zegt Arie de Bode
namens de directie van Heros Sluiskil.
Gezamenlijke projecten
,,We hebben duurzaamheid en maatschappelijk betrokkenheid hoog in het
vaandel staan. Samen met onze buren maken we ons sterk voor duurzame
projecten. Met de brandweerkazerne vlakbij, is de Serviceweg Koegorsstraat
een snelle tweede aanrijroute bij calamiteiten. De nieuwe weg past ook mooi
in het bredere verband van een Duurzame Koegors”, aldus Gijsbrecht
Gunter, Manager Externe Relaties en Communicatie bij Yara Sluiskil.
Namens de kunstmestgigant is projectleider Remy Bun de stuwende kracht
achter de nieuwe weg. Hij heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt om
rondom het terrein van Yara gebiedsgerichte projecten van de grond te
tillen, waarvan de nieuwe Serviceweg Koegorsstraat een goed voorbeeld is.
Mooi vervolg
Gijsbrecht Gunter benadrukt dat bij het project Duurzame Koegors meer
dan 20 bedrijven, overheden en natuurorganisaties betrokken zijn. ,,Samen
maken we ons sterk voor biodiversiteit, duurzame energie en duurzame
producten in dit gebied. De Serviceweg Koegorsstraat is een mooi
duurzaam vervolg op de gezamenlijke toegangsweg van Heros en Yara,
die twee jaar geleden is gerealiseerd.”

Productieleider Ton van Ingen
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Te midden van de operators in de nieuwe non-ferro fabriek

Martin Stouten, manager Kwaliteit Arbo en Milieu (KAM): ‘CO2 Bewust certificaat’

Succesvolle
LCA verificatie

monitoring van rijgedrag. ,,Wij zijn niet alleen op productniveau, maar

Groen beton

ook op bedrijfsniveau gecertificeerd. Door het terrein slim in te richten en

,,CO2 besparing is hot. Granova® is niet alleen gunstig qua prijs, maar ook

door efficiente logistiek trachten we het gasolieverbruik zo laag mogelijk te

op het gebied van CO2 reductie en duurzaamheid. Groen beton is in, groen

houden. Sowieso maken we gebruik van de laatste generatie diesel-

asfalt is in. De prijs van granova® is veel lager dan die van primaire grond-

motoren. Bovendien werken we zoveel mogelijk met transportbanden.

stoffen, maar we moesten ook aantonen dat dit product zo schoon is dat

De afweging transportband of shovel moet steeds gemaakt worden.”

het kan concurreren met zand en grind. Daarbij hebben we de nodige
vooroordelen moeten wegnemen. We willen allemaal naar een circulaire

CO2 Prestatieladder

economie, maar dat gaat niet zonder vallen of opstaan. Wij luisteren naar

Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zijn in het

Martin Stouten wijst op het dit jaar behaalde CO2 Bewust certificaat. Heros

de klant, hebben ons verdiept in de duurzame normen en hebben flink

DNA van Heros verweven. Daarom is het bedrijf er veel aan gelegen om de

voldoet aan niveau 3 van de CO2 Prestatieladder voor het toepassingsgebied

geïnvesteerd in ons productiepark. De uitgangspunten van de circulaire

CO2-uitstoot verder te reduceren. De expansie van Heros heeft geleid tot

op- en overslag, be- en verwerking van afvalstoffen, afvalwater en

economie hebben we vertaald in techniek.”

uitbreiding en vernieuwing van de installaties. Daardoor worden er schonere

bouwstoffen. ,,Een mooi voorbeeld van verduurzaming is granova®.

producten gerealiseerd, conform de doelstellingen van de Green Deal.

Met dit product brengen we grondstoffen terug naar de economie.

Teams

De nieuwe installaties zorgen echter ook voor meer verbruik van elektriciteit

Dit zorgt enerzijds voor besparing op CO2 en anderzijds voor het ontzien van

Martin Stouten ging na zijn studie aan de Hogere Laboratorium School in

en meer logistieke bewegingen. Extra uitstoot van CO2 dus? ,,Er is sprake van natuurlijke bronnen. We hebben op granova® een Levens Cyclus Analyse

Goes aan de slag bij de oude Cokesfabriek. Na een uitstapje boven de

een spanningsveld, maar toch blijven we in alle geledingen van de bedrijfs-

(LCA) losgelaten. De CO2 footprint hebben we laten verifiëren door EcoChain

Westerschelde is hij sinds 2002 werkzaam bij Heros, de erfopvolger van de

voering juist besparen op CO2. We hebben besloten om groene energie te

Technologies, een onafhankelijk certificeringsbureau. De succesvolle LCA

Cokesfabriek. ,,Heros kent een vrij platte organisatie. We werken veel in

gaan inkopen. Over vijf jaar maken we voor 100 procent gebruik van groene

verificatie is opgenomen in de Nationale Milieu Database. Uit het rapport

teams, zoals een schroot team, een non-ferro team en een KAM team.

elektriciteit. En meer dan de helft van ons energieverbruik is elektriciteit”,

blijkt dat de footprint van granova® heel gunstig is in vergelijking met andere

De communicatielijnen zijn kort. Dat is de kracht van de organisatie.

aldus Martin Stouten, manager Kwaliteit Arbeid en Milieu (KAM).

bouwstoffen als zand en grind”, legt Martin Stouten uit. Hij benadrukt dat dit

Daardoor kunnen we flexibel inspringen op de vraag van de klant.”

Het gasolieverbruik is bij Heros in de afgelopen jaren afgenomen door

voor aannemers belangrijke informatie is. In bestekken wordt tenslotte steeds

het begrenzen van rijdend materieel, aankoop van moderne machines en

meer gewicht toegekend aan duurzaamheid.

TTS heeft capaciteit van 50.000 kuub
Tank Terminal Sluiskil (TTS), met een totale tankopslagcapaciteit van 50.000 kuub, is inmiddels bijna een jaar operationeel.
Vanaf januari 2018 komt er weer capaciteit vrij ten behoeve van de klanten van TTS, die met name opereren in de

Tank Terminal Sluiskil BV

nationale en internationale afvalwatermarkt. EcoServic Europe, ATM Moerdijk en Heros Sluiskil zijn gezamenlijk eigenaar
van TTS.
www.tankterminal-sluiskil.nl.

Groen licht RWS voor granova® Combimix
Het product granova® combimix van Heros Sluiskil is met ingang van 1 oktober 2017 opgenomen in de toepassingsverklaring ‘Eisen Onderbouw’ en ‘Eisen Berm’ van Rijkswaterstaat. Daarmee is dit hoogwaardige granulaat, ontstaan na
opwerking van AEC-bodemas, algemeen van toepassing voor onderbouw en berm. Heros is hiermee het eerste bedrijf in
Nederland dat, overeenkomstig de Green Deal, een bouwstof uit AEC-bodemas produceert die de goedkeuring van
Rijkswaterstaat draagt. De gewassen bodemas richt zich met granova® combimix en granova® hydromix op de markt
voor wegenbouw, bedrijfsterreinen en infrastructurele werken. De nieuwe bodemas opwerkinginstallatie (CBOI 2017), de
nieuwe wasstraat en de nieuwe plant voor fijnere non-ferro metalen van Heros Sluiskil zorgen er daadwerkelijk voor dat
uiterlijk 2020, geheel in lijn met de Green Deal, alle granulaten uit bodemas een hoogwaardige toepassing vinden als
duurzame secundaire grondstof.
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Heros op Recyclingbeurs Gorinchem
Heros presenteerde zich van dinsdag 24 tot en met donderdag 26 oktober

Belangrijke thema’s van deze achtste editie waren circulaire economie, ‘van

met een ruime sfeervolle stand op de Recyclingbeurs in Evenementenhal

afval naar grondstof’, ketensamenwerking en innovatieve ontwikkelingen.

Gorinchem. De Recyclingbeurs biedt een breed platform aan bedrijven,

Nederland is een van de toonaangevende landen op het gebied van

variërend van specialisten in herwinning van grondstoffen uit afval tot

afvalpreventie, recycling en herwinning van grondstoffen uit afval. Dat is

producenten en leveranciers van innovatieve recyclinginstallaties.

jaarlijks te zien op deze drukbezochte vakbeurs. Heros toonde bijvoorbeeld

Geslaagd congres
bij Biobase Europe

nieuwe producten zoals granova® granulaat en granova® combimix.

Heros organiseerde een interactief congres in het Bio Base Europe
Training Center in Terneuzen. Onder leiding van de bevlogen
dagvoorzitter Roelof Hemmen (voormalig anchorman van RTL
Nieuws) gaven een aantal internationale sprekers hun visie op de
circulaire economie en de toekomst van bodemas in het bijzonder.
Aanleiding was het vernieuwde productiepark van Heros, waarmee
een investering van 15 miljoen euro is gemoeid. Aan het slot van
het seminar was er onder leiding van gespreksleider Roelof
Hemmen een levendig debat over de duurzame kringloop met

Geslaagde Havencruise Kanaalzone
Arie de Bode van Heros Sluiskil gaf eind september een boeiende
presentatie op de rondvaartboot Denick 2 voor de participanten van Zeeland
Port Promotion Council (ZPPC). Het was een drukte van belang op de
zonovergoten havencruise in de Terneuzense Kanaalzone. De Bode is naast
directeur van Heros ook voorzitter van het Portaal van Vlaanderen, hét
maritiem informatiecentrum van Terneuzen. Het Portaal is ook hét
informatiecentrum van de Nieuwe Sluis, het grootste bouwproject in
Zeeuws-Vlaanderen sinds de Westerscheldetunnel. ,,Het verdient aanbeveling
een bezoek te brengen aan Het Portaal, toch zeker wanneer bouwcombinatie
‘Sassevaart’ eerdaags de werkzaamheden aan de Nieuwe Sluis zal aanvangen.
Het Portaal verzorgt ook vaararrangementen tezamen met Denick”, aldus
De Bode in zijn inleidende woorden. Vervolgens werd de koers letterlijk en
Vlnr Jan Lagasse (CEO Zeeland Seaports), Arie de Bode (directie Heros),
Bert van Hoepen (vicevoorzitter ZPPC) en Jan Kappetein (directie Heros).

gastheer Erwin Pieters (directie Heros Sluiskil), Maxime Pernal
(CEWEP), professor Jos Brouwers (TU Eindhoven), Boris van der
Ham (voorzitter van de Vereniging Afvalbedrijven), Jose Jorge Diaz
del Castillo (EU Commissie) en Marcel Bettonvil (MBI).
Europese Unie
Het was een belangrijke bijeenkomst, mede omdat er een
delegatie uit Brussel was die heeft kunnen zien dat er veel mogelijk
is met bodemas. Een mooie kick off voor gesprekken met de
Europese Unie en de diverse stakeholders. ,,De overheid heeft als
belangrijke taak om het hergebruik van afval te stimuleren. De
Nederlandse Green Deal is een mooi voorbeeld van high tech
innovatie voor de rest van Europa”, aldus Boris van der Ham. Na het
congres kregen de vele gasten uit binnen- en buitenland bij Heros
in Sluiskil een rondleiding in de nieuwe non-ferro fabriek en de
nieuwe AEC-bodemas opwerkingsinstallatie (CBOI 2017).

figuurlijk verlegd naar Heros Sluiskil.

Heros sponsort
landelijke speelfilm

COLOFON:

Heros heeft een mooi bedrag gesponsord voor de landelijke speelfilm
Weg van Jou, die zich afspeelt in Zeeuws-Vlaanderen.

Coördinatie:

Linda Blommaert

Tekst:

Henk van de Voorde

Fotografie:

Linda Blommaert, Chris Platteeuw

Eindredactie:

Edwin Heijnsdijk, Van de Voorde Public Relations

Heros hecht namelijk veel belang aan promotie van de eigen regio.
Waar mogelijk ondersteunt deze duurzame specialist dan ook de lokale
economie en werkgelegenheid.
De landelijke première was op
maandag 9 oktober in
Amsterdam, op dinsdag en
woensdag gevolgd door de
Zeeuwse premiere in Terneuzen.
Al meer dan 100.000 mensen
hadden de film eind oktober al in
de bioscoop gezien. Daarom is
Weg van Jou inmiddels
onderscheiden met de ‘Gouden
Film’. Het is de best bezochte film
ooit in CineCity Terneuzen.
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IN DE VOLGENDE EDITIE:
In Doorgesluisd nr. 10 is een uitgebreid interview
te lezen met de directie van Neste Netherlands.
Op het Ecopark Terneuzen wordt binnenkort
de nieuwe fabriek van het Finse energiebedrijf
Neste in gebruik genomen. Neste gaat de
installatie gebruiken voor opslag en
voorbehandeling van hernieuwbare grondstoffen
voor onder andere de raffinage van renewable
diesel en jetfuel in Rotterdam en Finland.

HEROS SLUISKIL B.V.
Oostkade 5 - 4541 HH Sluiskil
Postbus 1 - 4540 AA Sluiskil
Havennummer: 1225

T: +31(0) 115 471 258
E: info@heros.nl
I: www.heros.nl

