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Uitbreiding van het (parkeer)terrein van Wielemaker in Dishoek met toepassing van granova® combimix.

Vervoerder vanaf
dag 1 in Sluiskil
Meteen bij binnenkomst in Middelburg valt een gravure
op met het opschrift ‘Wielemaker BV… Een Bak Ervaring!

28 oktober 2006. Aangeboden door het personeel ter
gelegenheid van het 90-jarig jubileum’. Op het inmiddels
ruim 100 jaar jonge Zeeuwse familiebedrijf doet Heros al
sinds haar komst in Sluiskil in 2001 een beroep.
Wielemaker heeft recentelijk haar parkeerterrein aan
de Honte in Dishoek uitgebreid voor de opslag van 300
slaapstrandhuisjes. Hiervoor is gebruik gemaakt van het
duurzame granova® combimix van Heros. De huisjes
zijn voor 15 oktober, de aanvang van het stormseizoen,
van het strand gehaald om te overwinteren op het
(parkeer)terrein. Vanaf eind maart mogen ze weer terug
naar het strand. ,,Voor de verharding onder het asfalt is
gebruik gemaakt van granova® combimix. Het is prima
materiaal om te verwerken. Heros schakelt ons op het
gebied van transport en afvalinzameling al bijna 20 jaar

in. Het is mooi dat we nu ook wat terug kunnen doen
voor Heros met een eigen project”, aldus John den
Hollander die samen met de gebroeders Ronald en
Jasper Wielemaker aan het roer staat van het Zeeuwse
transportbedrijf.

Daarvoor hebben we 5.000 ton granova® combimix van
Heros afgenomen. Het weerspiegelt onze goede relatie. Bovendien is combimix goed materiaal, dat in plaats
van menggranulaat is verwerkt”, vertelt de operationeel
en commercieel directeur bij Wielemaker BV.

Goed materiaal

Afvalinzameling

De meeste strandhuisjes zijn met 7 meter lang,
3,5 meter breed en 4 meter hoog nog groter dan
zeecontainers. ,,Ons parkeerterrein van anderhalve hectare in Dishoek is met 7.000 vierkante meter uitgebreid.

Het vervoer van strandhuisjes is weliswaar een leuke
nevenactiviteit, maar corebusiness blijft transport, afvalinzameling en containerverhuur. Wielemaker BV verzorgt
onder andere het afvaltransport van de milieustraten in
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Geslaagde vakbeurs
Openbare Ruimte

alle Zeeuwse gemeenten. ,,Al het afval van de Zeeuwse
burger komt in een auto van ons terecht. Naast overheden hebben we veel klanten in sectoren als de bouw,
recreatie & toerisme en de horeca. Wij staan in voor het
totale afvaltransport: bedrijfsafval, bouw- en sloopafval en
deelstromen zoals bijvoorbeeld puin, hout, glas en ijzer.”

Welke nieuwe producten, diensten, trends en ontwikkelingen?
In een inspirerende omgeving werd er op de vakbeurs
Openbare Ruimte in Jaarbeurs Utrecht weer volop van
gedachten gewisseld. De hele markt was gedurende twee
dagen op één plek verzameld. Ook Heros was met een eigen
stand weer present. Op de beurs kunnen (potentiële) opdrachtgevers en opdrachtnemers in de openbare ruimte elkaar
vrijblijvend ontmoeten en op informele wijze contacten
onderhouden.

Vlissingen Oost
Dagelijks zijn er 75 vrachtwagens van Wielemaker onderweg, waarvan een deel is voorzien van zware laadkranen. Vervoer onder tijdsdruk van projectlading? Van
Just in time vervoer van een anker naar Portugal? Geen
probleem voor Wielemaker. Ook worden scheepsonderdelen of zware staalconstructies vervoerd van en
naar de haven van Vlissingen Oost. In de afgelopen
maanden heeft Wielemaker veel afval ingezameld
tijdens de bouw van het nieuwe Zonnepark Scaldia,
aan de rand van de Sloehaven. Daarnaast is de offshore
wind ook voor Wielemaker een groeimarkt.

Logistiek bedrijf
,,Wij zijn een logistiek bedrijf, met eigen vrachtwagens,
opslagfaciliteiten en een afdeling voor in- en verkoop
van zeecontainers. In totaal hebben we 300 zeecontainers in verhuur. Al sinds de eerste dag in Sluiskil
vervoeren we voor Heros. We verzorgen voor dit bedrijf
al het transport dat per as weggaat en binnenkomt in
Nederland. Zo zijn we uitgegroeid tot huisvervoerder
voor Heros”, verklaart Den Hollander.

www.wielemaker.nl

ZRD wil optimale afvalscheiding
Vrachtwagens met huishoudelijk afval rijden af en aan in de Koegorspolder.
In dit gebied, aan de rand van Terneuzen, is de ZRD gevestigd.
Paul Marinissen, directeur van de Zeeuwse Reinigings Dienst BV , geeft
een rondleiding. Vanuit het aangrenzende kantoortje voert het naar de
logistieke overslaghal, waar brutale meeuwen zich genesteld hebben
op de hoge berg restafval.

Kennisdag
secundaire
grondstoffen
Bouwend Nederland organiseert op donderdag
21 februari een Kennisdag Secundaire Grondstoffen
in Openbare Ruimten, met sprekers uit de praktijk,
overheid en onderwijs. De interactieve bijeenkomst
wordt gehouden in Het Groene Woud, de nieuwe
locatie van HZ University of Applied Sciences in
Middelburg. Doelstelling is kennisdeling en inspiratie
opdoen voor de hedendaagse duurzame projecten
waar MVO/MVI een belangrijke rol speelt. Welke
secundaire grondstoffen zijn er momenteel, wat komt er
binnenkort op de markt en wat zijn de ontwikkelingen?

Directeur Paul Marinissen van de Zeeuwse Reinigings
Dienst. ,,De burgers zijn soms wel gemakzuchtig.”

De Kennisdag wordt mede mogelijk gemaakt door
HZ University of Applied Sciences, De Hoop Bouwgrondstoffen en Heros Sluiskil BV.

Marinissen vertelt over historie, werkwijze en toekomstvisie van de ZRD, werkmaatschappij van het Openbaar
Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ).
De ZRD haalt in de gemeenten Hulst, Sluis, Veere,
Noord-Beveland, Kapelle, Reimerswaal en Tholen het
huishoudelijk afval op en beheert alle milieustraten in
de provincie Zeeland. Het Zeeuws-Vlaamse restafval
wordt naar de logistieke overslaghal in de Terneuzense
Koegorspolder gebracht, het restafval van Noord- en
Midden-Zeeland naar Nieuwdorp

Deelname en inschrijving via:

Verbrandingsovens

bouwendnederland.nl/bijeenkomstzeeland

Vanaf deze locaties wordt het over de weg vervoerd
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naar de verbrandingsovens van AVR en Suez in
Rozenburg en Roosendaal. De combinatie AVR / Suez
verwerkt namelijk sinds 1 januari 2018 ook de Zeeuwse
afvalstromen in haar verbrandingsovens, waarna de
AEC-bodemas bij Heros opgewerkt wordt.

Tweede leven
,,Het is afkomstig van huishoudelijk afval (het zogenaamde grijze ofwel restafval). De productie-installaties van Heros zorgen ervoor dat deze reststoffen als
grond- en bouwstoffen een tweede leven krijgen, bijvoorbeeld in de betonwarenindustrie. Het is toch mooi
dat bodemas tegenwoordig zo schoon is dat het onder
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andere als secundaire bouwstof kan worden toegepast,
bijvoorbeeld als toeslagstof in tegels of trottoirbanden
in de openbare ruimte”, aldus Marinissen.

Binnenvaart
De bodemas wordt vanaf de energiecentrales aangevoerd per binnenvaartschip naar Sluiskil, waar het bij
Heros wordt opgewerkt. De ZRD maakt voor de logistiek nog uitsluitend gebruik van vrachtauto’s, maar op
termijn hoopt Marinissen ook gebruik te kunnen maken
van vervoer over het water.

Havenlogistiek
,,Het zou mooi zijn als met hetzelfde schip in Sluiskil het
ingezamelde afval retour kan gaan. Het is veel duurzamer, vooral ook omdat zo’n boot toch al vaart. Daarvoor
is wel havenlogistieke overslagcapaciteit nodig, Ik heb
hierover gesprekken gevoerd met directeur Arie de
Bode van Heros. Hopelijk is het in de toekomst te realiseren”, legt de voorman van de ZRD uit.

Dak van Drenthe:

Alpe d'Huez van het noorden

Bronscheiding
Het beleid van de overheid is erop gericht om zo min
mogelijk restafval te produceren. Daarvoor dient bronscheiding bij de burger van GFT, papier & karton, glas,
textiel, plastic & drankenkartons gestimuleerd te worden. Marinissen wijst in dit verband op de gemeente
Hulst waar de hoeveelheid restafval in het afgelopen
jaar drastisch is teruggelopen.

100 kilo
,,Daar wordt de grijze container nog maar één keer in de
maand geleegd. Dat heeft geleid tot een veel betere
afvalscheiding. Per persoon in Zeeland wordt nu nog
gemiddeld ongeveer 240 kilo restafval per jaar geproduceerd. De overheid wil deze hoeveelheid terugdringen naar 100 kilo in 2020.”

Compost
,,Afval dat stinkt (uitgezonderd luiers en incontinentiemateriaal) hoort niet in de grijze container. Etensresten en
visafval moeten dus allemaal in de GFT container worden
gedeponeerd. Daar zouden de burgers zich beter van
bewust moeten zijn. Ik wil niet zeggen dat ze lui zijn,
maar soms wel gemakzuchtig!”, zegt Paul Marinissen.

In Wijster werd onlangs de mijlpaal
bereikt van een miljoen ton bodemas
voor het Dak van Drenthe. Hiervan is
ongeveer 150.000 ton afkomstig van
Heros Sluiskil.
Unieke fietsroute
De 800 meter lange wal van bodemas wordt aangelegd door Attero in samenwerking met Afvalzorg. Het
project is ontstaan vanuit de wens van de Provincie
om een WK Wielrennen te organiseren in Drenthe.
Langs het Dak van Drenthe en op de hellingen van
de VAM-berg wordt een unieke fietsroute aangelegd.
In samenwerking met de provincie Drenthe is een
parcours uitgestippeld waar fietsliefhebbers hoogtekilometers kunnen maken met uitzicht over het fraaie
Drentse landschap. De hoogte in Drenthe leent zich
voor een sportief en uitdagend fietspad tot aan de
top. Onlangs is de eerste fase van het tracé officieel
in gebruik genomen.

www.zrd.nl

De oplevering is eind 2019. Driekwart van de bodemas
wordt gevaren tot Meppel, waarna er nog een half uur
natransport is. Dagelijks wordt 5.000 ton aangevoerd.
Zo’n 175 trucks met bodemas worden dagelijks gelost.

WK Wielrennen
,,We zijn vorig jaar begonnen aan de uitvoering van de
eerste fase van het Dak van Drenthe. De VAM-berg,
op de stortplaats van de Vuil Afvoer Maatschappij,
wordt in totaal 63 meter hoog. De hoogteverschillen
maken het Dak van Drenthe zeer geschikt voor wielerwedstrijden. Doelstelling van de Provincie Drenthe
is om het WK wielrennen in 2023 binnen te halen”,
aldus Sander Koomen, projectleider Bodemas bij Afvalzorg. De organisatie maakt zich sterk voor nuttige
en veilige bestemmingen voor oude stortlocaties.

Alpe d’Huez van het Noorden
Drie fietspaden gaan er omhoog. De noordelijkste
route mondt uit in een 150 meter lange kasseienstrook, vergelijkbaar met de kasseistroken van
Parijs-Roubaix. ,,Als het aan ons ligt is en blijft
Drenthe dé fietsprovincie van Nederland. Met het
Dak van Drenthe als de Alpe d’Huez van het
Noorden!”, onderstreept Sander Koomen.

Stijgingspercentage
Dit parcours bestaat uit drie nieuwe fietslussen van in
totaal ruim twee kilometer lang met een stijgingspercentage van 8 tot 13 procent. Bovenop de VAM-berg,
een voormalige stortplaats, wordt in totaal 2,4 miljoen
ton bodemas aangebracht. Heros zal in totaal bijna
270.000 ton voor haar rekening nemen, verdeeld over
twee jaar. In heel 2018 zal Heros zo’n 170.000 ton bodemas leveren voor het Dak van Drenthe. Ongeveer
een jaar geleden is met de aanleg van de wal gestart.
Onlangs werd de mijlpaal bereikt van een miljoen ton
bodemas voor het Dak van Drenthe.

Heros nadert
record
Heros nadert het record uit 2013 toen ruim een miljoen
ton AEC-bodemas werd geleverd ten behoeve van
infrastructurele projecten in heel Nederland. Inmiddels
is al een totale afvoer bereikt van een miljoen ton
AEC-bodemas, granova® combimix, granova® granulaat
en slib. In dit tempo zal het record van 2013 worden
overtroffen.

HÉt kennisplatform voor de infra
In Ahoy Rotterdam vindt van dinsdag 15 tot en
met vrijdag 18 januari InfraTech 2019 plaats.
Deze beurs is hét kennisplatform waar opdrachtgevers, aannemers, ingenieursbureaus
en toeleveranciers laten zien waarom de
Nederlandse infrasector al jarenlang tot de
wereldtop behoort. Ook in 2019 zijn de
gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat weer
gastheer van InfraTech.
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Duurzame
ketensamenwerking
Tegels uit afval! In Leeuwarden worden actief kringlopen gevormd, bijvoorbeeld door hergebruik van
afval voor duurzame grasbetontegels. Dankzij een
ketensamenwerking tussen Omrin, Heros Sluiskil,
MBI De Steenmeesters en de gemeente Leeuwarden
zijn ruim 5.000 duurzame grasbetontegels geproduceerd uit Fries afval. Ze worden inmiddels al toegepast
in de gemeente Leeuwarden.

In de afvalenergiecentrale van Omrin in Harlingen
wordt huishoudelijk restafval verbrand met een maximaal energierendement. Na verbranding van restafval
blijft bodemas over als restproduct. Omrin levert op
jaarbasis ruim 50.000 ton van deze bodemas aan Heros
Sluiskil. Deze bodemas wordt bij Heros onder andere
opgewerkt tot granova® granulaat, een hoogwaardige
secundaire bouwstof.

Duurzaam alternatief
Met deze bouwstof als toeslagstof maakt MBI De
Steenmeesters vervolgens duurzame grasbetonte-

De Reststoffen Energie Centrale (REC) van Omrin in Harlingen.

gels. Het is een duurzaam alternatief voor de primaire
grondstoffen zand en grind in betonwaren. De primaire
grondstoffen van moeder aarde worden zo ontzien.

Circulaire producten
De gemeente Leeuwarden voert een actief duurzaamheidsbeleid, en koopt bij voorkeur circulaire producten
in. Afvalbedrijf Omrin (het Friese woord voor ‘kringloop’)
is verantwoordelijk voor de duurzame inzameling en
verwerking van het Leeuwarder huishoudelijk afval.
Haar missie is dan ook de duurzame kringloop.

Een kijkje in de enorme
keuken van AVR
Er was veel belangstelling voor de Open Dag van AVR in Rozenburg. Wat gebeurt er met het afval dat de burgers
in hun grijze container deponeren? Tijdens de Open Dag werd een exclusief kijkje in de enorme keuken gegund.
Tijdens de interessante rondleidingen werden de bezoekers letterlijk en figuurlijk meegenomen in de transitie van
restafval naar elektriciteit, stadswarmte, stoom en stoeptegels. De ervaren gidsen, professionals van AVR, gaven
uitleg over onder andere de verbrandingsovens en de nieuwe scheidingsinstallatie voor plastics en drankenkartons.

AVR verwerkt in haar tien afvallijnen in Rozenburg en
Duiven 1,3 miljoen ton huishoudelijk restafval per jaar.
De Nederlandse gemeenten maken zich sterk voor het
behalen van de recyclingdoelstellingen voor oud papier,
glas, plastic en GFT. Toch blijft nog bijna de helft over
als restafval. AVR zet dit zogenaamde grijze afval door
verbranding om in energie en grondstoffen. In nauwe
samenwerking met Heros wordt voor maximale terugwinning van metalen en schone mineralen uit bodemas
gezorgd.

IN DE VOLGENDE EDITIE :
In Doorgesluisd nr. 12 komt het project Sloeweg (N62)
bij havenknooppunt Vlissingen Oost uitgebreid aan
bod. Om de verkeersveiligheid en de doorstroming te
verbeteren worden drie nieuwe viaducten gebouwd.
De nieuwe Sloeweg zal medio 2019 open zijn voor
het verkeer. Daardoor zal er straks vrij baan zijn vanaf
Rotterdam tot in Zelzate. De verbrede Tractaatweg,
waarvoor Heros 125.000 ton granova combimix®
heeft geleverd, is sinds 31 oktober 2018 al opengesteld. De N62 is een belangrijke weg tussen de
zeehavens en de industriegebieden van Gent,
Terneuzen en Vlissingen. Heros levert in totaal
500.000 ton AEC-bodemas voor de Sloeweg.

Project Sloeweg.
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Rondleiding in Rozenburg
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www.heros.nl
www.granova.nl
www.remex.de

