Nieuwskrant
van Heros Sluiskil
juni 2019, nummer 12

Drukke werkzaamheden op zaterdag 18 mei vanwege de aanleg van de nieuwe rotonde bij het sluizencomplex.

Duurzame ‘Protonde’
in Terneuzen
Wat onwennig nam wethouder Ben van Assche plaats op
een mobiele kraan. Niet verwonderlijk als het de eerste keer
is. Voor de speciale gelegenheid stortte hij vervolgens een
bak met funderingspuin. Zo gaf de wethouder het officiële
startsein voor de werkzaamheden aan de nieuwe duurzame
rotonde bij het sluizencomplex in Terneuzen.
Aannemer KWS Infra Roosendaal-Sas van Gent heeft
deze rotonde vervolgens in één weekend aangelegd,
waarbij tekstwagens met zonnepanelen werden
ingezet om het verkeer van informatie te voorzien.

Combimix
Bij de aanleg werd 2.500 ton granova® combimix
van Heros toegepast, ten behoeve van de fundering
van de rotonde. ,,Combimix is voor ons heel goed
toe te passen als zandvervanger en fijn om mee te
werken. Het laat zich netjes afwerken en is ook direct
overrijdbaar. Een heel mooi materiaal om te gebruiken

Op maandag 20 mei werd de nieuwe rotonde al in gebruik genomen.

in dit bijzondere project.”, zegt Peter van den Adel,
projectleider van KWS Roosendaal-Sas van Gent. Ook
het duurzaamheidsaspect en de Zeeuwse oorsprong
van Heros speelden voor KWS een duidelijke rol in de
keuze voor granova® combimix.
Daarnaast is voor de rijbaan gebruik gemaakt van 300
ton van het duurzame asfaltproduct granofalt, dat KWS
samen met Heros heeft ontwikkeld.

Prefab
De nieuwe rotonde is voor het grootste deel
gerealiseerd uit vooraf geproduceerde (prefab)

betonnen elementen. Het concept in Terneuzen wordt
dan ook ‘Protonde’ genoemd, een combinatie van de
woorden prefab en rotonde. Dat werd bij de aftrap
van de werkzaamheden toegelicht door Martin Dees,
directeur KWS Infra Roosendaal Sas van Gent.

Veiligheid
,,Welkom bij de aanleg van deze circulaire rotonde,
waarbij veiligheid, snelheid én duurzaamheid centraal
staan. Met 37 medewerkers gaan we het hele weekend
doorwerken aan de rotonde. Onze mensen zijn er klaar
voor!” Hij benadrukte verder dat KWS in het bestek
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de nodige ruimte had gekregen van de gemeente
Terneuzen voor eigen inbreng, mede waardoor een
nieuwe duurzame werkwijze kon worden gehanteerd.
Daarin past het concept met geprefabriceerde
elementen, maar ook de toepassing van alternatieve
bouwstoffen als granova® combimix en granofalt.

Opening nieuwe Tractaatweg

Veiliger verkeerssituatie
Alvorens wethouder Van Assche van de gemeente
Terneuzen de mobiele kraan ging bedienen, roemde
hij in zijn toespraak het feit ‘dat op snelle en duurzame
wijze een veiliger verkeerssituatie wordt gecreëerd
aan de Binnenvaartweg’. Van Assche (Christen Unie)
is met zijn 33 jaar een van de jongste wethouders
van Nederland. Hij maakt sinds een jaar deel uit van
het college van B en W van Terneuzen, met in zijn
portefeuille verkeer, milieu en duurzaamheid.

Hergebruikt
Zowel tijd als kosten zijn bespaard in vergelijking
met de aanleg op reguliere wijze. De betonnen
elementen waarmee de nieuwe rotonde in Terneuzen
is vervaardigd, kunnen bovendien hergebruikt worden.
Door de korte aanlegtijd en de toepassing van diverse
circulaire producten is de rotonde duurzamer dan
gewoonlijk. Bovendien bleef de CO₂-uitstoot als gevolg
van omrijden tot een minimum beperkt.

Ermelo
Initiatiefnemers KWS Infra Zwolle, Leicon
Verkeersgeleiding en RvB Groep installeerden de
eerste Protonde in september 2017 in Ermelo. De
Protonde in Terneuzen is een hybride variant van
het concept, doordat hier de rijbaan niet met prefab
elementen wordt aangelegd maar op de normale
manier wordt geasfalteerd. KWS brengt jaarlijks meer
dan twee miljoen ton asfalt aan. Te vergelijken met een
autosnelweg vanaf Middelburg tot in Zuid-Frankrijk!

Granofalt
KWS Infra Roosendaal/Sas van Gent heeft samen met
Heros Sluiskil het innovatieve asfaltproduct granofalt
ontwikkeld, met toepassing van 25 procent granova®,
50 procent oud asfalt en slechts 25 procent nieuw
asfalt. Dat betekent dus een primaire

Cabaretier Maikel Harte bij de officiele opening in Westdorpe.

De verbreding van de Tractaatweg (N62) draagt bij aan de bereikbaarheid en een veilige afwikkeling van het
verkeer in de Terneuzense Kanaalzone, dat sinds de komst van de Westerscheldetunnel en de Sluiskiltunnel ﬂink is
toegenomen. De nieuwe Tractaatweg werd officieel geopend in Westdorpe door minister Cora van Nieuwenhuizen
en Zeeuws gedeputeerde Harry van der Maas. Cabaretier/advocaat Maikel Harte zorgde voor een komische noot
bij de opening. De verbrede weg voorziet in een optimale verkeersdoorstroming tussen de N61 ten Zuiden van
Terneuzen en de R4 bij Zelzate. De nieuwe Tractaatweg is met drie viaducten een veilige en duurzame oplossing.
Heros heeft voor de verbreding van de Tractaatweg in totaal 125.000 ton granova® combimix geleverd. De N62
is een belangrijke weg tussen de zeehavens en de industriegebieden van Gent, Terneuzen en Vlissingen. Na
voltooiing van de werkzaamheden aan de Sloeweg, waarvoor Heros 500.000 ton AEC-Bodemas heeft geleverd, is
er straks vrij baan van Rotterdam tot Zelzate.

®

DrainMix
is typisch
circulair

Kunstgrasveld met duurzame fundering van DrainMix®.

grondstof reductie van 75 procent! Het duurzame
product is in 2015 voor het eerst toegepast in de
bedrijfsoverschrijdende toegangsweg van Heros
naar Yara Sluiskil. Enkele jaren later is granofalt
ook aangebracht bij de realisering van de nieuwe
Serviceweg Koegorsstraat van kunstmestgigant Yara.

Nieuwe ontwikkelingen
,,KWS staat altijd open voor nieuwe ontwikkelingen op
het gebied van duurzaamheid. Met granofalt worden
hoogwaardige asfaltlagen op duurzame wijze via
een hoog percentage van 75 procent hergebruikte
toeslagstof aangebracht. In de regio Terneuzen hebben
we dit innovatieve asfaltproduct inmiddels bij diverse
projecten toegepast”, aldus Martin Dees.
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Mede door het veranderende klimaat leiden
fikse buien steeds vaker tot overlast. Vandaar
dat bedrijfsleven en wetenschap oplossingen
ontwikkelen voor berging en zuivering van water.
WaterStraat is een testlocatie op de TU Delft
voor waterafvoer. Zo is er in de proeftuin op de
campus onlangs een ruimte ingericht met de
duurzame bouwstof DrainMix®, geproduceerd
uit wat oorspronkelijk huishoudelijk afval was.
Naast fundering en drainage van sportvelden is
de nieuwe bouwstof ook geschikt voor pleinen,
parkeerplaatsen en wandelpaden. Het proefveld
met DrainMix® is tot stand gekomen dankzij een
ketensamenwerking tussen afvalverwerker Suez,
fabrikant MBI De Steenmeesters, uitvinder Kyoto
Boost en producent Heros Sluiskil.

Open structuur
DrainMix® is een bouwstof die doet denken aan
grind en kan in verschillende constructies worden
toegepast. Door de fijne fractie met een open
structuur kan regenval rustig infiltreren en naar
behoefte snel afvloeien of worden opgeslagen.
DrainMix® heeft namelijk het vermogen om
heel snel water te transporteren en te bufferen.
Door de ruimte tussen de korrels kan het water
snel worden afgevoerd. Het kan ook bewaard
worden in een bassin om later bijvoorbeeld
kunstgrasvelden te besproeien. Het is allemaal
goed passend binnen het beleid van de overheid
om afvalstromen te hergebruiken en secundaire
grondstoffen duurzaam in te zetten.

Proefvak WaterStraat TU Delft.

Functionele toepassingen
,,De GreenVillage van de TU Delft beoogt
oplossingen voor een klimaatbestendige stad.
Het mooie bij DrainMix® is dat Suez restafval
inzamelt en verwerkt en bij Heros hoogwaardig
wordt opgewerkt tot een bouwstof met
constructieve eigenschappen. Vervolgens komt
het oorspronkelijke restafval terug de stad in
met mooie functionele toepassingen, zowel
voor kunstgrasvelden als voor water passerende
bestratingsoplossingen. DrainMix® is een typisch
voorbeeld van circulariteit”, aldus Edwin Heijnsdijk
van Heros Sluiskil. De gemeente Amsterdam heeft
inmiddels de primeur van een kunstgrasveld met
een duurzame fundering van DrainMix®.

Interactie met het publiek op de Kennisdag over de circulaire economie bij de HZ in Middelburg.

Kennisdag bundelt krachten
Secundaire grondstoffen worden al eeuwen gebruikt. De oudste referentie
is van Aristoteles van 350 jaar voor Christus toen staalslak op wonden werd
gesmeerd. In Duitsland werden omstreeks 1600 kanonskogels van staalslak
gemaakt. Rond 1800 al werden in Engeland secundaire bouwstoffen als
fundering gebruikt. Anno 2019 is Nederland koploper met betrekking tot
milieuvriendelijke eigenschappen van materialen.
Dat werd benadrukt op de Kennisdag Secundaire
Grondstoffen van Bouwend Nederland in Middelburg,
die werd geleid door oud-minister van milieu
Jacqueline Cramer. Inmiddels komen naar aanleiding
van het evenement concrete matches op gang tussen
bedrijfsleven, overheid en onderwijs in Zeeland.

Uitloging
Plaats van handeling was het nieuwe pand van de
Hogeschool Zeeland aan Het Groenewoud. ,,Of het
nu primair of secundair is: alle materialen worden via
het Besluit Bodemkwaliteit gemeten aan dezelfde lat.
De eisen zijn dus voor alle producten hetzelfde, met
uitloging als uitgangspunt. In circulariteit moet tijd, geld
en energie worden gestopt”, aldus Benno Groeneweg,
directeur bouwgrondstoffen bij De Hoop Terneuzen.
Hij gaf aan dat Heros Sluiskil al jaren een van haar
duurzame partners is. Samen met De Hoop en HZ was
Heros ook partner van de Kennisdag.

PlasticRoad
Duurzaamheid, samenwerking én innovatie stonden
centraal op de Kennisdag. Het concept PlasticRoad
bijvoorbeeld van wegenbouwer KWS is een sterk
staaltje van out of the box denken. PlasticRoad gaat uit
van een zeer duurzame mindset, met wegconstructies
op basis van gercycled plastic. ,,Door de prefabproductie, het lichte gewicht en de modulaire opbouw
van de PlasticRoad is de aanleg en het onderhoud
sneller, eenvoudiger en efficiënter uit te voeren dan bij
traditionele wegconstructies. Er is een veel lagere CO2footprint door aanzienlijk minder transportbewegingen
en de weg heeft een langere levensduur”, aldus

Keynote speaker Reinier van den Berg en dagvoorzitter
Jacqueline Kramer, oud-minister van milieu.

directeur Martin Dees van KWS op de Kennisdag. In
september 2018 is de eerste pilot over PlasticRoad
gestart in Zwolle, gevolgd door een tweede in
Giethoorn. KWS wil het duurzame concept ook graag
uitrollen in bijvoorbeeld Zeeland zo werd duidelijk
in Middelburg. Gedeputeerde Jo-Annes de Bat van
economische zaken liet weten hier positief tegenover
te staan.
Er kunnen volgens dagvoorzitter Cramer grote
financieel-economische, sociale en milieubaten
behaald worden dankzij een duurzame samenleving.
Ze wees daarbij op het Rijksbreed programma

Betonfabrikanten
Diverse betonfabrikanten zetten inmiddels het
hoogwaardige granulaat granova® van Heros in
als vervanging van de primaire grondstoffen zand
en grind. Een belangrijke afnemer is Bleijko, dat
sinds 1985 deel uitmaakt van het concern De Hoop
Terneuzen. Enerzijds is er hergebruik van grondstoffen
uit afval en anderzijds is er besparing van primaire
grondstoffen. Het is een proces van afval tot stoeptegel.
Huishoudelijk afval dat wordt verbrand in Afval Energie
Centrales (AEC-bodemas) wordt na opwerking tot
granova® uiteindelijk een tegel waar de kliko met
huisvuil weer terug op komt te staan.
Kennisdag Secundaire Grondstoffen bij de HZ in Middelburg.
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Emergis

Circulaire Economie, dat ziet op ‘Nederland circulair’
in 2050. Doelstelling is onder andere 49 procent CO2
reductie en 100 procent hergebruik van vrijkomend
beton. In ieder geval moet er in 2030 al vijftig procent
minder gebruik van primaire grondstoffen zijn,
onderstreepte de voormalige minister.

Plastic Soup
De vervuiling van het zeewater is een wereldwijd
probleem. ,,De Plastic Soup moet voorkomen worden.
Uit een Europese studie is gebleken dat per wasbeurt
van 5 kilo synthetische kleding maar liefst 9 miljoen
microvezels vrijkomen", zei Cramer.

Weerman en duurzaam ondernemer Reinier van den Berg.

Lignifalt
Triple helix
Martijn van Sabben, voorzitter van Bouwend Nederland
Afdeling Zeeland en directeur bij aannemingsbedrijf
Fraanje, benoemde de ‘triple helix’ - de samenwerking
tussen ondernemers, overheid en onderwijs - als
belangrijke voorwaarde voor de transitie van een
lineaire naar een circulaire economie. De zaal op de
Kennisdag was ook een afspiegeling van deze triple
helix.

,,Wij willen traditionele bouwstoffen vervangen en zijn
daarbij uitgekomen bij ‘lignifalt’: 50 procent biobased,
lagere productietemperatuur, minder geluid en een
langere levensduur. We zijn inmiddels de pilotfase
ontgroeid”, zei Martijn Verschuren, manager kwaliteit
en innovatie bij H4A. Dit bedrijf heeft ondertussen
in Zeeland al een tiental wegvakken met lignine
gerealiseerd.

Must
Weerman Reinier van den Berg besloot als keynote
speaker de Kennisdag met een paar rake quotes. ‘Het
is al 5 over 12; haast met de energietransitie is een must
om onze planeet te redden!’

IN DE VOLGENDE EDITIE :

Veel animo voor
InfraTech in
Rotterdam Ahoy
De 13e editie van InfraTech in Rotterdam Ahoy
werd bezocht door 22.500 bezoekers. Een ﬂinke
stijging ten opzichte van twee jaar geleden. Met
ruim 600 exposanten was hét kennisplatform van
de infrabranche al ruim van te voren uitverkocht.
InfraTech bewijst daarmee dat
zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers de
noodzaak zien van samenwerking en kennis delen.

Edwin van der Wel van Rijkswaterstaat gaf op de
Kennisdag een treffend voorbeeld van ‘circulair
(toekomstbestendig) bouwen met minder milieuimpact’. Van het voormalige districtsgebouw van
Rijkswaterstaat in Terneuzen zijn namelijk de materialen
duurzaam hergebruikt voor de nieuwe jeugdkliniek
van Emergis in Kloetinge. Deze ‘best practice’ werd
later ook aangehaald in de paneldiscussie, met onder
andere gedeputeerde Jo-Annes de Bat. Hij pleit
voor een ‘totale gedragsverandering’ in het kader
van de omschakeling van primaire naar secundaire
bouwstoffen. Vooral ook bij de aanbesteding want daar
is 'meestal alles zo dichtgetimmerd dat er vaak weinig
ruimte is voor circulariteit'.

Bijzondere projecten werden tastbaar gemaakt op
de beursvloer. Naast deze zichtbare projecten was
er een inhoudelijk programma op de boulevard.
Daarbij werd ingezoomd op onder andere het thema
duurzame bereikbaarheid.

In Doorgesluisd nr. 13 wordt ingezoomd op
de officiële opening van de nieuwe Sloeweg,
waarvoor Heros in totaal 500.000 ton AECbodemas heeft geleverd. Ter hoogte van de
dorpen Nieuwdorp en ’s-Heerenhoek is er een
samenloop van de Sloeweg (N62), de Bernhardweg
en de Westerscheldetunnelweg (havenknooppunt
Vlissingen-Oost). Om de verkeersveiligheid en de
doorstroming te verbeteren worden op deze locatie
drie nieuwe viaducten gebouwd. Dit knooppunt
Drie Klauwen wordt op maandag 30 september
opengesteld voor het verkeer. De Sloeweg is
onderdeel van de N62, een belangrijke weg tussen
de zeehavens en de industriegebieden van Gent,
Terneuzen en Vlissingen.

Project Sloeweg.

Het gloednieuwe kantoor van Dow Benelux.

Duurzaam Diamond Centre
Een goede verstandhouding tussen Nederland en België stond centraal op de bijeenkomst ‘de grens is
slechts een litteken in het landschap’ op vrijdag 5 april, onder leiding van oud-burgemeester Cees van
Liere van de grensgemeente Sluis. Na een bedrijfsbezoek bij het Vlaams-Nederlandse concern Cordeel
in Vlissingen werd koers gezet naar het Maintenance Value Park voor een rondleiding in het gloednieuwe
kantoor van Dow Benelux, gebouwd door Cordeel conform het duurzame Breeam certificaat. Daarmee had
het selecte gezelschap de primeur want de officiële opening van het Diamond Centre van de multinational
was pas op woensdag 24 april. Behalve algemeen directeur Erik De Bruyn van Cordeel Nederland en
bedrijfsleider Adri de Rijke van Cordeel Vlissingen maakten onder andere Filip D’havé (de diplomatieke gezant
van de Vlaamse regering in Den Haag) en Peter Geertse (commercieel manager van North Sea Port) deel uit
van de delegatie.

Funderingsmateriaal
Op het bedrijfsterrein van het Maintenance Value Park is gebruik gemaakt van granova® combimix als
funderingsmateriaal onder de verharding. ,,Een mooi product met zeer goede verdichtingseigenschappen.
Zeer geschikt om alles strak te krijgen”, aldus projectleider Frederik Sonke van Harthoorn BV. Dit
bedrijf was door Cordeel ingeschakeld voor het grondwerk, de riolering en de verhardingen. Voor het
eerst is de duurzame bouwstof granova® combimix op het Maintenance Value Park ook toegepast als
funderingsmateriaal onder de gebouwen.

4

DOORGESLUISD

COLOFON :
Coördinatie:
Tekst:
Fotograﬁe:
Eindredactie:

Linda Blommaert
Henk van de Voorde
Adri van de Wege
Linda Blommaert, Edwin Heijnsdijk,
Van de Voorde Public Relations

HEROS Sluiskil BV
Oostkade 5 - 4541 HH Sluiskil
Postbus 1 - 4540 AA Sluiskil
Havennummer: 1225
T: +31(0) 115 471 258
E: info@heros.nl
www.heros.nl
www.granova.nl
www.remex.de

