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Aanbrengen AquaBASE constructie op parkeerplaats Blekershof te Dordrecht.

Een waterrobuuste leefomgeving
Een toenemende hevigheid van buien en daarbij een intensere neerslag, vragen om een andere
aanpak omtrent het afvoeren van hemelwater om straten en pleinen begaanbaar te houden.
AquaBASE past in toenemende mate granova® DRAINMIX van Heros toe in projecten waarbij
klimaatadaptie centraal staat. Deze circulaire bouwstof is prima geschikt voor bijvoorbeeld pleinen,
parkeerplaatsen, straten, sportvelden en wellicht in de toekomst ook voor rijkswegen.
Youri Dirne, Projectmanager bij AquaBASE.

Zo wordt bijgedragen aan oplossingen voor wateroverlast in het veranderende klimaat. Granova® DRAINMIX,
geproduceerd uit minerale reststoffen, heeft namelijk
naast fundering en ophoging ook de interessante eigenschap van waterbuffering in een bebouwde omgeving.
Zo is het onlangs nog toegepast in de Kromme Mijdrechtstraat in hartje Amsterdam. Binnen het project InnovA58
wordt granova® DRAINMIX zelfs toegepast in een AquaBASE systeem als snelwegconstructie.

,,Samen met de aannemer realiseren we voor deze innovatiestrook een waterbergende fundatie met granova®
DRAINMIX. Onderzocht wordt of dit een passend
alternatief kan zijn voor een traditionele constructie.
Naast de milieukundige aspecten zijn de constructieve
eisen cruciaal. De constructieve eigenschappen bepalen
hoe je een product kan inzetten. Dat gaan we binnen het
project InnovA58 verder onderzoeken”.

InnovA58 leidt tot een verdere opschaling na eerdere
pilotprojecten met toepassing van granova® DRAINMIX
op parkeerterreinen en woonstraten. AquaBASE beoogt
bij te dragen aan een klimaatadaptieve en waterrobuuste
leefomgeving, zonder in te boeten op de kwaliteit of
functie van de leefomgeving. De joint venture is specialist
in waterbufferende constructies op basis van maatwerk.

Belangrijke testcase

Zware vrachtwagens
Over de verharding moeten zware vrachtwagens kunnen
rijden. ,,De belasting op de snelweg is heel anders dan
in een bebouwde omgeving. De producten van Heros
kunnen zo wellicht worden gevalideerd binnen dit innovatieve project. Dat opent de mogelijkheid voor andere
toepassingen. Dan kunnen we hiermee ook in andere
projecten aan de slag”, aldus Youri Dirne, Projectmanager
bij AquaBASE en Innovatiemanager bij Rotim. Samen met
Van de Bosch Beton en adviesbureau Syntraal is Rotim
aandeelhouder van AquaBASE.

,,In Nederland hebben we een heel scala aan verschillende
ondergronden. Deze ondergronden hebben invloed op
het gedrag van de constructie. Binnen AquaBASE is er de
kennis om hier juist op in te spelen en kan er met granova® DRAINMIX gedimensioneerd worden. Zo zorgen we
in elk project voor een optimale invulling van de wegfundatie, voorzien van een klimaatadaptieve toepassing.”

De Innovatiestrook die begin 2022 wordt aangelegd bij
Verzorgingsplaats Kloosters aan de A58 (bij Oirschot)
is een belangrijke testcase van duurzame en circulaire
toepassingen binnen de grond-, weg- en waterbouw.
De ervaringen die de uitvoerende bedrijven tijdens dit
InnovA58 project opdoen worden aangewend voor
toekomstige wegenprojecten.

Verschillende ondergronden
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DOORGESLUISD

1

Vervolg van pagina 1 ...

Dankzij de functie van waterbuffering wordt bijvoorbeeld
op het Gasthoêsplein in Horst overvloedige regenval
gereguleerd, waar voorheen soms flinke wateroverlast
was. Hiervoor is medio vorig jaar 575 ton van de duurzame bouwstof granova® DRAINMIX toegepast.

Parking Blekershof
,,In november 2020 hebben we ook ruim dezelfde hoeveelheid toegepast voor Parking Blekershof in Dordrecht.
Dat komt overeen met het huishoudelijk afval van ongeveer 18.000 mensen. Voorheen werkten we altijd met
natuurlijk gesteente uit met name de Ardennen, maar
granova® DRAINMIX is vele malen duurzamer dan grondstoffen uit de steengroeve. Het is een secundair product
én er worden vele vrachtwagenkilometers bespaard.
Hoeveel duurzamer kun je het hebben?”, is de retorische
vraag van Youri Dirne.

Duurzame
inzetbaarheid
essentieel

Klimaatadaptieve projecten
Hij voegt er ook nog een derde voordeel aan toe. ,,We
hebben het hier over de rest van de welvaart. Het is niet
zo dat we afval creëren om dit product te maken, maar
dit product is er omdat we afval creëren. Hoeveel mooier
kun je het maken dan dat je ‘dit afval plaatst’ in klimaatadaptieve projecten. Ons afval verzorgt op deze manier
een bijdrage aan een robuuste leefomgeving.”

Ketensamenwerking
De secundaire bouwstof granova® DRAINMIX, tot stand
gekomen dankzij een ketensamenwerking tussen afvalverwerker Suez en producent Heros Sluiskil, doet denken aan grind en kan in verschillende constructies worden toegepast. Door de ruimte tussen de korrels kan het
water snel worden afgevoerd, maar ook bewaard worden
in een bassin om later bijvoorbeeld grasvelden te besproeien. Het water wordt direct hergebruikt, hetgeen in
een verdrogend Nederland heel belangrijk is.

Negatieve zweem
Youri merkt een veranderende mindset met betrekking
tot toepassing van de ‘rest van de rest’. ,,Er hing lange tijd
een negatieve zweem over de toepassing van AECbodemas, maar die hebben we langzamerhand om
kunnen zetten in kansen. Het heeft te maken met de
bewustwording van circulariteit en de noodzaak om de
CO2 uitstoot drastisch te beperken. Daarom is er meer
interesse in producten als granova® DRAINMIX, maar het
gaat niet vanzelf. Met Heros hebben we een prettige en
stabiele partner waarmee we goed kunnen communiceren op alle vlakken. Het heeft de juiste mentaliteit die
nodig is om de markt te overtuigen dat duurzame producten de toekomst zijn.”
Aanbrengen AquaBASE constructie in de Zuivelstraat
in Oldenzaal.

Het is van groot belang om zo fit mogelijk de finish te halen.

Duurzame inzetbaarheid wordt vanwege de krapte op de arbeidsmarkt steeds
belangrijker. Met name technische functies zijn steeds moeilijker in te vullen. ,,Je
moet als werkgever aantrekkelijk zijn voor jonge, nieuwe medewerkers. Daarnaast
moet je ook mensen aan je zien te binden. Dat proberen we te stimuleren met
afwisseling van werkzaamheden en doorgroeimogelijkheden. Zo heeft een stagiaire
van de HZ als afstudeerproject hoe Heros de talenten van medewerkers verder kan
ontwikkelen en inzetten”, zegt HR manager Dimphy Rijpers van Heros Sluiskil.
Heros is in de afgelopen jaren flink gegroeid en heeft
doorlopend vacatures. Mensen moeten tegenwoordig
langer doorwerken voordat ze met pensioen gaan.
Fitheid van de medewerkers is dan ook een belangrijk
speerpunt van beleid in het bedrijfsleven. Vandaar dat
de overheid heeft bepaald dat sinds 1 januari 2022
bedrijven geen rookplekken meer mogen faciliteren.
Heros liep hierop al vooruit met een volledig rookvrij
terrein sinds afgelopen oktober.

Arbowet
Duurzame inzetbaarheid ziet op bekende thema’s
op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn
conform de Arbowet. Zo zijn goede arbeidsomstandigheden, risico-inventarisatie, opleidingen en trainingen
al jaren een vanzelfsprekendheid. Werkgerelateerde
zaken spraken voor zich, maar van privé moest men afblijven. Dat is langzamerhand echter gaan verschuiven.

Lifestyle
,,Het gaat om het gezond halen van de eindstreep.
Daar hoort ook de persoonlijke levensstijl bij. Die is van
grote invloed op onze gezondheid en dus op de inzetbaarheid. Ook bij Heros vonden we lange tijd dat lifestyle een privéaangelegenheid is waar de werkgever
zich niet mee moest bemoeien. Werk en privé raken in
de maatschappij echter steeds meer met elkaar verbonden”, legt Dimphy uit.

Doorlopend vacatures
Heros is in 2000 met enkele medewerkers haar activiteiten in Sluiskil gestart. Ondertussen zijn er 90 mensen
in vaste dienst en zo’n 40 flexibele arbeidskrachten.

Het geeft de enorme groei aan van het bedrijf. Daarbij
zijn er doorlopend vacatures, met name voor operators,
legt de verantwoordelijke voor personeelszaken uit.

Diversiteit
Diversiteit van werkzaamheden is belangrijk in het
kader van duurzame inzetbaarheid, gaat Dimphy Rijpers
verder. ,,Mensen moeten in de toekomst misschien wel
tot hun zeventigste werken. Als er dan weinig variatie
is in werkzaamheden komt dat arbeidsvreugde en
productiviteit niet bepaald ten goede.”

Lastig
Zeker in Zeeuws-Vlaanderen is het nu al lastig om
vacatures in te vullen. Dat dreigt een steeds groter
probleem te worden. Vandaar dat werkgevers zoveel
waarde hechten aan duurzame inzetbaarheid. ,,Maar
de medewerkers moeten er van doordrongen zijn dat
het ook in hun eigen belang is om fit de finish te halen,
mede omdat het vangnet van de sociale zekerheid is
uitgekleed. Door een samenloop van omstandigheden
is duurzame fitheid voor iedereen van belang”,
verklaart Heros’ HR Manager.

Over tien jaar
Het werk van operators is veelal fysiek zwaar. ,,Hoe
kunnen zij over tien jaar dit werk nog doen? Dat heeft
uiteraard onze aandacht, maar hetzelfde geldt voor
duurzame inzet van kraan- en shovelmachinisten.
Dat is niet fysiek zwaar, maar echt gezond is het niet
om acht uur per dag te zitten op zo’n machine. Zitten
wordt immers het nieuwe roken genoemd.”

Rookvrije generatie
Heros heeft het Nationaal Preventie Akkoord, dat een rookvrije generatie beoogt in 2040, vertaald
in een volledig rookvrij terrein. In het kader van duurzame inzetbaarheid dienen mensen zo gezond
mogelijk te leven. Het is ook in het belang van het bedrijfsleven dat mensen fit zijn en zo lang mogelijk
door kunnen werken. Om medewerkers te helpen bij het stoppen met roken heeft Heros een speciale
cursus aangeboden. ,,De meeste rokers hebben echter aangegeven dat ze eigenhandig zullen stoppen.
Best bijzonder. We hadden de nodige weerstand verwacht, maar die is gelukkig uitgebleven”, vertelt
HR Manager Dimphy Rijpers.
HR Manager Dimphy Rijpers: 'duurzame fitheid erg belangrijk'.
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Marathon Zeeuws-Vlaanderen
Centrale thema’s in het Nationaal Preventie Akkoord zijn naast het verminderen van het roken ook gezonde voeding,
aanpakken van overmatig alcoholgebruik, bewegen en ontspanning. Heros geeft nader invulling aan het thema bewegen, onder andere door in april met acht deelnemers, verspreid over twee teams, mee te doen aan de Marathon
van Zeeuws-Vlaanderen. Onder andere Gert-Jan Kolijn, Linda Blommaert en Sebastian de Rijcke (v.l.n.r. op de foto)
geven namens Heros acte de présence op de Marathon van Zeeuws-Vlaanderen.

Hofleverancier Pladdet BV

Geluk met service om de hoek
Wielladers en dumpers rijden af en aan op het terrein van Heros om grote hoeveelheden bodemas te lossen vanuit de binnenvaartschepen. Na het ‘binnenbrengen’ wordt de bodemas met een rupskraan opgehoogd. Sinds kort is een nieuwe geavanceerde
rupsgraafmachine operationeel bij Heros, afkomstig van hofleverancier Pladdet uit Biervliet. Het familiebedrijf is al sinds de vestiging
van Heros in 2002 businesspartner op het gebied van machines en technische service.
levering van twee Bobcat schrankladers, zaten we voor
de wielladers al een tijdje op het vinkentouw. Uiteindelijk
ging Heros na een demo van ons overstag”, glimlacht
Van Liere.

Technische knowhow
Pladdet staat bekend om haar technische knowhow en
ondersteuning. ,,We werden door Heros steeds vaker ingeschakeld voor technische service aan machines. Heros
heeft geluk dat wij vanuit Biervliet in Sluiskil service om
de hoek kunnen bieden. Het is een bedrijf dat zich stilstand van machines niet kan veroorloven.”

Aanbouwdelen
Pladdet is specialist in het produceren en leveren van
kwalitatief hoogwaardige aanbouwdelen en machines.
Anno 2021 heeft het bedrijf 110 medewerkers. Ieder jaar
worden ongeveer 100 nieuwe machines geleverd en
5.000 aanbouwdelen geproduceerd. Hiervoor gebruikt het
bedrijf bijna 15.000 kilo lasdraad en ruim 4.000 ton staal.
Pladdet BV heeft onlangs een nieuwe geavanceerde Hitachi
rupsgraafmachine geleverd aan Heros.

Eigenlijk gaat de samenwerking nog veel verder terug
want Pladdet deed ook al decennialang zaken met de
oude cokesfabriek, waarvan Heros de erfopvolger is.
De expansie van de opwerker van AEC-bodemas brengt
mee dat er ook flink geïnvesteerd wordt in nieuwe graafmachines, wielladers en interne transportmachines.
Daarvoor wordt veelal een beroep gedaan op Pladdet.
De goede service heeft zich zelfs vertaald in een voorlopig bijna permanente aanwezigheid van een monteur
van Pladdet bij Heros. Vacatures voor servicemonteurs
zijn namelijk vandaag de dag lastig in te vullen.

Nieuwe rupsgraafmachine
Behalve de recent geleverde nieuwe Hitachi rupsgraafmachine zijn er door Heros ook drie nieuwe Hyster heftrucks besteld bij Pladdet, die in de loop van 2022 worden
geleverd. Naar verwachting worden er in het nieuwe jaar
ook nog een aantal nieuwe Hitachi wielladers afgenomen door Heros. ,,Met een volledig nieuwe uitstraling en
een cabine die rondom de machinist is ontworpen, zijn
de nieuwe Hitachi graafmachines en wielladers van de
Zaxis 7-serie klaar voor de toekomst”, legt Peter van Liere
van Pladdet uit, verantwoordelijk voor de verkoop van de
machines.

Riante werkplek
De ruime en luxe cabine van de nieuwe rupsgraafmachine
is voorzien van een parallelruitenwisser en de joysticks
zijn op het verende stoelonderstel geplaatst. Alle functies zijn optimaal af te lezen op het grote tabletachtige
display. De riante werkplek is voorzien van Bluetooth,
Dab+ en ‘rondom-zicht’ camera’s.

Maatwerk
Speciaal voor de werkzaamheden bij Heros is de geleverde 35 ton zware rupsgraafmachine voorzien van
extra LED verlichting bij de camera’s. Pladdet leverde
de machine af met een CW55S hydraulische snelwissel,
een zware opbreekbak met tanden en een groot volume
laadbak. Maatwerk is tenslotte karakteristiek voor de
wereldwijd opererende onderneming, die al sinds de
start in 1943 in de polder bij Biervliet is gevestigd.

Slijtage
Pladdet levert graafbakken, grijpers, sloophamers,
vergruizers, combischaren en trilblokken in alle soorten
en maten. De aanbouwdelen worden volledig in eigen
beheer gemaakt voor alle merken graafmachines en
wielladers. Na zo’n drie jaar worden de wielladers bij
Heros vervangen. ,,Door de grote hoeveelheden bodemas is er een behoorlijke slijtage op de bakken. Vandaar dat
ze voorzien zijn van extra slijtvaste lagen. Om stofoverlast
tegen te gaan wordt het terrein nat gehouden met kanaalwater, maar daardoor slijten de machines ook sneller.
Bovendien worden de wielladers iedere dag circa 16 uur
ingezet doordat er in meerdere shifts wordt gewerkt. Vandaar dat ze om de 10.000 draaiuren worden ingeruild”,
zegt Van Liere, die van origine werktuigbouwkundige is.

Machinefabriek
,,Naast de verkoop van grondverzet- en interntransportmachines zijn we gespecialiseerd in constructie van
bakken, grijpers en allerlei verspaningswerkzaamheden.
Aanpassingen aan standaard graafmachines zijn eigenlijk
een combinatie van onze serviceafdeling en machinefabriek. Wij bieden maatwerk, bijvoorbeeld een speciale
giek of cabine, voor alle voorkomende merken.
Die service wordt door onze klanten gewaardeerd.”

Zeeuwse nuchterheid
Met Jonathan de Putter en Gerrit Cazant staat sinds 2009
de derde generatie van het familiebedrijf aan het roer.
Onder leiding van de huidige directie hebben de aanbouwdelen voor de grondverzetmachines een enorme
vlucht genomen. In het ruim 75-jarige bestaan van
Pladdet zijn Zeeuwse nuchterheid en goede service
altijd speerpunt van beleid gebleven.
Daar plukt ook Heros Sluiskil de vruchten van.

Onderhoudsstatus
Pladdet leverde een kleine tien jaar geleden de eerste
wiellader aan Heros, een Hitachi ZW310. ,,Na het sluiten
van de cokesfabriek kwamen we al vrij snel rond de tafel
te zitten met Clemens Heeren, de toenmalige eigenaar
van Heros. We waren gewend om allerlei machines te
leveren aan de oude cokesfabriek en Clemens wilde
alles weten over historie en onderhoudsstatus. Na de

Servicemonteur van Pladdet bij Heros.
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Machinistenopleidingen
van start in Sluiskil
In samenwerking met DEK Opleidingen worden bij Heros
binnenkort in Sluiskil machinisten opgeleid. Het opleidingsplan voorziet erin dat Heros ook zelf mensen op gaat leiden
om daarmee toekomstige collega’s zeker te stellen.
In deze maand januari wordt gestart met de wiellader/shovel
opleiding met deelname van een vijftal machinisten.
,,Het wordt onder de huidige marktomstandigheden
steeds moeilijker om aan nieuwe machinisten te komen.
Het is essentieel om nu en in de toekomst goede opgeleide machinisten te hebben waarmee we het werk kunnen blijven doen. Belangrijk doel is dan ook om onze machinisten multifunctioneel inzetbaar te krijgen. Door het
opleidingsplan te doorlopen kunnen we de machinisten
trainen op alle voorkomende machines die Heros rijk is.
Naast goed opgeleid en getraind personeel hebben we
daarmee een betere opvang van gaten in de planning”,
aldus Rob Spruit, Manager Logistiek & Terreinbeheer.
Heros heeft in de afgelopen maanden met een externe
machinist werkzaamheden geïnventariseerd. De eerste

locatie waar deze observaties hebben plaatsgevonden is
rond de Centrale Bodemas Opwerkings Installatie (CBOI).

Praktische informatie
De verzamelde informatie wordt aangewend in de nieuwe machinistenopleidingen. In de komende periode zullen ook de werkzaamheden rond de andere installaties
geïnventariseerd worden om als praktische informatie
toe te voegen aan de machinistenopleidingen.
In samenwerking met de externe machinist zal ook een
aanvang worden gemaakt met het assessen/evalueren
van de skills van de machinisten bij Heros. Door jaarlijks
een evaluatie te doen met elke machinist kan worden

besproken waar er opleidingsbehoeften zijn en in hoeverre de betreffende machinist al in staat is multifunctioneel en met de juiste kennis en ervaring alle machines te
kunnen bedienen.

Evaluaties
Deze evaluaties zullen op termijn door de senior machinisten worden uitgevoerd, via het introduceren van een
‘train-de-trainer principe’. Hierbij is het dan mogelijk om
met eigen machinisten de nieuwe toekomstige machinisten klaar te stomen om deel uit te gaan maken van
het Heros team.

Nieuwe Heroszaal in Museum Sluiskil
Als erfopvolger van de oude cokesfabriek
is Heros eigenaar van de uit 1956 daterende Ford brandweerwagen. Deze staat
sinds medio 2021 te pronken in de nieuwe
Heroszaal van Museum Sluiskil. Hetzelfde
geldt voor de oude Commer ambulance
van het voormalige St. Elisabeth ziekenhuis.

De bakstenen waarmee de nieuwe zaal is gerealiseerd,
zijn vervaardigd bij Zilverschoon Randwijk (in de Gelderse
gemeente Overbetuwe), met opgewerkte bodemas van
Heros Sluiskil. Directeur Arie de Bode van Heros verrichtte
op 1 oktober de officiële heropening van het Museum.

Hulpverleningspost
,,Het is natuurlijk wel oppassen. Nu hier de brandweerwagen en de Commer staan kan het wel eens zo zijn dat
de gemeente Terneuzen het pontje van Sluiskil opheft.
Tenslotte is nu ook aan deze zijde van het kanaal een
volwaardige hulpverleningspost met twee voertuigen,

die direct paraat kunnen zijn bij een oproep”, zei De Bode
quasi-serieus.
De oude ziekenwagen is door Ron Doppegieter volledig
opgeknapt en terug in de oude staat gebracht, compleet
met de originele brancard. De nieuwe zaal is inmiddels
volledig ingericht. Er is plaats ingeruimd voor allerlei
industriële souvenirs van de voormalige cokesfabriek,
maar ook voor allerlei spullen van het voormalige ziekenhuis (zoals een couveuse). Er is ook een groot scherm
waarop films en foto’s getoond kunnen worden van de
cokesfabriek en het ziekenhuis.
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HEROS Sluiskil BV
Arie de Bode (directeur Heros Sluiskil) in gesprek met restaurateur Ron Doppegieter (geheel links) bij de Commer ambulance
van het voormalige St. Elisabethziekenhuis en de Ford brandweerwagen van de oude cokesfabriek tijdens de officiële opening
van de Heroszaal op 1 oktober 2021.

IN DE VOLGENDE EDITIE
Struyk Verwo Infra
In Doorgesluisd nr.18 is er een uitgebreid interview te lezen met CEO Alfons van Woensel van Struyk Verwo
Infra. Deze betonproducent, met hoofdvestiging in Oosterhout, is in Nederland marktleider in publieke bestrating. Er kunnen veel secundaire grondstoffen worden verwerkt in betonnen straatmeubilair. Struyk Verwo
realiseert passende oplossingen voor een duurzame inrichting van de publieke leefomgeving.
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