Green Deal
HEROS op koers
duurzaam denken & doen

HEROS SLUISKIL B.V.
Heros ligt op koers met de implementatie van de ‘Green Deal verduurzaming AEC-bodemas’.
Als specialist in het herwinnen van grondstoffen uit afvalstoffen maakt Heros al 20 jaar AEC-bodemas
geschikt voor toepassingen in de wegenbouw. Met onder meer mijnbouwtechnologie worden al
metaaldeeltjes vanaf 1 mm teruggewonnen en de ontwikkelingen staan niet stil. Heros is klaar om met
de doelstellingen uit de Green Deal AEC-bodemas een bredere toepassing te geven. AEC-bodemas is nu
onder de productnaam ‘granova®’ geschikt als toeslagstof in beton, asfaltverhardingen en ook als
funderingsmengsel in de wegenbouw. Hoe Heros kennis en technologie inzet voor het produceren
van schonere bouwstoffen uit AEC-bodemas kunt u hier lezen.

Green
Deal

Meer informatie is beschikbaar op onze website www.heros.nl en www.granova.nl
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Heros anticipeert op de door de landelijke overheid en de Vereniging van Afvalverwerkers geïnitieerde
Green Deal ‘Verduurzaming nuttige toepassing AEC-bodemas’. Met het nieuwe, KOMO gecertificeerde
granova® granulaat onderstreept Heros dat het voorop loopt op het gebied van duurzaamheid.
De Green Deal houdt ondermeer in dat in 2017 minstens de helft van de opgewerkte AEC-bodemas geschikt
moet zijn voor andere doeleinden dan IBC-toepassingen. Met de nieuwe bouwstoffen granova® granulaat,
granova® hydromix en granova® pellets, voegt Heros een drietal ‘nieuwe’ kwalitatieve producten toe aan de
reeks duurzame grondstoffen voor hoogwaardige toepassing in de grond- en wegenbouw, de beton-, asfalten keramische industrie.

Locatie:

Kernactiviteiten:

De onderneming is gevestigd op het Heros Ecopark Terneuzen.

De kernactiviteiten van Heros zijn afvalstoffen inkopen, schoon-

Naast Heros Sluiskil B.V. zijn er nog enkele andere branche gerela-

maken, sorteren en weer verkopen als grondstof voor de bouw

teerde bedrijven gevestigd. Het 45 ha metende terrein is gelegen

en industrie. Centraal staat het opwerken van het as van afval

aan het Kanaal van Gent - Terneuzen en beschikt over 500 meter

Green Deal verduurzaming AEC-bodemas en HEROS activiteiten:
Afspraken Green Deal:

HEROS op koers:

energiecentrales (AEC).

Optimale verwijdering van ferro metalen

Reeds gerealiseerd

aanmeren, waardoor er een prima ontsluiting naar België, Frankrijk,

Er wordt jaarlijks 650.000 ton AEC-Bodemas opgewerkt tot bouw-

Terugwinning van non-ferro metalen:

Reeds gerealiseerd:

Groot Brittannië en Scandinavië bestaat. De locatie is geschikt

en grondstof. Traditiegetrouw als bouwstof / funderingsmateriaal

> 6 mm: > 75 %

> 2 mm > 75 %

voor langdurige opslag van los gestorte bulkstoffen zoals schroot,

in de wegenbouw maar ook in toenemende mate als hoogwaar-

mineralen en granulaten.

diger granulaat, granova® genaamd, voor de beton-, asfalt- en

Niet IBC-toepassing: Minstens 50% in

> 50 % in 2017 (in 2015: > 25 %)

keramische industrie. De bij de opwerking vrijkomende waarde-

2017 en 100 % in 2020

eigen kade. Er kunnen schepen met een diepgang tot 8 meter

De afvalwaterzuiveringsinstallatie vervult een belangrijke rol binnen

volle grondstoffen, zoals non ferro metalen (koper, messing,

het Ecopark. Niet alleen afvalwater van de eigen activiteiten, maar

aluminium) en ferro metalen (ijzerschroot) zijn bestemd voor onder

ook dat van de bedrijven op het Ecopark wordt hier biologisch

andere de staalindustrie.

gezuiverd. Tevens wordt er afvalwater voor derden gezuiverd.
Op de locatie rust een uitgebreide milieuvergunning.

Stortfractie : < 15 %

Stortfractie: < 5 %
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Bewerking
in de CBOI
De basis van de opwerking tot producten vindt plaats in de

MULTI MESH MANUFACTURING

Hoevelhedenbalans: Gepland en actueel

CBOI (Centrale Bodemas Opwerking Installatie). Tal van zeven,

Ruwe AEC-bodemas

650.000 ton / jaar

non-ferro metalen op de fractie 2/32 mm is inmiddels hoger

Opwerking – verduurzaming

Gepland tot 2017*)

dan 75%. Na de eerste opwerking wordt bepaald welke van de

Granova pellet 2/11

100.000 ton / jaar

volgende producten geproduceerd worden:

Granova granulaat 2/11 en/of
Granova hydromix 0/16

500.000 ton / jaar

magneten en non-ferroscheiders dragen zorg voor een optimale verwijdering van ferro. Het scheidingsrendement van de
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0/3 mm g granova® pellets
3/32 mm g granova® granulaat (2/11 mm) of
g granova® hydromix (0/16 mm)

* HEROS produceert in 2015 reeds 150.000 ton granova granulaat en
granova® hydromix.

Triple M

PRODUCTIE VAN GRANOVA GRANULAAT
De Triple-M Installatie produceert vanuit gecertificeerd
AEC-bodemas een secundaire toeslagstof, als grindvervanger.
Het materiaal wordt gezeefd en fijne ferro en non-ferro metalen
worden gesepareerd met een magneet en Eddy-Current
technologie.
Granova® is KOMO en CE gecertificeerd conform BRL 2507 en
wordt inmiddels breed toegepast in de beton industrie. Er is ook
een variant leverbaar die geschikt is als toeslagmateriaal in asfalt.

Foto: CBOI (Centrale Bodemas Opwerking Installatie)
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VCM

PRODUCTIE VAN GRANOVA PELLETS

Hydro-Mechanical Treatment
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HMT

Middels een was-, breek- en nabehandelingsstap wordt
AEC-bodemas geschikt gemaakt voor toepassing als funderingsmengsel in de wegenbouw. Met het wasproces wordt
het product ontdaan van de slibfractie en ook van eventuele
aanwezige organische (lichte) bestanddelen. De overblijvende
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korrels worden als Niet Vormgegeven Bouwstof op de markt
gebracht. Granova® hydromix is een prima alternatief voor
hydraulisch menggranulaat.

PRODUCTIE VAN GRANOVA HYDROMIX

Een deel van de AEC-bodemas wordt middels een pelletiseer procedé tot
kunstmatig gevormde korrels gemaakt. Er ontstaat een product met een
korrelgradering van 2 tot 8 mm en is ondermeer geschikt als grindvervanger
in beton. Doordat de korrels aanmerkelijk lichter zijn dan grind, zijn ze zeer
geschikt voor toepassingen waar gewichtsbeperking van de toegepaste betonproducten van belang is.

Volume Control Manufacturing

Deel van de REMEX groep
Heros Sluiskil B.V. maakt onderdeel uit van REMEX Mineralstoff GmbH uit Düsseldorf, werkmaatschappij van
REMONDIS. Het meer dan 60 bedrijven omvattende
REMEX, voornamelijk gevestigd in Duitsland, is onder
andere actief op het gebied van bouw- en sloopafval en
de herwinning van metalen en bouwstoffen uit AECbodemas.

Heros Sluiskil B.V.
Oostkade 5 – 4541 HH Sluiskil
Postbus 1 – 4540 AA Sluiskil
Havennummer: 1225

T: +31(0) 115 471 258
F: +31(0) 115 472 749
I: www.heros.nl

www.granova.nl

