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Modulo Beton Milieustraten uit Soest levert belangrijke bijdrage

De Schans zelf is óók gerecycled
Wie vroeger bij Paleis Soestdijk 
op de trap van het bordes een 
bloemetje achterliet, had geen 
idee dat slechts een betonlaag 
hem scheidde van de rijkelijk 
gevulde wijnkelder van Prins 
Bernhard.
Wie straks op het bordes van 
de heringerichte De Schans zijn 
afval dumpt, zal niet bevroeden 
dat onder het betonnen plat-
form een stelsel aan opslag- en 
sorteerruimten schuilgaat.
Het Soester bedrijf Modulo Be-
ton Milieustraten van Ron van 
Ommeren (foto) heeft een be-
langrijke bijdrage geleverd aan 
de totstandkoming van de nieu-
we milieustraat.
‘Ik ben er trots op dat wij als 
Soester onderneming het stor-
ten van afval op een hoger ni-
veau hebben gekregen, letter-
lijk en figuurlijk.’

Het bordes van 
de nieuwe mi-
lieustraat is, 
evenals de on-
derliggende op-
slag- en sorteer-
ruimten, voor 
bijna honderd 
procent opge-
bouwd met her-
gebruikt materi-
aal. Het beton is 
van gerecycled 
snelwegenasfalt.

De particuliere leveranciers van 
de stortplaats rijden straks op De 
Schans met hun voertuig een plat-
form op, maken er met de klok mee 
een rondje en kunnen onderweg hun 
afgedankte spullen gescheiden in 
containers laten vallen, die onder 
hen op het maaiveld staan.
Veiligheid boven alles. Geen acroba-
tisch kunst- en vliegwerk meer voor 
de Soester die zijn houten-, stenen-, 
metalen, klein chemisch en/of ander 
afval de deur uit wil doen. 
Modulo Beton Milieustraten is bij 
wijze van spreken letterlijk in de 
verhoogde milieustraten gedoken 
en ontwikkelde een flexibel systeem 
dat mogelijkheden heeft voor sor-
teer- en opslagruimte onder het 
bordes. Desgewenst kunnen er ook 
leerwerkplekken voor bijvoorbeeld 
mensen met afstand tot de arbeids-
markt worden gerealiseerd. In som-
mige gemeenten gebeurt dat. Met 
deze invullingen wordt elke vierkan-
te meter op een stortplaats dubbel 
benut. Er hoeven naast het omvang-

Recyclingstation
De Schans open
op 22 december

Soesters kunnen vanaf dins-
dag 22 december weer terecht 
op recyclingstation De Schans. 
Het afvalbrengstation was sinds 
eind juli gesloten wegens de 
herinrichting. Als eigenaar van 
het park betaalde de gemeen-
te daar 1,3 miljoen euro voor. 
Geld dat in de afgelopen jaren 
door ‘meevallers’ in de reini-
gingskosten kwam ‘aanwaaien’. 
Normaliter worden meevallers 
verrekend, omdat de afvalstof-
fenheffing voor de huishoudens 
is gebaseerd op de daadwerke-
lijke kosten. Dit keer werd dit 
bedrag aangewend om het re-
cyclingstation te moderniseren 
en veiliger te maken.
In de afgelopen vier maanden 
konden Soesters hun afval naar 
Cultuurtechniek H.G. van Dor-
resteijn (of naar Huis ter Heide) 
brengen. Op de tijdelijke ’stort’ 
aan de Zuidergracht waren de 
mogelijkheden beperkter, maar 
veel minder afval werd er niet 
ingeleverd: in het derde kwar-
taal 1262 ton (vorig jaar 1304 
ton).
De samenwerking met Van Dor-
resteijn is de gemeente goed 
bevallen. ‘Het vergde wel veel 
flexibiliteit van de burgers, de 
buren en de medewerkers,’ zegt 
een woordvoerster.
‘Omdat er weinig ruimte was, 
werd er wel eens op sraat gepar-
kerd en brachten mensen hun 
afval lopend weg. Dat leidde 
soms tot mopperen, maar er 
zijn geen klachten ingediend. 
Soms konden buren hun eigen 
terrein niet bereiken, maar dat 
is opgelost. We zijn de buren 
dankbaar voor hun flexibiliteit 
en hun medewerking.’

rijke ‘milieueiland’ geen gebouwen 
uit de grond worden gestampt.
De betonnen constructies die Modu-
lo toepast, zijn gemaakt van gerecy-
cled wegenasfalt of betongranulaat. 
Het bouwen met gerecyclede grond-
stoffen draagt bij aan de duurzame 
economie.

Compartimenten
Binnen, maar buiten het oog van 
de bezoekers, worden verschillen-
de afvalproducten gesorteerd en 
opgeslagen voor transport. Indien 
nodig, zoals bij klein chemisch af-
val, in compartimenten die aan alle 
veiligheidsvoorschriften voldoen. De 
bezoeker komt er niet. Die rijdt al-
leen boven een rondje, zonder het 
risico dat zijn blikken voertuig met-
een naar de schroothoop moet. Op 
de nieuwe Schans blijven auto’s van 
bezoekers en werkverkeer ook ge-
scheiden.
‘Wij hebben als het ware de nieuwe 
economie tegen de oude economie 
aangebouwd,’ zegt Van Ommeren. 

Hij doelt op het contrast tussen de 
flexibele Modulo betonelementen 
die praktische ruimte creëren on-
der het bordes en het traditioneel 
gebouwde lage bordes.
Voor de inrichting zijn deels de 
oude bestrating van de Schans, her-
gebruikte oude materialen en nieu-
we gerecyclede producten gebruikt. 
De Nieuwe Schans is een mooi en 
praktisch geheel geworden, de sa-
menwerking met de hoofdaannemer 
Dusseldorp was goed en construc-
tief, stelt Van Ommeren.

Recycled materiaal
Het benutten van gerecycled materi-
aal is een van de kenmerken van het 
modulaire systeem van Modulo. ‘Het 
is flexibel gebouwd en kan gemak-
kelijk worden verplaatst,’ zegt Van 
Ommeren. ‘Niets is voorspelbaar. 
Door herinrichtingen van gemeen-
ten en demografische ontwikkelin-
gen moeten milieustraten steeds 
vaker naar een andere locatie, of 
vanwege nieuwe regelgeving wor-

den aangepast. Dan moet er wor-
den gesloopt en opnieuw gebouwd. 
Veel gemeenten zeggen: konden we 
maar herplaatsen. Met het Modulo 
systeem kan dat. We investeren veel 
in innovatie en duurzaamheid. We 
zetten ons actief in voor een circu-
laire economie. Niet alleen er over 
praten maar ook doen. Denk om de 
toekomst van de volgende genera-
tie.’

Duurzaamheid
Onafgebroken kan de Soester onder-
nemer bevlogen vertellen over het 
Modulo-systeem en de duurzaam-
heid die zijn bedrijf aan de voor- 
en achterkant toepast. Tijdens de 
rondleiding op het bordes blijft hij 
ineens staan, valt even stil en wijst 
naar achteren, de diepte in.
‘Je kijkt hier over de Eempolder 
uit. Bij helder weer zie je de auto’s 
op de A1 en de bootjes op de Eem. 
Dat viel me laatst pas op. Voorheen 
stond je hier op de grond, tussen de 
containers.’

Modulo is een wereldwijd ge-
patenteerd systeem, waarvoor 
Ron van Ommeren met Modulo 
Beton Soest de licentie van Ne-
derland en Duitsland verwierf 
en waarmee hij verschillende 
awards binnensleepte.

In eigen land realiseerde het jonge 
bedrijf meer dan twintig afvalsta-
tions. Ook bij de oosterburen tim-
mert het Soester bedrijf aan de 
milieustraat, zoals in Hamburg.
Modulo begeleidt gemeenten 
en/of betrokken organisaties op 
creatieve en inspirerende wijze 
bij de ontwikkeling en realisatie 
van toekomstbestendige, duurza-

me milieustraten. Ze adviseert de 
klant bij het ontwerp, de inrichting 
en de bouw. Een onderhoudscon-
tract garandeert een continue up-
to-date en veilige brengvoorziening 
voor de burgers en de medewerkers. 
Meestal is Modulo hoofdaannemer 
bij de realisatie van milieustraten.

Samenwerking
Toen het om een project in de eigen 
achtertuin ging(Modulo is gevestigd 
in het RMN-pand naast De Schans), 
liet de gemeente Soest opmerkelijk 
genoeg de lokale onderneming links 
liggen. De opdracht werd gegund 
aan de firma Dusseldorp uit Lich-
tenvoorde. Die zocht meteen de 

samenwerking met Modulo dat 
naam verwierf als de specialist 
op het gebied van milieustraten. 
Zoals ook Modulo bij elke klus als 
hoofdaannemer bij voorkeur lo-
kale specialisten in de arm neemt.
‘Ontwikkeling van een duurzame 
milieustraat, daar ligt onze focus,’ 
zegt Van Ommeren. ‘Zonnecollec-
toren, kringloop, repaircafé, upcy-
cling, energieneutraal opereren, 
communicatie naar de burgers… 
dat past allemaal in ons straatje. 
We zoeken hiervoor altijd de com-
binatie met lokale partners die ge-
specialiseerd in hun vak zijn. Dan 
ben je complementair. Dat is de 
nieuwe economie.’

 ‘Afvalkalender’
‣ Tot en met zaterdag 19 de-
cember kan afval bij Van Dor-
resteijn aan de Zuidergracht 
worden gebracht (9:00-17:00 
uur, op vrijdag tot 15:00 uur). 
RMN is op 18 december na 
15:00 uur niet bereikbaar.

‣ Vanaf dinsdag 22 december 
is recyclingststion De Schans 
weer open (dinsdag-vrijdag 
13:00-17:00 uur, zaterdag 
9:00-16:00 uur).

‣ Op vrijdag 25 en zaterdag 
26 december en vrijdag 1 ja-
nuari is De Schans gesloten

‣ Aangepast ophaalschema 
zie: www.rmn.nl/inzamel-
schema.

‘75% afvalscheiding’
‘We kunnen met recht spreken 
van een recyclingstation,’ zegt 
Marcel Adriani over het herin-
gerichte De Schans.

Volgens de Soester wethouder 
van milieu wordt straks 95 pro-
cent van alle materiaal dat naar 
De Schans wordt gebracht, ge-
scheiden.
De kans is aanzienlijk dat er 
voortaan meer afval dan voor-
heen wordt heen gebracht, voor-
spelt Ron van Ommeren van 
Modulo Beton Milieustraten. De 
Soester ondernemer baseert zijn 
sterke vermoeden op de praktijk 
in andere gemeenten, waar zijn 
bedrijf was betrokken bij de bouw 
van een milieustraat.

Voor Soest zou dat een welko-
me ontwikkeling zijn, want het 
streeft ernaar dat in 2020 75 
procent van alle afval wordt ge-
scheiden.
Adriani heeft er goede hoop op 
dat het lukt, want in zijn ogen 
scheiden de inwoners van onze 
gemeente hun afval veel beter 
dan op veel andere plekken in 
Nederland.
‘Met de herinrichting van dit re-
cyclingstation lopen we als Soest 
voorop in de omvorming van af-
val naar grondstroffen.’
Wie op 22 december afval naar 
De Schans brengt, krijgt (zoalang 
de voorraad strekt) een aardig-
heidje mee naar huis van RMN 
en de gemeente.  z De betonnen elementen van Modulo Beton Milieustraten werden begin oktober 

geplaatst op het recyclestation De Schans. Archieffoto: Ronald Kersten


