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Renewi vergroot 
houtoverslag 
met Breston 
scheepsbelader

Renewi exporteert veel houtsnippers naar energiecentrales 
in Nederland en Duitsland. Dat transport gebeurt met bin-
nenvaartschepen. Om ook afnemers overzee te voorzien, 
worden coasters ingezet. Voor deze grotere schepen waren 
de overslagfaciliteiten onvoldoende ingericht. Breston werd 
gevraagd een nieuwe scheepsbelader te bouwen, met een gro-
tere capaciteit.

De missie van Renewi is het verkrijgen van waarde uit afval. Het 
toonaangevende waste-to-productbedrijf met ruim 200 vestigingen 
in negen landen verwerkt jaarlijks circa 15 miljoen ton afval tot her-
bruikbare grondsto�en. Zo’n 90% van het aangevoerde afval wordt 
gerecycleerd of gebruikt voor energieopwekking. Met innovatieve 
technologie zet Renewi afval om in bruikbare materialen, zoals ge-
recycled papier, metaal, kunststof, glas, hout, bouwsto�en, com-
post en energie. Het afval van vandaag is de grondstof van morgen.

Houtafval
De Renewi-vestiging aan de Kreekweg in Vlaardingen richt zich spe-
ciaal op de verwerking van houtafval. “Daarbij kun je denken aan 
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Kenmerken Breston scheepsbelader
De scheepsbelader die Breston voor Re-
newi in Vlaardingen heeft ontwikkeld, 
wordt ingezet voor de overslag van hout-
snippers. De mobiele overslaginstallatie 
heeft de volgende kenmerken:

Complete installatie
Capaciteit (massa): 250 ton/uur
Capaciteit (volume): 800 m3/uur
Bandbreedte: 1200 mm
Totale lengte: 68 meter
Bandtype: Glad, in 2-delige trog
Aandrijvingen: Trommelmotoren, met trap-
loos instelbare snelheid
Stofbeheersing: Overkapping over gehele 
lijn; dynamische, stofvrije overstortpunten
Maximale wieldruk: < 2500 kg per wiel (in 
uitgeschoven toestand, volbeladen)
Lijncontrol: Gecontroleerd stoppen/star-
ten volledige lijn

Stortbak met dwarsband
Capaciteitsregeling: Driehoeksregeling 
met dubbele niveausensoren
Bodembreedte: 3000 mm
Instortbreedte: 4500 mm
Aandrijving: Planetaire aandrijving, trom-
melmotor (snelheid traploos instelbaar)
Stofbeheersing: Schuiminjectie (afzuiging 
is optioneel)
 
Doorvoerbanden
Bandbreedte: 1200 mm 
Bandlengte: 18 meter
Kopsectie: Elektrisch hydraulisch in hoog-
te verstelbaar
Keersectie: Hydraulisch in hoogte verstel-
baar (met handpomp voor extra controle)

Telescopische zwenkband
Bandbreedte: 1200 mm 
Bandlengte: 25 meter
Oversteek: 17,5 meter
Afstorthoogte: 2,5 tot 12,5 meter (hydrau-
lisch verstelbaar)
Kadedruk: < 2500 kg per wiel 
Zwenken: Automatisch
Bediening: Draadloos en via schakelkast

Tekst: Jos Verleg
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Afb. 3 Schematische weergave Breston scheepsbeladerAfb. 2 Het storten van houtsnippers in de ontvangstbak van de 

scheepsbelader

“Voor het verkleinen zetten we een voorbreker en een hamermolen 
in. De voorbreker beschikt over een sproeisysteem om stofontwik-
keling tegen te gaan. Ook maken we gebruik van een sterrenzeef. 
Uiteindelijk worden de verschillende fracties opgeslagen in vakken 
met betonnen keerwanden.”

Houtsnippers
“We exporteren veel hout naar energiecentrales in Nederland en 
Duitsland. Dat transport gebeurt met binnenvaartschepen. We zien 
echter ook kansen in landen zoals Engeland, Finland en Estland. 
Daarvoor worden coasters ingezet. Voor deze grotere schepen wa-
ren onze overslagfaciliteiten onvoldoende ingericht. Ook wilden 
we een capaciteitsuitbreiding realiseren. Om die reden hebben we 
Breston uitgenodigd om een scheepsbelader te bouwen.”

Scheepsbelader
Een van de uitdagingen bij het ontwerp van de nieuwe scheepsbe-
lader is het lage stortgewicht van houtsnippers; circa 0,25 ton per 
kuub. “Voor een ontwerpcapaciteit van 250 ton/uur moet je dus 
al snel rekening houden met een volumestroom van 1000 kuub/
uur”, zegt Mark van der Lely, lead engineer bij Breston. “Daarbij 
komt dat het om houtsnippers gaat met daarin brokstukken van tot 
wel 400 mm. We hebben daarom gekozen voor een 1200 mm brede 
band en een transportsnelheid van circa 2,6 m/s. Ook is ervoor ge-
zorgd dat de materiaalstroom zich nergens vernauwt – ook niet bij 
de overstortpunten – zodat er geen risico bestaat van stagnatie. De 
scheepsbelader kan volbeladen vanuit stilstand opstarten, zodat al-
tijd ruim voldoende vermogen beschikbaar is.”

Traject
Een wiellader stort de houtsnippers in een ontvangstbak die is voor-
zien van een schuiminjectiesysteem om stofontwikkeling tegen te 
gaan. Bovendien is de ontvangstbak voorbereid op een aansluiting 
op een sto�lter. Vanuit de ontvangstbak wordt het materiaal op een 
dwarsband gedoseerd, a�ankelijk van de gemeten laagdikte. Deze 
band stort de houtsnippers op een doorvoerband, die het materi-

hardboard, zachtboard, geplasti�ceerde houtsoorten, spaanplaat, 
vezelplaat, geperst hout, gebruikte meubels, geschilderd hout, 
deuren en kozijnen”, zegt Peter van der Water, hoofd recycling. “De 
materialen worden aangevoerd door gemeenten, bouwbedrijven en 
andere Renewi vestigingen. Ook de industrie levert afvalhout aan, 
denk bijvoorbeeld aan gebruikte verpakkingsmaterialen, kisten en 
pallets.”

Drie kwaliteiten
“Het aangevoerde houtafval wordt gesorteerd in drie kwaliteiten: A, 
B en C. Het A-hout is onbehandeld en daarom geschikt om te wor-
den verwerkt tot grondstof voor bijvoorbeeld nieuwe spaanplaat. 
Van het B- en C-hout maken we snippers die als brandstof aan ener-
giecentrales worden geleverd. De B-kwaliteit omvat geverfd of ver-
lijmd hout en de C-kwaliteit betre¡ geïmpregneerd hout, bijvoor-
beeld met carboleum.”

Houtverwerking
“In onze houtverwerking wordt het materiaal verkleind en zowel 
vooraf als achteraf ontdaan van stoorsto�en”, aldus Van der Water. 

Afb. 4 Schematische weergave van overstort tussen doorvoerbanden
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overslagproces tegen te gaan. “Bijzonder is 
dat de overkapping tegelijk samen met de 
telescopische zwenkband in- en uitschui¡. 
De uitloop van de scheepsbelader kan tot 
vlak boven het scheepsruim worden gepo-
sitioneerd, waardoor het niet nodig was om 
in een beladingsbalg te voorzien. Zo’n balg 
is relatief zwaar, zodat het ontbreken ervan 
helpt om de wieldruk op de kade binnen de 
perken te houden.” De scheepsbelader zal 
behalve voor houtsnippers soms ook wor-
den gebruikt voor de overslag van steenwol, 
a¤omstig van substraten in de glastuin-
bouw.
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3244 AM Nieuwe-Tonge

T +31 (0)187-651432
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aal naar de telescoperende zwenkband (de 
eigenlijke scheepsbelader) brengt. In het 68 
meter lange, ®exibel te bepalen traject zijn 
stofvrije overstortpunten gerealiseerd.

Overstortpunten
De stofvrije overstortpunten tussen dwars-
band en doorvoerband en tussen door-
voerband en zwenkband hebben een ‘dy-
namisch’ ontwerp. “Dat wil zeggen dat de 
scharnierpunten tussen de banden zich 
precies bevinden op de plek waar het af-
geworpen materiaal op de onderliggende 
band terecht komt”, legt Van der Lely uit. 
“Deze slimme constructie maakt geleide-
schotten overbodig en optimaliseert de ma-
teriaalstroom, zodat bandschee®oop en/of 
productophoping wordt voorkomen.”

Sto eheersing
De overstortpunten in de lijn zijn voorbe-
reid op de aansluiting van een schuimin-
jectie en spot�lter. Voorts is de hele lijn 
overkapt om stofontwikkeling tijdens het 

Over Breston
Breston BV in Nieuwe Tonge (Zuid-Holland) 
vierde in 2018 het 80-jarige bestaan. De 
oorsprong van het familiebedrijf, opgericht 
door Joost Abresch senior, ligt in het ont-
werp, de fabricage, de installatie en het 
onderhoud van vaste en mobiele trans-
portsystemen (met name hallenvullers) 
voor de landbouw en de stortgoed verwer-
kende industrie. Eind vorige eeuw is Bres-
ton door zonen Jan en Mattijs Abresch 
uitgebouwd tot een machinefabriek die 
tot ver over de landsgrenzen bekend is. In-
middels heeft de derde generatie - Joost 
en Jaap Abresch - haar sporen verdiend 
en staat de vierde generatie in het bedrijf. 
Breston realiseert tegenwoordig naast 
hallenvullers ook (mobiele) scheepsbela-
ders, ijkwaardige weegbunkers en laad-
systemen voor vrachtwagens. Sinds 2020 
wordt de directie gevoerd door Aart Groe-
nendijk.

 Afb. 5 Schematische weergave van het stofdichte, dynamische overstortpunt (haaks, recht en in combinatie)
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