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 DAGVOORZITTER
Nathan de Groot

Camilla van den Boom
Strategisch adviseur

Rik Thijs
wethouder gemeente Eindhoven

SPONSOREN 

samen met de overheid kom je verder. 

 THEMA
‘Innovatie’ en ‘overheid’: men noemt ze niet vaak in één 
adem. Toch speelt de overheid vaak een cruciale rol in het 
innovatieproces. Denk aan wet- en regelgeving, maar ook 
aan financiering van onderzoek. Zelfstandig innoveren is 
misschien sneller; 

 LOCATIE
Waar past het thema beter dan in design hoofdstad 
Eindhoven? Samen met Cure, afvalinzamelaar in deze 
regio, organiseert de NVRD hier gedurende twee dagen 
het NVRD Jaarcongres.

Congresprogramma 14 mei

 SPREKERS

Johan van den Elzen 
Directeur Start Foundation

Richard Engelfriet
Auteur/columnist

Maarten Steinbuch
Wetenschapper TU Eindhoven TU/E

Aanmelden of meer informatie? 
www.nvrdjaarcongreseindhoven.nl Op deze website vind je ook alle informatie over:

 het programma op 13 mei (ALV en netwerkdiner)
 het diner en de borrel aansluitend aan het 
congres op 14 mei

aangeboden door MODULO

Modulair bouwen, met prefab elementen die steeds weer hergebruikt kunnen worden, is duurzaam 
én kostenbesparend. In de woningbouw wordt het al vaker toegepast. Maar modulaire milieustra-

ten zijn nog relatief nieuw. Het bedrijf Modulo is er expert in.

CLOSE-UP

“We zijn hiermee gestart in 2008”, vertelt directeur Ron van 
Ommeren. “Toen bestond het woord circulair bij wijze van spre-
ken nog niet. Door gesprekken met onze branche ontdekten we 
dat er een enorme behoefte bestond aan toekomstbestendige 
milieustraten, die makkelijk aangepast kunnen worden als er 
afvalstromen bijkomen, wetgeving verandert of als er gemeen-
ten fuseren bijvoorbeeld. Ook kan het zijn dat een milieustraat 
in zijn geheel moet verhuizen, omdat er een woonwijk gebouwd 
gaat worden op de oude locatie. Vanuit die behoefte van de 
klant zijn we aan het denken gezet en twaalf jaar geleden ge-
start met onze modulaire milieustraat.”

Het principe is eenvoudig. Traditionele milieustraten zijn grond- 
en nagelvast gebouwd, daar kun je weinig aan veranderen. De 
modulaire milieustraat van Modulo bestaat uit grote betonnen 
U-profielen waarmee verhoogde bordessen worden gerealiseerd 
plus bebouwing, zoals kantoren. De ruimte onder de U-profie-
len kan benut worden voor opslag, kringloopactiviteit, parkeer-
plaatsen, wat men maar wil. “Een circulair ambachtscentrum, 
met ramen, is ook mogelijk”, aldus Van Ommeren. “Door die 
benutting van de onderruimte creëer je ruimtewinst en dus la-
gere kosten. Je hebt geen extra grond nodig voor de voorzie-
ningen die je bij je milieustraat in wil richten.”

Jarenlange relaties
Modulo is een bedrijf dat bewust dicht bij de klant blijft staan. 
“We ontwerpen en bouwen zelf, maar adviseren ook over opti-
male routing, voeren inspecties en onderhoud uit. Omdat we 
alles in eigen beheer doen, met een vaste club mensen voor 
elk onderdeel, ontstaan er als vanzelf jarenlange relaties met 
de klant. We komen steeds terug, om te bezien of de klanten 
tevreden zijn, of het goed werkt, of er aanpassingen nodig zijn. 
Daar leren we zelf ook van.” Het voortraject is al even inten-
sief. “Voordat we starten, kijken we eerst wat de ambities zijn, 
vervolgens onderzoeken we samen via een haalbaarheidsstudie 
wat er mogelijk is. Die haalbaarheidsstudie gieten we in een 
fraaie 3D-presentatie, die getoond kan worden aan het gemeen-
tebestuur, zodat iedereen een goed idee krijgt van het ontwerp.” 

Blijkt na een aantal jaren dat er iets veranderd of aangepast 
moet worden, dan kan dat eenvoudig gerealiseerd worden door 
de modulaire bouwmethode. Van Ommeren: “De U-blokken 

zijn herbruikbaar en verplaatsbaar. We kunnen een complete 
milieustraat zelfs in twee weken demonteren en opnieuw op-
bouwen, als dat nodig is.”

Steeds circulaire stappen zetten en blijven innoveren, dat is 
waar Modulo voor staat. Van Ommeren: “Zo zijn we in 2014 
overgestapt op ecogranulaat. We gebruiken nu grondstoffen 
van gesloopte asfaltwegen om onze betonnen U-elementen te 
produceren. Een mooie circulaire stap voorwaarts.” De meest 
recente innovatie, dit jaar ingevoerd, is de inruilgarantie. De 
klant profiteert daarmee van een flink financieel voordeel en 
weet zeker dat alle gebruikte elementen in de roulatie blijven. 

Modulo Milieustraten heeft zijn innovatieve concept vorig jaar 
laten doorrekenen door Madaster. “Onze modulaire bouwme-
thode kwam als beste uit de bus, met een circulariteitscore van 
maar liefst 90 procent. Een traditionele, grondvaste milieustraat 
scoort slechts 15 procent op de circulariteitsladder. Met onze 
modulaire bouwmethode maak je de cirkel dus echt rond.”   

TOEKOMSTBESTENDIGE 
MILIEUSTRATEN


