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12 collega’s bouwt hij de mooiste werken: van 
nieuwbouw tot aanbouw of renovatie. 

Wie op de website van Gebroeders van 
Scheppingen kijkt, ontdekt prachtige projecten: 
een enorme villa op de Baambrugse Zuwe, een 
villa in De Hoef en twee villa’s op de Donkereind 
in Vinkeveen springen eruit. “Die woningen op 
Donkereind zijn voor ons misschien wel het meest 
bijzonder”, begint Johan van Scheppingen te 
vertellen. “Die zijn namelijk van de gebroeders 
Henk en Wim van der Laan, beter bekend als de 
architecten uit Mijdrecht. Hoe gaaf is het als je de 
woningen van de architecten mag bouwen?! Dat 
getuigt van veel vertrouwen.”

Eén container voor alle afvalstromen

Waar Johan en zijn collega’s bouwen, wordt 
bouwafval gegenereerd. Daar valt niet aan te 
ontkomen. “Dat afval laten wij altijd ophalen  
door Spelt Afvalbedrijven”, vervolgt Johan. 
“Daarvoor laten wij een container plaatsen  
bij onze werken: één bak voor al het afval. 

Spelt zorgt ervoor dat alle afvalstromen die in deze 
bak gaan, uitstekend worden gescheiden. Voor ons 
is dat niet mogelijk om dat aan de bron te doen; 
daarvoor zijn onze werken vaak te klein, hebben 

Duurzame samenwerking  
Bouwbedrijf Gebroeders Van Scheppingen en Spelt

Naast oog voor duurzaamheid en recycling, 
hebben de bedrijven Bouwbedrijf 
Gebroeders van Scheppingen en Spelt 
Afvalbedrijven nóg een ding gemeen: ze 
zijn voortdurend op zoek naar nieuwe 
vakmensen. “Er is werk in overvloed!”, stelt 
Johan. “Je kunt vandaag nog beginnen, 
maar er is geen vakman te krijgen. Dat 
is wel echt iets waar ik me zorgen over 
maak. Ben je leergierig en wil je mooie 
dingen maken? Solliciteer dan vandaag 
nog! Wij kunnen niet wachten ons team 
uit te breiden!’’ Daar sluit Arnoud de 
Lange zich bij aan. “Ook wij zijn altijd op 
zoek naar goede vakmensen’’, zegt hij. 
“Vooral chauffeurs. Dus ook ik zou willen 
oproepen; ben je nieuwsgierig naar ons 
mooie en afwisselende bedrijf?  
Kom eens langs!”

Vakmensen 
gezocht!
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www.spelt.nl 
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Waar Bouwbedrijf Gebroeders Van Scheppingen bouwt of verbouwt, plaatst zij een afvalcontainer van Spelt 
Afvalbedrijven. Dat afval geeft Spelt een tweede leven: stenen worden verwerkt tot puin als onderlaag voor 
bouwwegen en afvalhout wordt verwerkt tot spaanplaat of plafondplaten. In deze nieuwe vorm komt het bij de 
bouwer terug; een duurzame samenwerking dus. 

 'Alle afvalstromen bij Spelt 
Afvalbedrijven worden waar mogelijk  
ingezet als nieuwe grondstof'

wij niet genoeg afval en kunnen we niet zoveel 
ruimte voor containers reserveren. Bovendien 
heeft het plaatsen van slechts één container ook 
duurzaamheidsvoordelen: de chauffeur hoeft 
slechts eenmaal heen en weer te rijden om de 
bak te bezorgen en te legen. De specialisten 
van Spelt Afvalbedrijven zijn er in bedreven om 
de afvalstromen op de juiste wijze te scheiden. 
Dat doen zij nog beter dan wij dat zelf zouden 
kunnen; zo krijg je zuivere stromen die weer veel 
beter te recyclen zijn. Alle afvalstromen bij Spelt 
Afvalbedrijven worden waar mogelijk ingezet als 
nieuwe grondstof. Nieuwsgierig wat er met alle 
andere afvalstromen gebeurt en welke producten 
daarvan gemaakt worden? Kijk op www.spelt.nl/
afvalinzameling/spelt-circulair.”  

Arnoud de Lange (l) en Johan van Scheppingen

Voor dit gesprek zijn twee heren aangeschoven 
aan tafel: Johan van Scheppingen, eigenaar van 
Bouwbedrijf Gebroeders van Scheppingen en 
Arnoud de Lange van Spelt Afvalbedrijven. Arnoud 
doet de verkoop groot zakelijk voor Midden-Holland 
bij Spelt. Hij verzorgt het contractbeheer, de 
acquisitie en onderhoudt het contact met klanten. 
Duurzaamheid en circulaire economie hebben zijn 

volle aandacht. Zo worden afvalstromen de basis 
voor nieuwe grondstoffen. Tegenover hem zit Johan 
van Scheppingen. Hij is de vijfde generatie in het 
bouwbedrijf dat inmiddels al 100 jaar bestaat. Van 
vader op zoon werd het bedrijf steeds doorgegeven. 
De naam Gebroeders van Scheppingen is nog altijd 
in ere, al staat ingenieur Johan van Scheppingen 
nu alleen aan het roer. Samen met zijn team van 

Van ingeleverd afvalhout 
tot nieuwe spaanplaat


