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INTERVIEW JURGEN KEMPS

Drama Tuf Recycling: ‘geen
keus, het was damage control’
Het jaar 2020 zal
directeur Jurgen
Kemps van Dongen
Pallets nog lang
heugen. Niet zozeer
vanwege de
coronacrisis, maar
vooral vanwege het
drama rond zijn
huurder:
kunstgrasverwerker
Tuf Recycling. ,,Ik kon
mijn eigen bedrijf
alleen beschermen
door de rotzooi zelf
op te ruimen.’’
Geert Nijland
Dongen

een kwestie heeft in
Dongen de gemoederen
de laatste jaren meer bezig gehouden dan de
groeiende stapels afgedankte kunstgrasmatten bij het bedrijf Tuf Recycling aan de Vierbundersweg. Tuf slaagde er niet in om de
ingenomen matten te recyclen en
overtrad vervolgens de vergunningsvoorschriften. En toen vloog het bedrijf op 11 oktober 2018 ook nog eens
in brand.
,,Ik was met de auto op weg van
Duitsland naar huis toen de appjes
binnenkwamen. Allemaal uit Dongen. Ik begreep meteen dat het goed
mis was”, zegt Jurgen Kemps (52) die
eigenaar is van het bedrijfsperceel en
de bijbehorende gebouwen die door
Tuf Recycling werden gehuurd. ,,Ik
had al een begroting gemaakt voor
het herstel van de schade aan de gebouwen die door de bedrijfsactiviteiten van Tuf was veroorzaakt. Daar
kon ik in ieder geval een streep door
zetten.”
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Een nieuwe huurder
Kemps was blij toen Tuf in 2015 aan
de deur klopte om het terrein te huren. ,,Ik was bezig om met Dongen
Pallets uit de crisis omhoog te krabbelen en had het terrein eerder naar
volle tevredenheid verhuurd. Een
nieuwe huurder was meer dan welkom. Ik kon natuurlijk niet weten dat
het zo zou aflopen met Tuf Recycling.”
Het is een drama in meerdere bedrijven geworden. Of liever gezegd:
van meerdere bedrijven. ,,Het bedrijfsplan van Tuf zat goed in elkaar.
Ik was ervan overtuigd dat het goed
zou gaan. Maar na een tijdje zei een

collega van mij, die dagelijks langs
het terrein rijdt, dat de stapels kunstgrasmatten bij Tuf steeds hoger werden. Vervolgens raakte Tuf achter
met het betalen van de huur. Dan
weet je dat er een probleem is.”
Kemps nam onmiddellijk de regierol in eigen handen. ,,Ik had geen
keus. Het was damage control. Je hebt
er geen baat bij als een huurder fail-

Dit heeft mij veel
schade opgeleverd, ik
kon niet anders dan
het perceel verkopen
– Jurgen Kemps

liet gaat. Het werd duidelijk dat er
problemen waren met het scheiden
van het zand en de rubberkorrels.
Maar Tuf bleef wel matten innemen,
omdat er afspraken waren gemaakt
met sportclubs, gemeenten en aannemers. Die matten konden dus niet
gerecycled worden en werden op het
terrein te hoog opgestapeld. Wat
volgde waren intensieve gesprekken
met directrice Anneleen van Trimpont van Tuf en met de gemeente
Dongen om tot een oplossing te komen.”

‘Onterechte’ kritiek
Jurgen Kemps vindt de kritiek in de
media en van lokale politici op het
optreden van burgemeester Marina

Starmans niet terecht. ,,De burgemeester zat in een moeilijke positie.
Zij moest de regels volgen en tegelijkertijd voorkomen dat Tuf failliet
ging. Om de onderhandelingen over
een oplossing niet onder druk te zetten, kon zij daarnaast niet in alle
openheid communiceren. Wat ik aan
haar optreden bewonder is dat zij
niet alleen als ambtenaar, maar ook
als ondernemer heeft gedacht. Ze
heeft er werkelijk alles aan gedaan
om de kwestie tot een goed einde te
brengen en dat is gelukt. Zowel voor
de gemeente als voor Dongen Pallets.”
Dat de gemeente Dongen Tuf onder druk zette met dwangsommen,
begrijpt Kemps. ,,Op een gegeven
moment houdt het op. Het zat niet
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mee. Ik was op hetzelfde moment
met zoveel partijen aan het schaken.
De beoogde samenwerking met het
Estse ASIE en met GBN (kunstgrasrecyclers, red.) liep op niets uit. Het
Deense Re-Match was nog niet zover
om de klus aan te gaan. Begin vorig
jaar, na een zware operatie die ik
moest ondergaan, was het genoeg. Ik
besloot om de boel zelf op te ruimen
en de grond te verkopen.”
De saneringsklus is inmiddels
bijna geklaard en directrice Van
Trimpont is onlangs door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot
een werkstraf voor het overtreden
van de vergunningsregels. Kemps
heeft gemengde gevoelens over die
rechtszaak. ,,De officier van justitie
bracht de brand ter sprake, terwijl de
rechtszaak daar niet over ging. Hij
suggereerde brandstichting, maar
Van Trimpont wordt daar niet van
verdacht. Uit een onderzoek, dat wij
hebben laten verrichten, blijkt dat de
brand mogelijk is ontstaan door een
oververhitte shovel.”
Kemps hoopt nog iets van de verzekering terug te krijgen. ,,Deze
kwestie heeft mij veel schade opgeleverd. Ik kon niet anders dan het perceel verkopen (aan buurman Ecco,
red.). Voor mij staat voorop dat mijn
eigen bedrijf Dongen Pallets niet
door Tuf mag worden meegezogen in
de afgrond. Dat is gelukt. Met de verkoopopbrengst kan ik een deel van de
saneringskosten betalen. Maar ja... Ik
ben wel een stuk van mijn grond
kwijt.”

