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Tynke van den Heuvel van Studio Wae kreeg 
recyclen én ondernemen met de paplepel 
ingegoten. Met haar vader had ze lange tijd de 
leiding over maar liefst twee schroot- en recy-
clingbedrijven. Toch voelde dit voor Van den 
Heuvel als een te strakke jas, misschien zelfs wel 
als een gouden kooitje. Duurzaam en sociaal 
ondernemen was slechts mondjesmaat moge-
lijk, terwijl Van den Heuvel voelde dat hier haar 
toekomst lag. Iedereen, inclusief haar vader, 
verklaarde haar voor gek toen ze voor zichzelf 
startte. Maar inmiddels brengt de enthousiaste 
onderneemster verandering in de bestratings-
markt door haar bestrating met impact.
Voordat Studio Wae zijn intrede deed in de 
business, lag het hoogst haalbare percentage 
circulaire bestrating rond de 35 procent. Studio 
Wae schudde de boel flink op en laat met een 
percentage van bijna 80 zien dat meer en beter 
haalbaar is. Het is een aanpak die inmiddels is 
goedgekeurd door Prorail. In aanbestedingen 
van de restauratie en aanleg van perrons vraagt 
Prorail nu een zo hoog mogelijk percentage 

circulaire bestrating. Daarbij kwam Studio Wae 
met zijn Right Wae-collectie als beste uit de 
bus.

Een grappig feitje is dat Van den Heuvel in 
eerste instantie geen gehoor vond bij Prorail. 
Een door Prorail uitgeschreven wedstrijd met 
als doel het hergebruiken van reststromen uit 
een station, werd gewonnen door een kunste-
naar die een schommel had gemaakt van oude 
spoorwissels. Van den Heuvel stond perplex. 
‘Met mijn bestrating kun je een échte duur-
zaamheidsslag slaan. Zo’n schommel is super-
leuk, maar kan vanwege de veiligheid niet eens 
op stations worden neergezet. Ik heb Prorail 
gewoon opgebeld en gezegd: ik wil nú iemand 
bij jullie spreken die écht iets wil gaan beteke-
nen op het gebied van duurzaamheid. En voor 
die mensen wil ik een pitch geven.’

Boodschap
En zo geschiedde. Van den Heuvel belandde 
voor een groep mensen bij Prorail en haar 

Het wordt tijd dat gemeenten die impact 

willen maken met sociaal, duurzaam en 

circulair ondernemen de stap naar ons durven 

te zetten, aldus ondernemer Tynke van den 

Heuvel van de start-up Studio Wae. Of, zoals 

het bedrijf zou zeggen: find your Wae. In een 

knalroze gymzaal in het voormalige Pieter Baan 

Centrum doet Van den Heuvel haar verhaal aan 

Stad+Groen.

Auteur: Willemijn van Iersel

Studio Wae, voor gemeenten 
die écht impact willen maken



75www.stad-en-groen.nl - 4/2021

boodschap sloeg eindelijk aan. ‘Deze keer had 
ik ook alle cijfers met betrekking tot bespaarde 
CO₂-uitstoot en duurzaamheid paraat en bere-
kend welke impact we samen konden maken.’ 
Inmiddels heeft Prorail dus een staffel opge-
steld die wordt gebruikt in aanbestedingen van 
aanleg of restauratie van perrons en stations: 
‘Hoe hoger het percentage circulariteit in de 
bestrating, hoe meer punten je scoort en hoe 
groter de kans dat je de aanbesteding binnen-
sleept.’ Concreet betekent dit dat vrijwel ieder-
een die inschrijft op Prorail-bestekken algauw 
bij de bestrating van Studio Wae uitkomt.

Circulair en linear
Van den Heuvel erkent dat haar product niet 
goedkoop is. ‘Maar je moet wel appels met 
appels vergelijken. Onze tegels worden op 
ambachtelijke manier gemaakt, hebben een 
veel luxere uitstraling én zijn natuurlijk circulair. 
Tegelijkertijd vind ik dat je jezelf niet uit de 
markt moet prijzen. Wij proberen qua prijs dus 
wel concurrerend te blijven met lineaire pro-
ducten. Wanneer nieuwe grondstoffen schaars 
worden, zullen circulaire uiteindelijk goedkoper 
worden. Anderzijds wil je deze situatie vóór 
zijn en nu al met zijn allen de duurzame keus 
maken.’

Studio Wae is door deze stap misschien wel 
start-up af. Het bedrijf heeft inmiddels een voet 
tussen de deur gekregen in een markt waar 

doorgaans de dienst wordt uitgemaakt door 
de grote ‘bestrating- en betonjongens’. Maar 
groot worden is niet het bedrijfsdoel. Daarnaast 
beseft Van den Heuvel dat dankzij haar inspan-
ningen binnenkort meerdere producenten op 
de markt zullen komen met een hoger per-
centage circulariteit. Dit ziet ze allerminst als 
concurrentie, maar eerder als een verdienste 
van haar tegendraadse houding. Voor Studio 
Wae blijft de focus op sociaal, duurzaam en 
circulair ondernemen liggen, en dit het liefst in 
samenwerking met de markt. Zo werken er bij 
het bedrijf drie statushouders tegen een eerlijk 
loon.

Dood paard
Maar de ambities van Van den Heuvel reiken 
verder: ‘Ik wil de hele buitenruimte kunnen 
verduurzamen, het liefst met onze Right Wae-
collectie.’ Daarbij is het streven van Studio Wae 
om uiteindelijk bestrating te produceren van 
100 procent circulair materiaal. Een dergelijk 
product is al volop in ontwikkeling, maar de 
onderneemster wil er nog weinig over kwijt. 

Een andere ambitie van Van den Heuvel is om 
met Studio Wae de nieuwe Nederlandse Gaudi-
tegel te ontwikkelen. ‘Dat mijn tegel zo herken-
baar wordt, als écht Dutch Design, dat je ergens 
uitstapt en direct weet: ik ben in Nederland.’
In het verleden heeft de onderneemster veel 
energie gestopt in het zoeken naar een ingang 
bij gemeenten en provincies, maar dat voelde 
soms een beetje als trekken aan een dood 
paard. Van den Heuvel: ‘Voor gemeentes die 
écht impact willen maken en serieus willen 
verduurzamen, wordt het tijd dat ze naar mij 
toe komen. Want wat wij nu voor Prorail doen, 
kunnen we ook voor gemeenten betekenen! 
Gemeenten met duurzaamheidsdoelstellingen 
hoeven niet langer uren te vergaderen, maar 
kunnen met hun bestrating direct CO₂-reductie 
realiseren en oude bestrating hergebruiken. De 
impact van de Right Wae-bestrating van het 
afgelopen jaar is 834 ton aan grondstoffenbe-
sparing en circa 41 ton aan CO₂-reductie.’
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