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Nieuwe naam, nieuw logo.
Jansen Recycling Group wil blijven groeien en durft haar nek uit te steken, want ondernemen is 
tenslotte risico nemen. We investeren in nieuwe werven, kranen en een nieuwe schaar, en nu ook
in een nieuw jasje.

Vanaf nu heten wij Jansen Recycling Group, één duidelijke naam voor al onze voorleveranciers en 
afnemers. De eenheid wordt zichtbaar in het nieuwe logo, een frisse huisstijl en een heldere website. 
Wat blijft? Het oer-Hollandse ‘Jansen’ met een ijzersterke service en optimale prijzen.

Nijmegenstraat 3-17

3087 CD Rotterdam 

T. +31 (0)10 - 491 13 70

F. +31 (0)10 - 429 81 08

info@jansengroup.com 

www.jansengroup.com
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Nieuwe inzamelpunten 
gebruikte babykleding

Met de plaatsing van inzamelcontainers deze 
zomer in alle 23 City Box-vestigingen krijgt de 
Stichting Babyspullen uit Heerhugowaard in 
één klap landelijke dekking. De stichting, die 
aanstaande ouders met een kleine portemon-
nee ondersteunt met babystartpakketten, ver-
wacht hierdoor meer babyspullen in te zamelen 
en nog dit jaar 600 ouders te kunnen helpen.  

Marjolijn Hermus-Piet, bestuurslid van de Stichting Babyspullen, is heel erg blij 
met de belangeloze medewerking van Nederlands grootste self storage onderne-
ming. “In iedere vestiging van City Box komt een opvallende rode container te 
staan. Klanten kunnen hierin oude maar nog prima bruikbare babyspulletjes done-
ren. Er zijn genoeg jonge gezinnetjes die een beetje hulp in de vorm van kleertjes, 
luiers, verzorgingsproducten of een babykruik goed kunnen gebruiken als er een 
kleintje op komst is.” 
De gedoneerde babyspullen worden door vrijwilligers ingenomen en in babystart-
pakketten gestopt. De stichting werkt samen met reguliere, regionale hulpinstan-
ties waardoor gegarandeerd wordt dat de babyspullen echt terechtkomen bij gezin-
nen die de hulp keihard nodig hebben.  
“City Box en haar medewerkers werken graag mee aan het inzamelen van babyspul-
len”, zegt Jan van der Kleij, directeur van City Box. “Het is een sympathiek doel en het 
past uitstekend bij onze wens om betrokken te zijn bij maatschappelijke projecten in 
de samenleving. De Stichting Babyspullen kan hierdoor van een regionale stichting 
uitgroeien naar een stichting met landelijke dekking en uitstraling.”
www.stichtingbabyspullen.nl.

Dolav container voor gebruik
in extreme omstandigheden
Dolav Benelux ontwikkelde een speci-
ale container voor Wecycle. De contai-
ner moest onder meer UV- en corro-
siebestendig zijn, acht hoog te stape-
len en sterk genoeg voor intensief 
gebruik. Dolav paste daarvoor haar 
standaard 800 mm brede container 
aan en ontwikkelde een container ge-
maakt van Hdpe. Duurzaam, solide en 
sterk en bovendien passend binnen 
het budget van Wecycle.

Return2Sender 
wil horizontaal 
recyclen

De Stichting Return2Sen-
der wil kunststof produc-
ten horizontaal recyclen, 
dat wil zeggen: kinder-
speelgoed wordt weer kin-
derspeelgoed. Ingeza-
melde producten worden 

daartoe uitgesorteerd op kunststoftype, 
zodat ze als grondstof kunnen dienen 
voor dezelfde nieuwe producten van de-
zelfde kwaliteit, aldus het persbericht. De 
Stichting wil het maximale uit ieder recy-
clebaar product halen en hanteert de slo-
gan: ‘Returm2Sender, used to create new’. 
Volgens de Stichting zijn al meerdere pro-
ducenten aangesloten.

Engels koopt 
een voetbalveld 
vol kunststof-
bakken terug
Kunststof bakken worden in grote getale 
gebruikt in de automobielindustrie voor 
onderdelen en dergelijke. Nu Ford Genk 
sluit, komen hun bakken weer retour naar 
leverancier Engels die het cradle-to-
cradle principe hanteert. Het gaat daarbij 
om 50 vrachtwagens met in totaal meer 
dan 70.000 bakken. Engels spreekt van 
een voetbalveld vol. De leverancier slaat 
de bakken voorlopig in de buurt van Genk 
in België op.

Geha en Laverman 
bundelen krachten
Geha en Laverman, twee belangrijke spelers in 
slijttechniek, gaan intensief samenwerken. Het 
nieuwe bedrijf gaat Geha Laverman heten, 

met ‘Hardox Wearparts Center’ als onderschrift. Het bedrijf wordt hiermee een ‘one-
stop-shop’ voor alle mogelijke onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage. De Zweedse 
staalgigant Ssab heeft een meerderheidsaandeel in deze combinatie verworven. Geha 
Laverman is nu de grootste van de meer dan honderd Hardox Wearparts Centers in 40 
verschillende landen.
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Van 17 tot en met 19 september vindt de 
vierde editie van de beurs Recycling plaats 
in de Evenementenhal te Gorinchem. Deze 
editie – Recycling 2013 – zal ongetwijfeld 
weer door veel recyclingprofessionals wor-
den bezocht. Ook dit maal presenteren zich 
een keur aan leveranciers en hun produc-
ten. Bijzonder om die allemaal op één plaats 
en gelijktijdig bij elkaar te brengen. Het 
biedt u als bezoeker een unieke gelegenheid. 
Dit wordt dus de vierde editie en het econo-
misch gesternte is weer anders dan bij de 
vorige drie edities. Ik herinner mij vooral de 
eerste editie in 2010 nog heel goed. De markt 
was toen juist herstellende van de enorme 
dip van eind 2008/2009. Optimisme over-
heerste en er was ook veel animo om weer te 
gaan investeren. Voor de beursorganisatie en 
voor ons als mede-initiatiefnemer – evenals 
Nanne Fioole/Westwoude Holding – was het 
super spannend of er wel voldoende mensen 
zouden komen. Al een uur voor aanvang 
van de eerste beursdag, had ik mij op enige 
afstand van het beursgebouw anoniem opge-
steld. Gespannen turend naar het verkeers-
licht in de verte. Hoeveel 
auto’s namen de afslag 
richting Evenementen-
hal om aldaar de par-
keerplaats op te draaien. 
Het waren er direct al 
veel en die stroom bleef maar aanhouden. 
Toen wist ik wel dat het goed zat. In de hal 
bleek het al ‘zwart van de mensen’ en dat zou 
alle drie beursdagen zo blijven. Ook 2011 
was nog een economisch goed jaar. Het suc-
ces van de beurs had zich verder verspreid 
en nog meer standhouders en nog meer 
mensen bevolkten de in m2 sterk uitgebreide 
beursvloer. De editie van 2012 kende al een 
economisch bewolkte hemel. Aan alle kan-
ten begon het eens zo sterke economische 
gebouw te trillen op zijn funderingen. En 
eigenlijk iedereen voelde wel aan, dat het nog 
wel eens slechter zou kunnen worden, en dat 
deed het dan helaas ook. Evengoed wederom 
recordaantallen voor de beurs en een perfect 
symposium van BRBS in samenwerking met 
FHG, VML en uw vakblad RMB. 

Zonnestraaltjes? 
En dan nu: september 2013. Hoe ziet het 
economisch zwerk er uit? De zon liet zich 
al geruime tijd niet zien, maar toch……
heel voorzichtig, heel langzaam schijnt het 
weer wat op te knappen. Kan de paraplu 
misschien weer worden opgeborgen en tou-
cheert hier en daar een vleugje economische 
zonneschijn onze versomberde zakelijke 

akkers. Natuurlijk, één zwaluw maakt nog 
geen lente. Maar als die gevleugelde vrien-
den eenmaal op trek zijn, komen ze nooit 
alleen. Er is dus weer wat beter economisch 
perspectief op komst, zo lijkt het althans. 
Dat zal de beurs en de stemming aldaar 
zeker goed doen. Dus twijfel niet: en kom die 
dagen in september naar de Evenementen-
hal in Gorinchem. Eenvoudig bereikbaar, 
gratis en ruim parkeren, met toegangskaart 
gratis toegankelijk en eenmaal binnen is er 
de vertrouwde voortreffelijke verzorging van 
de mensen van de Evenementenhal. Neem 
er de tijd voor om alles goed te bekijken en 
vrienden en kennissen te ontmoeten. Want 
deze beurs is inmiddels ook een erkend 
trefpunt van mensen uit de diverse discipli-
nes van de recyclingmarkt. Een klap op de 
schouder, een gulle lach, een stevige hand, u 
kent dat allemaal wel. En kom bij voorkeur 
niet alleen, het is zo veel gezelliger met een 
compagnon of met wat collega’s. Doen! Ook 
dit jaar is er weer een interessant BRBS, FHG 
symposium, zie elders in dit blad. O ja, wij 
zijn er ook weer, u ziet ons vast wel.

U doneert en moet 
jaren bijbetalen…..
Meerdere Nederlandse 
gemeenten hebben een 
nieuwe melkkoe – in dit 

geval eerder stier – ontdekt: de spermadonor. 
Misschien gelooft u het niet, maar het schijnt 
toch echt waar te zijn. Deze donoren kunnen 
worden aangesproken op een bijdrage in het 
onderhoud van hun door spermadonatie 
geboren kind. Een biologische verwekker is 
namelijk ook onderhoudsplichtig als hij een 
kind niet erkend. Komt de moeder van zo’n 
kind in de bijstand, kan alsnog de donor-
vader worden opgespoord en mogelijk tot 
betaling worden verplicht. Echter, zo las ik, 
kan dat alleen wanneer er van gemeenschap 
sprake was. Beweert de moeder dat dat wel 
zo was, mag de donor het tegendeel bewijzen. 
Nou, dat lukt meestal niet! 
Bij sperma verkregen via de spermabank 
speelt die problematiek (nog) niet. Maar een 
stapje verder en bij enige aanpassing van 
de wet, ben ik er nog niet zo zeker van. Dan 
vervalt misschien het argument van ‘gemeen-
schap hebben gehad’ en wordt de donor – 
want hoe anoniem is dat allemaal? – gewoon 
als vader benoemd. Blijkt iemand plotseling 
vijftig kinderen en…. een lege portemonnee te 
hebben! Helemaal precies kan ik het ook niet 
benoemen, maar ergens heb ik het gevoel, dat 
dit toch iets met ‘hergebruik’ heeft te maken 
en dat past het wel weer in dit vaktijdschrift.

Recycling 2013…….doen!

Henk Meinen

Een vruchtbare 
beurs gewenst
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Met veel verdriet moeten wij uit naam van de hele Roba Groep het overlijden  
bekend maken van onze mede-eigenaar en oud-directeur

Stefan Dirk Gert Cohn

Stefan Cohn is overleden op 16 juli 2013 en 87 jaar oud geworden.

Gedurende meer dan 40 jaar heeft Stefan Cohn aan het hoofd gestaan van Roba en 
onder zijn bezielende leiding is Roba uitgegroeid van een kleine metaalhandelaar 
tot een wereldwijd gerespecteerd handels- en productiebedrijf.

Hierbij stond naast het financiële succes ook altijd het welzijn van zijn medewer-
kers voorop.

Stefan Cohn was een sociaal bewogen man die anderen kansen gunde en ze in 
staat stelde om zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien en hun ambities waar te 
maken.

Hij was een bescheiden man die deze bescheidenheid echter nooit in de weg van 
succes heeft laten staan.

Wij wensen mevrouw Cohn en de familie veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Directie Roba Metals B.V.

JCB levert zes 
wielladers aan 
Gemco
Bij de levering aan Gemco Intenational 
gaat het om vijf wielladers type JCB 406 
en 1 x JCB 426ZX. De machines zijn voor-
zien van airco, speciale coating en ban-
den die geschikt zijn voor harde onder-
gronden. De machines zullen door 
Gemco vooral op buitenlandse projecten 
worden ingezet. 
Op de foto overhandigt René Wetzels van 
JCB Benelux de sleutels aan H. Thunissen 
(l), Purchase&Logistics Engineer bij 
Gemco International.

Plastic trays en 
plastic flessen 
apart recyclen
Plastics Recylers Europe waarschuwt dat 
plastic trays en plastic flessen niet samen 
moeten worden ingezameld en niet 
samen moeten worden verwerkt. Het gaat 
om totaal andere producten die beide 
hun eigen, gescheiden recyclingstroom 
moeten vormen. De 700.000 ton PET-
trays die jaarlijks in Europa worden ge-
bruikt, kunnen prima en hoogwaardig 
worden recyclet, mits die goed geschei-
den worden aangeleverd, aldus Casper 
van Dungen van de organisatie.

Van Zandwijk innovatief 
in transporttechniek
Tijdens de goed bezochte Open Dagen op 14 en 15 juni bij Van Zandwijk in Am-
merzoden bevestigde het bedrijf zijn reputatie als leverancier van innovatieve en 
creatieve oplossingen op transportgebeid. Zo ontwikkelde het een op de oplegger 
gemonteerd systeem waarmee zowel containers als ook silo’s verticaal kunnen wor-
den beladen. Marcel van Zandwijk ziet grote kansen voor deze nieuwe vinding. Van 
Zandwijk: “Bij diverse bedrijven moeten zowel containers als silo’s worden beladen. 
Dat kon tot op heden niet vanuit verticale positie met één oplossing; dat kan nu 
dus wel. Meerdere bedrijven hebben al belangstelling getoond; er is absoluut een 
markt voor.”

korte berichten
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GEHA B.V.
Kettingen- en mechanisch transport

Toepassingen
•Breekinstallaties •Zeven •Stortgoten
•Transportinstallaties • Messen voor
graafbakken • Tand- en ketting-
wielen •Kieperbakbekledingen
•Slijtbestendige pijpen • Schroef-
transporteurs • Persen • Roerwerk-
schoepen •Bunkerbekledingen

slijtdelen, keihard de beste

®

®

®

Heko®

Heko
®

ketting
• Slijtvaste geharde rond
staalketting in Mn-Cr-Ni
gelegeerd staal.
• Slijtvaste geharde
kettingbeugels.
• Eindloos kettingsysteem met

HEKO TS-TSN kettingbeugels.
• Kettingwielen
in vertande en
onvertande
uitvoering.
• Geha
onder-
houdsvrije
lagers.
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Eerens GSB B.V. sloopt op 
grote hoogte met Volvo EC460CHR 
Omdat zijn hart bij Volvo ligt, werkt Robert Eerens al sinds de oprichting van zijn 
eigen bedrijf met Volvo-machines. Eerder dit jaar werd al een Volvo ECR145D gele-
verd en er wordt een Volvo EC250D ingehuurd van Kuiken Rental.
Robert Eerens, directeur en zelf machinist op de Volvo EC460CHR, spreekt met gepaste 
trots over de net nieuw aangeschafte hydraulische rupsmachine. “Ben altijd al Volvo-gek 
geweest en vijf jaar geleden begon ik voor me zelf. Mijn eerste machine was een Volvo 
ECR88Plus en nu zit ik op een Volvo EC460CHR. Door de vele sloopwerkzaamheden was 
de tijd rijp voor een zwaardere sloopmachine. Mijn voorkeur ging uit naar een Volvo EC-
460CHR. Dit is een super krachtige machine. Is zuinig en heeft een lage CO2-uitstoot. Bij 
sloopwerken zijn kracht, vermogen en precisie van groot belang. Met deze machine heb 
ik de perfecte oplossing voor kleine en grootschalige sloopprojecten. De machine is uit-
gevoerd met een lange giek en kan tot op zevenentwintig meter hoogte slopen. Er zit een 
hydraulische snelkoppeling in de giek met twee pennen voor een spelingvrije snelkop-
peling. Giek en knikarm zijn door middel van een speciaal lasprocedé ontzettend sterk. 
Door bordessen met handgrepen aan de wisselbokken, kunnen in korte tijd de gieken 
snel worden verwisseld. Hierdoor is de Volvo EC460CHR multifunctioneel inzetbaar. 
Hiermee kan ik hoge gebouwen slopen maar ook funderingen rooien.” 
“De bakcilinder van de korte knikarm is voorzien van bescherming en er is een be-
schermplaat voor de hefcilinders gemonteerd. De bovenwagen heeft extra bescher-
ming aan de onderzijde, om de draaikrans en langs de framebalken. Tevens zijn de 
motordeuren extra zwaar uitgevoerd. De hydraulisch verstelbare onderwagen 
maakt het mogelijk om 360 graden rond te zwenken om veilig te kunnen werken. In 
de Volvo CareCab Rops-gecertificeerde kantelcabine (kantelt tot 30 graden) ont-
breekt niets. Hij is geluidarm en biedt rondom een uitstekend zicht op het werk, 
ook dankzij het glazen dakraam met ruitenwisser. Ik beschik over drie portofoons 
om veilig te kunnen communiceren met de handslopers op het werk. Hiervoor is 
een portofoon ingebouwd die met één druk op de knop kan worden bediend. Van-
wege de altijd stoffige omgeving is er een waterleiding gemonteerd om het stof te 
bestrijden, zowel op de korte als op de lange giek. Om netjes rechtuit te kunnen rij-
den, is er een ‘rechtuitrijden pedaal’ gemonteerd zodat de rupsen niet scheef trek-
ken. Bij Volvo kan echt alles”, aldus Robert.
“Voor structureel onderhoud hebben we in overleg met onze Sales Manager Peter 
Cnossen gekozen voor een Silver Agreement serviceovereenkomst, inclusief olie. 
Puur voor het gemak, alles wordt geregeld zelfs de olie wordt afgevoerd. Ik heb er 
geen omkijken naar en kan me bezighouden met slopen. Want slopen is een vak 
apart maar met deze Volvo high-reach sloopmachine kan ik op een veilige en ver-
antwoorde manier alle werkzaamheden uitvoeren en in combinatie met de juiste 
hulpstukken voldoen aan elke wens van onze opdrachtgevers. Zeker een goede 
reden om bij Kuiken en Volvo te blijven”, sluit Robert af.
Eerens GSB in Oude Pekela, onder leiding van Robert Eerens, is een dynamisch en 
modern bedrijf in grondwerk, sloopwerk en bestrating. Eerens verhuurt een groot 
scala aan machines en aanbouwdelen met en zonder machinist. De kernwaarden 
zijn flexibiliteit, snelheid en service. Eerens voert in heel Nederland alle werkzaam-
heden snel en vakkundig uit.

Overhemd met 
statiegeld: 
het is er!
‘The Perfect White Shirt’ is inmiddels ge-
introduceerd. Overhemden met een ge-
nummerd label en met recht op statie-
geld. Want bij inlevering ontvangt de dra-
ger 15 euro retour. Producent cees n co 
beoordeelt of het hemd nog geschikt is 
voor de tweedehandsmarkt. Zo niet, gaan 
de knopen er af en wordt het hemd ver-
werkt tot grondstof voor nieuwe produc-
ten. Statiegeld dat na drie jaar niet is ge-
claimd gaat naar een goed doel. Ontwerp-
ster en initiatiefneemster van ‘The Perfect 
White Shirt’ is Arien de Vries. 

Den Ouden gaat 
elektrisch rijden
Recentelijk nam de Den Ouden Groep uit 
Brabant drie nieuwe Opel Ampera’s in ge-
bruik. “De Ampera past volledig binnen 
het beleid bij ons bedrijf want we zijn een 
‘natuurlijk’ en groen bedrijf met zorg voor 
duurzaamheid en het milieu. We werken 
dagelijks aan het verminderen van CO2-
uitstoot van ons wagenpark, dus de drie 
elektrische auto’s maken ons bedrijf weer 
een stukje groener…”, aldus Peter den 
Ouden.
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5 – 7 september 2013
Recycling Aktiv
Karlsruhe Duitsland
www.recycling-aktiv.de

10 – 12 september 2013
RWM Exhibition
Birmingham-Engeland
www.rwmexhibition,com

17 – 19 september 2013
Recycling 2013
Evenementenhal- Gorinchem
www.evenementenhal.nl

28- 30 oktober 2013
BIR Najaarsmeeting
Warschau-Polen
www.bir.org

6- 9 november 2013
Ecomondo
Rimini (Italië)
www.ecomondo.com

28-29 november 2013
Identiplast
Parijs
www.platicseurope.org

3-6 december 2013
Pollutec
Parijs
www.pollutec.com

22-24 januari 2014
IERC 2014
Salzburg
www.icm.ch

Onder voorbehoud:

mei/juni 2014
Vakreis Canada/Amerika
Info: 
j.visser-hein@mrb-uitgevers.nl

Hoewel wij de gegevens voor deze agenda  

uit door ons betrouwbaar geachte bronnen put

ten, kunnen wij voor een onjuiste  vermelding 

geen verantwoording aanvaarden.

Footgolf: ruim 73.000 euro 
mede dankzij recyclers 
Het Footgolf-Nijmegen Event van de Stichting Energy4all heeft maar liefst € 73.257,00 
euro opgebracht terwijl € 50.000,00 was begroot. Het Footgolf Event is een initiatief van 
Michel Dreis van de Van Dalen Groep. Sem, zoontje 
van Michel, leidt aan een ernstige stofwisselings-
ziekte en het ingezamelde geld is bestemd voor on-
derzoek. Veel bedrijven en mensen uit de recycling-
branche gaven financiële steun aan het Event. 
Op de foto overhandigt Michel Dreis de cheque aan 
Professor Jan Smeitink van het UMC St. Radboud in 
Nijmegen, rechts Frans Föllings van ING.

Schiphol heeft matten van 
recyclede vliegtuigbanden

De oude vliegtuigbanden zijn terug op 
Schiphol maar dan in de vorm van entree-
matten. De matten- onder de merknaam 
Entrada-Eco- zijn voor 100 procent ge-
maakt van de oude vliegtuigbanden en zijn 
geschikt voor intensief en zwaar verkeer. 
Leverancier Storax meldt een levensduur 
van de matten van 30 jaar. Alweer een vin-
dingrijk stukje recycling in Nederland.

Spekken gemeenten hun 
kas via kledinginzamelaars?
Zoals bekend stijgen de prijzen voor kledinginzameling 
bij diverse gemeenten fors tot zeer fors. Bij charitatieve 
inzamelaars is de afdracht aan gemeenten kennelijk al 
vrijwel net zo groot als de afdracht aan goede doelen. 
Kortom, gaan de hoge gemeentetarieven ten koste van 
de goede doelen? Leger des Heils Reshare spreekt van 
een verdubbeling van de kostprijs ten opzichte van 2010 
en ook Humana meldt zeer sterk gestegen tarieven. Een marktpartij noemt een tarief 
van 0,50 per kilogram om mee te doen in de aanbestedingsprocedures. Overigens zijn 
er kennelijk ook diverse gemeenten die gratis of tegen lage tarieven de vergunningen 
aanbieden. “De overigen gaan bij aanbesteding voor de hoogste prijs”, aldus Marc Voo-
ges van Humana.
Bron: De Gelderlander 3 augustus 2013

Attero gaat 120.000 ton 
Brits RDF verwerken 
Attero en het Britse afvalconcern Biffa hebben overeenstemming bereikt over de jaar-
lijkse export van 120.000 ton RDF van Engeland naar Attero. Attero gaat deze stroom 
RDF-afval verwerken voor energieopwekking. 
Het RDF wordt nu nog als restproduct in de UK gestort. Biffa streeft naar een meer duur-
zame verwerking en heeft nu in Attero een partner gevonden die daarvoor kan zorgen. 
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Meer recyclet rubber in 
nieuwe autobanden

De Universiteiten van Twente en 
Groningen hebben een nieuw 
proces ontwikkeld waarmee veel 
meer recyclet rubber in nieuwe 
autobanden kan worden ver-
werkt. Nu is dat volgens de on-
derzoekers maximaal vijf procent 
maar met de nieuwe technologie 
kan dat worden opgevoerd naar 
40 procent. De innovatieve tech-
nologie ontving inmiddels oc-
trooi. 

Den Ouden levert houtchips aan 
biomassacentrale Meerhoven
Den Ouden Groenrecycling, onderdeel van Den Ouden Groep uit Schijndel, levert 
samen met twee andere partijen houtchips aan de biomassacentrale in Meerhoven. De 
gemeente Eindhoven, eigenaar van de biomassacentrale, heeft een contract met deze 
partijen voor anderhalf jaar afgesloten. Tot en met 31 december 2014 leveren ze geza-
menlijk ca. 18.000 ton houtchips per jaar. 
Sinds 2011 is de nieuwe energiecentrale in gebruik en de gemeente wil vanuit haar 
duurzaamheidvisie dat de centrale binnenkort 4500 woningen van warmte gaat voor-
zien. Hiermee loopt de gemeente voorop in Nederland als het gaat om het produceren 
van groene warmte en stroom voor haar inwoners waarbij gebruik wordt gemaakt van 
biobrandstoffen afkomstig uit de directe omgeving.
www.denoudengroep.com 

Leerwerkcentrum Milieu, 
Duurzaamheid en Techniek (Lmdt)
Wilkohaag Den Haag laat een nieuw pand bouwen in de 
stad. Hier komen op de begane grond de metaalrecycling 
en de autodemontage. Erboven komt het Leerwerkcentrum 
met vijf ambachtslokalen waar elk 15 mensen in kunnen 
een oefenruimte voor de vorkheftruckchauffeur in spé. In 
het Leerwerkcentrum geeft Wilkohaag praktijktraining aan 
jongeren uit o.a. de Transvaalbuurt met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Zij worden opgeleid tot medewerker recy-
cling, heftruckchauffeur of assistent bandenspecialist. Di-
recteur Louis Wildenberg: “We beginnen met sociale vaar-
digheden als op tijd komen en open en eerlijk communice-
ren. Daarna volgt de vakinhoudelijke kennis. Ze kunnen 
hier praktijkvaardigheden oefenen en afkijken moet omdat je daar nou eenmaal het 
meeste van leert.”
Wilkohaag begon ooit met vier stagiaires en een begeleider maar heeft inmiddels al 
acht stagiaires en twee begeleiders. Louis Wildenberg geeft aan dat de locatie, vlakbij de 
huidige bewust is gekozen om dicht bij de doelgroep te zitten. Er liggen diverse contac-
ten met de scholen, van de praktijkscholen tot aan het Vmbo. Vorig jaar startte Wilko-
haag met een AKA/MBO 1 Recycling maar de droom is ooit de eerste MBO 2 Recycling 
en Duurzaamheid te openen.

Pon Equipment 
Rental, nieuwe 
naam voor 
Rental Force
Per 1 juli is ver-
huurbedrijf Rental 
Force van naam 
gewijzigd. Vanaf 
die dag heet het 
bedrijf: Pon Equi-
pment Rental. Het 
blauwgele logo is gelijktijdig vervangen 
door rood met het Cat-logo. Daarmee is 
direct duidelijk dat het bedrijf deel uit-
maakt van Pon Equipment. 

Fa. Sloot levert 
nieuwe Atlas 
aan Bakker in 
Arnhem
Sinds eind juni is Bakker Metaal Recycling 
in Arnhem in het bezit van een hagel-
nieuwe Atlas 350MH overslagmachine. De 
machine wordt ingezet om maandelijks 
circa 7.000 ton ‘mixed metals’ in de verti-
caal geplaatste containers te laden. Dat 
zijn ongeveer acht containers per dag. De 
firma Bakker is reeds 47 jaar actief in de 
metaalrecycling, eerst in Doetinchem en 
sinds 2000 in Arnhem. De machine werd 
geleverd door Sloot Didam BV, waarmee 
ook een onderhoudscontract is afgesloten.
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Begemann milieutechniek

Kwikrecycling: een klus 
voor specialisten 
Bij de winning van aardgas komt – afhankelijk van de bodemsamenstelling – altijd een bepaalde hoeveelheid kwik mee 
naar boven. Het destilleren van dit vloeibaar metaal is specialistisch werk. In heel Europa zijn slechts drie bedrijven op 
dit gebied actief, waaronder BMT met een vestiging in het Groningse Farmsum. Sinds begin van dit jaar is een grote recy-
clingfabriek in Thailand in gebruik genomen. Directeur Roeland Begemann verwacht voor de nabije toekomst een ver-
dere internationalisering van zijn bedrijf. 

Henk Meerstadt

kwikamalgamen worden gebruikt in 
tandvullingen. Ook wordt dit uiterst gif-
tige metaal toegepast in bepaalde spaar-
lampen. Het werken met kwik vereist dan 
ook de nodige veiligheidsmaatregelen. 
Meer dan 20 jaar geleden was Roeland 
Begemann al betrokken bij de winning 
van kwik. “In die tijd kreeg ik mijn eerste 

opdracht van de NAM om kwik uit zand 
te winnen. Dat was een moeizaam proces 
en ik zocht naar een betere oplossing.” 
Hij ging aan de slag en dat leidde tot een 
zelf ontwikkelde techniek waar hij inmid-
dels patent op heeft. “Ons bijzondere va-
cuümdestillatieprocédé is gebaseerd op 
bewezen technologie. Het gaat om een 

K
wik is het enige metaal dat 
vloeibaar is bij kamertempe-
ratuur. Het vormt gemakkelijk 
verbindingen met goud. Dat 
is de reden dat kwik veelvul-

dig wordt toegepast om goud te isoleren 
uit gouderts. Overbekend is natuurlijk de 
toepassing in de tandheelkunde waar 

 De fabriek in het Groningse Farmsum
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unieke mobiele vacuümdestillatie-een-
heid, de zogeheten QS Spider, die met 
succes op alle denkbare kwikverontreini-
gingen kan worden toegepast. Niet alleen 
worden de kwikconcentraties in de afval-
stoffen verminderd tot aanvaardbare ni-
veaus, de QS Spider levert ook zuiver en 
waardevol kwik. De capaciteit van dit sy-
steem hangt af van de vochtigheid en de 
kwikconcentratie in het afval. Daarnaast 
heeft de QS Spider zichzelf in de loop der 
jaren nadrukkelijk bewezen en voldoen 
de ovens aan het Stoomwezenkeur.” De 
technologie is destijds ontwikkeld met 
subsidie van het Nederlandse Ministerie 
van Economische Zaken. Met vacuüm-
destillatie worden de vluchtige stoffen 
verdampt onder vacuümcondities. De 
vloeibare componenten (kwik, olie en 
water) worden verder in het proces ge-
condenseerd. Wegens de luchtdichtheid 
van het proces wordt de productie van 
afgas geminimaliseerd naar slechts een 
paar m3/hr. Om aan de strengste emissie-
norm te voldoen wordt het gas over een 
koude val en door een actief koolfilter ge-
leid. Tevens wordt NORM (Naturally Oc-
curring Radioactive Material) afval uit de 
industrie met dit systeem behandeld. 

Klantenbestand
Het klantenbestand van BMT bestaat 
hoofdzakelijk uit internationale gas- en 
oliemaatschappijen, industrie, ziekenhui-
zen en overheden. “Het kwik dat bij ons 
uit de recycling vrijkomt, kunnen we bin-
nen Europa verkopen of op speciaal ver-
zoek van onze klanten vernietigen. In dat 
laatste geval wordt kwik omgezet in een 

onuitloogbare stof die definitief onder-
gronds wordt geborgen. Vanzelfsprekend 
voeren we dit proces uit conform de 
meest recente Europese regelgeving rond 
de im- en export van kwik.” 

State of the art
Mondiaal wordt er jaarlijks zo’n 5000 ton 
kwik gewonnen. BMT heeft een beschei-
den aandeel in die totale productie, na-
melijk 2 ton. Dit kwik wordt uit afval ge-
destilleerd in de fabrieken in Farmsum en 
in Thailand. Begemann legt uit hoe hij als 
geboren en getogen westerling in het 
noord-oostelijke puntje van Groningen 
verzeild raakte. “Het terrein dat ik op het 

oog had, was pal naast de NAM, mijn 
toenmalige opdrachtgever. De grond was 
hier relatief goedkoop en wat zeker niet 
onbelangrijk was: de ambtenaren van de 
Provincie waren zeer coöperatief bij het 
verlenen van de noodzakelijke vergun-
ningen. Dat heb ik elders in ons land wel 
eens anders meegemaakt!” In totaal heeft 
BMT in Farmsum 8 personeelsleden in 
dienst. Bij pieken worden contractors in-
gehuurd die snel kunnen bijspringen. In 
de loop der jaren heeft BMT werkzaam-
heden verricht voor diverse klanten uit 
Thailand. Vanuit die contacten bleek er 
behoefte te bestaan om op locatie iets in 
te richten in plaats van afhankelijk te zijn 

De voorraadhal in de nieuwe fabriek Overzicht van de ovens in de Thaise fabriek

Roeland Begemann (links) en Maurice Heijnen
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van de recyclingfabriek in Nederland. Dat 
leidde tot uitbreiding van de bestaande 
capaciteit. Mede gefinancierd met een 
FMO-lening werd een nieuwe fabriek ge-
realiseerd in Thailand. Deze is beduidend 
groter dan die in Farmsum. Hij heeft een 
capaciteit die drie keer zo groot is. Er 
staan 48 ovens en het aantal medewer-
kers bedraagt 50. Wat direct opvalt, is de 
propere uitstraling. “Ik heb een bestaand 
gebouw gekocht en ingericht volgens de 
Nederlandse normen die gelden voor het 
inrichten van soortgelijke fabrieken. We 
hebben onder meer vloeistofdichte vloe-
ren laten aanleggen, sprinklers en ruimte-
afzuiging. Het is een state of the art-fa-
briek geworden en volgens de Neder-
landse ambassadeur ter plaatse is het een 
voorbeeld voor andere afvalverwerkende 
bedrijven. Ook de lokale autoriteiten zijn 
zeer enthousiast en dat geeft mij het ge-
voel dat we het goed doen.” De fabriek 
verwerkt kwikhoudend afval waaronder 
vaste stoffen, vloeistoffen en slibben. Op 
deze manier wordt voorkomen dat kwik-
houdend afval makkelijk in zee of in de 
grond verdwijnt omdat men er nergens 
mee naar toe kan. “Wij ruimen het op en 
recyclen het. Het moge duidelijk zijn dat 
dit de gezondheid van mens, dier en 
gewas ten goede komt.” De voornaamste 
klanten van Begemann zijn de gaswinbe-

drijven die actief zijn in Thailand. Ook 
biedt BMT oplossingen voor andere be-
drijven met een kwikprobleem. Bege-
mann is nu zelfs bezig met het opzetten 
van een inzamelsysteem voor amalgaam 
dat onder meer gebruikt wordt in de 
tandheelkunde. “Maar dat is nog niet zo 
snel te realiseren. Tandartsen in ons land 
zijn verplicht een kwikfilter onder de be-
handelstoel te hebben. In Thailand is op 
dat gebied nog niets wettelijk geregeld.” 

Mobiele vacuümdestillatie
Als basis van het destillatieproces impor-
teert BMT kwikhoudend afval uit diverse 
landen. Het transport gaat per container 
waarbij het vanzelf spreekt dat veiligheid 
de hoogste prioriteit heeft. “Wij verpak-
ken kwikafval altijd volgens de internatio-
nale regelgeving voor weg- en zeetrans-
port,” vertelt bedrijfsleider Maurice Heij-
nen. “We gebruiken speciale UN gekeurde 

vaten voor het verpakken, voor de tijde-
lijke opslag en voor het vervoer. Als 
mocht blijken dat de risico’s te groot zijn 
om met kwik vervuild afval te vervoeren 
of wanneer de transportkosten te hoog 
uitvallen, kunnen we overgaan op een 
plaatselijke behandeling van het afval. 
Met ons concept kunnen we multiple va-
cuümdestillatie-eenheden installeren 
waarmee we de klant ruim voldoende be-
handelingscapaciteit in handen geven. 
Het proces is geschikt om afval zodanig te 
ontkwikken, dat lokale stortplaatsen het 
materiaal simpelweg zullen accepteren.” 

De recyclingfabriek in Thailand is het 
begin van verdere internationalisering. 
Volgens directeur Begemann is er zeker 
nog ruimte voor twee locaties elders op de 
wereld. “Daarnaast hebben we de ambitie 
om ook in Farmsum verder uit te breiden. 
De mogelijkheden zijn hier aanwezig.” n

 
Begemann Milieutechniek is afgekort als BMT. Zo is het bedrijf in ons land 
bekend. Bij de opening van de recyclingfabriek in Thailand is de betekenis 
aangepast. De afkorting is afgestemd op de situatie ter plaatse en staat voor 
Begemann Mercury Technology. 

Wat betekent de afkorting BMT?

Persoonlijke veiligheid staat hoog in het vaandel
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Stofbestrijding 
voor binnen 

en buiten?

Voor elk stofprobleem hebben Aquaco en Perrot altijd een innovatieve oplossing. Vernevelingssys-
temen bijvoorbeeld, voor stofbestrijding in bedrijfshallen. Of (kanon)sproeiers, speciaal voor stof-
bestrijding in de buitenlucht. Wij ontwerpen, installeren en onderhouden effi ciënte en kwalitatief 
hoogwaardige systemen van alle professionele merken. Deskundig, betrouwbaar en met oog en oor 
voor uw wensen en eisen. Wilt u bijvoorbeeld uw bedrijfshal of overslagplaats stofvrij houden voor 
een optimaal werkklimaat? Maak dan kennis met de specialisten van Aquaco en Perrot. Wij hebben 
water namelijk écht in de hand. Al meer dan 30 jaar!

Wij hebben water in de hand

www.aquaco.nl  |  0481 - 377 177 www.perrot.nl  |  0318 - 636 738

Geachte collega’s
Wij zijn op zoek naar:

Bruikbaar rvs
Aluminium brons

Scheeps schroeven
Brons afvallen

Koper nikkel afvallen

Fruiteniersstraat 25
3334 KA Zwijndrecht

tel 078 6100 328
email info@stolkhandelsbedrijf.nl

CRACO GmbH
T +49 26 62 95 52 0
info@craco.de

CRACO Belgïe
GSM  0 498 515 363 
s.vanmarcke@telenet.be

CRACO Nederland
telefoon 0172 - 423050
info@craco.nl

Te veel slijtage?

iets tegen!
CRACO heeft er

 

 

Made in Germany

Te veel slijtage?
CRACO heeft er 

iets tegen!
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DRANKENKARTONS: NIET SAMEN MET OUDPAPIER INZAMELEN

80.000 ton drankenkartons als 
‘nieuwe’ recyclingstroom mogelijk
Drankenkartons is de verzamelnaam voor kartonnen zuivel-, frisdrank-, water-, saus- en soepverpakkingen. Een mo-
derne praktische verpakking waarvoor op dit moment opnieuw onderzoek gedaan wordt, hoe dit type verpakking in te 
zamelen, te recyclen en tegen welke kosten.

WIM GRIFT (MET DANK AAN WIENUS VAN OOSTRUM (PRN)

kingsmateriaal na gebruik ingezameld 
kan worden en geschikt te maken voor 
materiaalhergebruik.
Namens het verpakkende bedrijfsleven 
voert het ‘Kennisinstituut Duurzaam Ver-
pakkingen’ (KiDV) – conform afspraken 
in ‘Raamovereenkomst II’ (tussen het Mi-
nisterie van I&M, de VNG en het verpak-
kende bedrijfsleven) – de pilot dranken-
kartons uit. Er zijn 37 gemeenten geselec-
teerd voor deelname aan deze pilot die in 
2013 loopt van mei t/m november.
De pilot drankenkartons moet informatie 
opleveren over in de praktijk te behalen 
hoeveelheid en kwaliteit van de ingeza-
melde en te recyclen drankenkartons, 
over de kosten van inzameling, milieu-
prestaties en last but not least over moge-

lijke terugslageffecten op andere inzamel-
systemen bij huishoudens, zoals oudpa-
pier (PRN) en plastic (Plastic Heroes). Een 
te waarderen initiatief want de hoeveel-
heid drankenkartons is de afgelopen 
jaren sterk gegroeid.

Coatings en residuen
In de negentiger jaren toen het ‘Conve-
nant Verpakkingen’ werd geconcipieerd 
tot aan de invoering van producentenver-
antwoordelijkheid per 1 januari 2006 
d.m.v. het ‘Besluit beheer verpakkingen 
en papier en karton’, werden alle leveran-
ciers van papieren en kartonnen verpak-
kingen verzocht deel te nemen aan dit 
convenant. Naast producenten en impor-
teurs van verpakkingen, waaronder die 
van papier en karton, maakten ook pro-
ducenten/importeurs van alle overige 
producten van papier en karton d.m.v. 
een zelfstandig Papiervezelconvenant 
deel uit van het systeem. Alle leveranciers 
– zelfs de producenten/importeurs van 
stofzuigerzakken – dienden naar rato een 
bijdrage te leveren om het fonds te fi nan-
cieren, zodat in tijden van te lage oudpa-
pierprijzen, de inzameling hiervan bij 
huishoudens toch door kon gaan.
Stichting HEDRA (Hergebruik Drankkar-
tons) wilde toen al voor de drankenkar-
tons mee liften op de gemeentelijke, huis-
houdelijke inzameling van oudpapier. 
Zowel de FNOI (Federatie Nederlandse 
Oudpapier Industrie) als de KVNP (Ko-
ninklijke Vereniging van Nederlandse Pa-
pier- en kartonfabrieken) waren daar fa-
liekant op tegen.
Begrijpelijk, want dit materiaal heeft wel-
iswaar een uitstekende
papiervezel, maar is tevens tweezijdig 

W
ie wel eens een super-
markt bezoekt, zal het on-
getwijfeld opgevallen zijn 
dat het aanbod van dran-
kenkartons (een compo-

sietverpakking met gemiddeld 75% vouw-
karton, 20% PE en 5% aluminium) de 
laatste jaren sterk is toegenomen. Niet al-
leen in de koelvitrines vindt u tal van dit 
type verpakkingen voor de enorme reeks 
zuivelproducten, maar u treft ook diverse 
schappen met frisdranken in grote en 
kleine verpakkingen aan. Daarnaast zijn 
er in schappen soepen en sausen te vin-
den die op deze wijze verpakt worden.
Het is dan ook geen wonder dat er op-
nieuw nagedacht wordt, mede onder in-
vloed van de politiek, over hoe dit verpak-

Niet vervuilen met drankenkartons
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met kunststof (PE) gelamineerd en heeft 
in ca. 5% van het volume aan de binnen-
kant aluminiumfolie tussen karton en PE. 
Door de dubbele pe-coating lost het lami-
naat niet op in het pulpproces bij papier- 
en kartonfabrieken, logisch want het is 
een waterdichte verpakking. Daar komt 
tegenwoordig de schroefdop nog bij, 
waardoor het kunststof aandeel van de 
composietverpakking verder toenam. De 
kunststof en de aluminiumfolie vormen 
slechts een deel van het probleem.
Natuurlijk blijven er in die verpakkingen 
veel residuen achter, die de huishoude-
lijke inzameling van het ‘gebruikelijke’ 
oudpapier alleen maar vervuilen en die 
zeker niet vrij zijn van allerlei bacteriën. 
Aan het begin van deze eeuw sprak men 
van ruim 50.000 ton drankenkartons op 
jaarbasis in Nederland die grotendeels via 
het huishoudelijk restafval in de afvalver-
brandingsinstallaties terecht kwamen en 
daar een prima calorische waarde opleve-
ren. Op bescheiden schaal werd de sepa-

rate inzameling toch uitgevoerd in een 
beperkt aantal gemeenten en via aparte 
containers bij supermarkten.

80.000 ton
Nu is dit onderwerp weer volop actueel. 
Terecht, want met spreekt vandaag al over 
ruim 80.000 ton drankverpakkingen in 
Nederland per jaar en waarschijnlijk zal 
dit kwantum in de toekomst alleen maar 
toenemen. Helaas meent men nu in de 
‘pilot drankenkartons’ een proef te moe-
ten nemen met het inzamelen van dit ma-
teriaal gelijktijdig met de huishoudelijke 
inzameling van kranten, tijdschriften, fol-
ders en kartonnen verpakkingen. De 
drankenkartons komen daardoor in één 
geval fysiek in contact met oudpapier. In 
deze pilot zijn drie gemeenten aangewe-
zen die aan het project deelnemen waar 
drankenkartons samen met oudpapier in-
gezameld worden en is ook de burger 
voorgelicht over de inzamelmethode van 
de pilot. In twee gemeenten worden de 
drankenkartons verzameld en in een ge-
perforeerde plastic zak bij het oudpapier 
gedaan en in een gemeente gaan ze zon-
der plastic zak bij het oudpapier.
Terecht dat niet alleen Papier Recycling 
Nederland (PRN), de FNOI en KVNP hier 
tegen protesteren.
Dit materiaal dient absoluut afzonderlijk 
te worden ingezameld. Nee, dan is het ini-
tiatief van de Gemeente Rotterdam sterk te 
prijzen, zij startten vanaf 1 juni van dit jaar 
een proef in de Rotterdamse wijk Omoord. 
In de deelgemeente Prins Alexander ver-
schijnen gedurende een proefperiode van 
4 maanden rode containers in het straat-
beeld, waarbij ruim 300.000 huishoudens 
zijn aangeschreven hun drankenkartons 
daarin te doen afvoeren.
Natuurlijk spreken we in alle gevallen over 
een pilot of proefperiode, maar het idee 
deze drankenkartons bij het huishoude-
lijke oudpapier te doen gaan afvoeren is 
absoluut funest. De huishoudelijke inza-
meling van oudpapier loopt in tonnage al 
enkele jaren terug en niemand zit te wach-
ten op extra vervuiling. Al bij het inzame-
len wordt het materiaal en de achtergeble-
ven inhoudsresten van zuivel, dranken en 
sappen vermengd met kranten en tijd-
schriften. Sorteren, handmatig of automa-
tisch, garandeert nooit dat al deze drank-
verpakkingen er uit genomen kunnen 
worden en ondertussen zijn de restanten 
met het schone oudpapier vervuild door 

vermenging. Bij het persen tot balen wor-
den de inhoudsresten nog verder ver-
spreid. Voor lopende banden en persen 
een slechte zaak. Het gereed product zal in 
de opslagruimten zeker veel insecten en 
ander ongedierte aantrekken, die op de 
zoete sappen en geuren afkomen. Maar 
ook de internationale papierindustrie zal 
dit gesorteerde materiaal – oudpapier zon-
der drankkartons – absoluut afkeuren en 
dit materiaal niet willen, kunnen en 
mogen inzetten. Juist in een tijd dat de 
kwaliteit van de grondstof zo belangrijk is 
en we zo vele voorbeelden hebben van de 
zogenaamde co-mingled inzamelingen in 
Engeland en Ierland, die de grondstof 
oudpapier op een geweldige wijze in de 
wereld doen degraderen, moeten wij dit in 
ons sterke recyclingland niet willen.

Separaat inzamelen en verwerken
Separate inzameling van drankenkartons 
is op zich een prima initiatief. Het doel 
om hoogwaardige materialen te recyclen, 
is alleen maar toe te juichen en reduceert 
net als de huidige separate plasticinza-
meling de huisvuilafvoer fors. Bovendien 
zullen er ongetwijfeld recyclingbedrijven 
zijn, die zich daarop zullen specialiseren 
en bereid zijn daarvoor te investeren. Op 
dit moment is ons niet bekend of produ-
centen en importeurs van drankenkar-
tons bereid zijn separate inzameling te 
accepteren en te fi nancieren. Het recy-
clen van de monostroom drankenkartons 
is technisch gezien geen probleem, mits 
de verwerking er van in separate pulpers 
en met een gescheiden proceswaterhuis-
houding plaatsvindt. ■
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Bulk Handling SyStemS (BHS) europe: volop mogelijkHeden!

BHS en NIHOT versterken elkaar
In januari van dit jaar nam het Ameri-
kaanse Bulk Handling Systems (BHS) 
het in Amsterdam gevestigde NIHOT 
Recycling Technology B.V. (Nihot) 
over. Beide ondernemingen kennen 
elkaar al geruime tijd onder meer 
omdat BHS de agent voor NIHOT in 
Noord-Amerika was. Hoe kwam de 
overname tot stand en wat zijn de ver-
wachtingen? Cees Duijn – directeur 
van NIHOT en Managing Director van 
BHS Europe – neemt er ruimschoots 
de tijd voor om mij – en u dus – bij te 
praten.

Henk Meinen

qua strategie en marketing uitstekend 
waren en prima kansen boden. Dat het 
toch zo misging heeft daar op zich niets 
mee te maken.” Hoe dan ook, NIHOT 
stond er weer alleen voor, maar beschikte 
wel over een goede orderportefeuille en 
over een sterke marktpositie. Cees: “Syn-
met vroeg mij juni 2005 directeur van 
NIHOT te worden. Toen de zaak eind 
2006 kapseisde was ik dus eigenlijk nog 
maar ruim een jaar in dienst. Maar ik had 
in dat jaar allang gezien, dat NIHOT echte 
potentie had en dat gaf ons allemaal hier 
een gerust gevoel.” Nog in 2006 diende 
zich investeerder Stibbe Management als 
koper aan. Er waren meer potentiële ko-
pers, maar Stibbe handelde snel en doel-
treffend. Al per 1 januari 2007 werd 
NIHOT door Stibbe overgenomen. 
Cees: “De overname door Stibbe is in alle 
opzichten prima geweest. Wij hebben in die 
jaren NIHOT als merk zwaar gepromoot en 
op de kaart gezet. Het ging van jaar tot jaar 
beter met NIHOT en vorig jaar boekten wij 
recordcijfers qua omzet en qua winst.” Het 
ging en gaat dus uitstekend met NIHOT en 
dat viel kennelijk ook aan de andere kant 
van de Atlantische Oceaan op……

Bulk Handeling Systems (BHS)
Het Amerikaanse BHS – gevestigd in Eu-
gene, Oregon – is sterk op het gebied van 

ontwerpen, leveren en installeren van re-
cyclingmachines- en installaties voor de 
afval en recyclingindustrie. Luchttechno-
logie – de specialiteit van NIHOT – be-
hoorde echter niet tot de kerncompeten-
ties van BHS. BHS was vooral gericht op 
screening technology, NIHOT was in de 
BHS systemen de huisleverancier van de 
luchttechnologie. Een profijtelijke sa-
menwerking voor beide partijen, waarbij 
BHS ook NIHOT-agent was voor Noord-
Amerika. Cees Duijn: “Op de Waste Expo 
2012 in Las Vegas informeerde BHS bij 
ons of ‘een strategische samenwerking’ 
mogelijk zou zijn. Dat werd het dus uit-
eindelijk niet, maar wel een overname.” 
BHS is mondiaal actief en er werken bijna 
300 medewerkers.
Naast NIHOT nam BHS ook NRT – specia-
list in optische sortering – over. Het con-
cern levert zoals dat heet: System Integra-
ted Solutions voor onder meer de afval- en 
recyclingmarkt. NIHOT blijft in dat geheel 
doen wat het nu al doet. Ook de productie 
blijft in Amsterdam plaatsvinden.

Europe here we come…..
NIHOT in Amsterdam is tevens de hoofd-
zetel van BHS Europe. Cees Duijn: “Am-
sterdam is in heel Europa bekend en heeft 
een geweldige internationale uitstraling. 
Mede daarom koos BHS voor Amsterdam 

Korte terugblik
Het bedrijf NIHOT werd in maart 1945, 68 
jaar geleden – dus in de Tweede Wereld-
oorlog – in Amsterdam opgericht door de 
familie Nihot. Decennia lang bleef de 
technisch/industriële onderneming een 
strikt familiebedrijf.
Tot zich in 2001 een koper meldde: Syn-
met. Synmet kocht in die tijd meerdere 
Nederlandse technische ondernemingen 
o.a. machinefabriek Hidding in Emmen, 
BOA Recycling Equipment in Enschede 
en later ook een bedrijf in Duitsland. Het 
werd niet het succes dat men er, naar 
aangenomen mag worden, van had ver-
wacht. “Eind november 2006 ging de Syn-
met Holding namelijk failliet en daarmee 
eindigde voor ons en voor de andere 
overgenomen bedrijven een zeer hecti-
sche periode,” aldus Cees Duijn. Hij ver-
volgt: “Ik blijf erbij dat de Synmet ideeën 
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als step-stone voor Europa. Bovenden 
ben je vanaf Schiphol binnen enkele uren 
in alle uithoeken van ons continent. Wij 
hebben grote verwachtingen voor BHS in 
ons werelddeel, daarbij zijn vooral Mid-
den Europa, de UK en Frankrijk speer-
punten. In de nieuwe(re) EU landen 
wordt nog volop verbrand en gestort. Dat 
gaat de komende jaren drastisch verande-
ren en daar liggen grote mogelijkheden 
voor ons. Vaak zullen wij daarbij met lo-
kale partners gaan samenwerken. De eer-
ste opdrachten voor BHS vanuit Kroatië 
zijn al min of meer binnen. Ik vind het 
ook persoonlijk een enorme uitdaging om 
hier succesvol voor BHS – en dus ook 
NIHOT – aan de slag te kunnen. Ander-
zijds zijn er enorme groeikansen voor 
NIHOT in Noord-Amerika. Nu al melden 

zich klanten bij BHS speciaal voor onze 
NIHOT installaties. Dus er is volop kruis-
bestuiving en wij verwachten ondanks de 
economische malaise toch zeer behoor-
lijke groeicijfers te kunnen realiseren.” We 
komen over een paar jaar eens informe-
ren hoe de zaken zich voor BHS Europe 
en NIHOT hebben ontwikkeld.

Cees Duijn
Ingenieur Cees Duijn (59) werd in Heems-
kerk geboren als elfde in een arbeidersge-
zin met twaalf kinderen. Gewoonte was 
dat de jongens naar de LTS gingen en dat 
gebeurde met Cees dus ook. Hij werd er 
machinebankwerker en volgde later de 
MTS werktuigbouw. Via zijn werkgever 
Hoogovens rondde hij met succes de 
HBO-opleiding Machine- en apparaten-

bouw af, gevold door een afgeronde Post 
HBO opleiding (PBNA) werktuigbouwkun-
dige. Na Hoogovens volgende Machinefa-
briek Cruquis en de Hollandse Beton 
Groep (HBG) als werkgever. Bij HBG 
bouwde hij als werktuigbouwkundige zijn 
eerste asfalt- en puinbrekers. Na HBG 
richtte hij zijn eigen bedrijf op: DUOS En-
gineering met 20 werknemers. Het bedrijf 
was onder meer gespecialiseerd in het 
ontwerpen en bouwen van windshifters en 
ander recyclingequipment. Totaal werden 
vijf patenten aangevraagd en verkregen. 
Een bizar zakelijk ‘avontuur’ in Beiroet Li-
banon leidde in 2001 tot de ondergang van 
DUOS. Cees kan adembenemend over de 
Beiroet-case vertellen en wie er meer over 
wil weten, moet het hem bij gelegenheid 
zeker eens vragen. Een andere wereld, met 
andere normen en waarden. Na DUOS 
werd Cees free-lancer, waarbij hij onder 
meer drie jaar directeur was van de toen-
malige Machinefabriek Stramproy, in het 
midden van Limburg. Dat bedrijf was toen 
mede eigendom van de bekende onderne-
mer Joep van de Nieuwenhuizen. Cees 
maakte de machinefabriek in drie jaar 
weer winstgevend, waarna het bedrijf 
werd verkocht aan de Aarding Groep in 
Nunspeet. En nu dus sinds 2005 directeur 
van NIHOT en sinds dit jaar General Ma-
nager BHS Europe. n

 Cees:  
In mijn bijna 30 jarige ervaring, is onze business 

nog nooit zo enerverend geweest. Het is een global 
business geworden met de garantie dat 7 miljard 

mensen 24/7 blijven consumeren en afval 
blijven produceren. “The Sky is the Limit”
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“Groene Groei”

Symposium 18 september 
op Recycling 2013
Henk Meinen

Het programma luidt als volgt:

09:00 ontvangst met koffie/thee

09.30   welkom door Ton Holtkamp, voor-
zitter FHG. Introductie van 
Job Boot, dagvoorzitter (radio 1, 
NOS Journaal)

09:45  Waar staat de sector? Door Ton van 
der Giessen, voorzitter 

  BRBS Recycling en directeur Van 
Werven Groep

10:15  Hoe krijgen we meer grondstoffen 
vrij? Voorbeelden van 

  Circulaire economie door Richard 
van Delden, executive

  Director van Wavin

10:45 Pauze

11:15  Wegruimen van belemmeringen, 
door Willem Henk Streekstra,

 VNO-NCW

11:45  Wat kan de overheid hiermee? 
Door Roel Bol, Ministerie van

 Economische Zaken

12:15 Afsluiting door Ton Holtkamp

12:30  Einde symposium: toegang tot de 
beurs (beurs geopend 

 vanaf 13.00 uur

U kunt zich aanmelden via:  
http://registration.brbs.nl/groenegroei
Informatie BRBS-Recycling Telefoon: 
0418-684878 mail: info@brbs.nl
De Evenementenhal is gevestigd in  
Gorinchem, Franklinweg 2.
U bent hartelijk welkom! n

D
e complete titel van het sym-
posium luidt: “Groene groei: 
recycling als schakel in het 
sluiten van kringlopen.” Het 
symposium wordt gehouden 

op woensdag 18 september in de Evene-
mentenhal in Gorinchem, waar in die pe-
riode de vierde editie van de recycling-
beurs plaatsvindt: Recycling 2013.
De organisatie is in handen van BRBS Re-
cycling (Branchevereniging Breken en Sor-
teren) en de FHG (Federatie Herwinning 
Grondstoffen) in samenwerking met Recy-
cling Magazine Benelux van Eisma Indu-
strial Media. Evenals bij het zeer succes-
volle symposium in 2012 is de organisatie 
er ook nu weer in geslaagd een bijzonder 
boeiend programma te componeren. 

Aan de deelname zijn geen kosten verbon-
den.
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Branchevereniging maakt zich sterk met keurmerk

Kringloop leeft als nooit te voren
De kringloopbranche is een serieuze business. Binnenkort wordt zelfs het eerste keurmerk aan een lid van Branchever-
eniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN) uitgereikt. Het is nog steeds hip om kringloopwinkels af te struinen maar 
de organisaties moeten alle ondernemerszeilen bijzetten om te overleven. Mede omdat loonkostensubsidies teruglopen 
vanwege bezuinigingen bij gemeentes.

Christien nuboer

gaat, door het teruglopen van loonkos-
tensubsidies. Leonie Reinders, directeur 
BKN: “Wij zien wel dat de meeste kring-
loopwinkels die veel aandacht aan de re-
tail besteden, het goed doen en ook ar-
beidsplekken kunnen blijven creëren. Ze 
trekken ook een breder publiek, het is 
tenslotte geen taboe meer om tweede-
hands spullen te kopen. Het is zelfs hip.”

Kringloop Centrum Eemnes 
Gerard Luchtenberg van Kringloop Cen-
trum Eemnes legt uit dat zijn kringloop 

nog niet zo lang lid is van BKN en dat een 
van de eisen voor lidmaatschap het keur-
merk is. “Ik was niet zo vertrouwd met 
kwaliteitsmanagement en zag er niet di-
rect de noodzaak van in. De BKN had een 
tijdspad uitgezet waarin aan de voor-
waarden moest worden voldaan. Ik heb 
me daar streng aan gehouden en bleek 
vervolgens tot mijn verbazing de eerste te 
zijn die ge-audit ging worden. Dat heeft 
mij nu de status van eerste, goedgekeurd 
kringloopbedrijf opgeleverd.”
Gaande het proces ging Luchtenberg de 
waarde van het keurmerk waarderen. “Ex-
tern kunnen we ons nu goed profileren 
ten opzichte van de winkels zonder keur-
merk. Intern hebben we de procedures 
nu goed op orde en dat verbetert de effi-
ciency. Zo zijn wij bezig met milieu en 
mensen en dat kun je de kopende klant 
laten zien met het keurmerk.”
Kringloop Centrum Eemnes zit in een ge-
meentepand. De gemeente heeft inmid-

H
et is al weer bijna twee jaar 
geleden dat we aandacht be-
steedden aan de kringloop-
winkel. Nu na zo’n drie jaar 
voorbereiding wordt op 23 

augustus a.s. het eerste keurmerk uitge-
reikt aan een kringloopbedrijf in Eemnes 
en stromen de aanvragen van andere 
leden om ook mee te doen binnen (zie 
kader). 
BKN zag haar ledental groeien de afgelo-
pen jaren. Hoewel ook een aantal winkels 
het heel moeilijk heeft, soms zelfs failliet 

 
De branche van kringloopbedrijven is voortdurend in ontwikkeling. Stake-
holders verwachten een steeds hogere kwaliteit van diensten en producten. 
Daarnaast worden de eisen vanuit de markt ook steeds strenger. Thema’s als 
ketengerichtheid, ofwel samenwerking in de keten worden belangrijker en 
dat vraagt om innovatief vermogen bij de aangesloten kringloopbedrijven 
en BKN. Het idee voor de ontwikkeling van een keurmerk voor de kringloop-
bedrijven ontstond medio 2010 vanuit de bij BKN aangesloten leden. De vol-
gende vraagstelling stond daarbij centraal: ‘Hoe kunnen wij ons onderschei-
den van andere aanbieders in de markt van tweedehands goederen?’
Ter verificatie zijn de eerste uitgangspunten voor een keurmerk getoetst bij 
diverse stakeholders zoals gemeenten (VNG), afvalbedrijven (Nvrd), re-inte-
gratiebedrijven en SW-bedrijven (Cedris). In feite zijn alle stakeholders van 
mening dat de kwaliteit van de kringloopbedrijven omhoog kan en moet. 
Dit om een meer stevige positie in te nemen in de keten en een positiever 
imago te bewerkstelligen. Het hebben van een keurmerk is niet alleen voor 
de individuele leden van de BKN belangrijk, maar is ook van belang voor de 
BKN als gesprekspartner bij de belangenbehartiging.
De belangrijkste doelstelling van het keurmerk: Professionaliseren en bor-
gen van de kwaliteit van de dienstverlening, realiseren van vertrouwen in de 
markt en bevorderen van het onderscheidend vermogen ten opzichte van 
kringloopbedrijven zonder keurmerk.
Bij leden worden audits/controles gehouden om vast te stellen of zij (blij-
ven) voldoen aan de uitgangspunten van het keurmerk. Op haar beurt 
wordt de Keurmerkeigenaar (i.c. BKN) door Lloyd’s Register extern geaudit.

Keurmerk Kringloopbedrijven®
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dels het ‘paradepaardje’ (inclusief de we-
reldwinkel waar ze het pand mee delen) 
op een zichtlocatie aan de rand van het 
dorp ontdekt en ondersteunt een grote 
verbouwing. Luchtenberg: “We zitten met 
de winkel nu al in een nieuw gedeelte van 
het pand en blijven gedurende de verbou-
wing open. Het oude stuk wordt na de 
bouwvak duurzaam verbouwd met zon-
nepanelen en allerlei andere energiezui-
nige voorzieningen. De burgemeester is 
maar wat trots op ons als een van de eer-
ste, duurzame bedrijven in zijn gemeente 
en dan ook nog met het Keurmerk Kring-
loopbedrijven®.”  

Structureren en uitrollen
Luchtenberg vervolgt: “Maar naar binnen 
toe, richting medewerkers biedt het keur-
merk echt goede handvatten. Je kunt alles 
veel beter structureren. Natuurlijk had ik al 
van alles op papier maar nu is het vindbaar, 
kan ik het op een simpele manier en op pa-
pier uitleggen en het is makkelijk uit te brei-
den en uit te rollen naar alle afdelingen. ”
Er werken zo’n 10 betaalde krachten en 
35-40 vrijwilligers op een locatie in Eemnes.
Naast de uniforme manier van werken is 
Luchtenberg enthousiast over de duide-
lijkheid die de kwaliteitsverbetering te-
weeg brengt. “Veel medewerkers van 

kringloopbedrijven blinken niet uit in ef-
fectieve communicatie en hebben moeite 
zichzelf te structureren. Door hun deze 
structuur te bieden, zijn ze beter in staat 
hun werkzaamheden op een goede ma-
nier uit te voeren. Een en ander heeft 
daarnaast een positieve invloed op de 
sfeer. Eigenlijk constateer ik telkens weer 
‘Waarom deden we dat niet eerder zo’. Ik 
was ooit zelf vrachtwagenchauffeur en 
probeerde de chauffeur er hier van te 
overtuigen hoe nuttig het is voorzichtig 
met je materieel om te gaan en het goed 
te onderhouden. Hij begreep het nooit 

totdat ik hem nu dwing met standaard-
formulieren van allerlei punten na te 
lopen, denk aan de toeter, de verlichting 
en of de papieren in de auto compleet 
zijn. Hij komt nu zelf naar mij toe om te 
vragen of hij de vrachtwagen niet weer 
eens moet wassen.”
Luchtenberg heeft er heel veel tijd in zit-
ten. “Natuurlijk moest de eerste poging 
om het op papier te krijgen nog twintig 
keer over. Toen ik het nog aan een kwali-
teitsdeskundige voorlegde, vond zij ook 
nog wat. Maar het was allemaal de moeite 
zeker waard.” n

 
BKN heeft een mantelovereenkomst met Wecycle waardoor leden een con-
tainer van Wecycle op hun terrein kunnen krijgen met dezelfde vergoeding 
die gemeenten ontvangen voor al het wit- en bruingoed. Wecycle is ook 
sponsor van de Nationale Kringloopdag (NKD) die op 5 oktober a.s. weer 
wordt gehouden. Die NKD heeft als doelstelling de BKN-leden in het zon-
netje te zetten en de BKN te profileren als een professionele branche met 
sociale doelstellingen. Het thema dit jaar is ‘de helden van de kringloop’. 
Reinders: “Primair zijn de helden de medewerkers van de winkels maar se-
cundair natuurlijk ook de kopers en brengers van de tweedehands spullen.”
www.kringloopdag.nl

Nationale Kringloopdag

Zo komt Kringloop Centrum Eemnes er binnenkort uit te zien. De ramen zijn allemaal zonnepanelen, ze weren de zon maar vangend e warmte op
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Stora EnSo LangErbruggE:

Veilig, efficiënt, duurzaam 
en competitief
De kop boven een artikel behoort aan een aantal journalistieke spelregels te voldoen. Dat geeft ook meteen een beper-
king. Want natuurlijk moet hier ook eigenlijk het woord ‘hergebruik’ nog worden toegevoegd, maar dat haalt de flow uit 
de kop. Feit is het wel: Stora Enso in Langebrugge produceert haar nieuwe papier uitsluitend op basis van gebruikt papier. 
En dat mag je best recycling in optima forma noemen. 

Henk Meinen

deel van bijna 10%. In een fraaie presen-
tatie profileert het concern zich als ‘een 
wereldwijde vernieuwer van de papier-, 
biomaterialen-, houtproducten- en ver-
pakkingsindustrie.’ Innovatieve oplossin-
gen staan daarbij hoog in het vaandel. Zo 
heeft het concern in Uruguay een bos-
bouwplantage gesticht van ca. 200.000 

hectare. De helft daarvan wordt ingezet 
voor de productie van papier, de andere 
helft wordt beheerd als natuurgebied. 
Ook in China is bij een pulpfabriek een 
eigen plantage aangelegd. In Brazilië be-
staat al enkele jaren een soortgelijk pro-
ject; snelgroeiend hout – eucalyptus – 
voor de productie van pulp voor verpak-
kingsmaterialen en bosbeheer ten gunste 

van het regenwoud. ‘Wees goed voor de 
wereld, dan is de wereld ook goed voor u’, 
is de achterliggende gedachte. 

Langerbrugge
Stora Enso Langebrugge is gesitueerd in 
het havengebied van Gent. Een locatie 
met excellente verbindingen. Bij het be-

drijf werken circa 380 mensen en men 
produceert er kranten- en tijdschriften-
papier. Zoals gezegd draait de gehele pro-
ductie – ongeveer 555.000 ton nieuw pa-
pier per jaar – op de grondstof oudpapier. 
Marc Dockx – Manager, Sourcing PfR & 
Bio-energy – schetst het belang van die 
grondstof voor het bedrijf: “Wij gebruiken 
uitsluitend gesorteerd oudpapier voor 

Stora Enso
Stora Enso in Langerbrugge (België) be-
hoort tot het Zweeds/Finse concern Stora 
Enso. Dat concern produceerde vorig jaar 
ruim 12 miljoen ton papier en karton en 
behaalde in dat jaar een omzet van 10,8 
miljard euro. Bij Stora Enso werken mo-
menteel zo’n 28.000 mensen, in circa 35 
landen. Het concern is actief op vier 
werkterreinen te weten: Printing and Rea-
ding, Biomaterials, Renewable Packaging 
en Building and Living. Bij de laatst ge-
noemde activiteit komt de oorsprong van 
bosbouw en houtverwerking weer duide-
lijk in beeld. In de mondiale top 15 van 
producenten van papier en karton neemt 
Stora Enso momenteel de vijfde plaats in. 
Die vijfde plaats is goed voor een markt-
aandeel van 2,6% in de wereldwijde pro-
ductie van papier en karton. Dat geeft ook 
direct al aan, dat hier sprake is van een 
enorm verdeelde markt, waarbij de groot-
ste speler nog geen 5% marktaandeel 
bezit. Binnen Europa is Stora Enso echter 
de grootste producent met een marktaan-

Marc Dockx:  
“Via VLAR beschikken wij over een 

belangrijke hoeveelheid eigen oudpapier.”
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onze productie, zo’n 700.000 ton per jaar. 
Van onze totale kosten maakt oudpapier 
bijna 50% uit. De prijzen zijn daarbij voor 
oudpapier in België en Nederland de 
hoogste in Europa. Een deel van dat oud-
papier stroomt binnen via papiersorteer-
bedrijf VLAR, waar wij meerderheidsaan-
deelhouder van zijn. In 2014 zal de VLAR, 
die nu ook nog een site heeft in Tisselt, 
enkel nog op de Langerbrugge site opere-
ren. Jaarlijks zal in Langerbrugge vanaf 
dan 440.000 ton oud papier gesorteerd 
worden. Het overige benodigde oudpa-
pier kopen wij op de markt. Die verhou-
ding tussen eigen oudpapier en de in-
koop is prima zo. Wij streven niet naar 
een groter eigen aandeel daarin. Van al 
het ingezamelde Belgische oudpapier 
komt nu 80% naar ons toe.” Het in 1932 
opgerichte bedrijf heeft een stormachtige 
ontwikkeling doorgemaakt. Wie nu het 
bedrijfsterrein oprijdt waant zich min of 
meer in een kleine stad. Twee gigantische 
eigen energiecentrales benadrukken dat 
beeld. De centrales zijn goed voor 100% 
van de stoombehoefte en 65% van de 
elektriciteitsbehoefte van het bedrijf. Voor 
de energieopwekking wordt afvalhout, 
biobrandstof en slib uit de eigen ontink-
tings- en waterzuiveringsinstallatie inge-
zet. “Niets gaat hier verloren,” aldus 
Dockx, “zelfs de assen uit de energiecen-
trales vinden een nuttige bestemming in 
de cementindustrie en in de wegen-
bouw.” Ook veiligheid is een topic van de 
eerste orde. Borden op het terrein tonen 
iedereen de resultaten van dit scherpe 
veiligheidsbeleid. Twee machinelijnen 
verzorgen de productie, waarbij de News-
Lijn met zijn 10,4 meter brede krantenpa-
piermachine absoluut indrukwekkend is. 
De machine produceert 2.000 meter stan-
daard newsprint per minuut met een 
snelheid van 120 kilometer per uur. Per 
jaar levert deze ultra moderne gigant 
400.000 ton krantenpapier af. Dockx: “Wij 
hebben hier in Langerbrugge de meest ef-
ficiënte papierfabriek ter wereld.” 

Krimpende markt
De markt voor kranten- en tijdschriften-
papier in Europa daalt. Volgens Marc 
Dockx zal het totale volume van deze pa-
piersoorten over vijf jaar ca. 30% lager uit-
komen. De invloed van digitale media 
doet zich gelden. CEO Chris De Hollan-
der: “Wij blijven streven naar kwaliteits-
volle eindproducten tegen een aanvaard-

bare prijs. Verdergaande efficiëntie is 
daarvoor ook noodzakelijk. Als concern 
bezitten wij veel sterke troeven – ook in fi-
nancieel opzicht – en kunnen wij the sur-
vival of the fittest aan. Ik zeg wel eens: 
voor de allerlaatste Europese krant wordt 
hier in Langerbrugge het papier gemaakt. 
De markt kent een overcapaciteit, waar-
door verkoopprijzen van nieuw geprodu-
ceerd papier sterk onder druk staan, mede 
veroorzaakt door goedkope leveranciers/
fabricanten. Deze ‘cowboys’ rekenen geen 
afschrijving op hun machines. Dat kan 
niet goed gaan, want die machines moe-
ten toch een keer worden vervangen. Best 
kans dat ze dan uit de markt stappen en 
de klanten zonder de gecontracteerde le-
veringen achterlaten. Zo willen wij abso-
luut niet werken. Wij gaan uit van vaak 
langdurige relaties, waarbij zowel leveran-
cier als opdrachtgever zich keurig aan de 
gemaakte afspraken houden. Alleen dan 
kan van een jarenlange vruchtbare sa-
menwerking sprake zijn. Maar ook bij ad-
hoc klanten gelden de principes van eer-
lijk en correct zakendoen.”

Kansen in karton
Stora Enso gaat zich meer richten op de 
groeimarkten van verpakkingskarton. 
Dockx: “De kartonmarkt beweegt naar 
steeds lichtere en sterke soorten. De 
dozen van sportmerk Nike waren bijvoor-
beeld tien jaar geleden nog 500 gram, 
thans is dat 190 gram. Licht en sterk kar-

ton is de toekomst. Bestaande kartonpro-
ducenten kunnen technisch gezien moei-
lijk naar deze lichtere kwaliteiten over-
schakelen. In de nieuwe Stora Enso 
fabrieken kunnen wij die gewenste soor-
ten efficiënt en effectief produceren.” 

Pleidooi voor kwaliteit
Chris De Hollander is heel helder, zelfs fel 
als het gaat om de kwaliteit van oudpa-
pier en gelijke kansen. De Hollander: “Je 
mag mij hier best letterlijk quoten: som-
mige bedrijven die rommel en bedroe-
vende kwaliteiten oudpapier naar het 
Verre Oosten hebben gestuurd zijn onver-

antwoord en zwaar concurrentieverval-
send bezig geweest. De Nederlandse 
overheid heeft deze ‘duistere wereld’ veel 
te weinig gecontroleerd en heeft zich een 
slap handhaver getoond, tot voor kort. De 
goede reputatie van Nederland – maar 
ook van andere Europese landen – is in 
Azië ernstig geschaad. En de goede lijden 
weer eens onder de kwade. Ik vergelijk 
het wel eens met een oude koelkast. Hoe 
kom je daar het goedkoopste van af? Pre-
cies, dumpen op een of ander ver weg 
Afrikaans strand. Willen we dat? Nee, 
toch? Maar die dingen gebeuren wel in 
een ontwikkelde samenleving als de onze. 
Opsporen, aanpakken en bestraffen van 
de zondaars gebeurt helaas nog te weinig. 
Wat de oudpapiermarkt betreft hoop ik 
dat er na de grote ophef over mistoestan-
den en het opruimen daarvan, een level 

playing field ontstaat met eerlijke concur-
rentieverhoudingen, waarin die knoeiers 
geen kans meer hebben.” Tenslotte De 
Hollander over internationale verwach-
tingen: “Ik voorzie een revival voor 
Noord-Amerika. Zuid-Amerika en Afrika 
zijn interessante continenten, ook door 
de grote hoeveelheden grondstoffen. 
China zal proberen expansie naar andere 
werelddelen te realiseren. Qua papierpro-
ductie heeft dat land vrijwel alles zelf 
nodig. De inzameling van oudpapier zal 
er verder doorgroeien. China heeft im-
mers amper virginmateriaal vanwege ge-
ringe bebossing.” n

Chris De Hollander:  
“Knoeiers opsporen, hard aanpakken en zorgen voor 

eerlijke en gelijke concurrentieverhoudingen!”

Chris De Hollander
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RogeR Loop van stuuRgRoep pvC- en KetenbeheeR: 

‘Record hoeveelheid PVC recycled’ 
“In 2012 is een record hoeveelheid PVC gerecycled: 362.000 ton in heel Europa.” Dat meldt Roger Loop, secretaris van de 
stuurgroep PVC- en Ketenbeheer. Dat is het Nederlands platform voor de PVC producerende en PVC verwerkende indu-
strie. Loop meldt dat er toch nog veel werk aan de winkel is. Naar schatting wordt van de PVC hoofdstromen nog altijd 
ruim de helft van het PVC-afval gestort of verbrand. 

Jelle VaartJes

langrijker werd om letterlijk en figuurlijk 
de energie die in het product was gestopt 
te behouden. Als we spreken over de cir-
culaire economie, dan spreken we over 
verstandig omgaan met grondstoffen. Je 
ziet ook dat recycling daar de kern van 
vormt, zij het dat er ook nog enkele an-
dere doelstellingen zijn. Recycling is voor 
PVC van wezenlijk belang.” 
VinylPlus monitort dat. “Ja, eigenlijk 
overal in Europa waar er PVC inzamelsys-
temen zijn, wordt die informatie verza-
meld en centraal bij VinylPlus aangele-
verd. Vinylplus communiceert dat één 
keer per jaar in zogenoemde progress re-
ports. Het progress report 2013 is eind 
april verschenen en geeft informatie over 
wat er in 2012 bereikt is. Het is goed om 
per jaar te laten zien wat je aan het doen 
bent. Het is ook van belang om te laten 
zien of je op schema ligt voor wat betreft 
doelstellingen die onder Vinylplus voor 
2020 zijn afgesproken. Daarnaast wordt 
er ook op nationaal niveau gemonitord. 
Dat leidt geen eigen leven omdat die re-
sultaten worden opgeteld bij de Europese 
systemen. De belangrijkste PVC inzamel-
systemen in Nederland zijn het Buizen 
Inzamel Systeem (BIS) van BureauLeiding 
en het raamprofielen inzamelsysteem van 
de vereniging VKG (Vereniging Kunststof 
Gevel Elementen).“ 

Record 
Er is dus een record hoeveelheid ingeza-
meld. “Het is 362 000 ton in heel Europa. 
Dat is heel veel. Zeker als je bedenkt dat 
men rond het jaar 2000 eigenlijk is begon-
nen met een vrijwillig commitment voor 
de Europese industrie. Er waren toen  ge-
fragmenteerd enkele Europese initiatie-
ven, onder andere in Nederland. Neder-
land liep daar behoorlijk in voorop, bij-
voorbeeld met  het Nederlandse buizen 

inzamelsysteem, dat al sinds 1992 ope-
reert, terwijl er  in de rest van Europa 
nauwelijks PVC apart werd ingezameld. 
Ondanks  die 360.000 ton nu, hebben we 
nog een belangrijke weg te gaan. De doel-
stelling in 2020 is namelijk 800.000 ton. 

Hoeveel procent? 
Van die 360.000 ton, hoeveel procent is 
dat van de totale hoeveelheid PVC die in 
de markt is afgezet? “Dat is eigenlijk geen 
goede benadering”, zegt Loop. “De bulk 
aan PVC-producten zijn langcyclische 
producten, waarvan de belangrijkste ei-
genlijk wel de raamkozijnen en de buizen 
zijn. Die hebben levensduren van 50 tot 
100 jaar en in het geval van buizen soms 
nog langer dan honderd jaar. Dat bete-
kent dat wat je nu in de markt zet, moge-
lijk pas over twee/drie generaties  pas 
weer in de afvalstroom komt. Dus die link 
kun je niet leggen.” 
Hij bevestigt dat soms PVC nog wel wordt 
verbrand of gestort. “Ja, ik heb daar geen 
cijfers van, maar het gebeurt wel, zelfs be-

L
oop functioneert binnen de 
stuurgroep PVC- en Ketenbe-
heer als aanspreekpunt voor het 
bestuur en voor derden die vra-
gen hebben over PVC. Daarbij 

heeft hij contact met betrokkenen in de 
keten zoals overheden en andere in-
dustrieën om ervoor te zorgen dat er 
goede en actuele informatie over PVC be-
schikbaar is. “Doel is om te reageren op 
maatschappelijke ontwikkelingen,” aldus 
Loop. “Het platform brengt kennis en 
kunde bij elkaar om de industrie en an-
dere stakeholders en belanghebbenden te 
benaderen met de juiste kennis over PVC 
en omgekeerd. Het is met name een ken-
nis- en contactplatform.” Hij erkent dat 
eigenlijk alles wat zich op dat vlak af-
speelt, ontwikkelingen, research en pro-
jecten, Europees is georganiseerd. “De 
leden van het platform zijn ofwel recht-
streeks of via de moederbedrijven ook al-
lemaal verbonden aan Europese vereni-
gingen. De meest bekende is VinylPlus. 
Voor een deel nemen we het beleid over 
en dragen we dat uit in Nederland.” 

Recycling 
Onderdeel is de kennis over recycling. 
Hoe belangrijk is recycling? “Het is, kort 
gezegd, van wezenlijk belang,” aldus 
Loop. “Er zijn verschillende argumenten 
voor, die grappig genoeg soms in de loop 
van de tijd qua belang wijzigen. Door het 
sluiten van de keten kregen we grip op de 
materiaalstroom. Zo is het eind jaren 
tachtig/begin jaren negentig begonnen. 
En dat was toen van belang omdat er ge-
constateerd was dat als je PVC liet mee-
gaan in de reguliere afvalstroom, het 
slechts verbrand of gestort kon worden. 
Dan was je het kwijt en bij verbranding 
kon het ook nog milieuschade tot gevolg 
hebben. Gaandeweg zien we dat het be- Roger Loop
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‘Record hoeveelheid PVC recycled’ 

hoorlijk veel. Als je bijvoorbeeld de situa-
tie in Nederland bekijkt, dan is het storten 
van PVC verboden. Overigens als onder-
deel van een wijdere regeling dat materia-
len met een nuttige toepassing niet ge-
stort mogen worden.” 
”Als je bijvoorbeeld een gebouw sloopt, 
dan  levert dat qua gewicht vooral zand 
en steenachtige materialen op. Eigenlijk 
moeten kunststoffen dan apart worden 
afgevoerd, maar vaak worden ze in het 
bouw en sloopafval vermengd en gestort. 
Doordat je enkele gewichtsprocenten 
ander materiaal in het bouw- en sloopaf-
val mag opnemen, is de verleiding vaak 
groot om voor kleinere stromen geen 
aparte ontdoening op te zetten. Op de-
zelfde manier zie je ook dat allerlei rest-
producten naar de verbrandingsoven 
gaan. Door overcapaciteit zijn de tarieven 
bij AVI’s zo laag dat aparte afvoerstromen 
daar qua kosten niet tegenop kunnen. 
Dat is spijtig, want de infrastructuur om 
in te zamelen, en die is er, die is operatio-
neel. Er wordt ook veel aan gedaan om 
dat onder de aandacht te brengen. Er is 
een goede samenwerking met de over-
heid, maar de dagelijkse praktijk is ge-
woon wat weerbarstiger.” 
Hoeveel procent wordt nu gerecycled en 
hoeveel procent wordt gestort of ver-
brand? Dat hangt een beetje van de toe-
passingen af, maar we gaan er vanuit dat 
voor de langcyclische toepassingen zoals 
kozijnen en buizen er toch wel meer dan 
de helft wordt gerecycled en dat de rest 
voor het merendeel nog verbrand wordt 
en een deel gestort. Het zijn echter geen 
harde cijfers omdat het heel moeilijk is 
om dat boven water te krijgen.” 

Werk aan de winkel 
Dus er is toch nog wel wat werk aan de 
winkel? Loop: “Ja, absoluut. We werken 

ook heel nauw samen met wat nu heet 
Rijkswaterstaat leefomgeving. Tot 1 janu-
ari van dit jaar was dat Agentschap.NL. 
Dat laatste bestaat nog steeds, maar het 
‘milieu-deel’ is naar Rijkswaterstaat over-
gegaan als onderdeel van het ministerie 
van I&M.  PVC is namelijk een prioritaire 
stroom die valt onder het landelijke afval 
preventieplan. Samen met de overheid 
werken we aan het bekendmaken van de 
systemen en het verder verbeteren van de 
toegang tot de bestaande PVC inzamel in-
frastructuur.” 
De stuurgroep wil ook duidelijk zijn wat 
betreft de criteria duurzaam inkopen. 
Loop: “We proberen duidelijk te maken 
dat deze PVC stromen apart ontdaan 
moeten worden. Dat doen we door rucht-
baarheid te geven aan de inzamelsyste-
men, bijvoorbeeld door  te wijzen op de 
voorwaarden duurzaam inkopen. We pro-
beren op te nemen dat PVC afval apart 
ontdaan moet worden en proberen zo de 
volumes omhoog te krijgen. Het is enorm 
moeilijk om te monitoren of het je lukt 
om de lekstromen dicht te krijgen. Maar 
je kunt wel kijken of de inzamelstromen 
groeien. Daarvan kun je zeggen dat over 
de afgelopen jaren in de economische cri-
sis de afname op hoofdstromen PVC afval  
beduidend minder is dan de afname van 
het bouwvolume. Dat betekent dat de 
stroom ingezameld PVC verhoudingsge-
wijs groeit.” 
Het is dus een relatieve groei. “Het is lo-
gisch dat als er minder gebouwd wordt, er 
minder bouw- en sloopafval is. Maar de 
teruggang die we zien is enkele procen-
ten, terwijl de teruggang van de bouw het 
dubbele in procenten is geweest.  Deze 
relatieve groei  motiveert ons om daar-
mee door te gaan.” 
“Wat ik wil benadrukken is  een oproep 
aan de ontdoener om vooral gebruik te 

maken van de mogelijkheden die er zijn. 
We zullen met zijn allen een bijdrage 
moeten leveren en de industrie doet dat 
door zich open te stellen voor PVC-afval, 
en dat ook weer toe te passen in nieuwe 
producten, zoals 3-laags buizen met recy-
claat en raamkozijnen met een kern van 
recyclaat. We willen van push naar pull. 
Het moet niet zo zijn dat de afvalberg 
groeit, maar dat echt behoefte ontstaat 
aan producten waar hergebruikt PVC   
recyclaat  in zit, zodat men aan die afval-
stromen gaat trekken. En daarnaast wordt 
ook hard gewerkt aan het steeds schoner 
krijgen van het nieuwe product:  uitfase-
ring van zware metalen is daarvan een 
belangrijk voorbeeld.” 

Wetgeving 
Loop zegt tot slot dat inzet van de wetge-
ver nodig is, omdat op dit moment het 
inzamelen wordt bedreigd door de wet-
geving rond chemische stoffen (REACH). 
Het is logisch dat stoffen die nu verboden 
zijn of worden uitgefaseerd, ooit in het 
product zijn gestopt. Als een product dan 
een levensduur van 50 tot 100 jaar heeft, 
dan komt dat weer vrij na een lange peri-
ode waarin de regelgeving kan zijn gewij-
zigd. “Wij als industrie moeten kunnen 
garanderen dat die stoffen geen gevaar 
opleveren. Als dat zo is, dan moeten we 
ze onder voorwaarden kunnen blijven 
toepassen en moet er niet heel rigide ge-
zegd worden (niet alleen voor PVC) dat 
dit niet mogelijk is. Daarmee wordt op 
Europees niveau  inzameling en herge-
bruik van materialen ondermijnd. Dat is 
een grote uitdaging waar we nu voor 
staan.” n 

Meer informatie over de stuurgroep pvC & Ketenbeheer 
is te vinden op www.pvcinfo.nl, en over vinylplus op 
www.vinylplus.eu.
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FAMILIEBEDRIJF FORONEX MAAKT NIEUWE START

Hout, hout en nog eens hout

Foronex speelt een leidende rol in de wereld van duurzame houtverwerking met onder andere het ophalen en verwerken 
van alle vormen van houtrestproducten. Het bedrijf gevestigd in het Belgische Wielsbeke brengt meer dan vijftig produc-
ten op de markt in België, Frankrijk, Duitsland en Nederland. Met meer dan veertig jaar ervaring, op- en overslagcapaci-
teit en een eigen grote logistieke tak kunnen meer dan vijfhonderd klanten dagelijks bediend worden.

TEKST: JOOP WILSCHUT – JWPRODUCTIES
BEELD: FORONEX, WIELSBEKE

takken, schors, boomstronken en wortel-
hout, alle hout dat al bij de kap van 
bomen vrijkomt. In ons jargon noemen 
we dit houtrestproducten van de eerste 
verwerking.” 
“Daarnaast halen we onze grondstoffen 
voor nieuwe producten uit materiaal van 
de tweede verwerking. Dat komt van 
houtverwerkingsbedrijven die het origi-
nele, gekapte hout verder verwerken. 
Timmerfabrieken, schaverijen, plaatfabri-
kanten en zelfs meubelmakerijen. Het 
gaat hierbij niet alleen om zaagafval, 
schaafselkrullen, zaagsel en schuurstof, 
maar ook bij voorbeeld over breukmateri-
aal en schors van bomen die ze zelf inge-
kocht hebben. En tenslotte is er nog het 

hout uit de recyclingbedrijven.”
De leveranciers van Foronex zijn te vin-
den in alle Europese landen. Het bedrijf 
neemt voor deze leveranciers de volledige 
zorg uit handen, waar het gaat om ver-
werking en verhandeling van restproduc-
ten. Ze doet dat door opslagmiddelen te 
plaatsen en silo’s leeg te zuigen of te 
transporteren. Het bedrijf heeft hiervoor 
een groot en uitgebreid arsenaal aan lo-
gistieke middelen. Dat omvat 50 auto’s en 
zo’n 1000 stuks containers, blaascontai-
ners, walkingfl oors, zuigwagens, open 
containers en zelfs bomenwagens. Fo-
ronex werkt volgens het full-service con-
cept, zoals Jan Robert van Veen het 
noemt.

W
at wij doen is in één zin 
samen te vatten: we za-
melen houtafval in en ver-
werken dat tot nieuwe 
producten,” begint Jan 

Robert van Veen, directeur van Foronex 
het gesprek. “Maar daar steekt veel meer 
achter dan je vanuit die ene zin zou ver-
moeden. Om te beginnen; wat versta je 
onder houtafval of houtrestproducten, 
zoals we het noemen? En waar halen we 
het vandaan?”

Grondstofi nzameling
“Laten we beginnen bij gekapte bomen. 
Dan hebben we het over zaagafval, zaag-
sel en schuursel, maar ook over de losse 

“

Pallets hout klaar voor transport

Voorraadloods zaagsel Aanvoer houtvezel Blaasinstallatie houtkrullen
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Nieuwe producten
“Van al deze houtrestproducten maken 
we circa vijftig nieuwe producten,” gaat 
hij verder. “Deze basisproducten zijn te 
bewerken, te mengen of te verpakken 
naar wens van de klant. We leveren dan 
ook geen standaardproducten; voor ons 
is iedere klant en daardoor ieder product 
speciaal.”
Momenteel vindt Foronex haar klanten in 
de energiesector en biomassa producen-
ten, de agrarische sector, de houtverwer-
kende industrie en de bouw, de chemi-
sche en voedingsmiddelenindustrie, 
maar ook min of meer particuliere onder-
nemingen als maneges en rijksinstellin-
gen als zwembaden.
Voor al deze sectoren fabriceert het be-
drijf grond- of brandstoffen en eindpro-
ducten. Zo levert men aan diverse bedrij-
ven en sectoren biomassabrandstof voor 
opwekking van productie-energie. En 
produceert en levert men onder andere 
aan de agrarische industrie allerlei zaag-
sel- en krullenvarianten voor animalbed-
ding. Dat kan in opgezakte vorm of in 
bulk; net wat men wil. Daarnaast zijn er 
grondstoffen voor substraten, compost 
en dergelijke en gaat er ook zaagsel naar 
palingrokerijen, paddestoelkwekerijen en 
de voedingsmiddelenindustrie voor filtra-
tie. Voor de papierindustrie zijn er speci-
ale chips uit geselecteerd hout, die als 
grondstof dienen om via verpulping tot 
papier te worden omgevormd.

Pellets
Van Veen ziet voor Foronex een grote toe-
komst weggelegd in de productie van 

energiepellets. Momenteel levert het be-
drijf al wel pellets, die door derden uit 
zaagsel worden geperst, maar deze pellets 
worden hoofdzakelijk gebruikt als katten-
bakkorrels, voor animalbedding en in ge-
ringe mate als brandstof voor pelletka-
chels.
“Bij de afzet van energiepellets denk ik 
vooral aan huishoudens, zwembaden, 
ziekenhuizen, universiteiten en de agrari-
sche industrie. Maar op termijn ook aan 
de grote energiecentrales. Binnen niet al 
te lange tijd krijgen we te maken met een 
tekort aan primaire grondstoffen. Het 
downcyclen van hout had in mijn vorige 
werkgebieden al mijn aandacht en ik zie 
daar kansen liggen voor Foronex.”
“Er is wereldwijd veel concurrentie in 
deze markt, vooral vanuit Oost Europa, 

Canada en de USA. Maar als we de pro-
ducten via EN Plus (de European Pellet 
Council) certificeren, kunnen we ons on-
derscheiden in de markt. Vandaar dat er 
nu een onderzoek loopt naar reststoffen 
voor verbranding. De houtsoorten die je 
als basis voor deze pellets gebruikt, zijn 
doorslaggevend. Het hout uit de eerste 
verwerking is het meest zuiver, die uit de 
tweede is al wat minder. Het is dus een 
kwestie van de juiste verhouding vinden, 
want die is bepalend voor deze toepas-
sing, voor de prijs en voor het eventuele 
succes van deze stap. Ik ben er erg opti-
mistisch over. Het zou voor Foronex in 
omzet een aanzienlijke verbreding zijn. 
Hoewel we met de 500 tot 600 duizend ton 
houtrestproducten die we nu jaarlijks ver-
werken niet ontevreden mogen zijn.” n

 
Foronex is in 1967 opgericht door de familie Forcez, Vandenabeele en Hol-
voet. Het bedrijf heeft een sterke groei doorgemaakt in de jaren 1984 tot 
1999 onder leiding van Joos Wemel en Pierre Vandenabeele. In 2008 is Fo-
ronex verkocht aan Shanks België met het idee de ingezette groei uit te bou-
wen. In de afgelopen periode heeft Shanks een strategische heroriëntatie 
gedaan, waarbij ze terug gaan naar de corebusiness. Daarmee werd ruimte 
gecreëerd om het bedrijf per 1 juni 2013 terug te brengen in oude handen. 
Onder de leiding van de oud eigenaren Joos Wemel en Pierre Vandenabeele, 
Jean Luc Hooghe en Dominique Hooghe van Profillin uit België en Jan Ro-
bert van Veen en Roel van Veen van Environmental Consultancy Group uit 
Nederland gaat Fonorex verder op de oude weg maar gelijktijdig een nieuwe 
toekomst tegemoet als handelsbedrijf.

Een stukje geschiedenis

Pellets geperst van zaagsel Inpakmachine balen zaagsel
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BVOR-Demodagen 
met veel regen…..

D
e tweejaarlijkse BVOR-Demo-
dagen werden dit jaar op 19 en 
20 juni gehouden in Maastricht. 
Op het terrein van Attero in 
Maastricht om precies te zijn. 

Altijd een evenement om naar uit te kijken 
en een evenement dat veel geïnteresseer-
den uit de professionele doelgroep trekt.
Helaas waren de weergoden het evene-
ment dit jaar niet zo goed gestemd. Vooral 

20 juni viel de regen soms met bakken uit 
de Limburgse hemel. Jammer, want alles 
was als altijd prima georganiseerd. Toch 
kwamen er uiteindelijk nog een behoor-
lijk aantal mensen de diverse machines 
bezichtigen. Want er stond wel het een en 
ander van diverse leveranciers en van di-
verse merken. Ook in de tent en het schip 
aan de kade was het soms behoorlijk vol. 
Tijdens de demo-rondes volgden ook in 

Henk Meinen

de stromende regen velen de rondleiding. 
Dat loonde zich ook wel, want er werd 
weer indrukwekkend gedemonstreerd 
met zware machines voor wie het knak-
ken en shredden van een boom soms kin-
derspel lijkt. Over twee jaar weer BVOR-
demodagen, met hopelijk een beter ge-
stemde Pluvius! 
De foto’s geven een beeld vaan de demo-
dagen in Maastricht. n
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O
p 20 en 21 juni demon-
streerde de Duitse fabrikant 
Hammel diverse machines in 
Breda. Dat gebeurde bij Stol-
werk Metalen en bij Verhoe-

ven (houtverwerking). Bij Stolwerk kon-
den bezoekers onder meer de volgens 
Hammel grootste mobiele voorbreker ter 
wereld aan het werk zien, de Hammel VB 
1500DK. Daarachter de mobiele Ham-
mermolen HEM1250DK – met 1500 PK – 

gevolgd door scheidingssystemen, zoals 
de MMA 1400E en de MWA1000E. De 
grootste Hammel is daarbij in staat om 
complete karkassen van autowrakken te 
consumeren. Een imposant gezicht om 
zo’n wrak in de ‘red giant’ te zien verdwij-
nen. Veel grof geweld en veel paarden-
krachten, die ter plekke hun kracht en 
vermogen toonden. Ook bij de houtver-
werking liet Hammel zien niet voor een 
kleintje vervaard te zijn. 

materieel

Hammel demo’s op 
locatie in Breda

Bij Verhoeven een demonstratie van 
onder meer de Hammel VB850DK en de 
Hammel VB750DK. Achter een van die 
voorbrekers was een naverkleiner van het 
type NZS1000D en een grote trommelzeef 
HZ52 opgesteld. 
Beide dagen waren goed bezocht en gaven 
een goed beeld van wat deze Duitse fabri-
kant kan leveren. Importeur voor Neder-
land is Europe Recycling in Stegeren. 
Meer info: www.europe-rec.com n
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Grote uitbreidinG bij renes in barendrecht

Organische recycling 
in optima forma
In mei 2009 nam Renes Rotterdam een nieuw bedrijf voor de verwerking van AGF (aardappelen, groeten en fruit) produc-
ten in gebruik. In uw lijfblad RMB las u daar destijds al over. Dit speciale recyclingbedrijf groeide in enkele jaren uit zijn 
jasje. Erik en Willem Renes namen op tijd de juiste maatregelen en konden naast het bestaande bedrijf een nieuwe hal 
bouwen. Reden genoeg natuurlijk om eens snel een kijkje te gaan nemen.

Wim Grift

ook voor de stalen binten en wanden. Nu 
zijn de muren van de nieuwe hal com-
pleet met materiaal glad afgewerkt. De 
goot, want die loopt opnieuw door de ge-
hele hal, heeft een gehard kunststof roos-
ter. En de vloer in de nieuwe bedrijfshal 
heeft een gladde kunststof coating. Het te 
verwerken groenten en fruit wordt nu di-
rect in een enorme ondergrondse ruimte 
gestort.
Haaks daarop wordt via twee schroeven 
aan een as het materiaal naar de al be-
staande hal getransporteerd en zo naar 
de bestaande verwerking. Daardoor kon 
de productiecapaciteit fors worden uitge-
breid. De nieuwe hal wordt dus als het 
ware de opslaghal voor de aangeleverde 
producten, terwijl er
achterin deze hal grote silo’s van zo’n 
40.000 liter staan om het te vergisten ma-
teriaal tijdelijk op te slaan.

Mavitec.
Dit bedrijf ontwerpt systemen voor de 
scheiding van organische reststromen en 
heeft al in een eerder stadium met de 
mannen van Renes meegedacht. Bob 
Schoenmaker (zoon van Jan Schoenma-
ker, Van den Born Delft) en directeur 
Maco van Heumen hebben nu opnieuw 
hun steentje bijgedragen. Zeg maar gerust 
steen, want Mavitec levert tal van machi-
nes, banden et cetera om de verwerking 
nog verder te kunnen stroomlijnen.
Zo staat er een machine waar plastic-
doosjes met een gesloten deksel met als 
inhoud bijvoorbeeld druiven keurig wor-
den doorgezaagd. De druiven vallen op 
een lopende band, de deksel en het 

doosje op een andere band en zo worden 
beide residuen simpel, schoon en sepa-
raat verwerkt. Een waar lust voor het re-
cyclingoog. Alle andere producten, of het 
nu om plastic trays, plastic bandjes, kar-
tonnen doosjes of pallets gaat, vinden een 
weg in een volgende bestemming. Uiter-
aard gaat het organische restproduct naar 
de bio-vergisting en ook daar is men blij 
met de werkwijze van Renes.

De toekomst.
Het bedrijf is weer helemaal up to date 
want met twee laaddocks en een 70 tons 
weegbrug moet je toch uit de voeten kun-
nen. De klanten kunnen daardoor weer 
optimaal worden bediend. Dit bedrijf is 
een bijzonder voorbeeld van innovatief 
denken en handelen in de recyclingbran-
che en in deze lastige tijden is dat toch 
wel heel bijzonder! Zonde van al die me-
loenen, mango’s, kiwi’s, ananassen en 
sperziebonen uit Nepal zult u denken, 
maar van alles wordt weer een prima 
bruikbare grondstof gemaakt. n

I
n Barendrecht is een aparte afslag 
naar The Greenery en op dit enorme 
bedrijfsterrein hebben zich veel aan-
verwante bedrijven gevestigd, die 
actief zijn in het importeren van 

(exotisch) fruit en groenten. Daarnaast 
zijn er een aantal bedrijven die zich bezig 
houden met de productie van allerlei sap-
pen en extracten. Eigenlijk een uniek be-
drijfsterrein in Nederland. Het was des-
tijds een enorm voordeel dat Renes daar 
een stuk grond kon kopen voor de ver-
werking van alle overtollige over-de-da-
tum producten.

Het bedrijf groeide in korte tijd snel uit 
haar jasje en het aanbod van de te ver-
werken groenten en fruit producten nam 
zo snel toe, dat ondanks de economische 
situatie in ons land toch aan nieuwbouw 
gedacht moest worden. De snelle service 
die Renes zijn klanten weet te bieden is 
daar zeker debet aan, want als je een pal-
let of 20 ananassen af wilt voeren, dan wil 
je ze liever vandaag dan morgen kwijt en 
daar weten de boys van Renes goed op in 
te spelen.

Nieuwbouw.
Eind juli 2013 werd de nieuwe hal van 
1100 m2 opgeleverd en de mannen van 
Renes hebben duidelijk de afgelopen 
jaren veel ervaring opgedaan. De sappen 
van fruit en groenten hebben hun sporen 
achtergelaten, ondanks dat men alles re-
gelmatig met de hoge drukreiniger 
schoonmaakt is het gegalvaniseerde roos-
ter in de goot van de oude bedrijfshal be-
hoorlijk aangevreten en dat geldt zeker 
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De Kleine Kringloop ontvangt bezoeKers uit alle lagen van De bevolKing

Alles hergebruiken
“Ik had ruimte en ik had spullen dus waarom er niet wat mee doen”, zo omschrijft Joop Sars (70), Doetinchems onderne-
mer zijn situatie van anderhalf jaar geleden. Joop is als oud-antiekhandelaar betrokken bij allerlei ondernemersactivitei-
ten in zijn woonplaats. Toen een van de huurders in een pand van hem stopte, de Stichting Jongeren opvang Doetinchem, 
kwam van het een het ander en ontstond ‘De Kleine Kringloop.’

Christien nuboer

vaas, een schitterend exemplaar maar 
doordat er een scherfje af is, notabene aan 
de achterkant wil niemand hem hebben.”
Echt afdingen heeft Sars het niet zo op. 

J
oop Sars had contact met jon-
gerenwerkers en met de plaat-
selijke mbo-opleiding van het 
Graafschap College. Dus het 
personeelsbestand van zijn 

Kleine Kringloop was al gauw gevonden.
Sars: “We werken hier met allemaal vrij-
willigers als stagiaires van het Graafschap 
College, overigens wel die met een zoge-
naamd ‘rugzakje’ dus waarbij de begelei-
ding iets intensiever is. Maar ook met an-
dere mensen die ergens anders minder 
makkelijk aan een baan komen en 1:1 be-
geleiding nodig hebben. Dat laatste doe 
ik samen met mijn partner en een ander 
bestuurslid van de hiervoor opgerichte 
Stichting. Heel intensief en gezien mijn 
leeftijd zou ik zelf binnenkort best een 
stapje terug willen doen.”
Dat laatste is eigenlijk ook weer een te-
genstelling want Joop zit nog vol plannen. 
“We halen hier aangeboden apparatuur 
helemaal uit elkaar. Dat zou ik nog graag 
wat uitgebreider zien maar nu al hebben 
we contacten met de papierfabriek hier-
achter en vervolgen ook kabels, stekkers 
en printplaten nadat apparaten en ge-
bruikt materiaal hier op een tafel zijn ge-
demonteerd, als monostromen hun weg.”

Schatgraven
Doetinchem telt zo’n zes kringloopbedrij-
ven. Allemaal min of meer met een speci-
alisatie van gereedschap tot oud linnen-
goed. Sars: “Het ‘winkelend publiek’ is ook 
heel divers. Van schatgravers die hopen 
echt iets te vinden tot handelaren die iets 
willen opknappen en doorverkopen. Wij 
krijgen hier van alles aangeboden maar 
kopen ook hele boedels op. Nou heb ik 
door mijn antiekachtergrond wel enige 
verstand van zaken en herken ik echte 
‘schatten.’ Maar soms zien andere dat 
weer heel anders. Kijk maar naar deze 

 
Bovenstaand voorbeeld van een ondernemend mens werpt de vraag op 
hoe de kringloopbedrijvenbranche in Nederland is georganiseerd. Leonie 
Reinders van BKN reageert desgevraagd: “In principe kan iedereen een 
kringloopwinkel beginnen, het is geen beschermd begrip. Niet iedereen kan 
overigens lid worden van de BKN (Branchevereniging Kringloopbedrijven 
Nederland). Daar zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. De be-
langrijkste zijn producthergebruik en arbeidsplekken bieden aan mensen 
met een achterstand tot de arbeidsmarkt.”

Branchevereniging 
Kringloopbedrijven Nederland

Joop Sars bij de vaas waarvan een stukje aan de achterkant ontbreekt en waar dus geen emplooi 
voor is

“We hebben al heel scherp geprijsd en 
soms ben ik blij om van iets af te zijn, 
maar als mensen echt 50 procent gaan af-
dingen, dan haak ik af hoor.” n
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Sorteermachine op baSiS van elektromechaniSch bediende flipperS

Metall-Kicker alternatief voor 
sortering met persluchtnozzles
Sorteren – het uit elkaar trekken van materiaalstromen in zuiverder fracties – wordt steeds belangrijker. Grotere afvalbe-
handelaars zien kennelijk ook brood in sortering, net als de specifieker georiënteerde metaalbedrijven die geshredderd 
(auto)schroot verwerken. De achtergrond is, dat men zuiverder fracties wil leveren, aangezien een zuiverder fractie een 
hogere prijs oplevert. Handmatige verwerking is niet lonend en een efficiënte en energiezuinig werkende machine is de 
oplossing.

Wil Wijnands

transportband is een detectiesysteem 
aangebracht en aan het eind van de band 
is, in plaats van een balk met perslucht-
nozzles, een balk met kickers (flippers) 
aangebracht die de gedetecteerde materi-
alen uit de materiaalstroom tikken.
Voor een goede en efficiënte uitwerping 
van de gewenste deeltjes mag de stroom 
niet compact zijn en dus goed verdeeld 
zijn over de band. Bij materiaal op een 
bultje is niet meer duidelijk wat voor ma-
teriaal er ligt. Het uit elkaar trekken van 
het materiaal wordt gerealiseerd door 
toepassing van de trilvuller die het mate-
riaal loswoelt en beetje bij beetje op de 
transportband deponeert. Door de hoge 
snelheid van de band ¬– 3,5 m per se-
conde – komen de deeltjes als vanzelf los 

van elkaar te liggen, zodat de metaaldeel-
tjes onafhankelijk van de rest aan het eind 
van de band kunnen worden weggetikt. 

Kickers
In plaats van persluchtnozzles worden 
elektromechanisch bediende flippers toe-
gepast. De detectie van de metalen ge-
beurt met een inductief werkende, meer-
kanalige sensorbalk waarmee deeltjes van 
1 mm kunnen worden gedetecteerd. Via 
de besturing worden de flippers op het 
juiste moment aangestuurd voor de slag-
beweging. Standaard zijn ze 32 mm 
breed, vervaardigd van een polyamide 
kunststof en aan het eind voorzien van 
een roestvast stalen plaatje om slijtage 
van het kunststof ter plekke tegen te gaan.

B
ekend zijn de sorteermachines 
die met behulp van perslucht 
de gewenste deeltjes weg-
schieten vanuit de aange-
voerde materiaalstroom naar 

een bunker of afvoereenheid voor het ge-
sorteerde materiaal, terwijl de rest van de 
materiaalstroom wordt opgevangen en 
eventueel verder wordt verwerkt. Deze 
met persluchtnozzles werkende machi-
nes zijn wel efficiënt, maar zijn niet zo 
energiezuinig vanwege het hoge pers-
luchtverbruik. Daarbij komt het regelma-
tige onderhoud aan het persluchtsysteem 
en compressor. En afhankelijk van het te 
sorteren materiaal – bijvoorbeeld een 
stroom met veel draadstukjes uit auto-
schroot – kan de nauwkeurigheid te wen-
sen overlaten. Een persluchtstroom om 
een elektroderaadje weg te schieten kan 
er ook wel eens wat naast zitten, waar-
door het draadje wel verdraait, maar niet 
uit de afvalstroom gaat. Daarbij komt dat 
in veel materiaalstromen stof voorkomt, 
dat met de perslucht ook nog eens wordt 
opgewerveld. Bij een te hoge concentratie 
stof betekent dat een extra investering in 
een stofafzuigsysteem.

Metall-Kicker
De oplossing voor de genoemde proble-
men lijkt de Metall-Kicker van het Duitse 
Alrec-Tec, in Nederland vertegenwoor-
digd door TSKN in Kollum. De machine is 
op dezelfde manier opgebouwd als zijn 
op perslucht georiënteerde concurrenten. 
Hij bestaat uit een vibrotrog of trilvuller 
die het materiaal op een snellopende 
transportband deponeert. Onder de Vooraanzicht van de balk met flippers
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De beweging van de fl ippers wordt gerea-
liseerd met een spoel en een permanent 
magneet. De beweging kan in twee stap-
pen worden uitgevoerd – naar buiten be-
wegen en vervolgens de snelle tik – zodat 
het juiste deel(tje) altijd wordt weggetikt. 
De kunststof fl ipper is met kogellagers ge-
lagerd voor een zo laag mogelijke wrij-
ving; de rest van de aandrijving is onder-
gebracht in een stofdicht huis en de ge-
hele eenheid behoeft geen onderhoud. Bij 
storing of defect kan een eenheid eenvou-
dig en snel worden gewisseld.

Toepassingen
In de naam van de machine zit al ver-
werkt, dat hij geschikt is voor het uitsorte-
ren van metaal uit een stroom divers ma-
teriaal. Die stroom kan variëren van lichte 
tot zware shredderfracties, elektronica-
schroot, puin uit sloop, compost, ver-
brandingsslak, verontreinigd kunststofaf-
val en andere stromen waar metaal in kan 
zitten. Als met inductie een metaal kan 
worden gemeten, kan het door de ma-
chine worden uitgetikt. Dat varieert dan 
van standaard staal en ijzer tot koper, 
messing, brons, maar ook roestvast 304 of 
316 staal. Een en ander houdt in, dat ook 
elektradraad (met koper) en motoren met 
koperen ankerwikkelingen worden gede-
tecteerd en uitgetikt. De minimum afme-
ting van een deeltje dat kan worden ge-
meten is 1 mm; maar ook grote(re) delen, 
tot enkele kilo’s gewicht, kunnen worden 
gemeten en met de fl ippers uitgeworpen. 
Bij een deel van meerdere kilo’s zal dit 
veelal een aantal sensoren overlappen, 
wat tot gevolg heeft dat evenzoveel fl ip-

pers het deel de benodigde tik geven. Een 
fl ipper hoeft het deel ook niet te dragen, 
maar uitsluitend een tik te geven om de 
baan van het deel te veranderen waar-
door dit over het scheidingsschot vliegt. 
Overigens is dit scheidingsschot beweeg-
baar, waardoor een instelling mogelijk is 
om het af te scheiden materiaal in de 
juiste bak op te vangen.
De machine is leverbaar in bandgrootten 
van 400 mm tot 2000 mm. Eventueel kan 
het systeem worden aangevuld met 
een kleurencamera voor het 
sorteren van bijvoorbeeld 
koper, messing of brons, en 
voor kunststoffen.

Lage operationele kosten
De variabele bedrijfskosten van 
de machine blijven beperkt tot 
elektrische stroom, waarvan de 
trommelmotor van de transport-
band de grootste verbruiker is. 
Dure persluchtopwekking met een 
compressor is niet meer nodig en 
ook het onderhoud aan compressor 
en persluchtsysteem vervalt. De ma-
chine kent nauwelijks slijtende 
delen. Het enige slijtdeel is het 
roestvast stalen plaatje aan het 
uiteinde van de fl ipper, dat soms 
moet worden vervangen. De ma-
chine is uiterst eenvoudig gehou-
den en de operationele kosten blij-
ven daardoor laag. ■

informatie:
Wie de werking van de machine wenst te zien voor ver-
schillende materiaalstromen kan terecht op Youtube.

voor elektroschroot: 
http://www.youtube.com/watch?v=GxXiqm_drv4
voor ebS (secundaire brandstoffen): 
http://www.youtube.com/watch?v=Shtm6tpn_vk
voor verbrandingsslak: 
http://www.youtube.com/watch?v=tcUol822emw
nederlandse vertegenwoordiger tSkn: www.tskn.nl
producent alrec-tec Gmbh: www.alrec-tec.de

Metall-Kicker met rechts de trilgoot, midden de snelle transportband en links het sorteermechanisme met opvangbakken

De machine is leverbaar in bandgrootten 
van 400 mm tot 2000 mm. Eventueel kan 
het systeem worden aangevuld met 

ook het onderhoud aan compressor 
en persluchtsysteem vervalt. De ma-

Wie de werking van de machine wenst te zien voor ver-
Detailopname van een elektromechanische 
flipper, bediend met een spoel en permanent 
magneet
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Peter Daalder met zijn vrouw Kati in de nieuwe fabriek. Helaas ontbreekt dochter Caroline (9), 
naamgever aan het bedrijf, op de foto omdat ze op dat moment bij haar grootouders in Roemenië 
logeerde

Caroda biedt totaalConCept van inzamelen, sorteren tot verwerken

Energiezuinig regranuleren 
tot hoogwaardige grondstof
“Eigenlijk kwam er van alles samen,” vertelt Peter Daalder, directeur/eigenaar van Daly Plastics en Caroda in Zutphen. 
“Wij wilden niet meer voor zo’n groot deel afhankelijk zijn van export, een machinefabrikant vroeg ons mee te werken 
aan een pilot en steeds meer vroegen afnemers om een zuivere grondstof.” Dus start nu in september, na een aantal test-
maanden de polymeer recovery lijn. Met het droog reinigen kiest Daalder bewust voor een duurzaam procedé en een 
nichemarkt.

Christien nuboer

very. Dikwandige plastic producten lenen 
zich minder voor dit proces omdat de 
kwaliteit dan naar beneden gaat. Maar de 
monostromen folies komen rechtstreeks 
van fabrikanten maar ook vanuit de hier 
naast gelegen sorteerlijn van Daly Plas-
tics. Daar hebben we dan al hout en an-
dere grove verontreiniging eruit gehaald. 
Door water toe te voegen, zou je het al-
leen maar meer versmeren. Denk aan 
modder op je blouse. Afwassen met water 
geeft extra ellende terwijl als je het op 
laten drogen je het zand er zo uitklopt. 
Dat gebeurt in ons proces op vergelijk-

bare wijze.”
Zoals Peter Daalder al aangeeft begint Ca-
roda met Lpde omdat daar een goede pro-
ductstroom van wordt verwacht. “Uitein-
delijk gaan we naar verwachting 15.000 
ton/jaar verwerken. PP en PET houden we 
voor de toekomst nog even in beraad.” 
  
Het proces
Inmiddels is de eerste lijn van 1500 kg/
uur uitgebreid getest en gaat die binnen-
kort 24/5 draaien. Zaterdag is schoon-
maak- en reparatiedag.
Een man gooit het plastic op de opvoer-

S
inds 1985 sorteert en bewerkt 
Daly Plastics in Zutphen van 
allerlei kunststoffen. Peter 
Daalder: “50 Procent van onze 
plastics ging naar buiten Eu-

ropa. Maar we kregen steeds meer het ge-
voel dat we het dichter bij huis moesten 
zoeken. Los daarvan lopen veel van onze 
afnemers tegen de vergunningenproble-
matiek op. Het product dat we met Daly 
Plastics afleveren, geldt nog steeds als 
afval en daar horen specifieke vergunnin-
gen bij. En die hebben wij natuurlijk wel 
in huis. Dus kregen we steeds meer vra-
gen naar een nog een stap verder bewerkt 
product. We hebben inmiddels een paar 
mooie afnamecontracten kunnen afslui-
ten en er was een machinefabrikant die 
een droog-reinigingsproces had uitge-
dacht en met ons wilde uitwerken. Dat 
sprak ons wel aan. Want waarom een 
droog product nat maken om te reinigen 
alvorens te verwerken om het daarna 
weer met veel kosten te drogen voordat 
het naar de klant kan. We maken nu een 
grote energieslag.”

Droog reinigen
Daly Plastics neemt alle soorten plastics 
in en sorteert en clustert ze. Peter Daal-
der: “Dat varieert van plastic afkomstig 
van industrieën tot van consumenten, 
maar dan ook dat laatste in monostro-
men. De mediumvervuilde fractie, denk 
aan krimphoezen vanuit de steen- en 
glasindustrie, granulaatzakken en bij-
voorbeeld gebruikte flessen en de etiket-
ten van de PET-flessen kunnen wij goed 
verwerken bij Caroda BV Polymeer Reco-
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band richting Lindner shredder. De 
daarna 50 mm grote stukjes gaan naar 
een droger. Twee schuiven verdelen de 
batches die richting reinigingtrommel 
gaan. Het vuil wordt er met centrifugaal-
kracht uitgeslingerd en gaat met buizen 
langs het plafond naar twee containers 
onder een jetfilter die zo naar buiten zijn 
te rijden. Dit betreft vooral zand. De plas-
tic fractie gaat verder naar de volgende 
droogstap en uiteindelijk langs een zeef 
waar de laatste verontreiniging wordt ver-
wijderd. Er staan in totaal vier tanks, twee 
per machine. Eerst gaat het geshredderde 
materiaal naar tank 1 om het te drogen 
dan zuigt hij het over naar tank 2 om het 
te reinigen.
Met koelwater worden de aandrijvingen 
en het granuleerwater, waarin het granu-
laat wordt afgekoeld, gekoeld. Verder 
word alles verplaatst met lucht ook het 
vochtige materiaal.
Als het dan tot 16 mm is vermalen gaat 
het de extruder in waar het laatste vuil er 
met een smeltzuiver filter er word uitge-
haald om het vervolgens tot kunststof in 
korrels te vormen.
Daalder: “Na het op de band gooien ge-
beurt alles automatisch. Een keer per 
week schoonmaken en een keer per 
maand het smeltfilter vervangen volstaat.”
Bij het extruderen is gekozen voor een 
dubbele schroefextruder. Daalder: “Nor-
maal gesproken gebruik je die voor com-
pounderen. Maar om kwalitatief zo hoog 
mogelijk te eindigen, hebben we gekozen 
voor een dubbelschroef extruder die pa-

rallel loopt, en dus ook niet als gebruike-
lijk tegen elkaar in, draaien. Een duur 
proces maar daartegenover zo klantspeci-
fiek dat we voor de output ook weer een 
betere vergoeding krijgen.”
Er zijn nog wat kinderziektes zoals de 
pompen voor het waterkoelsysteem die 
niet helemaal op de goede capaciteit zijn 
berekend. Maar dat wordt zo spoedig mo-
gelijk opgelost. Daalder: “Zodra dit sys-
teem volcontinu draait, gaan we de 
tweede lijn installeren en schuiven we 
langzaam aan richting de gewenste pro-
ductie van 15.000 ton per jaar.” 
Dan wordt ook de 2200 m2 grote hal nog 

herschikt maar heeft de machinefabri-
kant zijn gepatenteerde lijn in zijn geheel 
uitgebreid kunnen testen. n

 
Caroda komt van de naam van dochter Caroline Daalder. Het bedrijf werkt 
met vaste contracten maar ook in loonwerk waarbij het plastic wordt op-
gewerkt en teruggebracht naar de leverancier. Afnemers bevinden zich 
in West-Europa en een beetje in Oost-Europa. Dat laatste omdat een be-
staande klant daar een productiehal heeft. In tegenstelling tot een aantal 
jaren geleden exporteert Daly Plastics veel minder naar Azië. Daalder: “Wij 
zagen midden 2000 al dat het exporttij zich ging keren. Omdat op de export 
dook, voelden Europese verwerkers zich in de steek gelaten. Dat resulteerde 
in een tekort aan materiaal en dat de afnemers zitten te springen om grond-
stof en ons nu ondersteunen.”
Ruimte genoeg op het terrein van Daly dus werd er een nieuwe hal neerge-
zet. Daarin zit nu Caroda BV Polymeer Recovery. Dat bedrijf is gespeciali-
seerd in lichte kleuren waardoor afnemers in de rij staan, dat kun je nou 
eenmaal makkelijker toevoegen om zakken lichter te kleuren, zoals de huis-
houdelijke inzamelzakken voor plastic.

Bedrijf:

Het begin punt van de lijn waar het plastic wordt ingevoerd

Aan het eind van de lijn staat de extruder en 
komen de kunststof korrel er uit
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preventie

voorbeschouwing

Onderwerpen in het 
eerstvolgende nummer van RMB:
Henk Meinen

Henk Meinen

machines. Mooie documentatie voor wie 
overweegt zo’n machine aan te schaffen of 
er om andere redenen in geïnteresseerd is. 
Voor en nadelen, mogelijkheden en even-
tuele beperkingen komen aan de orde.

Henry Vernooy & Zoon B.V.
Het bedrijf van Henry (Harry) Vernooy in 
Tilburg is al vele jaren een begrip in de we-
reld van textielrecycling en textielherge-
bruik. Innovatief en met veel vakmanschap 
wordt het bedrijf door het huidige manage-
mentteam geleid. In september bestaat het 
bedrijf 85 jaar, mede daarom een uitge-
breide reportage in RMB nummer 6.

Ludgate Environmental Fund (LEF)
Dit fonds investeert in recyclingbedrijven 
en in duurzame energie in Noordwest-

temperatuur en maakt daarbij onder-
scheidt tussen bekende en onbekende ob-
jecten. Het systeem geeft een waarschu-
wing of slaat direct alarm, afhankelijk van 
wat wordt geconstateerd. Dus een zeer 
snelle detectie, waarbij de camera overi-
gens beeld blijft geven ook bij rookont-
wikkeling. De detectie kan live op een 
beeldscherm gevolgd worden, op de be-
drijfslocatie of zelfs vanaf uw huislocatie.
Beelden zijn te wisselen van infrarood 
naar visueel beeld en die beelden worden 
opgeslagen voor analyse achteraf. Het sy-
steem kan ook direct de blusinrichting 

Nabeschouwing Recycling 2013
Vanzelfsprekend in het oktobernummer 
van RMB een uitgebreide nabeschouwing 
van de beurs Recycling 2013. Highlights, 
symposium, impressies, meningen van 
bezoekers en standhouders, cijfers en na-
tuurlijk veel foto’s. Beelden van herken-
ning voor wie de beurs bezocht en een in-
druk voor wie er niet was. Maar nogmaals 
om echt alles mee te maken moet je er 
wel gewoon zelf zijn!

Mobiele metaalshredders
Een bijzondere machine die aan populari-
teit lijkt te winnen, de mobiele me-
taalshredder. Handig in te zetten op loca-
tie, maar ook handig verplaatsbaar op de 
eigen werf. In RMB nummer 6 uitgebreid 
aandacht voor diverse leveranciers en hun 

O
rglmeister introduceert naar 
eigen zeggen een geheel 
nieuwe techniek om voortij-
dig brandhaarden op te spo-
ren. “Interactieve brandpre-

ventie,” noemt importeur BLW Visser uit 
Enschede dat. Het systeem wordt geleverd 
onder de merknaam: PYROsmart®.  Deze 
PYROsmart® scant binnen- en buitenop-
slagplaatsen en detecteert de kleinste po-
tentiële vuurhaarden. Het bereik van de 
scanner is te vergelijken met het menselijk 
blikveld en zelfs verder. De PYROsmart® 
scant het hele bereik op veranderende 

Europa. Het gaat veelal om investeringen 
ter grootte van vijf tot tien miljoen euro 
per bedrijf. In het vierde kwartaal is de 
lancering van een tweede fonds gepland 
met een omvang van 125 tot 200 miljoen. 
Onze ter zake uitstekend ingevoerde cor-
respondent bezorgt RMB de primeur voor 
de Benelux. n

activeren en de sturing van de bluskanon-
nen overnemen. De PYROsmart®wordt al 
veel ingezet bij afvalbunkers opslag van 
recyclingmateriaal, papier, banden, hout, 
chemicaliën en brandbare bulkgoederen.
Info: www.blwvisser.nl n

Branddetector speurt zelf 
continue vuurhaarden op
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Overal waar gewogen wordt kan 
Precia Molen als adviseur en als leverancier 
worden ingezet. Als ‘all-in’ dienstverlener 
profi leert Precia Molen zich door de klant te ontzorgen. 
De werkwĳ ze en mogelĳ kheden rond ‘het wegen’ worden vanaf 
budgetplanning tot en met oplevering en certifi cering, samen 
met de klant gerealiseerd. met de klant gerealiseerd. 
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Het wordt druk in de arena van de producenten-
verantwoordelijkheid nu meer schakels in de pro-
ductcyclus een plaats claimen bij de vormgeving en 
invulling van het materiaalketenbeheer. Kennelijk 
verwachten nogal wat partijen ‘booming business’ op 
de interessante markt van de secundaire grondstof-
fen. De Raamovereenkomst Verpakkingen leerde al 
eerder dat producenten en importeurs hun verant-
woordelijkheid waar willen maken, ook al kostte het 
overleg met de VNG hen tijd en moeite. De materi-
aalorganisaties, denk aan glas, papier, metalen en 
kunststoffen, kijken intussen met scheve ogen naar 
de verpakkingskoepels van producenten en impor-
teurs die een integrale aanpak voor alle materialen 
verkiezen. Zij mikken daarbij vooral op landelijke 
organisaties zoals Nedvang in Nederland en Fostplus 
in België. De klassieke afvalverwerkers en recycling-
bedrijven hebben zo hun eigen bedenkingen bij de 
monopoliepositie van de koepelorganisaties, die 
veelal via wettelijke regelingen een alleenvertonings-
recht hebben bedongen. Bij het loket van het ke-
tenbeheer melden zich waarschijnlijk ook de lagere 
overheden, nu de VNG voor de gemeenten de rol van 
lokale grondstoffenregisseur bepleit. Het waarom en 
hoe van deze bijzondere, niet voor de hand liggende 
rol blijft nog even verborgen. Tot aan de bijeenkom-
sten die de VNG in september 2013 belegt om met 
de gemeenten een concepttransitieagenda voor de 
overgang naar een circulaire economie te bespreken. 
In de Raamovereenkomst Verpakkingen is vastgelegd 
dat gemeenten naast inzameling ook sortering en 
vermarkting van het kunststofafval ter hand mogen 
nemen. Niet uitgesloten is dat andere materialen 
zoals glas, papier en metalen volgen. Zolang het con-
cept, dat opgesteld wordt door de transitiekenners 
van Drift (Erasmus Universiteit Rotterdam) nog niet 
bekend is, blijft het gissen naar de wijze waarop de 

gemeenten hun rol gaan invullen. Worden zij de re-
gisseur die andere spelers op hun plaats zet maar zelf 
onzichtbaar blijft? Of zien zij zichzelf als makelaar die 
een ‘fee’ overhoudt aan zijn diensten? Worden zij een 
echte marktpartij die risico’s niet schuwt maar wel 
hoopt winst te kunnen maken? Of laten zij, alle opties 
overwegende, de producentenverantwoordelijkheid 
toch maar daar waar de term op wijst: bij de produ-
centen? De ene vraag roept de andere op: hebben de 
gemeenten voldoende kennis 
in huis om de regierol op zich 
te nemen? Zullen gemeenten 
samenwerkingsverbanden aan-
gaan, ook onderling, om kennis 
te delen en risico’s te spreiden? 
Gaan zij bronscheiding eensge-
zind bevorderen of laten zij de 
scheiding in en verwerking tot 
secundaire grondstoffen over 
aan private ondernemingen 
die op een jarenlange ervaring 
kunnen bogen? De recyclingsector is ongetwijfeld be-
nieuwd naar het antwoord op deze en andere vragen. 
Het wachten is op de transitie-agenda van de VNG 
en op het resultaat van de boeiende bijeenkomsten. 
Vast staat wel dat uitwerking en implementatie van 
de producentenverantwoordelijkheid meer hoofd-
brekens kost dan aanvankelijk werd verwacht. Mate-
riaalketenbeheer blijft in meer opzichten een pittige 
opgave, vooral wanneer de belangen van de schakels 
uiteenlopen. Gemeente: schakelbeheerder of schat-
bewaarder in de circulaire keten van grondstoffen 
naar producten en omgekeerd: een niet op voorhand 
duivels dilemma in het speelveld van private en pu-
blieke belangen.

Dr. Ad Lansink

Gemeente: schakelbeheerder of schatbewaarder?

@
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Marktanalyse schroot

Eindelijk uit het dal
Sinds de vorige editie van RMB, met als afsluitdatum 31 mei, is de situatie op de staal- en schrootmarkt sterk verbeterd. 
Na maanden van malaise waren er gaandeweg juli eindelijk weer de eerste tekenen dat de vraag naar staal begon op te 
leven. Eerst in Amerika, maar enkele weken later tekende zich ook in Europa een voorzichtig herstel af en begonnen de 
prijzen van staal en schroot uit hun diepe dalen te kruipen.

AfsluitdAtum: 15 Augustus 2013

Productiebeperkingen bleven tot nu toe 
achter bij de teruggevallen vraag en door 
de hogere prijzen groeit de kans dat deze 
weer voorbarig worden opgeschroefd. 
Het gevaar van prijscorrecties blijft dus 
op de loer liggen.

Schroot mee omhoog
De hogere staalprijzen creëerden ook 
ruimte voor een prijsherstel op de 
schrootmarkt, temeer daar het aanbod 
van schroot relatief krap is geworden 
door de lagere economische activiteit en 
de gedaalde prijsniveaus van de afgelo-
pen maanden. Aanvankelijk zakten de 
schrootprijzen in juni nog weer met zo’n 
$10 per ton, maar daarna zorgde de posi-
tieve kentering op de staalmarkt ook hier 
voor een opleving. Amerika ging hier 
eveneens voorop, met de stijgende vraag 
naar schroot op de binnenlandse markt 
als katalysator. In Europa duurde het tot 
diep in juli voordat het prijsherstel zich 
begon af te tekenen, onder positieve im-
pulsen vanuit Turkije.
De Turken blijven cruciaal voor de Euro-
pese schrootmarkt. Dat de prijzen in Eu-
ropa in mei en juni dieper door het dal 
gingen dan elders had in belangrijke mate 
te maken met het feit dat de Turkse 
schrootimporten in mei met maar liefst 
30 procent terugliepen ten opzichte van 
de voorgaande maand. Maar zoals gezegd 
is die situatie gaandeweg juli ten goede 
gekeerd en voor de tweede helft van het 
jaar wordt een beduidend hogere vraag 
naar schroot verwacht vanuit Turkije. Op 
15 augustus had de exportprijs van shred-
derschroot in Rotterdam zich al met al 
hersteld tot zo’n $360-365, van 80/20 
HMS I/II rond $355-360 en van 60/40 
HMS I/II rond $345-350, alles per ton fob. 
Ten opzichte van begin juni is dat een ste-
vige opleving met zo’n $65 per ton, ofwel 

meer dan 20 procent.
Ook hier echter de waarschuwing dat het 
fundament onder het verbeterde prijsni-
veau nog fragiel is. Bovendien is het waar-
schijnlijk dat er na een dergelijke forse 
prijsrally vroeg of laat een correctie op-
treedt. Begin augustus was in Amerika 
bijvoorbeeld al weer sprake van een prijs-
daling met omstreeks $20 per ton. In Eu-
ropa stegen de schrootprijzen op het-
zelfde moment nog, maar het ligt dus 
voor de hand dat ook hier in de loop van 
augustus of september een correctie zal 
volgen. Neemt niet weg dat de situatie op 
de schrootmarkt aanzienlijk is verbeterd 
en dat de vooruitzichten aanzienlijk beter 
zijn geworden. De schrootprijs wordt on-
dersteund door stijgende prijzen van 
ijzererts.

Surplus aan RVS
Een dalende nikkelprijs en een magere 
vraag zorgden ervoor dat de prijzen van 
RVS nog scherper en langer bleven dalen 
dan op de staalmarkt. Het duurde tot eind 
juli voordat de ommekeer zich hier aan-
diende, onder impulsen van een aantrek-
kende vraag en een nikkelprijs die zich 
herstelde tot het niveau van begin juni. 
Ook op de RVS-markt blijft overcapaciteit 
overigens een dreigend aspect, met 
vooral de Chinezen als bepalende factor. 
RVS-schroot volgde dezelfde golfbewe-
ging, met als kanttekening dat het aanbod 
hier in augustus uitermate krap was. n

S
inds eind mei hebben de prij-
zen op de staalmarkt zich over 
de hele linie met meer dan 15 
procent hersteld. Aanvankelijk 
zakten de prijzen in juni nog 

wat verder weg, maar in de tweede helft 
van die maand begon het herstel zicht-
baar te worden. Eerst in Amerika, daarna 
duurde het nog tot diep in de maand juli 
voordat ook in het Verre Oosten en in de 
EU het prijsherstel van de grond kwam. 
Gezien het lage startpunt betekent het 
nog niet dat alles nu hosanna is, maar er 
is in ieder geval sprake van een belang-
rijke kentering.
De economische signalen waren in au-
gustus heel wat positiever geworden, met 
name binnen de EU (met Nederland ove-
rigens als hardnekkige dissonant). Dat 
geldt ook de staalmarkt, waar Duitse 
staalproducenten in de tweede week van 
augustus een stijging melden van 3 pro-
cent van hun orderniveau. Een opsteker 
nadat zelfs de Duitse staalproducenten 
zich in juni gedwongen zagen om hun 
productieniveaus enigszins in te krimpen. 
Geen wonder: begin juni werd het staal-
overschot in de EU nog geschat op 30 
procent. Ondanks het feit dat de staalpro-
ductie in Frankrijk en Italië gedurende 
het hele eerste halfjaar al fors was terug-
geschroefd. Het illustreert wel dat on-
danks de recente opleving de Europese 
staalmarkt nog een lange weg heeft te 
gaan voordat een gezonde balans is her-
vonden.
Het verbeterde prijsniveau komt voor veel 
staalproducenten die in de rode cijfers of 
op de rand daarvan produceerden, als 
een geschenk uit de hemel. Desondanks 
is het te vroeg om al te uitbundig te jui-
chen. De vraag trekt weliswaar wat aan, 
maar dat is vooralsnog te weinig om het 
overschot op de staalmarkt teniet te doen. 
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metalen

Marktanalyse non-ferro

Optimisme herleeft op 
non-ferro markten
Na een sombere zomer, waarin de prijzen van de non-ferro metalen aanvankelijk met zo’n 10 procent daalden (nikkel 
zelfs 14 procent), leken de verbeterde economische prognoses begin augustus voor een positieve ommekeer te zorgen. Op 
15 augustus lagen de prijzen bijna weer op het niveau van eind mei, gesteund door de verwachting dat de vraag nu einde-
lijk aan zal trekken. Zodat de hardnekkige overcapaciteit tot het verleden gaat behoren.

AfsluitdAtum: 15 Augustus 2013

sprake was van oplopende voorraden. Het 
lijkt erop dat de vraag naar koper mondi-
aal weer aantrekt, met naast Amerika en 
China nu ook de eerste positieve impul-
sen uit Europa. Gedurende het eerste half-
jaar lag de vraag naar koper zo’n 4 procent 
beneden het niveau van vorig jaar. 

Zink
De driemaandsprijs van zink lag op 15 
augustus op $1943 per ton. Na een dip 
rond $1820 is dat uiteindelijk zelfs een 
lichte stijging met 1,5 procent in vergelij-
king met de vorige peildatum eind mei. 
Bij die gunstige ontwikkeling zal onge-
twijfeld ook hebben meegespeeld dat de 
LME-voorraden hun eerder ingezette da-
lende lijn tijdens de zomer hebben door-
gezet, opnieuw met ruim 4 procent tot 
1,04 miljoen ton. Dwars tegen de econo-
mische stroom in groeide de vraag naar 
zink gedurende het eerste halfjaar met 
bijna 6 procent en die vraag lijkt een extra 
impuls te krijgen door de opleving van de 
staalmarkt. De groei van de Chinese zink-
productie is tegelijkertijd afgevlakt en dat 
helpt uiteraard ook een flink handje.

Lood
De driemaandsprijs van lood daalde aan-
vankelijk met 11 procent tot vrijwel exact 
$2000 per ton, maar was sindsdien weer 
stevig opgeveerd tot $2200 per ton op 15 
augustus. Ook hier betekent dat een 
kleine stijging ten opzichte van eind mei, 
al bedraagt het verschil maar een half 
procentje. Maar wie weet zit er nog meer 
in het vat, want de LME-voorraden lieten 
gedurende de zomermaanden een stevige 
afname zien met meer dan 12 procent tot 
192.000 ton. Ook de vraag naar lood ligt 

dit jaar zo’n 5 procent boven het niveau 
van vorig jaar (in China zelfs meer dan 12 
procent). Dat zorgt voor een gedegen fun-
dament, waarbij de vraag het aanbod al 
enige tijd overtreft. Het heeft onder meer 
te maken met een voorzichtig herstel van 
de mondiale automobielmarkt, met name 
buiten Europa dan wel te verstaan, waar-
door de behoefte aan accu’s toeneemt.

Nikkel
De driemaandsprijs van nikkel was begin 
juli zelfs met 14 procent gedaald ten op-
zichte van eind mei (tot een voor nikkel 
schamele $13.200 per ton), maar ook hier 
is inmiddels de weg omhoog hervonden. 
Op 15 augustus lag de driemaandsprijs 
weer op $14.725 per ton, vrijwel hetzelfde 
niveau als eind mei. Het ziet ernaar uit 
dat de nikkelprijs vooral profiteert van de 
verbeterde stemming bij de andere non-
ferro metalen, want de LME-voorraden 
liepen onverwacht fors op met bijna 30 
procent tot 206.000 ton. Ter illustratie dat 
het marktfundament bij nikkel nog uiter-
mate labiel is. Dat heeft voor een belang-
rijk deel te maken met de kwakkelende 
RVS-markt, al leek daar medio augustus 
sprake van een lichte kentering ten 
goede. Nog te weinig om de vlag op de 
nikkelmarkt uit te hangen.
  
Tin
De driemaandsprijs van tin had zich op 15 
augustus, na een inzinking tot $19.300 per 
ton, weer hersteld tot $21.500 per ton. Dat 
is zelfs 3 procent hoger in vergelijking met 
eind mei. De LME-voorraden bleven vrij-
wel onveranderd op 14.000 ton, ter illu-
stratie dat vraag en aanbod op de tinmarkt 
momenteel in keurig evenwicht zijn. n

Aluminium
Na een dip rond $1765 (-10 procent) was de 
driemaandsprijs van aluminium op 15 au-
gustus weer gestegen tot $1891 per ton. Per 
saldo is dat minder dan een procent bene-
den het niveau van de vorige editie van 
RMB, met als peildatum 31 mei. Al stegen 
de LME-voorraden in dezelfde periode nog 
wel weer met bijna 5 procent tot 5,44 mil-
joen ton. De prijs van aluminiumlegering 
daalde met 5 procent wat minder scherp 
(tot een dieptepunt van $1770), maar dat 
gold ook voor de opleving in de eerste helft 
van augustus. Al met al lag de driemaands-
prijs met $1805 per ton op 15 augustus ook 
hier nog maar een half procentje lager dan 
eind mei. De LME-voorraden daalden hier 
licht met 1,5 procent tot 68.000 ton.
De stijging van de LME-voorraden van 
primair aluminium tonen aan dat er nog 
steeds sprake is van een productieover-
schot, al was de mondiale productiegroei 
in juli wel teruggezakt tot nul. Te vrezen 
valt echter dat de opleving van het prijs-
niveau ook de animo weer versterkt om 
daarvan te profiteren en dat de productie 
weer wordt opgevoerd voordat het markt-
fundament dat rechtvaardigt.

Koper
Ook de driemaandsprijs van koper daalde 
in juni met 10 procent tot een dieptepunt 
rond $6680, maar ook hier was het niveau 
op 15 augustus weer opgeveerd tot $7260 
per ton. Eveneens een daling met minder 
dan 1 procent ten opzichte van eind mei. 
Gunstig nieuws is daarbij dat de LME-
voorraden in dezelfde periode daalden 
met 4 procent tot 584.000 ton, een hoop-
gevende kentering ten opzichte van de 
eerste helft van dit jaar toen voortdurend 
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Marktberichten Oudpapier

Stabiliteit
Henk Meinen

reëel te verwachten scenario. Ook de oud-
papierbedrijven zullen dat in hun in te 
zamelen volumes gaan merken. Want wat 
niet geproduceerd wordt, kan ook niet 
worden ingezameld. Een andere soort na-
melijk karton, tendeert kennelijk naar 
steeds lichtere soorten. Licht en sterk lijkt 
de toekomst. Ook dat kan gevolgen heb-
ben voor de tonnages bij de oud-papier-
bedrijven. In hoeverre dat zo is, valt niet 
te voorspellen. Enigszins goed nieuws – 
hoe fragiel ook – lijkt er te melden over de 
economische ontwikkelingen in Europa. 
Hier en daar lijken economieën weer iets-
jes uit het dal te klimmen, hoewel Neder-
land nog wel achterblijft.
Meer economische activiteit en meer be-
stedingen hebben altijd een gunstige in-
vloed op de (oud)papiermarkt. Zowel in 
volumes in te zamelen materiaal als in een 
betere vraag en daardoor ook betere prij-
zen. Maar zover is het op dit moment nog 
niet. Succes was er voor de FNOI en voor 
PRN inzake de aanbesteding van oudpa-
pier in Rotterdam. Bij een inschrijving van 
die stad, ging men uit van een maximaal 
toegestane vervuilingsgraad van 10%. 
Zowel FNOI al PRN hebben hier tegen ge-
ageerd, waardoor het bestek door de ge-

meente werd aangepast. Een mooi resul-
taat. Ook uit Engeland berichten, dat men 
daar het geloof in co-mingled inzameling 
langzaam begint te verliezen. Hoge sor-
teerkosten, lage opbrengsten en de moei-
lijke afzet van dat materiaal voeden steeds 
meer de gedachte om over te schakelen 
naar het Europese systeem van gescheiden 
inzameling aan de bron. Zo’n mogelijke 
overschakeling in de UK valt natuurlijk toe 
te juichen. Met de Engelse problemen in 
het achterhoofd is het eigenlijk onbegrij-
pelijk, dat er mensen zijn die de inzame-
ling van drankenkartons samen met oud-
papier willen organiseren. Dat is vragen 
om problemen. Gelukkig zijn er velen, die 
deze mening ook zijn toegedaan. Het ex-
periment met gelijktijdige inzameling van 
oudpapier en drankenkartons lijkt daarom 
al bij voorbaat tot mislukken gedoemd. En 
terecht…., je moet er toch niet aan den-
ken: 80.000 ton drankenkartons die de 
prachtige en zeer nuttige monostroom 
oudpapier vervuilen en misschien zelfs 
wel onbruikbaar maken. Apart inzamelen 
van drankenkartons levert daarentegen 
ook weer een technisch prima separaat te 
recyclen materiaalstroom op. Maar nooit 
samen met oudpapier! n

E
r ligt altijd een ruime periode 
tussen het moment dat dit 
wordt geschreven en het mo-
ment waarop u het kunt lezen. 
Daarom is het ook altijd lastig 

een soort marktanalyse te maken, want 
die kan zo door de tijd worden achter-
haald. Die beperking in aanmerking ge-
nomen, kan worden gesteld dat de hui-
dige marktsituatie – medio augustus – als 
stabiel is te bestempelen. Voor een nadere 
analyse kunt u terecht bij Marktberichten 
Oudpapier, dat maandelijks over de situa-
tie op de (oud)papiermarkt informeert. 
Wel blijft de ‘val’ teleurstellend achter en 
dat houdt zeer waarschijnlijk ook een 
groot deel van de maand september nog 
aan. Kranten en tijdschriften blijven het 
lastig houden vanwege sombere econo-
mische tijden en door invloed van inter-
net. Dat laatste staat nu wel onomstote-
lijk vast en lijkt ook onomkeerbaar. Het-
geen niet wil zeggen, dat printmedia 
geheel zal verdwijnen, want daar geloof ik 
persoonlijk helemaal niets van. Maar het 
zal wel minder worden. Volgens een grote 
fabrikant van kranten- en tijdschriftenpa-
pier is een daling van circa 30% volume in 
de komende vijf jaar in West-Europa een 
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Marktberichten teXtieL

Warme weer en vakanties 
geen spelbrekers
De vakanties in Nederland en het warme weer lijken nauwelijks invloed te hebben op de inzameling. Een dip bleef uit.
Waar Afrika zich toch qua afzetmarkt weet te handhaven, is dat beeld in Oost-Europa totaal gekanteld. Daar is nu zelfs 
sprake van een aanbodmarkt.
En sommige van onze bronnen klagen dat onduidelijkheid over de Evoa het ‘level playing field voor sorteerders’ ernstig 
aantast.

AFSLUiTDATUM: 19 AUgUSTUS 2013

len kwijt te raken. Dat de markt stroever 
loopt, heeft waarschijnlijk wel iets met de 
vakantie te maken maar onze bron geeft 
aan dat het voornamelijk door de crisis 
komt. Zelfs het beste materiaal, crème 
vindt geen aftrek meer. Een wel heel dui-
delijk verschil met dezelfde periode in het 
vorige jaar.
Nu Pakistan onlangs de importtarieven 
voor herbruikbaar textiel verhoogde, zijn 
ook de inkopers daar veel terughoudender.
Een van de sorteerders verwacht zelfs een 
mogelijke krimp van de wereldmarkt voor 
herbruikbaar textiel de komende maan-
den. Een ander klaagt dat zijn aanvoer 
nog niet optimaal is en de prijzen van het 
origineel onevenredig hoog blijven. ‘Ze 
staan niet in verhouding tot de kwaliteit 
waardoor de marges bij de sorteerbedrij-
ven onder enorme druk staan. Onze sor-

teerbedrijven draaien de afgelopen an-
derhalve maand al in de min’.

Evoa
Hinderlijk blijft de onduidelijkheid 
rondom Evoa (exportwetgeving). Daar de 
handhavers zich in Nederland en de rest 
van de EU niet duidelijk uitspreken over 
de implementatie ervan, ontbreekt vol-
gens de Nederlandse sorteerders het 
‘level playing field’ (het rechtvaardig-
heidsprincipe).

Poetslappen en recycling
Waar de prijzen van de ondersoorten al 
maar dalen, gaan de volumes niet in mee. 
Die zijn niet afgenomen en er is vol-
doende origineel beschikbaar om genoeg 
productie te draaien. De aanvoerproble-
men lijken een beetje over.

Inzameling
De afgelopen maanden was de inzame-
ling goed. Zelfs de vakantieperiode en het 
warme weer de hele maand juli lang, ver-
anderden daar niets aan.
De markt hoort geruchten dat Sita over-
weegt zich in textielinzameling te verdie-
pen maar concreet hebben zich nog geen 
nieuwe partijen op de markt aangediend.
De afzet van origineel blijft op hetzelfde 
niveau als de periode daarvoor, voor 
zowel boven- als ondersoorten.
Een van de inzamelaars denkt dat in 
Afrika het plafond van het prijsniveau is 
bereikt. Daarentegen signaleert hij op an-
dere markten, waaronder de Neder-
landse, voldoende ruimte voor prijsstij-
gingen.
Met een aantal gemeentelijke aanbeste-
dingen in het vooruitzicht, blijft het so-
wieso een beetje koffiedik kijken hoe het 
zich de komende maanden gaat ontwik-
kelen.

Gedragen kleding
Leek het ten tijde van de vorige uitgave 
van Recycling Magazine dat de Afrikaanse 
afnemers afwachtten, inmiddels berich-
ten sorteerders dat de afzetmarkt voor ge-
sorteerd textiel goed is in Afrika. Daaren-
tegen ervaren ze op de Oost-Europese 
markt een behoorlijk stroeve gang van 
zaken. Met name Polen, Hongarije en Oe-
kraïne zijn zeer terughoudend met afne-
men. Waar het eerst een vraagmarkt was 
(afnemers bleven maar vragen), is het nu 
een aanbodmarkt. Dat laatste betekent 
dat aanbieders van textiel nu zelf weer de 
klanten moeten benaderen om hun spul-
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De zoekstructuur is 
nu nog eenvoudiger 
en overzichtelijker. 

Rubrieken als Nieuws, 
Dossier, Agenda, 

Bedrijvengids, Leveranciers 
en Recyclers, geven 

u 24 uur per dag de 
informatie die u zoekt. En 

natuurlijk elke dag actuele 
berichtgeving over de 

recyclingbranche.

Voor meer informatie kunt u terecht bij 
Fred Balduk, f.balduk@eisma.nl, 088-2944741
Lida Meyers, l.meyers@eisma.nl, 088-2944738i

geheel 

vernieuwd!

De nieuwsbrief 
verschijnt iedere 2e 
en 4e week van de 
maand. Zo wordt u 
actief geattendeerd op 
het laatste nieuws. 
Ontvangt u nog geen 
nieuwsbrief van Recycling 
Magazine Benelux? 
Meld u gratis aan op
www.recyclingmagazine.nl/
abonneren

geheel vernieuwd!

uw eigen 

nieuws 

toevoegen

De website is vernieuwd, 
maar u kunt uw eigen 
persbericht gratis blijven 
uploaden.

U kunt nu nog meer bedrijfsgegevens onder de aandacht 
brengen via de Bedrijvengids. Informeer naar de 
mogelijkheden bij Lida Meyers, 088-2944738
of Fred Balduk, 088-2944741 
Of ga direct naar www.recyclingmagazine.nl/bedrijvengids

Uw bedrijf snel te vinden in de Bedrijvengids



Nihot Recycling Technology B.V.

www.nihot.nl

Precia-Molen, Breda

www.preciamolen.nl

XTAC Analytical B.V.

www.xtac.nl

Renes Oud Papier BV

www.renes.nl

HKS Scrap Metals B.V.

www.hks.nl

ANDRIN Magnetic Systems

www.andrin-magnets.com

MaTech BV

www.matech.nl

Jansen Recycling BV

www.ajansenbv.com

IJzer- en Metaalhandel 

G. van Schip en Zn. B.V.

www.schroothandel.info

BSF Expeditie B.V.

www.bsf.nl

TBK Equipment - TBK Group

www.tbkgroup.com

BIA bv

www.bia-bv.nl

MBH Bronneberg&Jegerings bv

www.bronneberg.nl

Rigter Handelsonderneming - 

Kinshofer Nederland 

www.kinshofer.nl

RST Tiel

www.rst-tiel.nl

Goudsmit Magnetic Systems BV

www.goudsmit-magnetics.nl/
recycling.html

ARVI v.o.f. Technische Handels-

onderneming en Consulting

www.stanley-labounty-benelux.com

KW Supply bv

www.kwsupply.com
Jansen Recycling Groep BV

www.jansengroep.nl

Bollegraaf Recycling Solutions

www.bollegraaf.nl 
Verhoeven Grondverzetmachines BV

www.verhoevenbv.com

Bakker Magnetics BV

www.bakkermagnetics.nl

Geveke Technical Solutions

www.geveke-technicalsolutions.nl

www.ovurecycling.nl

www.consystems.nl

Neem een pakket 
en krijg een vignet 

Aquaco BV 
www.aquaco.nl

Den Ouden Groep 

www.denoudengroep.com
LoTraCo

www.lotraco.nl
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Rail Planning van Portbase 
voor effi ciënte treinbelading

In de recyclingbranche vindt transport van materialen op diverse manieren plaats, vrachtauto en binnenvaart nemen een 
belangrijke plaats in. Ook railvervoer komt geregeld voor en de inzet daarvan kan de komende jaren wel eens toenemen. 
Bovendien is havenlogistiek sowieso een onderwerp dat zeker een behoorlijk deel van onze lezers interesseert. Vandaar 
dat wij dit artikel van ons zusterblad BULK hebben overgenomen.

te leveren. Niet iedereen doet dat nog, 
maar het is voor ons een absolute voor-
waarde om de wagons automatisch te 
kunnen beladen. Met alle drie de railver-
voerders bestond al wel een vorm van bi-
laterale elektronische informatie-uitwis-
seling om een ineffi ciënte belading zoveel 
mogelijk te voorkomen. Nu echter is met 
Rail Planning sprake van één uniform sys-
teem. Mocht er in de toekomst een 
nieuwe railvervoerder bij komen, dan kan 
deze eveneens eenvoudig via Portbase 
aansluiten. De manier van werken ligt 
vast. Als EMO hebben wij daar geen om-
kijken meer naar.”

Overtikken overbodig
“Via de service Rail Planning, ontvangen 
wij van iedere trein de identifi catienum-

mers van de wagons,” zo legt Pothoven 
verder uit. “Aan de hand daarvan weten 
wij exact om welke type wagons het gaat 
en de volgorde ervan. Zo kunnen we zon-
der verdere handmatige actie onze auto-
matische treinbeladers daarop afstellen. 
De wagons rijden dan precies met de 
juiste snelheid onder de belader door en 
worden volgens het juiste patroon gela-
den. In de service Rail Planning voegen 
wij vervolgens vanuit ons systeem auto-
matisch de geladen gewichten toe. Deze 
gegevens gaan via Portbase direct terug 
naar de vervoerder en zijn opdrachtge-
ver. Het is allemaal informatie die in het 
verleden diverse keren in de logistieke 
keten moest worden overgetikt. Dat 
kostte veel tijd en gaf natuurlijk altijd 
kans op fouten.” 

O
verslagbedrijf EMO en railver-
voerders zijn er in geslaagd de 
effi ciency van de treinbela-
ding aanmerkelijk te verbete-
ren dankzij de service ‘Rail 

Planning’ van Portbase. Deze service – on-
derdeel van het Port Community System 
van Portbase – zorgt voor een gestandaar-
diseerde elektronische informatie-uitwis-
seling over treinsamenstellingen. 

Europees Massagoed- Overslagbedrijf 
(EMO) BV op de Maasvlakte is de grootste 
droge bulk terminal in Europa, en gespe-
cialiseerd in de op- en overslag van ijzer-
erts en kolen vanuit de hele wereld. De 
per schip aangevoerde grondstoffen wor-
den voor een groot deel over het spoor 
naar het achterland getransporteerd. Voor 
alle treinen die dagelijks op bezoek 
komen, vraagt EMO tegenwoordig aan de 
railvervoerders om de treinsamenstellin-
gen vooraf en automatisch te melden. 
Met gemiddeld vijftien treinen per dag en 
38 wagons per trein betekent de automa-
tische melding dat op jaarbasis voor ruim 
150.000 wagons geen handmatige actie 
meer nodig is.

Rail Planning
Bert Pothoven, business analist bij EMO, 
legt uit: “De drie railvervoerders waarmee 
wij momenteel zaken doen, hebben wij 
gevraagd om voortaan standaard via de 
service Rail Planning van Portbase (zie 
kader, red.) hun treinsamenstellingen aan 

Portbase is de neutrale en betrouwbare spin in het web voor alle logistieke 
informatie in de havens van Rotterdam en Amsterdam. De organisatie is in 
2009 opgericht door Havenbedrijf Rotterdam en Haven Amsterdam en heeft 
de brede steun van het havenbedrijfsleven. Ambitie is om via één loket de 
logistieke ketens van de havens van Rotterdam en Amsterdam zo aantrek-
kelijk mogelijk te maken. Deelnemen is zeer eenvoudig, aansluiten kan 
vaak gewoon via internet. Portbase is in steeds meer Nederlandse havens te 
gebruiken. De organisatie ambieert verder een sleutelrol in havenlogistieke 
netwerken in binnen- en buitenland. Portbase is volkomen neutraal en 
heeft geen winstoogmerk.

Portbase als spin in het logistieke havenweb

HAVEN OP- EN OVERSLAG
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transport

Captrain 
Een van die railvervoerders waarmee 
EMO via Rail Planning communiceert, is 
Captrain. Arjan Olsthoorn van deze doch-
ter van het Franse SNCF: “Deze service 
neemt ons werk uit handen. Hoe meer 
bedrijven aansluiten, hoe groter ieders 
voordeel. Wat men doet is uiterst slim.”
Olsthoorn vergelijkt Portbase met een 
grote stekkerdoos waar elke stekker in past. 
“In plaats van met iedere klant opnieuw 
een aparte EDI-verbinding voor informa-
tie-uitwisseling te ontwikkelen, doen wij 
dat in één keer via Portbase. Werkt dat een-
maal voor één klant, dan werkt het ook 
voor de volgende. Of je nu één, tien of 
tachtig klanten hebt. Het geeft iedereen 
een enorm gemak van zaken doen.”

Efficiency en kwaliteit
EMO is de eerste opdrachtgever waarvoor 
Captrain de service Rail Planning ge-
bruikt. Olsthoorn: “Tot voor kort leverden 
wij de wagonlijsten per mail of fax bij 
EMO aan. Na het laden kregen wij deze 
dan eveneens per fax van hen terug, met 
per wagon het ladinggewicht. Die getallen 
moesten wij vervolgens weer handmatig 
overzetten in ons treinmanagementsy-
steem. Bij Captrain waren daar vier men-
sen mee bezig. Nu loopt dat geheel auto-
matisch via Rail Planning. Niemand hoeft 
meer iets over te schrijven. De service Rail 
Planning voorkomt fouten. Efficiency en 
kwaliteit zijn sterk verbeterd. Zowel EMO 
als wijzelf profiteren daarvan.” 

Implementatie
Implementatie van Rail Planning in de 
Captrain-organisatie was zowel qua tijds-
duur als kosten zeer overzichtelijk. Olst-
hoorn: “Ik denk dat er hooguit 2500 euro 

programmeerkosten mee gemoeid zijn 
geweest. Daarnaast betalen wij een abon-
nement en het daadwerkelijke berichten-
verkeer. Maar als je ziet wat daar voor 
Captrain aan efficiencyverbetering tegen-
over staat!” Captrain’s eerstvolgende am-
bitie is daarom om ook met de kolenter-
minal OBA in Amsterdam de service Rail 
Planning te gaan gebruiken. n

Inl.: www.portbase.com, 
e-mail info@portbase.com, 
tel. (010) 252 22 00.  

Portbase als spin in het logistieke havenweb

Overslagbedrijf EMO verbetert de efficiency van 
de treinbelading dankzij de service ‘Rail Plan-
ning’ van Portbase

 
Via het havenoverstijgende Port Community System van Portbase profi-
teren bedrijven van diensten voor een efficiënte informatie-uitwisseling, 
zowel onderling als met overheden. Alle deelnemers optimaliseren zo hun 
logistieke processen. Het Port Community System biedt meer dan veertig 
verschillende services voor elektronische informatie-uitwisseling in de lo-
gistieke keten. Het systeem kan bijvoorbeeld de verplichte meldingen aan 
overheden – zoals douaneaangiften en het doorgeven van scheepsinforma-
tie aan de Havenmeester – sterk vereenvoudigen. Andere mogelijkheden 
zijn de uitwisseling van import- en exportinformatie en het voormelden van 
trucks, treinen en binnenvaartschepen. Bedrijven kunnen volstaan met het 
één keer insturen van gegevens. Voor uitwisseling van grotere hoeveelheden 
informatie – zoals bij de service Rail Planning – is daarnaast een systeem-
koppeling mogelijk. Vanzelfsprekend wordt alle informatie-uitwisseling 
optimaal beveiligd. 
Het Port Community System zorgt vervolgens voor optimaal hergebruik van 
de gegevens en informatie. Deelnemers besparen tijd en kosten. Jaarlijks 
maakt het Port Community System 30 miljoen telefoontjes en 100 miljoen 
e-mails overbodig, worden 30 miljoen autokilometers voorkomen en zijn 
110.000 minder bomen voor papier nodig. Opgeteld bedraagt het financiële 
voordeel voor de deelnemende bedrijven 120 tot 180 miljoen euro per jaar.

Port Community System

 Met het Port Community System van Port-
base kunnen bedrijven hun logistieke pro-
cessen optimaliseren
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metalen

toernooi

Recyclingproces voor 
zeldzame aardmetalen

Mee doen met het Recycling 
Squashtoernooi?

Henk Meinen ( bewerkt uit AAndrijftecHniek)

het scheiden van aparte zeldzame aard-
metalen door ionenuitwisseling is niet 
nodig. Terugwinning van gebruikte che-
micaliën en procesbewaking zijn ook van 
groot belang. Op laboratoriumniveau kan 
het proces al met succes worden gede-
monstreerd. Uitgaande van verschillende 
materiaalmengsels werd via de proces-
stappen breken, scheiden, verzamelen, 
filtreren, splitsen, schoonmaken en calci-
neren een kwantitatieve hoeveelheid van 
het oxide van neodymium en samarium 
verkregen. Deze konden door een ge-
schikt productieproces gemakkelijk weer 
in de elementen voor de productie van 
nieuw magneetmateriaal worden omge-
zet. In hoeverre deze bijzondere techniek 

lers, doen wij graag ons best een team te 
vormen. Er zijn mogelijk meer spelers, die 
niet met een volledig team aan kunnen 
treden. Bij dat alles gaat het – naast de 
sport zelf – toch vooral ook om een gezel-

in de praktijk succesvol en voor grotere 
volumes kan worden toegepast is nu nog 
niet met zekerheid te zeggen. n

lige avond. En gezellig is het altijd, waar 
we ook spelen. Qua niveau hoeft niemand 
zich zorgen te maken, een team speelt op 
meerdere niveaus. Meer info: h.meinen@
mrb-uitgevers.nl n

H
et Frauenhofer Institut fur 
Fertigungstchnik und Ange-
wandte Materialforschung in 
Dresden heeft een proces 
ontwikkeld om ‘zeldzame 

aardmetalen’ uit magnetische grondstof-
fen en magnetische materiaalmengsels 
terug te winnen. Het proces is gebaseerd 
op een combinatie van pyro-metallurgi-
sche en natte chemische processtappen. 
De haalbare opbrengst en de zuiverheid 
worden daarbij als groot getypeerd. Het 
instituut wil zich hiermee positioneren 
als partner bij terugwinning van econo-
misch/strategische grondstoffen. De hoe-
veelheid chemicaliën is het proces is ge-
reduceerd en de kostbare processtap voor 

I
n het najaar 2013 vindt de vijfde edi-
tie – dus het eerste lustrum – plaats 
van het Recycling Squashtoernooi, 
een initiatief van uw vakblad Recy-
cling Magazine Benelux, kortweg 

RMB. Begonnen als een geintje met een 
uitdaging, heeft dit toernooi toch inmid-
dels enige reputatie binnen de branche 
opgebouwd. Normaal gesproken zijn vier 
a vijf min of meer vaste teams present, 
maar er is zeker nog plaats voor meer 
teams van vier spelers. Ongetwijfeld zijn 
er onder de lezers van RMB mensen die 
een aardig squashballetje kunnen slaan. 
Neem dan svp contact op voor meer in-
formatie of geef je direct als team op om 
mee te doen. Ook voor individuele spe-

Neodymium houdend product bij het recycling-
proces (foto: Fraunhofer IFAM)

Deelnemers 2012
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Jansen Recycling Group
Vanaf nu heten wij Jansen Recycling Group, één duidelijke naam voor al onze voorleveranciers en 
afnemers. De eenheid wordt zichtbaar in het nieuwe logo, een frisse huisstijl en een heldere website. 
Wat blijft? Het oer-Hollandse ‘Jansen’ met een ijzersterke service en optimale prijzen.
 
Kennismaken? Neem vrijblijvend contact op via 010-491 13 70
of stuur een e-mail naar info@jansengroup.com

Nijmegenstraat 3-17

3087 CD Rotterdam 

T. +31 (0)10 - 491 13 70

F. +31 (0)10 - 429 81 08

info@jansengroup.com

www.jansengroup.com
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