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De absolute nr. 1 onder de draagbare  metaal-analysatoren

Thermo Scientific Niton® XRF Analyzers blijft de ontwikkelingen op het 

gebied van metaalanalyse met draagbare XRF leiden. Met hulp van de 

recycling industrie wordt de door Niton gebruikte techniek dagelijks 

verfijnt. De nieuwste Niton, de XL5 is hiervan het resultaat. De gunstig 

geprijsde XL2, opvolger van  de zeer succesvolle Niton XLt-898, en de XL3 

serie zijn nog steeds leverbaar en bieden de metaalrecycling industrie  

datgene wat zij nodig hebben, een betrouwbaar hypermodern stuk 

gereedschap met wereldwijde erkenning.

. De kleinste 
· De lichtste
· Gemakkelijk te bedienen
· Robuust en betrouwbaar – stof- en spatwater-dicht
· Met lichte elementen optie ook Mg, Al, Si, P, S
· Technische ondersteuning 100% in Nederland

Voor informatie of een vrijblijvende demonstratie:
XTAC Analytical BV
Industrieweg 74
2254 AE Voorschoten
Tel: 071-5317874
E-mail sales@xtac.nl

     NIEUW !!
  NITON XL5 
XRF Analyzer 
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(BROEI) BRANDEN ONDER CONTROLE, GERUST SLAPEN.
Voortijdige detectie, automatische blussing,  
bewezen functionerende en betrouwbare techniek.

Al veel verwoestende branden met dit Infrarood detectiesysteem  
voorkomen. Laat u overtuigen door de ervaringen van onze klanten.

Cromhoffsbleekweg 146 7513 EW, Enschede - Nederland
(+31) 53 4319661 - info@blwvisser.nl - www.blwvisser.nl
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Vliegen op een voormalige 
plastic zak

TEKST | VIVIAN LAMMERSE *) | FOTO | KLM

In de afgelopen decennia heeft de ophoping van plastic afval in het milieu geleid tot een heuse crisis. 

Voorheen ongerepte gebieden zijn vervuild geraakt met plastic. En de oceaan is koploper. Bovendien zijn 

kleine, minuscule stukjes plastic in de voedselketen terechtgekomen en dreigen ook onze eigen gezondheid 

aan te tasten. Maar onderzoekers aan de Washington State University komen nu met goed nieuws. Zij 

hebben een methode bedacht om plastic afval om te zetten in vliegtuigbrandstof.

M
omenteel is mechanische recycling het belangrijkste 

recyclingproces”, legt onderzoeker Chuhua Jia uit. “Dit 

verlaagt echter de economische waarde en de kwaliteit. 

Chemische recycling kan daarom uitkomst bieden. Hierbij 

wordt plastic omgezet in monomeren.” Chemische recy-

cling is eigenlijk het omvormen van kunststoffen door middel van verhitting 

en/of chemische reacties. De monomeren of andere koolwaterstoffen die hierbij 

ontstaan, kunnen vervolgens weer gebruikt worden voor het produceren van 

nieuwe polymeren, chemicaliën of brandstoffen.

“Het verwerkingsproces vereist echter hoge temperaturen en duurt erg 

lang”, aldus Jia. “Voor de recycling van HDPE-kunststof is bijvoorbeeld een 

temperatuur van meer dan 280 graden Celsius nodig en een verwerkingstijd 

van 24 uur. De industrie staat er daarom niet om te springen, waardoor de 

toepassing ervan beperkt is. Het betekent dat we bijvoorbeeld in 2015 6,3 mil-

jard ton plastic afval hebben geproduceerd, waarvan slechts 9 procent werd 

gerecycled. Het ontwikkelen van een efficiënte technologie is daarom een 

belangrijk punt van aandacht.”

Vliegtuigbrandstof
En dat is precies waar de onderzoekers zich op hebben gestort. In hun 

nieuwe studie presenteren ze nu een innovatieve en veelbelovende manier om 

kunststoffen om te zetten in onder meer vliegtuigbrandstof. “We hebben een 

katalytisch proces ontwikkeld dat HDPE op zeer efficiënte wijze en onder milde 

omstandigheden omzet in de ingrediënten waar vliegtuig- en dieselbrandstof 

van kunnen worden gemaakt. En dit is veelbelovend. Polyethyleen is namelijk 

het meest gebruikte soort plastic en wordt verwerkt in een grote verscheiden-

heid aan producten. Denk aan plastic zakken, melkpakken, shampooflessen 

en plastic meubels.

De onderzoekers waren in staat om negentig procent van het plastic binnen 

een uur (!) om te zetten in vliegtuigbrandstof. Ook wisten ze de temperatuur 

omlaag te brengen tot 220 graden Celsius, wat beduidend lager is dan de tem-

peraturen die normaal gesproken bij het verwerkingsproces komen kijken. Jia: 

“Vóór het experiment konden we alleen maar speculeren of het zou werken, 

maar het resultaat is echt goed.”

Uitdagingen
Tegelijkertijd is Jia ook realistisch. “Polyolefinen zijn slechts één lid van de 

hele kunststoffamilie,” zegt hij. “We worden nog steeds geconfronteerd met de 

uitdagingen van andere soorten plastic afval. We hebben echter goede hoop 

dat onze techniek ook werkt met andere soorten kunststoffen.” Uit cijfers 

blijkt dat in 2015 de stortplaatsen in de Verenigde Staten zo’n 26 miljoen ton 

plastic herbergden. Bovendien schatten wetenschappers dat er jaarlijks zo’n 4,8 

miljoen ton plastic in de oceaan verdwijnt. Als dit plastic een tweede leven kan 
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OPMERKELIJK

De bevindingen betekenen dat we in de toekomst misschien een vliegtuig

instappen aangedreven door een voormalige plastic zak.

krijgen, in de vorm van brandstof, verkleint dit niet alleen de grote afvalhoop, 

maar wordt er ook maar heel weinig van wat er geproduceerd wordt, verspild.

Betekenen de bevindingen dat we in de toekomst misschien een vliegtuig 

instappen aangedreven door een voormalige plastic zak? Het zou zomaar 

kunnen. “Ons werk is echt een grote mijlpaal”, zegt Jia. “We zijn nu van plan om 

onze technologie verder te verfijnen en te commercialiseren. Er is echter nog 

een lange weg te gaan. We weten dat er nog veel ruimte is om de prestaties van 

de katalysator te verbeteren. Toch denk ik dat onze methode in de toekomst 

een standaardtechnologie wordt, aangezien onze studie zulke veelbelovende 

resultaten heeft opgeleverd.”

Opschalen
De nieuw ontwikkelde methode maakt het hoe dan ook makkelijker én 

goedkoper om kunststoffen te hergebruiken. En dus werken de onderzoekers 

op dit moment aan het opschalen van het proces voor toekomstige com-

mercialisering. Daarnaast houden ze zich ook nog met een ander interessant 

onderwerp bezig. Jia: “We werken aan een katalytisch proces voor gemengd 

kunststof afval. Hierdoor kunnen de kosten voor het sorteren van kunststof-

fen worden verlaagd.”

*) Bron: SCIENTIAS.NL

“
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O
mdat ik elke dag op zoek ben naar nieuwe, interessante 

onderwerpen over recycling, afval en sloop, struin 

ik geregeld het internet af. Ideeën voor interviews 

en reportages voor ons magazine, maar ook 

nieuwsberichten voor onze website en onze nieuwsbrief. 

Artikelen van de meest uiteenlopende media passeren de revue, maar 

ook berichten op de diverse social media-kanalen en op de websites van 

bedrijven en organisaties hebben mijn aandacht. En één ding is me inmiddels duidelijk: er is genoeg te 

doen in onze branche!

Ooit was ik tien jaar eindredacteur van vakblad Riolering en Watermanagement. Niet per se een sexy 

onderwerp om over te schrijven, maar wel onmisbaar in onze samenleving. Waar zouden we zijn zonder 

goede sanitaire voorzieningen? Er ligt voor miljarden euro’s aan materialen onder de grond en buizen- en 

pompenleveranciers (om er maar twee te noemen) hebben druk te werken om alles in goede banen te 

leiden. Letterlijk! Voor de burger is het allemaal een ver-van-mijn-bed-show. Totdat zijn toilet niet meer 

‘fatsoenlijk’ doorloopt en hij een reinigingsbedrijf moet bellen, om het riool te ontstoppen.

Hetzelfde geldt voor recycling en afvalverwerking. Als dit niet goed zou zijn geregeld, is de kans op onge-

dierte groot en dus neemt het gevaar voor de volksgezondheid toe. Niet voor niets zijn er in de historie 

talloze voorbeelden bekend van uitbraken van dodelijke ziekten, vanwege het gebrek aan schoon drink-

water en adequate behandeling en verwijdering van menselijke uitwerpselen, rioolwater én afval. Niet 

voor niets is de definitie van hygiëne: ‘een verzamelnaam voor alle handelingen die ervoor zorgen dat 

mensen en dieren gezond blijven door ziekteverwekkers uit de buurt te houden’.

Maar recycling draagt ook bij aan een daling van het gebruik van fossiele brandstoffen, minder verbruik 

van energie en minder CO2 uitstoot. Tijdens mijn dagelijkse bezoek op internet kwam ik ook op de web-

site van Recycling Nederland. Voor diegenen die deze organisatie niet kennen; dit is een onafhankelijke 

stichting, waarin experts uit de afvalsector, diverse organisaties en gemeenten met elkaar stappen zetten 

om recycling verder te bevorderen. Gestart in 2016, heeft RN intussen al zo’n 2.500 ‘supporters’. Bedrijven 

en particulieren die het belang van recycling onderkennen.

Gevolg is dat – overigens niet alleen in Nederland, maar wereldwijd – het aantal recyclinginitiatieven 

toeneemt. Iedereen is doordrongen van het belang van honderd procent circulariteit en recycling. Maar de 

weg ernaar is nog lang…

Recycling is trending

WILLEM-JAN SCHAMPERS
Hoofdredacteur Recycling 
Magazine Benelux
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David Haagsma van Delco Europe BV uit Oss zegt 

over de Atlas 350MH het volgende:  

“Met de aanschaf ervan verzekeren wij ons van 

jarenlang werkplezier en betrouwbaarheid.”  

De recyclingmachines uit de Atlas MH-serie zijn 

via de machine-configurator zelf online samen 

te stellen.

Hans van Driel B.V.

Marconistraat 15, 4004 JM  Tiel

T. 0344-611444

E: info@hansvandriel.nl

I: www.hansvandriel.nl

COLOFON
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Meer nieuws leest u op www.recyclingmagazine.nl

Vestiging REMA TIP TOP TSN Breda viert 25-jarig 
jubileum

Het is alweer 25 jaar geleden dat TSN een vestiging opende in Breda. Na 

Arnhem en Amsterdam de derde TSN vestiging in Nederland. De vestiging, 

die toen gehuisvest was op de “Voorerf 37” in Breda, groeide al na 5 jaar uit 

het pand door de sterk toenemende hoeveelheid werk en aantal klanten. 

Door deze enorme groei, verhuisde de vestiging naar een groter pand aan 

de “Weidehek 73” in Breda. Tot op de dag van vandaag is deze locatie een 

belangrijke schakel in het servicenetwerk van REMA TIP TSN. De werkzaam-

heden en klanten groeien nog steeds elk jaar.

Renewi gaat matrassen recycleren in België

Renewi wil in België drie fabrieken bouwen voor de recyclage van matras-
sen. “In Nederland zijn we bij drie matrasrecyclagefabrieken betrokken. 
De vierde start binnenkort op. We kijken nu naar België om daar het-
zelfde te doen.” Dit zei Otto De Bont, CEO van Renewi, vorige week in de 
marge van de jaarcijfers.

Enkele jaren geleden begon Renewi in Nederland een pilotproject met IKEA 

om matrassen te recycleren. Twee jaar geleden nam Renewi een aandeel in 

het bedrijf RetourMatras, dat de technologie is huis had, en werd een joint-

venturebedrijf opgezet met drie. Die joint venture heeft nu een recyclageca-

paciteit van één miljoen matrassen. De Bont: “We hebben de capaciteit om 

twee derden van alle afgedankte matrassen te recycleren.”

Waar de Belgische fabrieken moeten komen en wanneer Renewi wil begin-

nen, is nog niet beslist. De Bont: “We bekijken verschillende locaties. In 

Nederland is het succesvol, omdat de belastingen op verbranding hoog zijn. 

In België is verbranden goedkoper en is ook de belasting lager. We verwach-

ten dat België binnenkort de richting van Nederland uitgaat, maar op regel-

gevend vlak moet nog wel een en ander gebeuren. Nu wordt het gros van de 

matrassen in België nog verbrand.”

De Bont schat dat in België jaarlijks 1 tot 1,2 miljoen matrassen worden afge-

dankt. “De capaciteit van een fabriek schommelt rond 300.000 matrassen. 

We hebben er dus mogelijk drie nodig. Met matrassen moet je geen kilo-

meters zeulen. Het noorden van België kunnen we via onze vierde fabriek in 

Etten-Leur doen.”

Autorecycling industrie telt af naar IARC 2021

Jean-Phillipe Hermine, vice-president milieustrategie van de Franse 
autofabrikant Renault, is een van de keynote sprekers tijdens het 
International Automobile Recycling Congress (IARC). Dit evenement 
vindt plaats van 23 tot en met 25 juni 2021 in Genève (Zwitserland).

Volgens Renault vervult het bedrijf een voortrekkersrol op het gebied van de 

recycling van afgedankte auto’s en batterijen in elektrische auto’s. In zijn 

openingsspeech gaat Hermine hier dieper op in. Tijdens IARC 2021 stellen 

recyclers en aanbieders van machines en technologie hun oplossingen en 

innovaties tentoon, die kunnen helpen te voldoen aan de milieudoelstellin-

gen en aan de eisen die de markt stelt. 

Het jaar 2021 is cruciaal voor de wereldwijde autorecycling-industrie, omdat 

er nieuwe wetgeving geïmplementeerd gaat worden, die verregaande gevol-

gen heeft voor de hele keten van de branche. De congressisten debatteren 

met leden van de Europese Commissie over de impact van de revisie van de 

ELV Richtlijn op de mobiliteitssector, de autorecycling-industrie en de orga-

nisaties voor producentenverantwoordelijkheid. 

De twintigste editie van het IARC, dat jaarlijks plaatsvindt, is zowel persoon-

lijk als ook online te volgen. Het congres heeft bovendien twee aanvullende 

virtuele kanalen met live streams die ook na het congres zijn te bekijken. Er 

hebben zich inmiddels al meer dan 150 deelnemers voor IARC 2021 aange-

meld. Congresorganisator ICM meldt dat er nog steeds mogelijkheden zijn 

voor bedrijven die een virtuele presentatie willen insturen. 

Voor meer informatie over het congresprogramma en registratie: www.
icm.ch/en/iarc-2021.
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Tot op de dag van vandaag is de locatie Breda een belangrijke schakel in het 

servicenetwerk van REMA TIP TSN.

Er hebben zich inmiddels al meer dan 150 deelnemers voor IARC 2021 aangemeld.

Otto de Bont (Renewi) schat dat in België jaarlijks 1 tot 1,2 miljoen matrassen 

worden afgedankt.

De Bont schat de investering op 7 à 10 miljoen euro per fabriek. “Het hangt 

ervan af of je het polyurethaan van de matrassen chemisch afbreekt of niet. 

Nu wordt het gerecycleerd tot materiaal dat je onder meer onder je parket 

gebruikt. Maar eigenlijk is het de bedoeling met het recycleerde materiaal 

nieuwe matrassen te maken. Dat testen we nu in Nederland.”
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Aardewerk krijgt tweede leven

Mineralz, een dochteronderneming van Renewi, en Urban Nature Culture 
zijn een samenwerking gestart om aardewerk een tweede leven te geven. 
Urban Nature Culture zamelt hiervoor afgedankt serviesgoed in bij onder 
meer tweedehands winkels en geeft het door middel van een glazuurlaag 
met FORZ®Glaze een nieuw leven.

Mineralz produceert FORZ®Glaze met secundaire grondstoffen, waaronder 

gereinigde bodemassen. Het resulterende aardewerk is gecertificeerd en 

daarmee volkomen veilig om van te consumeren en vermindert daarnaast 

ook het gebruik van primaire grondstoffen. Deze samenwerking geeft een 

nieuw leven aan op dit moment honderden weggegooid serviesgoed op 

jaarbasis. Op deze manier krijgt oud serviesgoed wat anders weggegooid 

wordt, een tweede leven met FORZ®Glaze.

“We zijn erg trots op de samenwerking met Urban Nature Culture”, zegt 

Theo Olijve, managing director Mineralz & Water. “De met FORZ®Glaze ver-

vaardigde producten zijn geschikt voor consumptiedoeleinden en voldoen 

als vanzelfsprekend aan de geldende eisen. Aardewerk met FORZ®Glaze 

laat zien dat secundaire materialen net zo veilig en stevig zijn als primaire 

materialen.”

FORZ®Glaze wordt geproduceerd in de Mineralz-fabriek op de Zweekhorst 

in Zevenaar waarna Urban Nature Culture, het afgedankte serviesgoed 

glazuurt  haar locatie in Amsterdam. Het duurzame servies is onder meer 

verkrijgbaar bij de een groot aantal woonwinkels in en buiten Nederland en 

bij de winkels van de Bijenkorf.

MSN legt focus op circulariteit, innovatie en 
digitale ontwikkelingen

Milieu Service Nederland (MSN) start per direct met een extra sterk team 
om de doelstellingen te realiseren. Het directieteam is uitgebreid om 
de corebusiness van het bedrijf beter te exploiteren. Naast de operatio-
nele leiding wordt er focus gelegd op circulariteit, innovatie en digitale 
ontwikkelingen.

“We hebben in het coronajaar 2020 gezien dat we, om onze ambitieuze 

groei kracht bij te zetten, enerzijds focus moesten hebben op de dagelijkse 

gang van zaken en anderzijds op de ontwikkeling van nieuwe strategische 

doelen. Daarom hebben we gekozen voor deze nieuwe opzet. We hebben er 

het volste vertrouwen in dat groei, innovatie en digitalisering nu elk kunnen 

door ontwikkelen”, aldus eigenaar Ronald Voorsluijs.

Jeroen Tabor en Dennis Ostendorf zijn sinds half mei aan de directie toe-

gevoegd. Tabor gaat in de rol van financieel directeur de afdeling finance 

aansturen. Ostendorf wordt de nieuwe commercieel directeur. Hij gaat 

leiding geven aan het volledige salesteam, klantenservice, marketing en 

e-commerce.

Samen met Radboud Menger, Jan de Vroe en Mark Eerenberg vormen Tabor 

en Ostendorf de dagelijkse leiding over de Milieu Service Groep-bedrijven. 

Menger, voorheen financieel directeur, wordt Directeur Digitale Transitie. 

De Vroe gaat aan de inkoopkant de relatie met leveranciers optimaliseren 

en stuurt de tenderafdeling aan. Eerenberg blijft verantwoordelijk voor de 

logistieke tak van MSN, waar ongeveer 75 chauffeurs werken.

Nieuwe voorzitter Stichting OPEN wil vaart 
zetten achter circulaire ambities

Steven van Eijck is de nieuwe voorzitter van Stichting OPEN. De voorma-
lig staatssecretaris volgt Jan Kamminga op. Stichting OPEN (Organisatie 
Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland) geeft sinds 1 maart 
2021 namens alle producenten van elektrische en elektronische appara-
ten in Nederland invulling aan de wettelijke verantwoordelijkheid voor 
de inzameling van e-waste.

Van Eijck vat de koe bij de horens: “De komende jaren neemt het aantal 

elektrische en elektronische apparaten alleen maar toe en daarmee de 

hoeveelheid e-waste. Consumenten en professionals kunnen hun e-waste 

inleveren bij bijvoorbeeld gemeenten of in een van onze 13.000 Wecycle-

inleverpunten, waarna we dit recyclen.”

Maar er is volgens Van Eijck nog een forse inspanning nodig om tot een 

nog hogere inzameling te komen. “Alleen zo winnen we zo veel mogelijk 

KORTE BERICHTEN
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Oud serviesgoed weer als nieuw met FORZ®Glaze.

Steven van Eijck, de nieuwe voorzitter van Stichting OPEN.

grondstoffen terug en besparen we 

zo veel mogelijk CO2. Nederland en 

het komende kabinet staan na het 

Klimaatakkoord voor de volgende 

uitdaging: een integrale circulaire 

economie.”

Van Eijck wil met partijen in de markt 

gezamenlijk de circulaire economie 

voor e-waste neerzetten. “De kennis 

en ervaring van producenten, retai-

lers, gemeenten, inzamelaars en ver-

werkers vormen het fundament van 

Stichting OPEN. We vertegenwoor-

digen de producenten in gesprek-

ken met de overheid, politiek en de 

markt. Dit doen we op nationaal en 

internationaal niveau. Maar het is cruciaal om daarbij met de partners af te 

stemmen en elkaars inspanningen te versterken.”
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Suez en Veolia ondertekenen 'definitieve fusieovereenkomst'

De Franse afval- en waterzuiveringsreus Veolia en zijn concurrent Suez hebben onlangs een 'defi-
nitieve fusieovereenkomst' ondertekend. Dit melden beide bedrijven in een gezamenlijk persbe-
richt. Nadat Veolia deze zomer een vijandig overnamebod had gelanceerd op zijn grote concurrent, 
kwamen de twee groepen tot een akkoord over een fusie, waarbij een einde kwam aan een maan-
denlange juridische strijd.

Een eerste overnamepoging door Veolia in 2012 mislukte door kritiek van de mededingingsautoriteiten. 

Het samengaan van de twee bedrijven genereert naar verwachting een omzet van ongeveer 37 miljard 

euro. Eind augustus vorig jaar raakte bekend dat Veolia aasde op het belang van energiereus Engie in 

Suez. Het bedrijf wilde door Suez in te lijven uitgroeien tot een wereldspeler.

Na heel wat tegenkanting kocht Veolia in oktober vorig jaar voor 3,4 miljard euro een belang van 29,9 

procent in Suez over van Engie. In februari van dit jaar wees Suez nog een overnamebod van zijn gro-

tere concurrent af. Ook het gerecht en de Franse politiek mengden zich.
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Roterende magneet Goudsmit reinigt zonder 
productiestop’

Goudsmit Magnetics heeft een roterende Cleanflow magneetscheider op de 
markt gebracht, die geschikt is voor plaatsing in vrije valleidingen in een 
continu proces. Reiniging vindt plaats zonder de productstroom te stoppen; 
een uitdrukkelijke wens van een klant die blikken melkpoeder wilde recyclen 
in een doorlopend proces.

Tijdens de reinigingscyclus blijven de magneten in de productstroom aanwezig. 

Dit verzekert de gebruiker ervan dat er tijdens de reiniging geen ijzer in het 

product terugvalt. De unit is toepasbaar in onder meer de recyclingindustrie. 

Bijvoorbeeld voor het metaalvrij maken van kunststof of rubberkorrels.

De magneetstaven in de Cleanflow magneetscheider filteren metaaldeeltjes en 

paramagnetische deeltjes vanaf 30 µm uit poeders en granulaire producten. De 

scheider is geschikt voor een hoge capaciteit productstromen (tot ongeveer 60 

kubieke meter per uur) en onderscheidt zich door de zeer hoge magnetische 

fluxdichtheid van meer dan 9.000 gauss op het contactoppervlak van de staven. 

Het resultaat is niet alleen een hoge separatiegraad, maar ook een hoge capaci-

teit van de metaalscheiding.

Bij veel magneetscheiders dienen de magneten tijdens een reinigingscyclus uit 

het huis gehaald te worden om de gevangen metaaldeeltjes mee naar buiten te 

verhuizen. Maar uit ervaring weet Goudsmit dat bij deze methode het gevaar 

bestaat dat er metaal terugvalt in de productstroom en dat onderbreking van de 

productie nodig is om de scheider te kunnen reinigen.

Daarom heeft het bedrijf dit nieuwe systeem zo geconstrueerd dat de magneten 

tijdens de reiniging in de productstroom aanwezig blijven. Alleen de – met metaal 

vervuilde – hulzen, die om de magneetstaven zitten, bewegen samen met de 

metaaldeeltjes naar buiten en worden vervangen door een schone buis. Op deze 

manier is het mogelijk de magneet te reinigen zonder de productie te stoppen.

Groen licht voor MATEXPO

Er is officieel groen licht om vanaf 30 juli weer beurzen te 
houden in België. De coronacijfers gaan snel de goede rich-
ting uit, besmettingen en hospitalisaties nemen snel af, 
terwijl het aantal vaccinaties blijft stijgen. Bovendien is er 
intensief over geweest tussen de verschillende vakfedera-
ties en vertegenwoordigers van de overheid.

Concreet betekent dit dat MATEXPO plaatsvindt van 8 tot en 

met 12 september. Beurzen vallen vanaf nu weer onder het 

handelsprotocol, net zoals horeca en retail. Dit betekent dat 

er een specifiek protocol van toepassing is, los van andere 

evenementen zoals festivals. MATEXPO kan dus de normale 

bezoekersvolumes aanhouden, zonder beperkingen in abso-

lute aantallen! En dat in alle veiligheid.

Het is mogelijk dat er tegen september nog een aantal maat-

regelen van kracht zijn. De organisatie van MATEXPO verzekert 

dat zij hierover steeds transparant communiceert. Welke 

maatregelen er dan eventueel moeten worden genomen, is 

nog niet definitief beslist. Klassiekers zoals handgel en loop-

richtingen kunnen er bij zijn. Goede ventilatie is in elk geval 

belangrijk. Voor de buitenstands betekent dit zoveel mogelijk 

open structuren of tenten met deuren of ramen aan verschil-

lende zijdes.

Voor de binnenstands wordt momenteel bekeken welke poor-

ten of deuren van de verschillende hallen er permanent open 

kunnen staan voor maximale ventilatie. Permanente CO2-

meting is al voorzien. Catering is toegelaten, maar de organi-

satie vraagt de exposanten om zelf verstandig om te gaan met 

het eventueel schenken van alcohol. En het kan zijn dat bezoe-

kers moeten zitten wanneer er wordt gegeten of gedronken.

MATEXPO kan de normale bezoekersvolumes aanhouden, zonder 

beperkingen in absolute aantallen.

Reiniging van de magneetscheider vindt plaats zonder de productstroom te stoppen.
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Green Collective: voor minder inzamelwagens en 
schonere lucht

Een schonere en veiligere binnenstad door minder vervoersbewegingen. Dat 
willen SUEZ en Renewi bereiken met Green Collective, een nieuwe joint ven-
ture die afvalinzamelaars verenigt om in gemeenten samen bedrijfsafval in 
te zamelen. Door met gezamenlijke wagens via gecombineerde inzamelrou-
tes te rijden, dragen zij bij aan een schonere en veiligere stad.

Zo wordt het inzamelverkeer in de binnensteden van gemeenten tot maar liefst 

vijftig procent verminderd. Dit levert ook een flinke CO2 -reductie op, want elke 

honderd kilometer die minder wordt gereden, leidt tot een gemiddelde bespa-

ring tot 160 kilogram CO2. Green Collective heeft zich tot doel gesteld eind 2023 

in minstens dertig gemeenten te starten met de duurzame inzameling van 

bedrijfsafval.

SUEZ en Renewi hebben eerder positieve ervaringen opgedaan met de duurzame 

inzameling van bedrijfsafval. Zo is het initiatief al succesvol van start gegaan 

in steden als Gouda, Bergen op Zoom, Roosendaal en Amsterdam. De samen-

werking tussen SUEZ en Renewi wordt nu bekrachtigd in een nieuw opgerichte 

joint venture: Green Collective. Het grote voordeel voor gemeenten is dat zij niet 

hoeven om te kijken naar de inzameling van het bedrijfsafval. SUEZ en Renewi 

werken samen, maar verenigen ook andere afvalinzamelaars in de stad. Green 

Collective verzorgt de implementatie, het beheer en de administratie van het 

project tot gezamenlijke afvalinzameling.

Deze gezamenlijke inzameling scheelt veel kilometers en daarmee ook CO2-

uitstoot. Ook worden gemeenten veiliger, omdat het aantal verkeersbewegin-

gen omlaag gaat. Aan de bestaande dienstverlening voor de klanten van SUEZ, 

Renewi en andere inzamelaars verandert niets. Iedere klant behoudt het con-

tract en contact met zijn eigen afvalinzamelaar, maar het afval wordt opgehaald 

door de inzamelwagen van Green Collective.

Mark Thys nieuw gezicht bij Renewi Belgium

Mark Thys is de nieuwe Managing Director Commercieel Waste bij Renewi Belgium. Hij is afkomstig van Eurofins Scientific, 

waar hij actief was als Global Chief Transformation Officer. Eerder vervulde Thys diverse seniorfuncties bij Goodyear Dunlop, 

waaronder Managing Director International Sales and Operations, Managing Director Dunlop voor Frankrijk en de Benelux.

“Ik ben zeer opgetogen dat ik bij Renewi kan gaan werken”, aldus Thys. “De onderneming heeft een sterke track record en is 

goed gepositioneerd om nieuwe mogelijkheden voor afvalbeperking te onderzoeken en tegelijk te focussen op de circulaire 

economie. Ik erken Renewi’s sterk engagement om proactief het voortouw te nemen om van deze wereld een meer duur-

zame plek te maken.”
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Green Collective heeft zich tot doel gesteld eind 2023 in minstens dertig gemeenten te 

starten met de duurzame inzameling van bedrijfsafval.

Via de website www.textielrace.nl kunnen bewoners van Amsterdam 

Centrum en Museumkwartier gemakkelijk een afspraak inplannen.

Half jaar gratis oud textiel ophalen in 
Amsterdam Centrum

Oud textiel wordt komend half jaar gratis aan huis opge-
haald bij inwoners van Amsterdam stadsdeel Centrum en 
Museumkwartier. Eind vorige maand is dit initiatief van 
gemeente Amsterdam, Textiel Race, Pantar, Wieland Textiles 
en Seenons van start gegaan. Het doel van deze pilot is om het 
hergebruik van textiel te vergroten en ervoor te zorgen dat er 
minder textiel bij het restafval terecht komt.

Tijdens deze pilot wordt het bewoners van Amsterdam stadsdeel 

Centrum en Museumkwartier nog gemakkelijker gemaakt om 

hun oude textiel in te leveren. Via de website www.textielrace.

nl kunnen zij gemakkelijk een afspraak inplannen, waarna het 

textiel gratis bij hen thuis wordt opgehaald. Naast kleding mogen 

de bewoners ook al het andere textiel inleveren dat normaal in 

de textielcontainer mag, zoals tassen, gordijnen, beddengoed en 

knuffels.

De pilot vindt plaats tot en met 28 november. Als dank krijgen de 

inwoners die hun textiel aanmelden kortingscodes voor duurzame 

merken, zoals Loop.a Life, Mud Jeans, SKOT fashion, LABFRESH, 

Gerrard street en NOWA. De initiatiefnemers verwachten dat er 

door deze pilot minder textiel bij het restafval belandt. Op dit 

moment zit er nog gemiddeld tien kilo textiel per jaar per inwoner 

bij het restafval.

Via de website van Textiel Race kunnen bewoners een afspraak 

inplannen, waarna een chauffeur van sociaal werken leerbedrijf 

Pantar het textiel bij de bewoners komt ophalen. Circulair dienst-

verlener Seenons. zorgt hierbij voor een optimale route. Al het 

ingezamelde textiel wordt naar Wieland Textiles gebracht. Zij 

zorgen ervoor dat er zoveel mogelijk hergebruikt wordt. Mocht 

hergebruik niet meer mogelijk zijn, dan wordt het textiel door hen 

gerecycled. Er worden dan bijvoorbeeld poetslappen van gemaakt.
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Ruim zeven miljard voor 
Europese chemische 
kunststofrecycling

TEKST | HENK MEINEN  | FOTO'S | RMB 

De tijd dat media kritische berichten over de behaalde percen-

tages kunststofrecycling rondstrooien, gaat tot het verleden 

behoren. Vooral programma’s die ‘kritisch’ en ‘negatief doen’ tot 

norm hebben verheven, moeten een andere zondebok zoeken. 

Ze hebben meestal geen oog voor wat er allemaal al wél gebeurt 

en hoe hard en inventief er door de industrie wordt gewerkt om 

de huidige recyclingpercentages omhoog te krijgen.

een concurrerende circulaire economie in ons werelddeel. Ook dat 

laatste is evident voor onze posities op de wereldmarkt.

Hergebruik en recycling
Geschat wordt dat tegen 2050 ongeveer zestig procent van de 

wereldwijde kunststofproductie gebaseerd kan zijn op hergebruik 

en recycling. Die wereldwijde productie werd door Plastics Europe 

in 2015 geschat op ongeveer 322 miljoen ton. Daarvan werd veruit 

het grootste deel – ongeveer 270 miljoen ton – gebruikt voor plastic 

producten. De overige zeg vijftig miljoen ton ging naar andere toe-

passingen, zoals naar  kleefstoffen, lakken en kleding.

Dat is zes jaar geleden, de huidige productie ligt naar eigen 

schatting – gebaseerd op een jaarlijkse groei van twee à drie pro-

cent – nu zeker vijftien procent hoger. Dan komen we afgerond op 

rond de 375 miljoen ton, waarvan zestig procent is gebaseerd op 

recycling. Kortom: jaarlijks 225 miljoen ton nieuwe plastics, gemaakt 

van oude plastics. Binnen de EU gaat de versnelling met betrekking 

tot plasticrecycling waarschijnlijk nog aanzienlijk sneller. De bij de 

genoemde organisatie aangesloten Europese kunststofproducenten 

willen in 2025 1,2 MT en in 2030 al 3,4 Mt recyclet plastic produceren. 

Dus bijna een verdrievoudiging in vijf jaren, de periode 2025-02030.

Toolkit voor oplossingen
Om deze technologie op te schalen, is volgens deskundigen een 

toolkit nodig die vele oplossingen moet bevatten: zoals diversificatie 

van grondstoffen, aangepaste bedrijfsmodellen, nieuwe materialen, 

afvalpreventie en ecodesign. Maar ook dienen beleidsmakers en 

bestuurders een kader te creëren, dat zekerheid biedt en verdere 

investeringen stimuleert. Ook dit laatste is natuurlijk logisch, omdat 

dit soort grote investeringen alleen gedaan kunnen worden als er 

zekerheid is met betrekking tot een gerede mogelijkheid voor return 

on investment. De investeringen komen immers van het commerci-

ele bedrijfsleven, dat (zoals zo vaak) uiteindelijk de kar moet trekken.

Dr. Markus Steilemann van Platics Europe en CEO van Covestro 

stelde het volgende: “Om te profiteren van het potentieel van che-

mische recycling, hebben we een geharmoniseerd en sterk single 

market-kader nodig. We moeten de kracht van de interne markt van 

de EU benutten en de integriteit beschermen. We moeten ook erken-

nen dat we een gedeeld belang hebben bij het toekomstbestendig 

maken van onze economie en activa in Europa met innovatieve 

technologieën, zoals chemische recycling.”

Het is wel duidelijk wat hij met deze mooie volzinnen bedoelt. 

Een heldere boodschap voor Europese bestuurders en eigenlijk ook 

voor elke Europeaan. Mijn instemming heeft hij in elk geval!

C
hemische recycling kan en wordt waarschijnlijk 

de grote gamechanger. In eerdere edities van 

RMB berichtten wij hier al over. Succes is onder 

meer afhankelijk van voldoende investeringen. 

Die zijn nu aangekondigd door de Europese 

kunststofproducenten: 7,2 miljard euro in 2030. Serieus geld dus! 

Eerst even de investeringscijfers, zoals recent door de Associatie of 

Plastics Manufactures gepubliceerd: gepland was 2,6 miljard euro 

in 2025, nu doorgetrokken naar 7,2 miljard euro in 2030.

Chemische recycling stelt de mensheid in staat plastic afval te 

recyclen dat anders zou worden verbrand of gestort. Een uitdagende 

weg om veel meer hergebruik van kunststoffen te bewerkstelligen. 

Het levert grote volumes recyclet materiaal met nieuwe plastic eigen-

schappen op. Daarnaast schept deze ontwikkeling binnen Europa 

een groot potentieel aan nieuwe, hoogwaardige jobs en helpt het 

de klimaatdoelstellingen te realiseren. Een flinke stap op weg naar 
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Groene Plastic Fabriek biedt 
oplossing voor moeilijk 
recyclebaar plastic

TEKST | WILLEM-JAN SCHAMPERS | FOTO'S | BUREAU MVO
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‘De recycling van plastics 

gaan we gewoon opnieuw 

uitvinden’

BEDRIJFSPROFIEL

“Van lastig recyclebaar plastic afval van Almeerse huishoudens 

worden producten voor de openbare ruimte gemaakt, zoals 

oeverbeschoeiing, paaltjes en bankjes. Deze producten neemt de 

gemeente weer af en gebruikt ze voor haar eigen stad. Zo wordt de 

cirkel rondgemaakt en ontstaat er een lokale circulaire economie 

voor plastic afval.” Bram Peters, directeur van initiatiefnemer Save 

Plastics, is bijzonder content met de ingebruikname van de Groene 

Plastic Fabriek.

De fabriek moet uiteindelijk twintig verschillende producten voor de openbare ruimte gaan produceren.

nieuwe duurzame producten. Zo maken we gebruikte 

kunststof weer waardevol en zijn we samen op weg 

naar een wereld waar geen plastic afval meer bestaat.”

Save Plastics bestaat sinds 1986 en is uit idealisme 

van oprichter Gerard Peters ontstaan. In de jaren ‘80 

recyclede hij landbouwfolie tot grondstof. Later heeft 

zijn zoon Bram het stokje over genomen en de onder-

neming gebracht waar het nu is: een circulair koplo-

per in Nederland. “Waar sommige mensen plastic als 

afval zien, zien wij het als de grondstof van de 21ste 

eeuw. Een grondstof die onverwoestbaar en daarom 

hartstikke milieuvriendelijk is. En die nooit op raakt, 

want het is veelvuldig te hergebruiken. Zelfs verza-

melingen van het meest vervuilde en ongesorteerde 

plastic, geven wij een nieuw leven.”

Innovatieve oplossingen
De reden voor de Groene Plastic Fabriek is dan ook 

heel simpel, aldus Peters. “Hoogwaardig plastic, vooral 

bekend van de PET-flessen, is relatief makkelijk te recy-

clen. Maar ongeveer de helft van het plastic afval in 

Nederland is van laagwaardige kwaliteit. Het bestaat 

uit verschillende soorten plastic, kan niet optimaal 

worden gescheiden en is vaak erg vies. Veel plastic 

wordt maar één keer gebruikt en daarna weggegooid. 

Hiervan wordt maar liefst zestig procent verbrand. 

Dit moet écht anders! De Groene Plastic Fabriek is 

een pilot-fabriek, die op kleine schaal van start gaat.”

Diversiteit
Volgens Peters is de fabriek op het terrein van 

Cirwinn, op bedrijventerrein De Vaart in Almere, 

‘schaalbaar’ en bij grotere vraag kan de capaciteit 

worden aangepast. “In de fabriek wordt niet alleen 

geproduceerd, ook de grondstoffen worden in eigen 

huis verwerkt. Deze combinatie is nieuw voor de recy-

clingindustrie en kan als voorbeeld dienen voor andere 

D
e officiële opening was 

virtueel. Er werd een film 

van de Groene Plastic 

Fabriek vertoond, met 

enkele interviews over 

het vinden van een praktische oplossing 

voor het plastic afval en het ontwikkelen 

van concrete producten voor moeilijk 

recyclebaar plastic uit huishoudafval. 

Peters: “De fabriek is tot stand gekomen 

door een innovatiepartnerschap tussen de 

afdeling Stadsreiniging van de gemeente 

Almere, Provincie Flevoland en het Interreg 

programma Transform-CE. Met onze 

expertise veranderen we oud plastic in 
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In het ‘save-tasa’ huisje is in totaal bijna 7.500 kilogram plastic afval verwerkt.

steden in Nederland en in Europa. Er is plastic genoeg, 

dus economisch is er geen probleem. De enige vinkjes 

die we nu nog moeten zetten, is acceptatie, veilig-

heid en accreditatie. Daar gaan we nu aan werken. De 

Groene Plastic Fabriek maakt eigenlijk de hele familie 

compleet. Op lokaal niveau, in Almere.” 

De initiatiefnemers willen toe naar een diversi-

teit aan producten voor de buitenruimte. Peters: “De 

fabriek moet uiteindelijk twintig verschillende pro-

ducten gaan produceren. Met het idee dat de produc-

ten ook interessant zijn voor partijen buiten Almere. 

Dan kunnen we groeien en kunnen we ook contracten 

afsluiten met andere gemeenten. Tot die tijd hebben 

we een diversificatie nodig aan producten, zodat 

mensen een beeld krijgen van wat er allemaal kan. 

Op dit moment maken we gevelpanelen en onder-

delen voor onze plastic huizen, maar de bedoeling is 

dat we hier een fabriek bouwen, die alles kan maken 

wat de regio nodig heeft.”

‘Doucheputje-plastics’
Peters is er van overtuigd dat de nieuwe fabriek 

een zinvolle bijdrage kan leveren aan het streven naar 

circulaire economie. “We zijn er voor de ‘doucheputje-

plastics’. Daar proberen we een bestemming voor te 

vinden. Dus geen flessen, emmers, gieters of pennen, 

maar wel producten voor buiten.” Naast het lokale 

aspect, noemt Peters het feit dat in de pilotfabriek 

alles gebeurt, heel bijzonder. “We staan naast de 

berg met plastic – op het terrein van Cirwinn – en 

van daaruit doen we alles. Eerst het opwerken van 

mixed plastics tot korrels en dan meteen in de extru-

der. Vervolgens wordt er een recyclebaar product 

van gemaakt, dat we ook weer kunnen innemen en 

opnieuw kunnen verwerken.”

Het gaat bij de Groene Plastic Fabriek om mecha-

nische recycling. Met zo min mogelijk interventie van 

wat dan ook, benadrukt Peters. “Waarom? Ik ben van 

mening dat je chemische recycling nooit lokaal kunt 

toepassen. Dat moet je gewoon centraal doen. Dat 

moet groot. Bovendien is chemische recycling heel 

goed voor de bedrijven die nu producten ontwerpen 

en ontwikkelen. Die moeten die producten ook weer 

innemen. En om dit hoogwaardig te doen, is dit 

waarschijnlijk een klus voor de chemische recycler. 

De plastics die wij verwerken, hebben geen enkele 

waarde meer en leveren niks op.”

Peters ziet de nieuwe fabriek echt als een pilot, 

want ‘de recycling van plastics gaan we gewoon her-

uitvinden’. Alle normale recycleplants zijn hartstikke 

efficiënt, maar zijn zo geënt op monostromen – op 

handel – dat je automatisch heel veel reststromen 

houdt. Dus waardeloos. En dit zijn de lekstromen, 

waar niemand naar omkijkt. Wij draaien het echter om 

en gaan proberen waardeloos kunststof weer waar-

devol te maken. Dus we zoeken het in het product; 

niet in de korrel. De mindshift bij de gemeentelijke 

inkopers moet echter nog veranderen. Zij zeggen: ‘Ik 

ga niet over afval; ik koop bruggetjes in. En het zal mij 

een worst wezen van welk materiaal ze zijn’.

‘Save-tasta’ huisje
Ook op de Floriade 2022 zijn de producten van de 

Groene Plastic Fabriek te zien. Er zijn bankjes, vlonders 

en schuttingen, maar er is ook een prototype van het 

‘save-tasta’ huisje gebouwd. De woning staat symbool 

voor de vele mogelijkheden van gerecycled plasticaf-

val. De stapelbare bouwblokken voor de woning zijn 

in de Groene Plastic Fabriek gemaakt. In het prototype 

van twintig vierkante meter is in totaal 7.482 kilogram 

plastic afval verwerkt. Dit staat gelijk aan ongeveer vijf 

miljoen boterhamzakjes.

De Groene Plastic Fabriek is een initiatief van de 

gemeente Almere en wordt ondersteund door project-

partners die samenwerken in het project Transform-CE 

van het Interreg North West Europe-programma, als 

onderdeel van het Europees Fonds voor Regionale 

Ontwikkeling (EFRO). Peters: “Partijen uit Nederland, 

België, Duitsland en Engeland zijn hierbij betrokken. 

Als de pilot in Almere een succes wordt, willen we 

deze techniek ook gaan uitrollen naar deze landen.”

‘Gebruik nu eerst je plastic 

afval. Dat is er toch al.

Dan hoef je geen tropisch 

hardhout te importeren.’
Ongeveer de helft van het plastic afval in Nederland is van laagwaardige kwaliteit. Het bestaat uit 

verschillende soorten plastic, kan niet optimaal worden gescheiden en is vaak erg vies.
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Start bouw grootste 
recyclagecentrum huishoudelijke 
verpakkingen van Europa

TEKST/FOTO | WILLEM-JAN SCHAMPERS 

In aanwezigheid van de Vlaams minister voor 

Omgeving, Zuhal Demir, is onlangs de bouw 

gestart van het grootste recyclagecentrum 

voor huishoudelijke verpakkingen van Europa. 

De fabriek in Beringen voorziet in de folie-

tot-folie recyclage van polyethyleen folie (PE-

folie), het plastic dat onder meer is terug te 

vinden in de verpakking van vleeswaren of 

flessen frisdrank.

I
n het nieuwe recyclagecentrum wordt vanaf januari 

2022 jaarlijks zo’n 42.000 ton aan PE-folie gerecycleerd. 

Hiervan komt het overgrote deel uit het huishoudelijk 

verpakkingsafvalcircuit. Koen Verhaert, CEO van Ecoo 

Group: Deze recyclageketen is mogelijk gemaakt 

dankzij een langetermijnvisie en de samenwerking tussen 

diverse partijen. “Doordat we verzekerd zijn van de aanvoer van 

huishoudelijke plastic folie door middel van de Nieuwe Blauwe 

Zak, kunnen we op lange termijn investeren en innoveren in 

onze recyclagetechnologie. Zo zijn we in staat een hoogwaardig 

gerecycleerd granulaat te produceren voor het vervaardigen van 

PE-film, evenwaardig aan ‘virgin’ materiaal.’’

Philip Peeters, afgevaardigd bestuurder van Biostoom 

Beringen, benadrukt dat de hypermoderne biostoomcentrale 

in Beringen het hart vormt van een energie- en materialenhub, 

die momenteel wordt uitgebouwd en waarvoor nieuwe bedrijven 

worden aangetrokken. “Ecoo Beringen is zo’n bedrijf. Het gaat 

straks gebruikte verpakkingsfolies verwerken tot hoogwaardige 

korrels, waarmee opnieuw plastic producten en verpakkingen 

kunnen worden gemaakt. Van afval naar nieuwe volwaardige 

grondstof dus.”

Performant inzamelsysteem
Sinds 1 april is de Nieuwe Blauwe Zak ingevoerd in Brussel, 

Vlaanderen en de meerderheid van Wallonië. De laatste 

Franstalige intercommunales maken de overstap na de zomer. 

Bovendien geldt de uitgebreide sorteerboodschap nu ook voor 

alle bedrijven en organisaties. Patrick Laevers, managing director 

van Fost Plus: “Dankzij het performante inzamelsysteem, de 

hoogtechnologische sorteercentra én bijkomende recyclage-

capaciteit behaalden wij vorig jaar al 51 procent recyclage van 
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plastic verpakkingen. En dit terwijl de Europese norm van vijftig 

procent pas in 2025 moet worden gehaald.”

Minister Demir toonde zich zeer tevreden: “We sorteren heel 

goed. Nergens wordt er méér huishoudelijk verpakkingsafval 

selectief ingezameld dan in Vlaanderen en België. Dankzij de 

Nieuwe Blauwe Zak wordt het nog eenvoudiger voor de burger om 

altijd en overal verpakkingsafval correct te sorteren. Bovendien 

zetten we dankzij hoogtechnologische sorteercentra en recy-

clagecapaciteit op eigen bodem Vlaanderen verder op de kaart 

als recyclagehub in Europa. Beringen is hier een goed voorbeeld 

van. We zijn recyclagekoploper en willen dit graag blijven.” En 

dan lachend: “Ik zal vandaag helpen om symbolisch te starten 

met de bouw, maar de rest moeten jullie zelf doen.”

Volgens Laevers is het de doelstelling van de initiatiefne-

mers om een circulaire economie voor verpakkingen te creëren. 

“Door recyclagecapaciteit op te zetten in eigen land, maken we 

kostbare secundaire grondstoffen beschikbaar voor de lokale 

productie-industrie. Dit is de laatste schakel in de recyclage-

keten, die begint bij het uniform inzamelen van huishoudelijk 

verpakkingsmateriaal. Met de invoering van de Nieuwe Blauwe 

Zak hebben we dat voor alle Vlamingen – en straks alle Belgen 

– mogelijk gemaakt.”

Ecoo Beringen is een samenwerking tussen Biostoom 

Beringen en recyclagebedrijf Ecoo Group uit Houthalen-

Helchteren. Dit nieuwe recyclagecentrum betekent een inves-

tering van zo’n 42 miljoen euro en dertig nieuwe aanwervingen 

voor de site in Beringen. De werkzaamheden duren tot het einde 

van het jaar.

Zuhal Demir (Vlaams minister voor Omgeving), Philip Peeters 

(afgevaardigd bestuurder Biostoom Beringen), Koen Verhaert 

(CEO Ecoo Group) en Patrick Laevers (CEO Fost Plus) leggen de 

'symbolische' eerste steen.
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PARO op rolletjes met 
transportbanden  
REMA TIP TOP TSN

TEKST/FOTO’S  | WILLEM-JAN SCHAMPERS 

‘Afval is een waardevolle grondstof’. Met die slogan presenteert PARO Amsterdam zich als 

een duurzame afvalinzamelaar en -verwerker én aanbieder van herbruikbare bouw- en 

grondstoffen. Onder meer voor de wegenbouw en de betonindustrie. Om de bedrijfsvoe-

ring op rolletjes te laten lopen, heeft het bedrijf de hulp ingeroepen van REMA TIP TOP TSN. 

Talrijke transportbanden zorgen voor een goed lopende afvallogistiek.

productieproces van PARO. “We zijn dé grootste totaalleverancier van 

rubber transportbanden, transportband componenten, slijtvast-, 

corrosie bestendig wandbekledingsmateriaal en industriële kunst-

stoffen. Naast Amsterdam, hebben we vestigingen in Arnhem, Assen, 

Breda en Ridderkerk. Door die spreiding kunnen we onze klanten snel 

van dienst zijn. Service en reparatie zijn immers heel belangrijk, om 

te zorgen dat het proces kan doorgaan. Vandaar ook dat we banden 

op voorraad hebben en meteen kunnen schakelen.”

Kortom, overal waar transportbanden nodig zijn, heeft REMA TIP 

TOP TSN haar eigen specialisme en specifieke aanpak. Dit zowel in 

kennis als materiaal. “We onderscheiden ons door een goede 24/7 

service, inspectie en een zeer gedegen onderhoudsprogramma”, 

aldus Eijking. “Met ruim zeventig servicemonteurs in Nederland en 

een Europees netwerk met goed opgeleide service monteurs achter 

de hand, staan we klaar om elke storing, schade of probleem aan 

een transportband goed op te lossen. We hebben een uitgebreid 

eigen assortiment, zodat onze monteurs altijd de juiste materialen 

bij de hand hebben.”

Regelmaat
Eijking en Severijns zijn twee ouwe rotten in het vak en kennen 

elkaar al enkele tientallen jaren. “We weten precies wat we aan elkaar 

hebben en dit helpt zeker als er wat moet worden gerepareerd of 

R
ecycling is een krachtig antwoord op de groeiende 

vraag naar grondstoffen en energie”, oordeelt Ruud 

Severijns, procestechnoloog bij PARO. “Samen met 

collega-afvalinzamelaars en -verwerkers en met 

afvalproducenten verwerken we hier bouw- en 

sloopafval tot deelstromen, residuen of hoogwaardige secundaire 

bouwstoffen. In Nederland wordt jaarlijks ongeveer 24 miljoen ton 

aan gemengd bouw- en sloopfval geproduceerd. We zamelen een deel 

hiervan in bulk in. Dit doen we door onze afvalscheidingsprocessen 

continu te verbeteren en steeds meer verontreinigde materialen 

verantwoord op te werken tot herbruikbare bouwstoffen.”

Hans Eijking is vestigingsmanager van REMA TIP TOP TSN in 

Amsterdam en vertelt over de rol die transportbanden spelen bij het 
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Overal waar transportbanden nodig zijn, heeft REMA TIP TOP TSN haar eigen specialisme en 

specifieke aanpak.

‘Onderhoud en eventuele 

reparatie of vervanging

moeten perfect op elkaar 

worden afgestemd’

“
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vervangen. Doordat we geregeld contact hebben en zelf ook met 

enige regelmaat de transportbanden controleren, komen we nooit 

voor verrassingen te staan. Met name bij de brekers gaat nogal wat 

grof materiaal overheen. En in dat puin zit ook vaak ijzer. Als een 

band dan breekt of scheurt, hebben we al een nieuw exemplaar 

klaar liggen. Binnen een paar uur kan de machine weer draaien.”

Want, zo geeft Severijns toe, de procesvoering van PARO is mede 

afhankelijk van de transportbanden van REMA TIP TOP TSN. “Ik denk 

dat we er hier ruim honderdvijftig hebben draaien. In de brekers, 

de zeefmachines en alle sorteerlijnen. We draaien 24 uur per dag. 

Vandaar ook dat de service honderd procent in orde moet zijn. En 

dit geldt ook voor de contacten tussen onze technische dienst en de 

monteurs van REMA TIP TOP TSN. Onderhoud en eventuele reparatie 

of vervanging moeten perfect op elkaar worden afgestemd. Om 

zo min mogelijk stilstand te hebben. We zijn inderdaad tot elkaar 

veroordeeld. Haha!”

Medewerkers
PARO krijgt per dag zo’n 800 ton aan bouw- en sloopafval 

binnen. Een gigantische hoeveelheid, die verwerkt, gesorteerd en 

gerecycled moet worden. Handmatig en machinaal. Met allemaal één 

gemene deler: de transportbanden van REMA TIP TOP TSN. Severijns: 

“Het is een vrijwel continue proces, waarbij we ons nauwelijks een 

stilstand kunnen veroorloven. Hierbij blijven we als bedrijf uiteindelijk 

ook afhankelijk van onze mensen. We kunnen nog zo’n goede inten-

ties hebben, maar als de medewerkers niet weten wat ze moeten 

doen of niet goed worden begeleid c.q. opgeleid, dan kan het toch 

nog mis gaan.” Eijking vult hem aan: “Dit geldt uiteraard ook voor 

onze monteurs. “Wij zorgen voor de juiste opleidingen en profes-

sioneel gereedschap. Dat werkt een stuk prettiger.”

‘Procesvoering van PARO is 

mede afhankelijk

van transportbanden van REMA 

TIP TOP TSN’

De service en reparatie-mogelijkheden van REMA TIP TOP TSN zijn heel belangrijk, om te zorgen 

dat het proces bij PARO gewoon kan doorgaan.

PARO krijgt per dag zo’n 

800 ton aan bouw- en 

sloopafval binnen.

PARO verwerkt bouw- en sloopafval tot deelstromen, residuen of 

hoogwaardige secundaire bouwstoffen.
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Potentiële groei in wereldwijde capaciteit van geavanceerde recycling. Bron: Raboresearch
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Analyse Rabobank naar 
geavanceerde recycling als 
nieuwe, snelgroeiende industrie

TEKST | WILLEM-JAN SCHAMPERS | FOTO'S | RABORESEARCH

Het oplossen van het afvalprobleem is prioriteit geworden binnen de hele waardeketen van plastic 

verpakkingen. Geavanceerde of chemische recycling van plastic is een nieuwe, snelgroeiende 

industrie, die mogelijk een oplossing kan zijn voor het omgaan met plastic afval. Met name het 

afval dat als ‘moeilijk recyclebaar’ wordt beschouwd, zoals gemengde kunststoffen.

ten, die momenteel worden toegepast binnen de 

geavanceerde recycling. We hebben nu gekeken 

naar wat er gebeurt binnen deze vorm van recycling 

en wat zijn de ontwikkelingen.”

Uitkomsten
Binnen het onderzoek was er een aantal zaken 

dat er uitsprong:

•	 	Als	alle	aangekondigde	projecten	tegen	2025	zijn	

gebouwd, verdubbelt het aantal fabrieken in de 

komende vijf jaar. De geïnstalleerde capaciteit 

neemt dan drie tot vier keer toe ten opzichte van 

wat er nu is geïnstalleerd.

•	 	De	meeste	bestaande	en	toekomstige	projec-

ten zijn te vinden in Europa en Noord-Amerika. 

Hoewel Europa qua investeringen koploper is, is 

de VS verreweg het meest aantrekkelijke land. In 

Europa zijn de belangrijkste landen Nederland, 

Frankrijk, Duitsland en Italië.

•	 	Veel	actoren	in	geavanceerde	recycling	beperken	

zich niet tot het testen van of investeren in één 

technologie of werken met slechts één technolo-

giepartner. Deze strategie helpt bedrijven om op 

de hoogte te blijven van relevante technologische 

doorbraken en de meest succesvolle oplossingen. 

Het is ook een indicatie van de nog ‘onvolwassen’ 

status van deze nieuwe industrie.

•	 	Er	blijven	veel	onzekerheden	bestaan,	zoals	wet-

geving. De meeste technologieën zijn op grote 

schaal nog onbewezen en er zijn nog vele vragen 

met betrekking tot economische levensvatbaar-

heid en de milieu-impact.

•	 	Ontwikkelingen	 gaan	 niet	 in	 één	 richting.	

Verschillende technologieën evolueren door 

een verscheidenheid aan prikkels, dus de 

Rabobank verwacht niet slechts één ‘winnaar’ 

te zien, maar veel ‘winnaars’, die voortdurend 

in ontwikkeling zijn.

•	 	Geavanceerde	of	chemische	recycling	is	niet	voor	

alles de oplossing. Deze nieuwe technologieën 

zijn synergetisch met andere recyclingtechnolo-

gieën.	Geen	enkele	technologie	doet	alles	perfect.

“De projecten verschillen in schaal”, benadrukt 

Hansen. “Zo zijn er projecten op laboratorium-, 

proef-, demonstratie- en commerciële schaal. 

Daarnaast zijn er projectsamenwerkingen om 

technologieën te ontwikkelen. Samenwerkingen 

met onder meer de petrochemische industrie, 

waarbij de verwerking van ruwe aardolie centraal 

staat, zijn eerder regel dan uitzondering. Met name 

in projecten om van oud plastic nieuwe plastic 

verpakkingen te maken, zie je verschillende, tijde-

lijke samenwerkingsverbanden. Met verschillende 

technologieën.”

Kinderschoenen
Zoals gezegd, staat de industrie voor geavan-

ceerde kunststofrecycling, ondanks de grote 

belangstelling wereldwijd, nog in de kinderschoe-

D
e industrie trekt daarom veel 

investeringen aan van grote 

bedrijven in de hele keten. Uit een 

analyse van de Rabobank blijkt dat 

Covid-19 de belangstelling voor 

deze branche niet lijkt te hebben vertraagd. Suzan 

Hansen, wereldwijde strateeg binnen de sector food 

& agribusiness-toeleveringsketens: “Integendeel, 

we hebben de afgelopen twaalf maanden een 

versnelling gezien in de aankondigingen van nieuwe 

projecten en samenwerkingen. We gebruiken 

overigens de term ‘geavanceerde recycling’ om de 

tertiaire, niet-mechanische recyclinginitiatieven 

van plastic afval te duiden.”

Hansen is verantwoordelijk voor de ontwik-

keling van de mondiale onderzoeksportfolio van 

RaboResearch op het gebied van voedselverpak-

kingen en voedsellogistiek. “Om te beoordelen hoe 

deze industrie zich de komende vijf jaar kan ontwik-

kelen, hebben we honderdzeventig bestaande en 

aangekondigde geavanceerde kunststofrecycling-

projecten van over de hele wereld geanalyseerd. 

Hierbij hebben we zowel fabrieken die kunststoffen 

omzetten in kunststoffen (plastic to plastic/PTP) als 

kunststoffen in brandstof (plastic to fuel/PTF) of 

energie (plastic to energy/PTE) opgenomen.

De projecten lopen uiteen van samenwerkin-

gen om nieuwe technologieën te ontwikkelen, tot 

concrete plannen om in capaciteit te investeren, 

aldus	Hansen.	“De	top-10	van	belangrijkste	bevin-

dingen van de meest relevante trends in deze 

branche en de weg naar grootschalige commerci-

alisering worden gepresenteerd in ons rapport. Het 

is geen vervolg op ons eerder onderzoek, waarin 

we de verschillende technologieën in kaart brach-

'Uit onze analyse blijkt dat 

Covid-19 de belangstelling

voor geavanceerde 

recycling niet heeft 

vertraagd’
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Geavanceerde recyclingfabrieken. Aandeel recyclingfabrieken per land.

nen. Hansen: “De potentie is zeker aanwezig, maar 

velen zijn nog zoekende. Sommige technologieën 

kunnen bijvoorbeeld slechts één type plastic ver-

werken, bijvoorbeeld Polystyreen. Andere kunnen 

een mix zijn van verschillende soorten plastic. 

Bovendien verschilt ook de beoogde output. Wij 

maken in onze analyse onderscheid tussen drie 

type	fabrieken:	PTP,	PTF	en	PTE.	In	2025	kunnen	er	

mondiaal honderdveertig fabrieken staan, met een 

gecombineerde capaciteit van drie tot vier miljoen 

kiloton gerecycled plastic per jaar!”

Hansen doorloopt de onderzoeksresultaten en 

merkt daarbij op dat veel wordt samengewerkt met 

andere partners en andere disciplines. Met name 

de petrochemische industrie speelt een belang-

rijke rol in de ontwikkeling van en investeringen 

in geavanceerde recyclingtechnologieën. “De mate 

van samenwerking wordt ingegeven door de grote 

economisch haalbaar wordt. Financiële instellin-

gen en kapitaalverstrekkers aarzelen ook om grote 

bedragen te verstrekken. Zeker zolang een techno-

logie niet is bewezen. Ik heb dit ook meegemaakt 

bij projecten rondom wind- en zonne-energie.”

Er zijn ook milieu-hindernissen die moeten 

worden overwonnen, zo blijkt. “Er is een groot 

verschil tussen het energieverbruik van de ver-

schillende soorten geavanceerde recyclingtechnolo-

gieën. Dit heeft impact op de koolstofvoetafdruk.” 

Bovendien zijn milieuorganisaties kritisch, omdat 

zij denken dat (geavanceerde) recycling het afval-

probleem door plastic verpakkingen niet op een 

milieuvriendelijke en circulaire manier oplost. 

“Afval omzetten in nieuwe kunststof bouwstenen 

(PTP) is in hun ogen de enige circulaire oplossing. 

Veel fabrieken (vooral de grotere) richten zich echter 

op het omzetten van kunststoffen in brandstof of 

energie (PTF/PTE).”

Ten slotte kan ook de wetgeving een uitdaging 

vormen. Voor voedselverpakkingen zijn er strenge 

wettelijke eisen waaraan plastic moet voldoen. De 

output van geavanceerde recycling moet hieraan 

voldoen om toegepast te worden. “Als je spreekt 

over ‘chemisch’, gaan bij veel overheden alle alarm-

bellen af”, concludeert Hansen. “Dit is weliswaar 

niet terecht, maar vandaar dat wij internationaal 

spreken van ‘advanced recycling’. Tegelijkertijd kan 

wetgeving ook kansen bieden, bijvoorbeeld door 

streefcijfers voor recycling van kunststofafval vast 

te leggen in het beleid.”

onzekerheden met betrekking tot geavanceerde 

recyclingtechnologieën. De kwaliteit en kwanti-

teit van de output uit geavanceerd recycling vari-

eert, doordat bepaalde technologieën nieuw zijn. 

Bovendien zijn er erg dure investeringen vereist 

om de nodige infrastructuur te bouwen en zijn er 

veel partijen in de toeleveringsketen nodig om dit 

toch voor elkaar te krijgen.”

Een innovatief kunststof verpakkingsproduct 

met een bepaald aandeel chemisch gerecycleerde 

grondstof werkt alleen als het aansluit op de 

behoeften van de eindgebruiker. Bijvoorbeeld een 

voedings- of drankenbedrijf. Het past ook binnen 

de grenzen van de wetgeving voor onder meer plas-

tic verpakkingen voor levensmiddelen en dranken. 

PTF- en PTE-projecten worden minder op de proef 

gesteld. Hier vindt de omzetting van kunststofafval 

in grondstoffen plaats, die vervolgens rechtstreeks 

in een raffinaderij kan worden gebruikt of op de 

markt als brandstof kan worden verkocht.

Kosten, milieu en de wet
De vraag is wat geavanceerde recycling kost 

en of alle technologieën haalbaar zijn. De techno-

logieën moeten bewezen zijn óf op commerciële 

schaal worden uitgerold. En de productiekosten 

liggen nu eenmaal hoger dan de kosten van nieuwe 

grondstoffen of mechanisch gerecycleerd kunst-

stof. Hansen: “Projecten zijn afhankelijk van een 

groot aantal partners, om voldoende hoeveelheden 

grondstoffen en afnames veilig te stellen, zodat het 

'Onze conclusie is, kort 

door de bocht: er gebeurt 

heel veel, maar de 

industrie staat nog in de 

kinderschoenen’
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De prijs van oud koper bereikt deze dagen ongekend hoge niveaus. Het ene na het andere record sneu-
velt. Koper is van oudsher een metaal dat de gemoederen bezighoudt. Handelaren slaan altijd aan 
op de koperkoers. De keus tussen bewaren of verkopen is een gewichtige kwestie. De prijs van koper 
wordt op de voet gevolgd en wanneer het moment van verkopen nou precies daar is, ligt gevoelig.

Juist het koper dient op de top verkocht te worden; dat is een kenmerk van waar koopmanschap. Verkopen 

doe je slechts als je geld nodig hebt en dan toch liefst voor de hoofdprijs. Kooplui die steeds doorverko-

pen, zijn nuchter en missen de romantische genen van de klassieke metalenboer. Afscheid nemen van die 

vertrouwde kopervoorraad doe je niet zomaar. Dat ‘appeltje voor de dorst’, die spaarpot die stiekem ook 

status geeft. Vaak worden handelaren onderling geduid door de hoeveelheid koper die ze ‘hebben zitten’. 

Een leeg pakhuis geeft een leeg gevoel.

Dure les
Voor mij was de koperprijs in mijn jonge jaren aanleiding tot een dure les, die ik niet vergeten zal. Het 

gebeurde nog vóór 2001, want de koperprijs was nog in guldens. Onze opbrengstprijs was boven de magi-

sche grens van drie gulden per kilo gestegen op het moment dat ik bij een jarenlange relatie van de firma 

binnenstapte. De handelaar in kwestie vertelde trots zojuist een bak koper te hebben verkocht voor 3,15 

gulden per kilo.

Die prijs was hoger dan mijn eigen opbrengst en dus kon ik die niet betalen. Het voelde als gezichtsverlies 

dat er blijkbaar een concurrent met betere prijzen onderweg was. Zoals gezegd, de koperkoers is status-

gevoelig. In mij jeugdige overmoed riep ik dat ik ook graag 3,15 gulden had willen betalen. Sterker, nog wel 

een stuivertje meer! Ik kon dat makkelijk roepen, hij had zijn koper immers toch verkocht. Ik dacht dat 

mijn gastheer hier wel van op zou kijken, omdat hij blijkbaar op die topinkoper uit Utrecht moest wachten. 

Het liep iets anders. Hij keek me strak aan en vroeg rustig “Dus jij wilt wel 3,20 gulden geven?” In mijn 

enthousiasme miste ik zijn signaal, dat mij wakker had moeten schudden. Zeer tevreden met mezelf ant-

woordde ik met een volmondig “Ja!” Doodkalm nagelde de koopman mij vervolgens aan het handelskruis 

met de mededeling: “Dan heb ik voor jou ook nog wel een bak vol.” 

Waardering
Au! Op dat moment realiseerde ik me dat ik een flinke scheur in mijn broek te pakken had. Ik hield me 

met moeite groot en droop geschrokken af. Terug op de zaak moest ik het gekochte verlies aan mijn vader 

opbiechten. Die kon in zijn nijd een glimlach toch ook niet onderdrukken: “Zo dan. Je regelt het maar. 

Hartelijk dank en ik hoop dat je er iets van heb geleerd.”

Dat had ik zeker. Geen grotere broek aantrekken dan je past. En netjes je zaken afwikkelen. Zo geschiedde. 

Jaren later kwam de handelaar in kwestie nog eens terug op de deal. Hij sprak er alsnog waardering voor 

uit, dat ik me niet had laten kennen. Intussen had ik bij hem het geleden verlies beetje bij beetje wel goed-

gemaakt. De relatie was er uiteindelijk door versterkt. Ja, de koperprijs kun je maar beter serieus nemen!

Koperprijs

GABRIËL VAN SEUMEREN

COLUMN
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MQP-45-P Multi-Quick-Processor.
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Marcel Vening (links) en Ruud de Gier startten twintig jaar geleden met Demarec.

IN DE SCHIJNWERPERS 
‘We waren er van overtuigd  
dat Demarec een succes  
zou worden’

TEKST | WILLEM-JAN SCHAMPERS | FOTO’S | DEMAREC

D
e beide oprichters leerden elkaar 

kennen bij Verachtert. Vanaf begin 

negentiger jaren gingen ze echt 

samenwerken, toen het bedrijf 

begon met de ontwikkeling van 

sloopproducten. “Hiermee ging de van oorsprong 

‘bakkenboer’ een nieuwe richting in”, vertelt Vening. 

“Wat dat betreft, was Ton Verachtert zeker een 

visionair. Hij zag toekomst in sloopequipment. Ruud 

ontwikkelde en ik deed een deel van de verkoop. We 

hebben het ons zelf helemaal eigen moeten maken.” 

In 1998 verkocht Verachtert zijn bedrijf aan Caterpillar. 

Toen is langzaam het idee ontstaan om voor onszelf 

te beginnen.”

In 2001 begon een spannend avontuur. “Toen 

Ruud en ik Demarec oprichtten, deden we dit met de 

Twintig jaar geleden sloegen een ervaren engineer en een eigenzinnige verkoopleider de handen 

ineen en begonnen samen een bedrijf: Demarec. Marcel Vening (samen met Ruud de Gier directeur) 

vertelt over de afgelopen twee decennia en blikt vooruit naar de toekomst van de recycling- en 

sloopindustrie. Welke rol kan Demarec hierin spelen? “Innoveren en nieuwe, verbeterde producten 

lanceren!”

ambitie om echt vernieuwende producten op de markt 

te zetten”, aldus Vening. “Dit hoefde niet per se een 

volledig nieuw product te zijn, maar vooral een pro-

duct dat een betere prestatie kon leveren. We zetten 

echt in op onze product knowhow en focusten ons 

op kracht, snelheid en kwaliteit. Daar hangt natuur-

lijk ook een prijskaartje aan, maar de meerwaarde 

is het altijd meer dan waard geweest. ‘Te duur’ zegt 

ons inziens immers niets over de kwaliteit van ons 

product, maar meer over de interpretatie van de klant.”

Vening benadrukt dat ze vanaf het begin er van 

overtuigd waren dat Demarec een succes zou worden. 

“Uiteraard, anders begin je niet een nieuw bedrijf. We 

hadden allebei een goede baan, dus namen echt een 

risico.  We waren er echter zeker van dat wij het beter 

konden dan onze concurrentie. Soms moet je je een 

beetje arrogant opstellen, om succes te hebben. Het 

constant vernieuwende producten willen ontwikkelen, 

heeft overigens wel de nodige druk met zich meege-

bracht. Je kunt nooit tevreden achterover leunen. Je 

moet vooral geloven in wat je doet en vertrouwen op 

de kennis die je hebt.”

Bauma
Wanneer Vening wordt gevraagd naar een van de 

meest bijzondere momenten in twintig jaar Demarec, 

hoeft hij niet lang na te denken. “Voor het eerst op 

de Bauma in München in april 2004. We wilden graag 

enkele nieuwe producten presenteren, maar die moes-

ten in november 2003 nog worden ontwikkeld. In een 

paar maanden tijd lukte het toen om onder meer de 

MQP en DemaPower cilindertechniek te creëren. Op 

de beurs hebben we alles kunnen laten zien en hebben 

we voor meer dan een miljoen euro aan producten ver-

kocht. Dit was voor ons het bewijs dat het goed zat!”

De markt is de afgelopen twintig jaar best wel 

veranderd”, oordeelt Vening. “Tegenwoordig is alles 

veel prijsgerichter en dit vereist dat we constant scherp 

blijven. Er is ook veel meer concurrentie dan vroeger. 

Toch proberen we ons nog steeds te focussen op het 

ontwikkelen en leveren van kwalitatieve producten, 

waarmee we ons onderscheiden van de rest. Dit mag 

heus wel iets duurder zijn, maar het gat tussen ons 

en de concurrent mag niet te groot worden, het moet 

wel verkoopbaar blijven. Daarnaast merk je ook dat 

‘Geloof in wat je doet en 

vertrouw op de kennis die 

je hebt’
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‘In the end, it’s only

about the right tool’

DRG-65 sloop- en sorteergijper.

DCC-50-A 2-cilinder betonschaar met OilQuick. DXS-60 schrootschaar.

klanten kritischer zijn geworden; alles moet kloppen, 

van de kostprijs en de kwaliteit tot de prestatie die een 

product kan leveren.”

Scharen
Naast de grijpers begon Demarec op een gege-

ven moment ook met de ontwikkeling van schroot-

scharen. “Dit heeft een enorme vlucht genomen. 

Ook hierin doen we het al jaren uitstekend. Met de 

nieuwe producten die we hebben ontwikkeld, denk 

aan bijvoorbeeld de DXS schrootschaar en de DCC 

betonschaar, hebben we één van de sterkste scharen 

in de markt. Beide producten zijn voorzien van het 

DemaPower 2.0 systeem. Dit zorgt voor prestaties, 

vergelijkbaar met scharen van één tot twee type 

groter. En we zien nu dat we in een fase komen dat 

we écht erkend worden door de markt. Machinisten 

die in de praktijk dagelijks met ons materieel werken, 

zijn hartstikke enthousiast. Laatst werd onze schaar 

van zeven ton vergeleken met een schaar van tien 

ton.”

In de branches waarin Demarec zich beweegt, 

wordt in de toekomst vooral gekeken naar stofpro-

ductie, trillingen en geluid. “Hier zijn we al mee 

bezig. Daarnaast ligt de grootste uitdaging voor ons 

voor de toekomst in het meer kostenbewust ontwik-

kelen van onze tools. We hebben klanten die, bij wijze 

van spreken, een miljoen aan een machine uitgeven, 

maar dan liever kiezen voor een goedkopere tool die 

25 procent minder kan knippen dan die van ons. We 

zeggen altijd: ‘In the end, it’s only about the right 

tool’. Die uitdaging, om mensen er bewust van te 

maken dat investeren in kwaliteit en prestaties je 

meer oplevert, is er eentje die ons de komende tijd 

nog meer bezig gaat houden.”

Competentie
Demarec ontwikkelt om nog beter presteren, 

zegt Vening. “Dat is de rode draad die door constant 

betere productprestatie te creëren, onze dagelijkse 

werkzaamheden loopt en de reden is dat we met dit 

bedrijf zijn begonnen. Zo blijven we altijd sleutelen 

aan cilindertechnologie, ventielontwikkeling en het 

ontwikkelen van meer hoogstaande technologie. We 

hebben die competentie zelf in huis en het is altijd 

onze strategie geweest om daarop in te zetten en 

die kracht te benutten. Dat blijven we dan ook zeker 

doen.” 

“Er komen uiteindelijk andere slooptechnieken, 

vanwege de evolutie naar circulariteit. Je merkt dat 

de sloopbranche zich ook op dat vlak sneller profes-

sionaliseert. Zo ontkomen we er niet meer aan dat 

de sector op den duur overstapt op demontage voor 

hergebruik. In samenspraak met onze klanten kunnen 

we er voor zorgen dat onze tools dezelfde kracht, snel-

heid en efficiëntie behouden, maar wel voldoen aan 

de nieuwe eisen en ontwikkelingen qua stikstof en 

geluid. Zo kunnen we wederom blijven doen wat wij 

het liefst doen: innoveren en nieuwe, verbeterde pro-

ducten lanceren!” Wel vereist het een andere manier 

van engineering dan Vening en De Gier gewend waren.
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C O N TA I N E R V E R V O E R BEVEILIGINGSTECHNIEK
HIGHRISK CONTROL ROOM

BEVEILIGINGSDIENSTEN

LAGE DIJK 31F | 5707 BX  HELMOND | 040 - 2065572 | INFO@KLAASSENTOTALSECURITY.NL

Hoofdveste 17
3992DH Houten
info@stratecservices.nl
T.  030 6369592

www.stratecservices.nl

Phoenix

Dosimetry

Ltd

Stratec Services! 
20 jaar een begrip in stralingsmetingen!

Al 20 jaar leveren wij poortdetectoren en handmeters voor het detecteren van 
radioactief materiaal aan de recycling- en schrootindustrie in Nederland. Snelle 
service en deskundig advies zijn onze speerpunten. Onze service technici Martin 
van Vliet en Onno Bassa staan voor u klaar!  
Wij zijn marktleider op het gebied van detectiepoorten en handmeters die overal 
in Nederland te vinden zijn (inmiddels op meer dan 115 locaties).

 

20 JAAR!

STRATEC SERVICES

Het Stratec-team bedankt alle klanten voor het vertrouwen dat zij in Stratec gesteld 
hebben en ook de komende 20 jaar kunt u weer op ons rekenen!



‘Hulk in Bulk’ is een 
ware veelvraat

TEKST | WILLEM-JAN SCHAMPERS
FOTO | BTZ

V
eertig meter hoog en 

420.000 kilo zwaar. De 

grootste hydraulische 

overslagmachine ter wereld 

staat bij Bulk Terminal 

Zeeland in het havengebied van Vlissingen. 

En omdat hij knalgroen is, hebben de 

eigenaren hun zwaargewicht de ‘Hulk in 

Bulk’ gedoopt. Vrij naar de Amerikaanse 

Marvel-held ‘The Incredible Hulk’.

De Sennebogen 895 E Hybrid is van Duitse 

makelij en is inderdaad kolossaal. De overslag-

machine is zo groot dat hij niet in zijn geheel 

over de weg of op een ponton over water kon 

worden vervoerd. Met zestien diepladers is ze 

van het Beierse Straubing, waar de fabriek van 

Sennebogen staat, in delen naar de terminal 

in Vlissingen vervoerd. Daar is ze in een kleine 

maand tijd weer opgebouwd.

De giek van de groene Hulk reikt veertig 

meter ver en hij kan met zijn laadschep in één 

keer achttien kubieke meter bulkmateriaal 

oppakken. Twee happen en een vrachtwagen is 

vol. De motor is hybride: een diesel met 776 pk 

en een elektromotor van 500 kW. De Hulk kan 

energie terugwinnen als de giek wordt neerge-

laten. Die wordt opgeslagen in stikstoftanks 

en vrijgegeven als de giek weer omhoog gaat.

De Hulk staat op twintig pendelassen. Zes 

aslijnen worden aangedreven en (zo nodig vier 

wiel) bestuurd. Een heus monster op wielen dus!
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WERK IN BEELD
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‘21QUBZ, het modernste en meest 
innovatieve platform voor de afvalsector’

TEKST | WILLEM-JAN SCHAMPERS  | FOTO'S | 21SOUTH

“Inzamelaars, verwerkers en recyclers van waardevolle grondstoffen hebben 

dagelijks te maken met uitdagende en complexe processen zoals inzameling 

op verschillende servicelocaties, het inplannen van medewerkers, het wegen 

van aan- en afgevoerde grondstoffen en daarbij behorende facturatie. Dit alles 

vraagt om helder overzicht, nauwkeurige administratie en een professionele 

logistieke planning. 21south kan hierbij helpen.”

J
an Kappenburg is eigenaar en algemeen directeur 

van dit ICT-bedrijf. “We realiseren, implementeren 

en beheren het software platform 21QUBZ voor 

innovatieve bedrijven binnen de afval- & milieubranche. 

Dit volledig geïntegreerde platform, ontwikkeld 

in Mendix, ondersteunt gemeentelijke inzameldiensten, 

samenwerkingsverbanden, commerciële inzamelaars 

én verwerkers bij het optimaliseren en papierloos maken van 

hun bedrijfsprocessen. 21QUBZ is gebruiksvriendelijk, zorgt 

voor eenvoudige werkprocessen, meer efficiëntie, is volledig 

cloudbased en ondersteunt huis-aan-huis inzameling en 

bedrijfsafvalinzameling.”

21south, gevestigd in Barendrecht, heeft een breed scala 

aan klanten. Variërend van de gemeenten Maassluis, Zaanstad, 

Amsterdam en Spijkenisse, tot bedrijven in de commerciële 

sector, zoals A&M Recycling, Collin Recycling en BR Containers. 

“In deze sector is er op ict-gebied altijd een zeer beperkt aanbod 

geweest”, oordeelt Kappenburg. “Zeker als het gaat om écht 

serieuze applicaties. Wij zijn er van overtuigd dat we hierin ver-

andering kunnen brengen. We hebben een integraal systeem voor 

relatie- en contractbeheer, beheer van inzamelmiddelen, (route)

planning, orderafhandeling en facturatie.”

Totaalpakket
Wat 21south onderscheid van de concurrentie is volgens 

Kappenburg dat zijn bedrijf een totaalpakket levert. “Wat je 

veel ziet in de sector, is dat er onderdelen zijn geoptimaliseerd. 

Wij beheersen echter het gehele proces: van relatiebeheer tot 

facturatie en alles wat hierbij komt kijken. Er zijn maar weinig 

partijen in Nederland en België die dit kunnen aanbieden. Over 

het algemeen is het heel gefragmenteerd en ook niet op de bran-

che afgestemd.”

Als voorbeeld noemt Kappenburg de bankenwereld. “Daar 

is het ondenkbaar dat er een bank komt, die zegt: ‘Ik doe het op 

mijn eigen manier. Dus mijn pasjes werken niet bij een andere 

bank en hoe ik het met mijn rekeningnummers regel, bepaal 

ik zelf’. Dat is natuurlijk niet mogelijk. In de afvalbranche is dit 

geheel anders, er zijn overal verschillende vrachtwagens en wel 

honderden verschillende containertypes te vinden. Om al deze 

mogelijkheden en integraties te faciliteren, is er gekozen om 

te ontwikkelen met Mendix. Mendix biedt een groot scala aan 

connectiviteitsmogelijkheden om praktisch aan elk systeem, 

service-bus, database of document te koppelen. Dit is dit ook 

mogelijk met 21QUBZ.”

Focus
Volgens Kappenburg hebben de meeste bedrijven in de afval-

branche geen echte focus op ICT. Ook de grotere bedrijven niet 

altijd. De focus ligt ergens anders. Wat digitalisering betreft loopt 

de afvalwereld een beetje achter. Dat is eigenlijk zonde, want je 
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Jan Kappenburg, algemeen directeur van 21south over het platform 21QUBZ: “Wij bouwen Legoblokjes 

op elkaar.”
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‘21QUBZ, het modernste en meest 
innovatieve platform voor de afvalsector’ Van de ruim dertig medewerkers bij 21south is een groot deel vrouw. “Ict en afval zijn vaak nog 

mannenwerelden. Wij zorgen voor meer dynamiek en meer balans.”

Met 21QUBZ brengt Collin Recycling in Venlo alle bedrijfsprocessen 

in één integraal systeem onder. Denk dan aan relatie- en contract-

beheer, beheer van inzamelmiddelen, (route)planning, orderafhan-

deling en facturatie.

De gemeente Maassluis maakt sinds eind vorig jaar voor de inzameling van Grof Huishoudelijk 

Afval gebruik van 21QUBZ. Een burger grofvuil melden, dus geen telefoontjes meer naar de 

gemeente.
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kunt uiteindelijk veel geld besparen als je je zaken digitaal goed 

op orde hebt.”

Naast het leveren van ICT op maat, geeft 21south ook des-

kundig advies. “Eerst neemt een bedrijf een beslissing over welk 

systeem en dan volgt de implementatie. En vervolgens werk je 

bijvoorbeeld tien jaar samen. Wij focussen ons vooral op de laat-

ste twee fases. Als de klant weet wat hij wil, kunnen wij hem 

helpen te implementeren, maar ook te exploiteren. Maar wat je 

in de afvalsector veel ziet, is dat in die exploitatie fase bijna niks 

wordt gedaan. In die periode ga je echter wel het verschil maken. 

Niet tijdens de implementatie. Het is zaak dat je als organisatie 

een lange termijnvisie hebt over hoe je je ict wilt gebruiken. Die 

procesinrichting is superbelangrijk.”

Kappenburg benadrukt dat alle beschikbare informatie is 

terug te vinden in de cloud. “We hebben geen hardware, alleen 

een login op een omgeving. Daarin kun je alles. Een applicatie 

als 21QUBZ is hierdoor op elke locatie beschikbaar. Dit geldt bij-

voorbeeld voor de inwoners van de gemeente Maassluis. Via het 

burgerportaal kunnen zij hun melding over het ophalen van grof 

huisvuil doorgeven. Die wordt dan geheel automatisch verwerkt 

en ingepland in de juiste route. De chauffeur van de betreffende 

vuilniswagen ontvangt de melding op zijn tablet en het wordt 

geregeld. Bellen naar de gemeente is dus niet meer nodig.”

FLEXIBEL PLATFORM
•  21QUBZ is volledig Cloudbased. Dit betekent geen investering in een technische ict 

infrastructuur. Een internetverbinding is wel noodzakelijk (WiFi en/of 4G)

•  Alle stamdata ten behoeve van de verschillende modules worden in de beheeromgeving 

geregistreerd. Gegevens kunnen door het hele systeem vanuit deze centrale plek worden 

gewijzigd.

•  Omdat 21QUBZ bijna altijd onderdeel uitmaakt van een heel landschap aan applicaties, 

zijn er diverse standaard interfaces (API’s). Bijvoorbeeld: Welvaarts Weegsystemen, Pfister, 

Enevo, Sidcon, AWRS, KVK, RDW, LMA/AMICE, BAG, EBA en de Postcode Database.

•  21QUBZ ondersteunt het volledige proces van klantbeheer, contracten, routeplanning en 

facturatie.

•  21QUBZ  is eenvoudig uit te breiden met de modules 21ROUTE chauffeursapplicatie, een 

klantenportaal en burgerportaal en milieustraat.

•  21QUBZ kan de koppeling maken met het financiële pakket

•  21QUBZ is rijk aan functionaliteiten voor planners, teamleiders, chauffeurs, 

weegbrugmedewerkers, de administratie en accountmanagers, burgers, maar ook voor 

klanten van commerciële inzamelaars en verwerkers.

•   Facturen worden automatisch klaargezet op basis van de contracten, uitgevoerde orders en 

wegingen. De facturen na controle worden verstuurd en de boekingsregels van de facturen 

kunnen digitaal worden aangeboden voor verdere verwerking.
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Hikvision zeer tevreden over 
samenwerking met REMONDIS en 
De Groot Installatiegroep

TEKST/FOTO’S | WILLEM-JAN SCHAMPERS 

Bij de verwerking van afvalstromen is er kans op broei en dit kan 

leiden tot brand. Bij afvalinzamelaar en -verwerker REMONDIS 

Nederland heeft brandpreventie dan ook de hoogste prioriteit. Er 

wordt voortdurend gekeken naar innovaties op dit gebied. Via De 

Groot Installatiegroep werd contact gelegd met Hikvision, leve-

rancier van beveiligingsproducten en -oplossingen. Het begin 

van een mooie samenwerking richting een maatwerkoplossing 

voor REMONDIS.

D
oor de samenwerking tussen experts binnen 

verschillende disciplines hebben wij een 

oplossing gerealiseerd, die naadloos aansluit 

op onze wensen. Ik denk niet dat wij dit met 

een andere partij in de markt hadden kunnen 

realiseren”, zegt Manfred  Wissing, vestigingsleider REMONDIS 

Lichtenvoorde. Het bedrijf zocht een beveiligingssysteem dat 24 
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‘Het mooie aan dit traject 

is dat we de verschillende

partijen bij elkaar aan tafel 

hebben gebracht’
V.l.n.r. Manfred Wissing (REMONDIS), Rolf van den Hoek (Hikvision) en Gerard Knipscheer (De 

Groot).

“

uur per dag meet wat er met het opgeslagen materiaal gebeurt 

en ook waarschuwt als er broei ontstaat.

“Ik had hierover contact met Gerard Knipscheer van De Groot 

Installatiegroep en hij adviseerde ons eens met Hikvision te gaan 

praten. Dat hebben we gedaan en vervolgens zijn we met alle 

partijen aan tafel gaan zitten. Inclusief de risicoadviseur van de 

verzekeraar en iemand van de inspectie.” Knipscheer: “De basis 

was een UPD dat eerder al was gemaakt, van daaruit hebben we 

samen gekeken hoe we beschikbare technieken kunnen combi-

neren om aan de wensen van REMONDIS te voldoen..”

Thermische cameratechnologie
Hikvision biedt innovatieve oplossingen om niet alleen 

brand te voorkomen, maar ook de veiligheid van personeel en 

omwonenden te verhogen, aldus Van den Hoek. “Traditionele 

brandmeldingsinstallaties slaan vaak pas alarm op het moment 

dat er al rookontwikkeling is, omdat ze met rookmelders werken. 

Op dat moment is het vaak al te laat, want waar rook is, is vuur. 

Wij bieden de mogelijkheid om temperaturen te meten met 

behulp van thermische cameratechnologie, deze camera’s zijn 

gecertificeerd door het Franse certificeringsinstituut CNPP. De 

camera’s kunnen alarmen uitgeven zodra er een te hoge tempera-

tuur gedetecteerd wordt in bijvoorbeeld een afvalberg. Niet pas 

wanneer er al sprake is van rookontwikkeling. Alarmeren voordat 

een brand dreigt uit te breken, geeft beheerders meer tijd om 

actie te ondernemen.”

De overslaghal van REMONDIS in Lichtenvoorde is voor-

zien van thermische camera’s, die dusdanig zijn opgehangen 

dat overal in de ruimte de temperatuur kan worden gemeten. 

Knipscheer: “Er zijn twee ‘temperatuurgrenzen’ ingesteld, op 

basis waarvan de camera’s gaan alarmeren. De eerste tempera-

tuurgrens is voor een ‘pre-alarm’, zodat de camera een signaal 

geeft wanneer een temperatuur wordt gemeten die hoger is dan 

normaal. De tweede temperatuurgrens wordt ingesteld op een kri-
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tieke temperatuur, waarbij het duidelijk is dat er onmiddellijk 

moet worden ingegrepen.”

Dit alles kan via live beelden worden geverifieerd, zodat men ook 

op afstand – via gsm, tablet of laptop – de nodige informatie heeft 

om effectief in te grijpen. De mobiele app van Hikvision zorgt ervoor 

dat controles ook simpel en snel kunnen worden uitgevoerd als de 

verantwoordelijke persoon niet op locatie is. Of het nou ’s avonds 

of in het weekend is, of wellicht zelfs op vakantie, de situatie kan 

altijd en overal worden gemonitord.

Voorbeeld
Van den Hoek benadrukt de belangrijke rol van installateur De 

Groot Installatiegroep. “Wij zijn de fabrikant van de thermische 

beveiligingscamera’s, maar het is wel zaak dat deze – uiteraard 

in nauw overleg met ons – deskundig worden geïnstalleerd. Wij 

leveren de thermische detectie, het opnamesysteem, de lokale 

temperatuurweergave en de app om alles op afstand in te zien; 

zij de gecertificeerde brandmeldinstallatie met doormelding naar 

de meldkamer. In gezamenlijkheid hebben we dit traject tot een 

goed einde gebracht. We hebben de veiligheidsoplossing geleverd 

die de eindgebruiker – zijnde REMONDIS – nodig had. Ik ben het 

dan ook hartstikke eens met wat Manfred zegt. Het mooie van 

deze case is inderdaad de samenwerking. Een voorbeeld van hoe 

het zou moeten.”

Wissing is zeer tevreden over de brandbeveiliging die nu 

geïnstalleerd is. “We zetten een extra stap op het gebied van 

brandveiligheid. Een stap waar ook de verzekeraar zeer tevreden 

naar kijkt. Naast innovatie en in goed overleg tot een maatwerk-

oplossing komen, werd er ook goed gekeken naar de kosten van 

het project. Dat er oog was voor al deze aspecten vind ik van grote 

meerwaarde in de samenwerking. We zijn samen op zoek gegaan 

naar de meest passende oplossing. En dat is mijns inziens gelukt.”

De Groot Installatiegroep is dus verantwoordelijk voor de 

gehele brandmeldcentrale, waarin de thermische camera’s van 

Hikvision een centrale rol spelen. “De meldingen van mogelijke 

broei komen binnen bij de meldkamer, maar de terreinbeheer-

der, die thuis aan de soep zit, kan ook zien wat de situatie is. 

Het kan een vooralarm zijn, maar het kan ook nodig zijn dat 112 

wordt gebeld.” Van den Hoek: “Hikvision levert een ‘temperatuur-

bewakingssysteem ter voorkoming van brand’. De installateur 

heeft gezorgd voor een gecertificeerd branddetectiesysteem. We 

hebben elkaar dus nodig om tot het beste resultaat te komen. 

Het is immers maatwerk.”

Het beeld dat de thermische camera’s van Hikvision tonen.

In de opslaghal van REMONDIS Lichtenvoorde wordt dagelijks heel wat huisvuil gestort.

Martin Wossink, terreinbeheerder van REMONDIS Lichtenvoorde, laat zien dat de app ook op de 

mobiele telefoon werkt.

INNOVATIEKRACHT IN DE RECYCLINGBRANCHE
Sinds 2001 is Hikvision gegroeid van een fabrikant van één product, naar wereldleider in het 

ontwikkelen van beveiligingsproducten en -oplossingen. Nieuwe ontwikkelingen op het 

gebied van technologie – zoals kunstmatige

intelligentie, cloud computing en de fusie van deep learning en multidimensionale 

perceptie – vormen de basis voor de innovatieve oplossingen. Nu brengt het bedrijf zijn 

innovatiekracht naar de recyclingindustrie, om oplossingen te bieden die volledig op maat 

zijn gemaakt voor deze sector.

 ‘Wij bieden de mogelijkheid 

om temperaturen te meten

met behulp van thermische 

cameratechnologie’
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‘Rekentool voor CO2-reductie 
recycling ferro en non-ferro’

TEKST | JULES WILHELMUS | FOTO | MILIEU CENTRAAL

Metalen zijn eeuwige materialen: eindeloos recyclebaar zonder verlies van eigenschap-

pen. Omdat metaalrecycling veel minder CO2 vraagt dan inzet ertsen is het belangrijk in 

kaart te brengen hoeveel dat dan wel niet is. De MRF laat daarom een rekentool ontwik-

kelen om die CO2 reductie van recycling van ferro en non-ferro inzichtelijk te maken.

gang gebracht. Misschien minder of anders proberen te consumeren, 

maar in ieder geval minder fossiele grondstoffen gebruiken want die 

zijn echt niet hernieuwbaar. Op=op.

Klimaatcrisis
Duurzame energie moet aan alle kanten worden gestimuleerd: 

zon, wind en zelfs kernenergie. Om de fossiele grondstoffen zo veel 

mogelijk te ontzien. Zuinig zijn op grondstoffen is nog steeds een 

zeer actueel thema. Niet alleen fossiele grondstoffen maar alle 

natuurlijke grondstoffen, dus ook hout en metaal. Langzaam maar 

zeker kwam er een extra en prangend thema op de tafel: de opwar-

ming van de aarde. Die zou leiden tot fundamentele klimaatveran-

deringen met allerlei desastreuze effecten tot gevolg. Energiecrisis 

werd klimaatcrisis.

In 2015 sloten 195 landen eindelijk de eerste echte wereldwijde 

overeenkomst om de klimaatcrisis te bestrijden en de opwarming 

van de aarde ver onder twee graden te houden. De doelen werden 

dus verbreed: zuinig zijn op grondstoffen en CO2-emissies drastisch 

verminderen. De oplettende lezer heeft allang begrepen dat recy-

cling beide doelen dient, immers: metalen recyclen betekent minder 

ertswinning en minder CO2-uitstoot. Recycling kost nu eenmaal veel 

minder CO2 dan het smelten van ertsen.

Berekenen
Metalen zijn eeuwige materialen: eindeloos recyclebaar zonder 

verlies van eigenschappen. Omdat recycling veel minder CO2 vraagt 

dan virgin is het belangrijk in kaart te brengen hoeveel dat dan wel 

niet is. Deze data worden steeds meer gevraagd door de klanten van 

recyclers: ‘ik wil graag duidelijk maken hoe duurzaam mijn productie 

is, dus graag goede data over de besparing’. De data zijn ook van 

belang in de concurrentiestrijd met andere materialen, bijvoorbeeld: 

wat is duurzamer: beton of staal?

Daarom heeft het bestuur van de MTF besloten de CO2-reductie 

van recycling van ferro en non-ferro te laten berekenen ten opzichte 

van virgin. De opdracht is gegeven aan CE-Delft en uiteindelijk moet 

er een rekentool worden opgeleverd die MRF leden in staat stelt de 

juiste berekening te maken en te presenteren aan iedereen die het 

maar weten wil. Wordt vervolgd dus…

H
et is 1973. “Het wordt nooit meer zoals het was”. 

Premier Joop den Uyl maakte het Nederlandse 

volk met deze historische uitspraak in een live 

tv-uitzending duidelijk dat de broekriem nu echt 

moest worden aangetrokken. Het was immers geen 

zekerheidje meer dat Nederland voldoende olie uit het Midden-

Oosten zou krijgen. Autoloze zondagen herinneren we ons als het 

milieuvriendelijke antwoord op de oliecrisis.

Een jaar eerder was de meer fundamentele toon gezet: het 

rapport van de Club van Rome kwam uit: Grenzen aan de Groei. 

In feite was dit het startsein van een ontluikende milieubeweging. 

De grote boosdoener –zo luidde het- was de alsmaar voortrazende 

economische groei. Op dat moment viel het nog wel mee, maar het 

zou snel uit de hand lopen.

Hoewel niet onomstreden, hebben zowel het rapport van de 

Club van Rome als de oliecrisis een groeiend milieubewustzijn op 

32 www.recyclingmagazine.nl

IN HET NIEUWS

"

32_inhetnieuws.indd   32 03-06-21   08:57



Een aantal jaren geleden woedde er een hevige discussie in ons land over het slopen c.q. demonteren 
van afgedankte olietankers en andere schepen op de kusten van onder meer Bangladesh en Pakistan. 
Tegenstanders roerden zich en spraken over schandalige arbeidsomstandigheden en milieuvervuiling.

Van uit onze optiek hadden ze daar gelijk in, maar voor die mensen daar betekende elk sloopschip werk en 

inkomen. Dat werd in het rijke westen even over het hoofd gezien. Later werd er, ik meen, tien miljoen euro 

overheidsgeld beschikbaar gesteld om een milieuvriendelijke sloopwerf te bouwen in Delfzijl. Eind van het 

verhaal was, dat die sloopwerf er nooit is gekomen en de tien miljoen euro gewoon weg waren. Waar het 

was gebleven? Ik weet het niet, maar in elk geval niet in die werf geïnvesteerd.

Ongeveer een jaar daarna schat ik, meldde politicus Diederick Samson tijdens zo’n praatprogramma op 

tv, waar het over schepen slopen ging, trots dat wij in Delfzijl inmiddels hypermoderne, milieuvriendelijke 

sloopfaciliteiten voor grote schepen hadden gerealiseerd. Diederick dacht dat kennelijk echt! Maar er stond 

helemaal niets in Delfzijl. Niets! Een soort politiek vacuüm, waarin dingen voetstoots zonder actuele dos-

sierkennis worden aangenomen. Blind varen dus.

Ik signaleer nu ook weer zoiets met betrekking tot papier. Een niet onderbouwde gedachte dat papier 

slecht is voor het milieu en politici praten elkaar na. Dus nog maar even in het kort: papier komt uit pro-

ductiebossen, die er anders helemaal niet zouden zijn! Houdt dit svp even vast, dames en heren bestuur-

ders. Papier laat zich simpel liefst zeven maal recyclen of hergebruiken.

Heel veel niet ‘gedigitaliseerde’ mensen, vooral ouderen, zijn in hun informatievoorziening – ook folders/

brochures – vaak aangewezen op papieren media. Het alternatief, de digitale media, slurpen energie. Dit 

laatste wordt vaak vergeten, omdat daarover kennelijk te weinig is nagedacht of de kennis bij bestuurders 

ontbreekt. Echt, papier is zo slecht nog niet!

Westersling
In 2006 organiseerden wij als Recycling Magazine Benelux voor zo’n dertig abonnees een vakreis naar 

China. Het was zakelijk gezien zeker een succes, maar het aangename overtrof dat nog. Maar ook verba-

zing. Onder meer over het enorme energieverbruik dat je gewoon overal merkte. Ook over de files aan dure 

auto’s en de stampvolle luxe winkels. Op een avond sprak ik daarover met een van onze Chinese gastheren. 

Ik feite zei ik zoiets als: ‘kan het allemaal niet een beetje minder. Jullie impact op grondstoffen, milieu en 

klimaat is gigantisch.’

Hij keek mij vriendelijk aan en zei toen: ‘En dat zegt een westerling. Jullie profiteren al decennia lang van 

welvaart en halen overal ter wereld de grondstoffen vandaan voor jullie levensstandaard. Nu zijn wij einde-

lijk ook eens aan de beurt. Wij willen nu ook wel eens een auto en een kleuren-tv.’ Hij knikte er beleefd bij 

en bestelde nog twee biertjes voor ons. Ik snapte heel goed wat hij bedoelde met ‘wij zijn nu eindelijk ook 

eens aan de beurt voor meer welvaart.’

In 2011 was ik twee dagen in Brazilie, ook al weer met zo’n formidabele RMB-vakreis. Twee dagen is natuur-

lijk veel te weinig om dat enorme land te leren kennen. Maar ook daar merkte ik een andere zienswijze, nu 

met betrekking tot het Amazonegebied. Wij hier in Europa willen dat gebied volledig behouden zoals het is. 

Ik ook en dat wil ik nog steeds. Maar mijn Braziliaanse gastheer zag het anders. ‘Behouden is goed, maar 

wij willen ook meer welvaart. Onze boeren daar moeten meer land krijgen voor bijvoorbeeld sojabonen en 

suikerriet. Kijk eens hoe jullie zelf Europa hebben ontgonnen en ontbost. Wat is er bij jullie eigenlijk nog 

behouden?

Zowel in China als in Brazilië werd ik geconfronteerd met onze eigen westerse geschiedenis. En met onze 

luxe positie van waaruit wij naar anderen in de wereld kijken en ze op hun verantwoordelijkheden willen 

wijzen.

Verdienen
Op 4 mei hield André van Duin een prachtige en stilmakende toespraak op de Dam. Waardering bij ieder-

een. Zowel om de inhoud als om de eenvoudige presentatie. In duidelijk en begrijpelijk Nederlands, zonder 

hoogdravende beschouwingen. Ontroerend in zijn woordkeuze en in de emotionele echtheid. Wie niet 

onder de inruk was, heeft het niet gezien. Bravo!

Een paar dagen later schreef de bekende tv-criticus Angela de Jong er over in haar veel gelezen column. 

Zij constateerde: ‘Iedereen houdt van André van Duin. En terecht. Hij lijkt soms wel de echte Vader des 

Vaderlands.’ Zoiets was het. Een paar dagen daarvoor werden de sterk gedaalde populariteitscijfers van 

onze koning gepubliceerd. Populariteit en waardering moet je wel verdienen, zelfs een koning. André van 

Duin laat telkenmale zien hoe je dat moeiteloos doet, ook zonder gekke bekken te trekken…

Blind varen

HENK MEINEN

K
RAB
B
ELS
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Het medisch corona-afval 
van Nederland verdwijnt in 
het proces bij ZAVIN

TEKST | RIA BESSELING  | FOTO'S | ZAVIN

V
er werkt Z AVIN (Ziekenhuis 

Afval Verwerkings Installatie 

Nederland) normaliter jaarlijks 

10.000 ton gangbaar afval vanuit 

de Nederlandse ziekenhuizen; 

afgelopen jaar schoot het aanbod omhoog 

naar ruim 13.000 ton. Daarvan is rond 2.500 ton 

afgevoerd naar andere verwerkers. “Naar schatting 

ruim 70 procent van het Nederlands medisch afval 

is momenteel corona gerelateerd. Dat is 75 procent 

meer in volume ten opzichte van de reguliere 

verwerking van ZAVIN”, vertelt operationeel 

directeur Ron Roffel.

De aanvoer van het afval bij ZAVIN is gebon-

den aan strikte eisen. Het grootste deel van het 

gebruikte medisch materiaal bestaat uit droog 

niet-patiëntgebonden corona afval dat tijdelijk in 

plastic zakken in aparte containers wordt aangele-

verd. De aanvoer van deze restanten - verpakkingen 

en verzorgingsmateriaal zoals verbanden, tissues, 

onderleggers en wegwerplinnen - gebeurt volgens 

eisen voor Ziekenhuisafval i.v.m. patiënten besmet 

met COVID-19 van de Inspectie Leefomgeving en 

Transport (ILT). Voordat die containers verder 

worden verwerkt, nemen de medewerkers extra 

voorzorgsmaatregelen, zoals beschermende 

kleding.

Het niet-droge corona afval mag conform het 

ADR, een Europese overeenkomst voor  interna-

tionaal vervoer van gevaarlijke goederen over de 

weg, uitsluitend worden vervoerd in stijve, dichte 

Dagelijks verdwijnt er een gigantische stroom corona-afval in de vuilverbranders van ZAVIN. Het 

Dordtse bedrijf verwerkt de gebruikte mondkapjes, schorten en andere afvalmaterialen die in contact 

zijn geweest met coronapatiënten met voorrang op ander medisch afval. De afvalverwerker draait nu 

in de pandemie op maximale capaciteit, tijdelijk ondersteund door ARN, Re-energy, AEB en HVC.

Afvalverwerkers als Renewi of Suez halen droog corona-afval, verpakt in zakken in containers, op bij 

ziekenhuizen, teststraten of instellingen. Bij ZAVIN wordt deze aanvoer direct in opslagcontainers overgepakt.

verpakkingen die zijn beproefd en goedgekeurd 

volgens de VN-modelbepalingen en voldoen aan 

de bepalingen van verpakkingsinstructies. In de 

verpakkingen zit voldoende absorberend materi-

aal om aanwezige vloeistoffen te absorberen. Deze 

verpakkingseisen, gecombineerd met het beperkte 

risico van deze klasse van ziekenhuisafval, zorgen 

voor een aanvaardbaar beschermingsniveau voor 

mens en milieu.

Ondersteuning van andere afvalverwerkers
Hoeveel ziekenhuizen dit afval naar Dordrecht 

vervoeren is niet bekend. “Dit afval wordt hoofd-

zakelijk door inzamelaars bij ZAVIN aangeboden. 

Ziekenhuizen, teststraten, verzorgingstehuizen en 

dergelijke laten hun corona gerelateerd afval opha-

‘De installaties van ARN, Re-energy, AEB en HVC 

mogen tijdelijk corona-afval verbranden of hebben 

toestemming voor tijdelijke opslag.’ >
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len door diverse afvalverwerkers zoals Renewi en 

Suez. Deze inzamelaars zijn de klanten van ZAVIN”, 

legt Roffel uit. 

De capaciteit van de enige ziekenhuisafvalver-

werker van ons land is al maanden niet toereikend 

om de enorme hoeveelheid corona-afval te verwer-

ken. Roffel: “Daarom hebben de verbrandingsinstal-

laties van ARN in Weurt, Re-energy in Roosendaal 

AEB in Amsterdam en HVC in Dordrecht tijdelijk 

toestemming om zakken met droog corona-afval 

te verbranden of tijdelijk op te slaan voor latere 

verwerking”. 

Het overige corona-afval dat niet in zakken 

wordt aangeleverd, wordt in de eigen installatie 

van ZAVIN met voorrang op ander medisch afval 

verbrand. Hier hoeven geen extra voorzorgsmaat-

regelen voor getroffen te worden. 

Afval in quarantaine 
ZAVIN heeft tijdens de pandemie tussentijdse 

oplossingen en aanpassingen in het proces inge-

richt. Zo is de verbrandingsinstallatie van ZAVIN 

niet ontworpen voor het verwerken van de plastic 

zakken waarin het droge patiëntgebonden corona 

afval wordt verpakt. 

Die zakken worden in containers aangeleverd 

bij ZAVIN en direct in opslagcontainers overge-

pakt. Dit is enerzijds ter controle van de inhoud 

en anderzijds omdat de zakken minimaal 72 uur in 

quarantaine moeten – regelgeving van de overheid - 

voor ze naar een andere afvalverwerkingsinstallatie 

worden vervoerd. In enkele gevallen worden de con-

tainers met zakken rechtstreeks aangeleverd, maar 

ZAVIN houdt hierover de regie in eigen handen.  

Proces in stappen 
Het verwerkingsproces van het medisch afval 

gebeurt in stappen, legt Roffel uit. Het aangeboden 

niet-droge corona afval in stijve, dichte verpakkin-

gen met absorberend materiaal wordt gewogen 

en geregistreerd op de weegbrug van HVC, het 

naastgelegen bedrijf van ZAVIN. Aan de hand van 

deze registratie worden de goederenstroom en de 

ontvangst- en de afgiftemeldingen gedaan. Dan 

wordt het aangeboden afval ofwel direct verwerkt 

of in de voorraad geplaatst.

Het intern transportsysteem verzorgt de 

belading van de oven via transportbanden en een 

schuifsysteem in de sluis van de oven. Een trans-

portband zorgt voor het voorschuiven van de vaten 

voor de invoerschuif, zodat deze invoerschuif de 

vaten in de beladingsbak kan schuiven. Zodra de 

guillotinedeur van de oven is geopend, wordt het 

afval vanuit de beladingsbak in de oven geschoven.

‘Droog corona-afval, 

verpakt in zakken in 

containers, moet minimaal 

72 uur in quarantaine 

voor het naar een andere 

afvalverwerkingsinstallatie 

gaat.’

Voordat niet-droog corona afval in stijve, dichte verpakkingen met absorberend materiaal het proces in gaat, nemen de medewerkers van ZAVIN extra 

voorzorgsmaatregelen, zoals beschermende kleding.

De containers op de transportband die de belading van de oven verzorgt.
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Operationeel directeur Ron Roffel: “Naar schatting ruim zeventig procent van het Nederlands medisch afval is 

momenteel corona gerelateerd. Dit is 75 procent meer in volume ten opzichte van de reguliere verwerking van 

ZAVIN.”
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Pyrolysevergassing
De installatie heeft een pyrolysevergassings-

oven met naverbranding in separate kamers. In de 

voorverbrandingsoven vindt de pyrolysevergassing 

en parallel hieraan een (gedeeltelijke) vergassing 

plaats. Het afval wordt in de voorverbrandings-

oven via de deur ingevoerd. Het reeds aanwezige 

afval wordt door deze nieuwe belading naar voren 

geschoven en zo in stappen naar het einde van de 

beladingshaard geschoven.

De oven heeft luchtinlaten voor primaire ver-

brandingslucht. Door het regelen van de hoeveel-

heid lucht wordt het evenwicht tussen pyrolyse en 

vergassing van het afval in stand gehouden. 

Aan het einde van de vloer valt het afval op de 

stalen band van de droge ontslakker (DOS). Deze 

band is volledig omsloten met een omkasting, 

zodat de onderdruk in de installatie gehandhaafd 

kan worden. De band draait op een zeer lage snel-

heid waarbij de slak de tijd krijgt om uit te gloeien. 

Het uitgloeien op de band duurt ongeveer twee 

uur. De slak krijgt hiermee een hoge kwaliteit. 

Aan het einde van de DOS-Band vallen de slakken 

in de natte ontslakker (NAS) om af te koelen. De 

uitgebrande slakken worden via een waterslot en 

transportbanden naar een vloeistofdichte slakken-

container getransporteerd.

De pyrolysegassen uit de voorverbrandings-

oven worden naar de naverbrandingsoven geleid. 

In deze oven wordt een overmaat aan lucht toege-

voegd zodat alle gassen geheel worden verbrand. 

De temperatuur van de naverbrandingsoven wordt 

geregeld door middel van de hoeveelheid lucht 

die in de naverbrandingsoven wordt toegelaten. 

Daarbij worden laagcalorische vloeistoffen (LACAL) 

verwerkt. Deze worden in de naverbrandingsoven 

(NVO) geïnjecteerd om een nog betere tempera-

tuurbeheersing te krijgen in de verbrandingskamer. 

Rookgassen
De rookgassen worden in de afgassenketel 

afgekoeld van rond 1000°C tot circa 225° C. De 

uitgaande stoom wordt op druk geregeld door de 

voordrukregelaar bij ZAVIN op 12 bar en een rege-

laar bij HVC. Dit zorgt voor de goede druk voor de 

verbruikers. Voor eigen behoefte neemt ZAVIN een 

klein deel van de geproduceerde stoom af. Het eigen 

verbruik is voor het verwarmen van de rookgas-

sen in de rookgasreinigingsinstallatie en voor het 

verbrandingsproces.

De rookgassen uit de ketel worden gereinigd in 

de rookgasreiniging installatie (RGR). De rookgassen 

komen na de ketel eerst door een warmtewisselaar, 

waar de rookgassen worden afgekoeld. Hierna volgt 

direct de quenchkoeler. Door middel van het ver-

dampen van ter plaatse ingespoten water wordt de 

energie uit de rookgassen gehaald en daalt de tem-

peratuur naar ongeveer 70° C. In de eerste wasser 

worden stof, zware metalen en halogenen, zoals 

chloriden en fluoriden afgescheiden.

De rookgassen worden via een druppelafschei-

der naar de eerste wasser gevoerd. De druppelaf-

scheider zorgt ervoor dat de meegesleurde zure 

waswaterdruppels niet meegenomen worden naar 

de basische tweede wasser. Hierin worden stof, 

zware metalen en zwaveloxiden geabsorbeerd. 

Hierna worden de rookgassen opgewarmd voor het 

injectiepunt van absorbent voor het doekenfilter. 

Het absorbent wordt geïnjecteerd voor de absorptie 

van PCDD/PCDF’s ofwel dioxines en furanen, zware 

metalen en voor zover nog aanwezig de chloriden 

en zwaveloxiden. De laatste reinigingsstap is de 

DeNOx. Hier wordt de NOx-concentratie verlaagd 

tot onder de grenswaarde.

Continumeting luchtemissie
De luchtemissie via de schoorsteen wordt con-

form de vergunning gemeten en geregistreerd. De 

metingen zijn continu en ook de data wordt continu 

geregistreerd. Na  het einde van het kalenderjaar 

worden deze verdelingen per schadelijke stof aan de 

overheid gerapporteerd. De meetwaarden worden ook 

op het bedieningspaneel van de installatie zichtbaar 

gemaakt. Het besturingssysteem van de installatie 

verzorgt de koppeling tussen de componenten en 

meetapparatuur in de installatie en het bedienings-

paneel in de controlekamer. Het besturingssysteem 

geeft de signalen door aan twee parallelle bedienings-

systemen met ieder een bedieningspaneel.
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Bleckmann: ‘Afval- en materialenbeheer
Benelux in gespecialiseerde handen’

Bleckmann Logistics heeft het volledige afval- en materialenbeheer in de 

Benelux ondergebracht bij een specialistische partner. In samenwerking met 

Recycling Consultants Nederland (RCN) en Recycling Partners Belgium (RPB) 

kan de logistiek dienstverlener zijn klanten nu nóg beter van dienst zijn met 

duurzame, efficiënte en innovatieve oplossingen voor afval en reststromen.

D e test vond plaats op vier Bleckmann-

locaties in Nederland en België. Dit heeft 

onder meer geleid tot betere bronsorte-

ring, dertig procent reductie van restafval en cen-

traal inzicht in cruciale data. Bleckmann is steeds 

op zoek naar mogelijkheden om haar logistieke 

oplossingen efficiënter en duurzamer te organi-

seren. Zoals altijd, wordt de lat hoog gelegd. De 

concrete doelstelling is om het restafval te redu-

ceren met minimum negentig procent in 2023. 

Uiteindelijk streeft Bleckmann naar een ‘zero waste’ 

omgeving.

Als logistieke dienstverlener van internatio-

nale fashion en lifestyle merken, wil Bleckmann een 

voortrekkersrol spelen in duurzaam ondernemen. 

Ron Thijssen, CSR-manager: “Hiervan maakt het 

optimale materialenbeheer van onze klanten een 

TEKST | RCN/RBP | FOTO's | BLECKMANN LOGISTICS SAMENWERKING

belangrijk deel uit. Klanten verwachten dit ook van 

ons. Tijdens de testperiode zijn de eerste resultaten 

geboekt. Er werd bijvoorbeeld een nieuwe lokale 

samenwerking opgezet om beschadigde kleding 

te herbestemmen naar de opvulling van sportarti-

kelen, waaronder bokszakken.”

Tevens worden verschillende types kunststof 

aan de bron gesorteerd, die worden hergeleid tot 

grondstoffen voor nieuwe poly-bags, inzetbaar 

voor het versturen van kleding in e-commerce. 

“We hebben RCN/RPB leren kennen als een bedrijf 

dat niet alleen met de klant meedenkt, maar ook 

pro-actief met creatieve en innovatieve oplossin-

gen komt. Samen met hun kennis en expertise 

kan maximaal worden ingezet op het voorkomen 

van afval en het terugwinnen van materialen. Niet 

alleen de fysieke afhandeling wordt hiermee ont-

zorgd, ook hebben we straks een beter en gede-

tailleerder beeld van onze afval- en reststromen.”

Strategische Samenwerking
RCN (Waddinxveen) en RBP (Turnhout) leveren 

totale ontzorging van Bleckmann in de Benelux, 

aldus Thijssen. “Zo leveren ze een online portal 

met alle data, rapportage en een CO2-tool (Waste 

Management Online). De focus van de samen-

werking ligt op duurzaamheid, maar ook factoren 

als marktconformiteit, operational excellence en 

vereenvoudiging van het facturatie- en adminis-

tratie proces zijn doorslaggevend geweest voor 

dit partnership. We kijken alvast uit naar verdere 

initiatieven om afval te vermijden, te hergebruiken 

en/of te recyclen.”

Koes de Quillettes, partner bij Recycling 

Consultants Nederland, licht toe: “We merken in 

de markt dat er veel goede wil is om het afvalbeleid 

te verbeteren, maar het ontbreekt partijen vaak 

aan tijd, resources en kennis van de afvalmarkt. 

Wij treden op als een onafhankelijke partner, als 

een specialistische collega, die in het belang van de 

klant actief werkt aan de verduurzaming en optima-

lisatie van het afval- en materialenbeheer. We kijken 

uit naar de samenwerking met het gemotiveerde 

team van Bleckmann.”

Zijn Belgische collega Stijn Smetsers vult aan: 

“Door Bleckmann volledig te ontzorgen met een 

centraal gecoördineerde aanpak in de hele Benelux, 

kan zij enerzijds betere oplossingen aanbieden aan 

haar klanten en anderzijds haar resources volle-

dig inzetten op haar core business. Stap voor stap 

willen we samen als partners richting ‘Zero Waste’ 

evolueren.”

Als logistieke dienstverlener van internationale fashion en lifestyle merken, wil Bleckmann een voortrekkersrol 

spelen in duurzaam ondernemen.

Ron Thijssen, CSR-manager van Bleckmann Logistics.
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Het ecologisch spraakgebruik kent nogal wat woorden met een onheilspellende betekenis. Denk aan 
vernatting en verdroging, gevolg van een overschot of tekort aan (grond)water, of neem een andere 
tweeling: vermesting en verzuring, resultaat van een teveel aan voedingsstoffen of schadelijke 
componenten.

Het voorvoegsel ‘ver’ houdt meestal weinig goeds in. Verspilling van grondstoffen, verbranding van 

duurzame goederen, vervuiling van natuur en landschap, verwoesting van bouwsels; dat zijn allemaal 

voorbeelden met een slechte beeldvorming. De onomkeerbaarheid, die het ver-voorvoegsel vaak met zich 

meebrengt, is een stevig signaal voor mensen, die onherroepelijk veranderingen willen vermijden.

Gelukkig zijn er ook woorden met het ver-voorvoegsel, die weliswaar een negatieve connotatie bezitten, 

maar minder als gedane zaken worden geboekstaafd. Ik doel op termen als verzuiling, vervreemding, ver-

warring en verveling.  Deze woorden klinken minder definitief en lenen zich zelfs voor een terugkeer naar 

de tegengestelde notie. Verzuiling – de opdeling van de samenleving in religieuze of sociale denominaties 

– is zelfs een achterhaald begrip. Vervreemding en verwarring zijn intussen wel een teken aan de wand, 

temeer nu maatschappelijke tegenstellingen eerder oplaaien van afnemen.

Waarom deze taalkundige bespiegelingen in een column, waar afvalbeheer en circulaire economie toch 

meestal centraal staan? Welnu: dat komt omdat verloedering – ook een woord dat met ‘ver’ begint – 

oprukt in het publieke domein. Verloedering van de politiek ondermijnt consistentie van beleid en cohe-

sie van maatregelen. Ter illustratie wijs ik op de wijze waarop het Arnhems gemeentebestuur – Raad en 

College van B&W – het kort daarvoor vastgelegde afvalbeleid onlangs na een onnodig en ondoordacht 

referendum om zeep hebben geholpen.

Discussiepunt – of beter geveinsde boosdoener – was de in 2019 ingevoerde Diftar-systematiek. 

Vervuiling was het onwaarachtige argument van aanstichters van het ook in de vraagstelling dubieuze 

referendum. Maar het verzet tegen de betaling van 80 cent voor elke zak voor 30 liter restafval gaf natuur-

lijk de doorslag. Omgekeerd inzamelen bleek trouwens ook een geschikte kapstok om de Arnhemmers – 

althans een meerderheid van 53,4 procent – op het verkeerde been te zetten. Een forse raadsmeerderheid 

nam de uitslag van het door de SP geïnitieerde referendum over.

Dat het principe ‘de vervuiler betaalt’ ook bij het grofvuil kwam te staan, werd op de miskoop toegeno-

men. Die miskoop betreft de eerder geformuleerde voornemens over de bevordering van de circulaire eco-

nomie. Die alom bepleite transitie staat in Arnhem ook op losse schroeven, omdat het gemeentebestuur 

hoogstwaarschijnlijk gaat kiezen voor de systematiek van nascheiding. Restafval en plastic verpakkingen, 

drankkartons en metalen verpakkingen worden dan machinaal gescheiden, onder meer via infraroodtech-

nologie. Het Arnhems college schat in, dat de kosten daarvan opwegen tegen de baten van de secundaire 

materiaalstromen. Maar dat staat allerminst vast, omdat de waarde van de weliswaar herbruikbare maar 

vervuilde en kwalitatief minder bruikbare materialen onzeker is.

Het wisselvallige Arnhems afvalbeleid tekent de politieke en maatschappelijke verloedering, die voor-

standers van nascheiding, waaronder de hardleerse econoom Raymond Gradus, op hun geweten hebben. 

De harde euro’s tellen, de zachtere maatschappelijke kosten niet, evenmin als de eerder geformuleerde 

circulair-economische doelstellingen. De verloedering van het afvalbeleid kan gekeerd worden, wanneer 

de transitie naar circulaire economie serieus wordt genomen. Maatschappelijke verantwoordelijkheid 

moet dan wel winnen van kortzichtigheid.

Verloedering

AD LANSINK
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Van afvalstof naar grondstof: 
herijking instrumentarium

TEKST | WILBERT VAN EIJK

Het onderscheid tussen afvalstoffen en (nieuwe) grondstoffen blijft lastig. Dit belemmert bedrijven nog 

altijd in hun circulaire ambities. Voor afvalstoffen gelden nu eenmaal strengere regels dan voor ‘gewone’ 

grondstoffen. In dit artikel sta ik stil bij het nieuwe beleid van de Staatssecretaris van Infrastructuur en 

Waterstaat. Een belangrijk thema daarin is de wettelijke ruimte voor experimenten.

H
et juridische begrip ‘afvalstof’, zoals we dat in de 

Nederlandse wetgeving kennen, komt voort uit 

de Europese kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/

EG). Als een stof aangemerkt moet worden als 

een afvalstof gelden veel verplichtingen die voor 

niet-afvalstoffen niet gelden. Denk aan een vergunningplicht voor 

het inzamelen van afvalstoffen, een verbod om afvalstoffen met 

andere (afval)stoffen te mengen, het verbod om afvalstoffen voor 

langere tijd op te slaan en het verbod om zonder omgevings-

vergunning bepaalde afvalstoffen te bewerken en verwerken.

Al deze verplichtingen beogen het milieu te beschermen. Het 

leidt in een aantal gevallen echter tot onwenselijke situaties die 

de circulaire economie in de weg staan. In de afvalstoffendiscus-

sie wordt telkens gewezen op de onduidelijke en verstrekkende 

defi nitie van het begrip afvalstof. Daaruit volgt namelijk dat 

wanneer iemand zich van een stof ontdoet, zich daarvan moet 

ontdoen of voornemens is zich ervan te ontdoen, de betrokken 

stof als afvalstof wordt gekwalifi ceerd. Van geval tot geval moet 

dan worden bekeken of er (nog) sprake is van een afvalstof. Het 

is dan ook niet vreemd dat er veel rechtspraak is ontwikkeld 

over dit thema. Daaruit zijn weliswaar belangrijke criteria op 

te maken die de praktijk helpen om de vraag ‘afval of niet?’ te 

beantwoorden, maar het blijft casuïstisch.

Taskforce Herijking Afvalstoffen
Om hier verduidelijking in te scheppen, is in 2018 de zoge-

heten Taskforce Herijking Afvalstoffen (THA) aangesteld. Daarin 

zitten vertegenwoordigers van de overheid en het bedrijfsleven. 

De Taskforce heeft de belemmeringen met betrekking tot het 

afvalbegrip in kaart gebracht (2019). In het rapport zijn aanbe-

velingen gedaan. De belangrijkste aanbeveling is dat er ruimte 

moet zijn voor circulaire experimenten en dat onderzocht moet 

worden of afval- en productregelgeving niet beter op elkaar 

kunnen aansluiten. Naar aanleiding van het advies heeft het 

ministerie van I&W verkenningen laten verrichten, die eind vorig 

jaar zijn gepubliceerd. Het gaat om de Verkenning instrumenten 

afval of product en de Verkenning experimenteerruimte voor de 

circulaire economie.

Verkenning instrumenten afval of product
Deze verkenning beschrijft de bestaande instrumenten om 

duidelijk te krijgen wat de status van een bepaalde stroom is. 

Het gaat om de volgende instrumenten:

• Ministeriële regelingen

Bij ministeriële regeling kan de status einde-afval of bijpro-

duct worden toegekend voor bijvoorbeeld een bepaalde stroom. 

Als aan de voorwaarden wordt voldaan, is geen sprake van een 

afvalstof. Het geeft daarmee duidelijkheid maar een nadeel is 

dat de regeling betrekking heeft op één specifi eke stroom. Sinds 

2015 kennen we de einde-afvalregeling voor recyclinggranulaat.

• Handreikingen

Een handreiking geeft handvatten voor de uitleg van het 

wettelijk kader. Een voordeel van een handreiking is de laag-

drempeligheid. Een nadeel is dat een handreiking geen bindend 

oordeel geeft over de status van een stroom.

• Rechtsoordelen

Met een rechtsoordeel geeft het ministerie van I&W zijn oor-

deel over de status van een bepaalde stof. De duidelijkheid en het 

gezag die hieraan worden toegekend zijn nuttig in de praktijk. 

Een nadeel is dat het een lang proces is om een rechtsoordeel 

te krijgen.

Volgens de onderzoekers wordt nog onvoldoende gebruik 

gemaakt van deze instrumenten. Zij bevelen daarom een afwe-

gingskader aan. Het doel van het afwegingskader is om stromen 

te prioriteren en vervolgens te koppelen aan het juiste instru-

ment. Een belangrijk onderdeel zijn de randvoorwaarden waar 

elke stroom aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor 

een beoordeling met het afwegingskader.

Aanbevelingen
De staatssecretaris heeft aangegeven deze systematiek te 

omarmen. Het stelt het ministerie in staat om transparant te 

communiceren naar initiatiefnemers over de procedure achter het 
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aanwenden van de eigen instrumenten. Ook biedt het inzicht in 

wat de potentieel interessante stromen zijn uit het oogpunt van 

de circulaire economie. Uit de verkenning blijkt dat dit belang-

rijke punten zijn. De specifi eke randvoorwaarden en manier van 

prioritering zal de staatssecretaris nog nader bekijken.

De onderzoekers bevelen aan om met name het generieke 

instrumentarium (ministeriële regelingen en handreikingen) 

actiever in te zetten. De staatssecretaris heeft aangegeven deze 

aanbeveling ter hand te nemen. Zij wil de rol van het bevoegd 

gezag in de praktijk bij de beoordeling ‘afvalstof of product’ 

versterken. De primaire verantwoordelijkheid voor de volledige 

bewijsvoering van de risico’s en status van een stroom ligt vol-

gens de staatssecretaris bij de initiatiefnemer. Vervolgens toetsen 

de omgevingsdiensten de bewijsvoering wanneer dit noodzakelijk 

is in het kader van hun taken en vellen hierover een oordeel. In 

meer complexe situaties, bijvoorbeeld met hoge risico’s of wan-

neer meerdere omgevingsdiensten er samen niet uitkomen, kan 

Rijkswaterstaat ondersteuning bieden, aldus de staatssecretaris. 

Zo-even kwam het begrip rechtsoordeel ter sprake. De 

staatssecretaris heeft aangegeven een andere naam daarvoor 

te introduceren, die beter weerspiegelt dat het een juridisch niet-

bindend advies betreft. De decentrale bevoegdheidsverdeling 

blijft gehandhaafd, maar zal als onderdeel van de uitwerking van 

de verkenning worden verduidelijkt en versterkt.

Verkenning experimenteerruimte voor circulaire economie
Experimenten van bedrijven die de circulariteit bevorderen, 

zijn van groot belang voor de omschakeling van de lineaire naar 

de circulaire economie. Het gaat dan om experimenten, waar-

bij een bedrijf uitprobeert of een bepaalde aanpassing ‘werkt’. 

De onderzoekers constateren op de eerste plaats dat er sprake 

is van een kennislacune bij zowel bedrijven als het bevoegde 

gezag en over de beschikbare ruimte in wet- en regelgeving om 

experimenten uit te voeren.

Dit leidt ertoe dat er geen experimenten van de grond komen, 

terwijl daar op grond van de wet- en regelgeving wel ruimte voor 

is. Dat is uiteraard onwenselijk. Voor een snelle transitie naar 

de circulaire economie is het van belang dat de huidige wette-
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RECHT- EN REGELGEVING

lijke experimenteerruimte ook wordt benut. De staatssecretaris 

geeft aan om die reden te focussen op het verduidelijken van 

experimenteerkaders en het doorvoeren van een versnelling in 

het proces van vergunningverlening of het verkrijgen van een 

ontheffi ng na een geslaagd experiment.

Op de tweede plaats constateren de onderzoekers dat de 

wettelijke experimenteerruimte te beperkt is. Er wordt aanbe-

volen om een wettelijke experimenteerbepaling op te stellen 

die het mogelijk maakt voor bedrijven om volgens een relatief 

snelle procedure en onder door het bevoegd gezag te stellen 

voorwaarden, een experiment uit te voeren. De staatssecretaris 

heeft die aanbevelingen ter harte genomen, door te bezien of 

en hoe een experimenteerbepaling een plek kan krijgen in de 

nieuwe Wet milieubeheer.

Tot slot
Op dit moment zijn er dus al juridische instrumenten om 

de circulaire economie een duw te geven, maar die zijn nog 

onvoldoende onder de aandacht van overheid en bedrijfsleven. 

De verkenningen bieden een goede houvast om een aantal 

belangrijke belemmeringen aan te pakken. In het najaar wil de 

staatssecretaris de Kamer berichten over de vorderingen via een 

voortgangsbrief.
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Schrootprijzen gaan door het 
plafond

TEKST | AD SPIJKERS | afsluitdatum 20 mei 2021

‘De prijzen zullen stabiliseren’, schreef ik in het vorige nummer nog. In plaats daarvan 

bereikten de noteringen van metalen en staalschroot recordhoogten. De piek lijkt voorbij, 

maar de markt is onzeker. De vraag is er, maar het aanbod blijft achter.

D
e officiële notering van staalschroot aan de 

London Metal Exchange was op 12 mei 2021 565 

dollar per ton. Dit is ruim 2,5 keer het bedrag dat 

een ton op 30 maart 2020 opbracht (210 $/ton). 

Inmiddels is de prijs wel gezakt tot 515 $/ton, 

maar nog altijd ligt die ver boven de waarden die we de laatste 

jaren hebben gezien. Het is niet alleen een kwestie van vraag en 

aanbod; de politiek blijft zich bemoeien met de handel in grond-

stoffen, waaronder schroot. De economische belangen zijn groot 

en de grote regio's nemen hun eigen industrie in bescherming. 

Groen staal
Ook duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht. Europa wil 

de opwarming van de aarde tegengaan door het gebruik van fos-

siele brandstoffen en daarmee de uitstoot van CO2 te verlagen 

(decarbonisatie). De bedoeling van de EU is om de uitstoot van 

de staalsector met dertig procent te verminderen tegen 2030 en 

met tachtig tot vijfennegentig procent tegen 2050. Technisch kan 

het, maar het vergt hoge investeringen en die gaan ten koste van 

het concurrentievermogen. Daar zit de Europese Commissie ook 

niet op te wachten.

Ook in China worden beleidsmaatregelen aangekondigd om 

de emissies van schadelijke stoffen te reduceren. Het streven is 

om tegen 2030 de totale uitstoot met dertig procent te laten 

afnemen en in 2060 emissieneutraal te zijn. Dat wordt een hele 

kluif, want bijna negentig procent van de staalproductie aldaar 

draait op vervuilende metallurgische cokes en kolen. Dat vergt 

nog hogere investeringen dan in Europa.

Staal in de VS
Ferro-schroot maakt deel uit van een bredere inspanning 

om de economie in de Verenigde Staten terug te brengen naar 

de situatie van vóór Covid-19. Het aanbod schroot is echter krap 

en handelaren verkopen graag snel, omdat oud schroot minder 

opbrengt dan jong schroot.

Nu autofabrieken deels stil liggen door een tekort aan halfge-

leiders, is de hoop van de Amerikaanse staalindustrie gevestigd 

op aangekondigde verbeteringen in de infrastructuur. Er moet 

federaal geld beschikbaar komen voor bouw en onderhoud van 

snelwegen en bruggen, drinkwaterprojecten. elektriciteitsnet-

werken en telecommunicatieprojecten. Hiervoor zou veel staal, 

koper, aluminium en andere basismaterialen nodig zijn! Made 

in the USA, uiteraard.

Het Institute of Scrap Recycling Industries (ISRI) juicht het 

voornemen van president Joe Biden, om de infrastructuur te 

ondersteunen, toe. Het instituut neemt nota van de inzet voor 

duurzame en energiezuinige materialen en dringt er op aan het 

gebruik van gerecycled materiaal te promoten. Bovendien is het 

gebruik van gerecyclede materialen een duurzame oplossing om 

de klimaatcrisis te bestrijden en de infrastructuur te verbeteren.

Overigens is niet iedereen enthousiast over het Biden-plan 

en de daaruit waarschijnlijk voortvloeiende stijgende staalprijs. 

Bouwbedrijven klagen nu al over de prijzen van materialen. Hun 

brancheorganisatie AGC wijst op 'verstoringen van de toeleverke-

ten' en vindt dat de overheid al vooraf de stijgende hout- en staal-

kosten moet reguleren. Een preek voor eigen kerk en parochie dus!
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Koper en aluminium naar 
recordhoogte

TEKST | AD SPIJKERS | afsluitdatum 20 mei 2021

De laatste maanden zijn de markten voor (onder meer) non-ferro een gekkenhuis geweest. Het aanbod 

kon de grote vraag door de aantrekkende wereldeconomie niet volgen, resulterend in hoge prijzen voor 

grondstoffen. De piek lijken we te hebben gehad, maar het zal nog wel even onrustig blijven op de 

markten.

D
e wereld komt langzaam bij van de Covid-19 pan-

demie. Lockdowns, afstandsregels en vaccinaties 

beginnen effect te sorteren en fabrikanten komen 

terug op hun productieniveau van vóór de pande-

mie. Er is weer mee aandacht voor andere zaken, 

zoals duurzaamheid.

Het streven naar duurzamere energiebronnen (minder fossiel 

en meer elektrisch) zorgt voor extra vraag naar bepaalde metalen. 

In een elektrische auto zit driemaal zoveel koper als in een auto 

met een verbrandingsmotor. Aluminium is gevraagd om de massa 

van vooral elektrische voertuigen te beperken. Metalen als kobalt, 

nikkel en lithium worden gebruikt in batterijen voor elektrische 

voertuigen en voor tijdelijke opslag van elektrische energie.

Koper en aluminium
Op 23 maart 2020 noteerde de koperprijs door Covid-19 een 

dieptepunt van zo’n 4.600 $/ton. Sindsdien begon de prijs in de 

kopermarkt aan een sterke opmars. Begin mei 2021 vloog de note-

ring aan de London Metal Exchange over de 10.000 $/ton heen. Het 

(voorlopig?) hoogtepunt was 10.725 $/ton op 10 mei, de hoogste 

notering in meer dan tien jaar. Inmiddels is de prijs aan de LME 

weer iets teruggelopen (bij afsluiten 10.115 $/ton) , maar het is nog 

altijd meer dan een verdubbeling in ruim een jaar.

Ook de aluminiumprijs stortte vorig jaar maart in, met als 

dieptepunt 1.535 $/ton in maart. Sindsdien heeft de notering zich 

geleidelijk in opwaartse beweging bewogen. Eind november ging 

de notering aan de LME over 2.000 $/ton heen en bleef doorgaan 

tot 2.565 $/ton in de tweede week van mei. De hoogste notering 

in vijf jaar. Bij afsluiten was de koers weer wat teruggelopen, naar 

2.400 $/ton.

Een aantal trends in de consumentenmarkt is gunstig voor 

aluminium: een groeiende voorkeur voor blikjes ten koste van 

kunststof, lagere massa's voor elektrische voertuigen en als elek-

trische geleider, als alternatief voor het duurdere koper.

Lood, zink, nikkel, tin
Lood steeg langzaam van 1.600 $/ton bij het begin van de pan-

demie tot 2.150 $/ton medio februari dit jaar. Daarna schommelde 

het metaal een tijdje rond 1.950 $ /ton, maar steeg toch langzaam 

door tot 2200 $/ton bij afsluiten. Zink stond bij het begin van de 

pandemie op 1.815 $/ton en steeg tot zo'n 2.800 $/ton in november. 

De prijs bleef een tijdlang rond dat niveau schommelen. Pas eind 

april 2021 kwam er weer schot in de notering, met een piek op 

3.030 $/ton medio mei. Bij afsluiten noteerde LME 2.970 $/ton.

Nikkel steeg aan de LME van 11.050 $/ton eind maart 2020 

geleidelijk tot 16.700 $/ton medio februari 2021, maar daalde ver-

volgens snel tot 16.100 $/ton begin maart. Mede door afname van 

voorraden staat het metaal inmiddels op 17.680 $/ton. Tin blijft 

een grillige notering houden. Net onder 14.000 $/ton bij het begin 

van de Covid-19 pandemie, via 31.000 $/ton medio maart dit jaar, 

26.500 $/ton anderhalve week later, 33.550 $/ton begin mei en bij 

afsluiten 32.475 $/ton.

MARKTANALYSE NON-FERRO
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Markt oudpapier kantelt

TEKST | HENK MEINEN | afsluitdatum 8 mei 2021

Na enkele maanden van sterke tot zeer sterke prijsstijgingen, zijn de prijzen voor de ondersoorten oudpapier in april 
en begin mei gedaald. Begin april bereikten de prijzen nog een niveau dat aan de top vijf aller tijden tikte. Dat is op 
dit moment van schrijven voorbij. Hoofdoorzaak is het instorten – want die sterke term mag wel worden gebruikt – 
van de exportmarkten in het Verre Oosten. Waarover hieronder meer.

V
olgens meerdere insiders is nog geen spoedig 

prijsherstel te verwachten. Maar dat is bij de prijs-

vorming van oudpapier toch altijd zeer lastig te 

voorspellen. ‘Voorspellen op de oudpapiermarkt 

is nog moeilijker dan met alleen stadslichten 

aan in dichte mist op een kronkelige zandweg rijden’, las ik in 

Marktberichten Oudpapier. En zo is het ook.  De Europese vraag 

is overigens gelukkig nog altijd op een goed niveau. Daarbij zijn 

de prijzen in de Benelux en die in Duitsland weer dichter naar 

elkaar toe gekropen.

Nog een paar opvallende Europese zaken: het weer openen 

van het publieke leven in Groot-Brittannië zorgt voor veel beter 

gevulde orderboeken bij de tissuefabrikanten, die veel aan de 

horeca leveren. Gesproken wordt over driehonderd procent meer 

dan tijdens de Britse lockdown. Er gaan overigens veel minder 

volumes oudpapier vanaf de andere kant van de Noordzee 

naar het continent. Er is een sterke vraag naar karton vanuit de 

Oekraïne. Naar verluidt heeft dit te maken met importheffin-

gen en grenssituaties van omliggende landen. In Turkije wordt 

gewerkt aan uitbreiding van capaciteiten voor nieuw papier.

Export
De sterke terugval in de export is onder meer een gevolg 

van de geringe aankopen van China bij andere Aziatische landen 

van rollen nieuw papier en van pulp. Insiders schatten in dat dit 

maar tijdelijk is en dat de Chinezen vooral wachten op dalende 

prijzen. India lijdt enorm onder de gigantische corona-uitbraak. 

Papierfabrieken aldaar kampen met personeelstekorten door de 

vele zieken. Indonesië komt in de loop van mei uit de Ramadan. 

En dan is er de nog altijd aanhoudende containerkrapte, die 

transport naar het Verre Oosten sterk beïnvloedt.

Bovendien zijn de vrachttarieven weer verhoogd. Gaat het 

zo slecht dan met de rederijen? Als je de recente cijfers van het 

Japanse containerbedrijf ONE – onder meer ‘K-‘ Line, MOL en 

NYK – ziet, lijkt dit wel mee te vallen. De onderneming boekte in 

het afgelopen boekjaar een winststijging van ruim 3.200 procent. 

Dit boekjaar 3,5 miljard dollar, vorig boekjaar 105 miljoen dollar. 

Verder is er in het Verre Oosten veel aanbod van Amerikaans en 

Brits oudpapier tegen ‘concurrerende’ prijzen.

Grafisch papier
De markt voor grafisch papier krimpt al jaren. Meerdere pro-

ducenten van die papiersoorten krompen hun productie al in of 

stopten helemaal. Is de bodem hiermee bereikt? Is de productie-

capaciteit weer meer in verhouding tot de vraag? Dat blijkt gezien 

recente ontwikkelingen nog niet het geval. Zo kondigt Stora Enso 

aan haar verliesgevende papierfabrieken in Kvarnsveden (Zweden) 

en in Veitsiluoto (Finland) in het derde kwartaal van dit jaar te 

willen sluiten.

In Zweden worden daardoor 440 medewerkers getroffen en 

in Finland 670. Verder meldt Norse Skog haar ‘newsprint machine’ 

in het Oostenrijkse Bruck om te bouwen naar verpakkingskarton. 

Er zal ongetwijfeld altijd een markt voor grafisch papier blijven, 

maar de ontwikkelingen hierboven geven wel te denken. Wanneer 

bereiken we de bodem?

Archieven
Archieven zijn al sinds mensenheugenis rijke bronnen voor 

de zogeheten betere soorten oudpapier. Door de verdergaande 

digitalisering, maar zeker ook door het vele thuiswerken, leveren 

deze archieven actueel aanzienlijk minder volumes op. Blijft het 

thuiswerken ook na corona bestaan - en dat is voor een deel 

zeker aannemelijk – dan is herstel naar de oude volumes niet 

te verwachten. De prijzen voor cellulose als primaire grondstof 

stijgen op dit moment verder door. 

Tenslotte nog even de ‘val’, dus de inzameling. Die wordt door 

de betrokken bedrijven ingeschaald tussen ‘redelijk’ en ‘tevreden-

stellend’. Ook niet meer dan dat. Er is wel zorg over de in te zame-

len volumes richting de zomer, zeker als de lockdowns aanhouden.

MARKTANALYSE OUDPAPIER
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Modeketens in 2023 verantwoordelijk 
voor afgedankte kleding

TEKST | REDACTIE | FOTO | RMB

Aan de kleding die we dagelijks dragen gaat een wereld aan vervuiling vooraf. De textielindustrie 

veroorzaakt zelfs meer CO2-uitstoot dan de internationale lucht- en zeevaart bij elkaar. De Nederlandse 

textielbranche en staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur & Waterstaat) willen hierin 

verandering brengen.

O
m te zorgen voor meer hergebruik, minder 

verspilling en minder vervuiling komt de 

bewindsvrouw met de invoering van uitge-

breide productenverantwoordelijkheid (UPV) 

voor textiel in 2023. Dit schrijft zij in een brief 

aan de Tweede Kamer. Van Veldhoven: ‘Ik vind dat we voor onze 

planeet en voor een gezonde toekomst van onze kinderen moeten 

toewerken naar een schonere textielindustrie. De UPV is daar een 

eerlijk vliegwiel voor: het stimuleert meer hergebruik en recycling 

van onze oude kleding, grote vervuilers betalen en de consument 

krijgt duurzamere kleding.’

De invoering van UPV voor textiel betekent dat producen-

ten van consumentenkleding verantwoordelijk worden voor de 

inzameling, recycling, hergebruik en afvalfase van de producten 

die zij op de markt brengen. Producenten moeten dit logistieke 

systeem ook gaan financieren. Nu is het nog zo dat gemeenten 

verantwoordelijk zijn voor het inzamelen en de kosten van het 

afgedankte textiel van hun inwoners.

Met de invoering van de UPV in 2023 worden producenten 

hiervoor verantwoordelijk. Zij dragen de kosten voor het afval-

beheer, wat een financiële prikkel geeft voor kleding van hogere 

kwaliteit. Hierdoor kan kleding beter worden gerecycled en 

worden hergebruikt. De brancheorganisaties (INretail en Modint) 

hebben zelf een voorstel gedaan voor een UPV voor textiel.

Inzamelen
De staatssecretaris heeft nu – op basis van het voorstel van 

de branche en onafhankelijk onderzoek van Rebel Group - een 

besluit genomen over de contouren van de UPV, die gaat gelden 

voor alle partijen die kleding op de Nederlandse markt brengen. 

Ook zijn samen met de branche de recycling- en hergebruik-

doelstellingen bepaald. Aankomend jaar wordt de UPV nader 

uitgewerkt, bijvoorbeeld hoe het inzamelen er precies uit komt 

te zien, welke tarieven hierbij horen en hoe kleine ondernemers 

vrijgesteld worden. De beoogde invoering van de UPV is per 2023 

en geldt dan naast consumentenkleding ook voor bedrijfskleding.

In Nederland werken we toe naar een circulaire economie in 

2050, waarin (textiel)afval niet meer bestaat. Het moet gewoonte 

worden je te kleine of kapotte spijkerbroek in te leveren, zodat 

er een nieuwe van gemaakt kan worden. Alleen zo kunnen we 

samen zorgen voor veel meer hergebruik en minder verspilling. 

Hier wordt in stappen naar toe gewerkt. Zo is in het beleidspro-

gramma Circulair Textiel afgesproken dat in 2030 kleding voor de 

helft moet bestaan uit gerecycled/duurzaam materiaal. Met de 

Denim Deal (zie kader) is hier al een start mee gemaakt. Naast de 

UPV voor textiel, heeft de staatssecretaris de afgelopen jaren ook 

de UPV voor plastic verpakkingen en voor matrassen ingevoerd.

NIEUWS IN TEXTIEL
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DENIM DEAL
In de Denim Deal is afgesproken dat merken als Scotch & Soda, MUD Jeans en 

Kuyichi samen drie miljoen spijkerkledingstukken maken met daarin minstens 

twintig procent gerecycled textiel. Daarnaast hebben alle partijen afgesproken dat 

zij gezamenlijk zo snel mogelijk toewerken naar de standaard van minimaal vijf 

procent gerecycled textiel in alle denim kledingstukken.

Staatssecretaris Van Veldhoven: “De kracht van deze Denim Deal zit ‘m in dat 

alle partijen die bij het maken en verwerken van een spijkerkledingstuk een 

rol hebben, meedoen. Van productiebedrijven, merken en retailers, maar ook 

inzamelaars, sorteerders, snijders en weverijen. We zetten een verandering 

in gang in de hele keten. Als die stap eenmaal is genomen, is opschalen erna 

gemakkelijker. Dat maakt deze Denim Deal een blauwdruk voor het verduurzamen 

van kledingstukken van andere materialen.”
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Kansrijke mogelijkheden voor 
waardevolle toepassingen 
gerecycled kunststof

TEKST | HENK HEUVELMAN | FOTO'S | TPAC

In het TPAC-laboratorium van Hogeschool Saxion zijn onlangs de resultaten gepresenteerd 

van een drie jaar lang lopend onderzoek naar mogelijkheden van het gebruik van kunst-

stofrecyclaten in vezelversterkte composiet-tapes. Een van de belangrijkste resultaten is de 

first-time automotive demonstrator, een voorbeeld van een structureel onderdeel dat op 

industriële wijze volledig uit recyclaten is vervaardigd en dat in een auto zou kunnen wor-

den toegepast.

de veelgebruikte verwerkingstechnieken spuitgieten of rotatiegieten. 

Ten Bruggencate: “En ten derde vroegen wij ons af of rTapes kunnen 

worden gebruikt in serieproductie van onderdelen die op hun beurt 

óók uit recyclaten zijn gemaakt.”

De onderzoekers bekeken een variatie aan recyclaten en onder-

zochten of die geschikt waren om vezelversterkte tapes te maken 

en zo ja, wat er vervolgens met die tapes mogelijk was. “Tape van 

glasvezelversterkt PP is er natuurlijk allang en er is ook al heel veel 

onderzoek gedaan naar wat daarmee mogelijk is. Maar binnen het 

Fibrerec-onderzoek keken we juist naar andere gerecyclede polyme-

D
e gebruikte productiemethode biedt mogelijkheden 

voor de inzet van recyclaten in added value-

toepassingen. Projectleider Ilse ten Bruggencate van 

TPAC presenteerde in Enschede de eindresultaten 

aan de partners in het zogeheten Fibrerec-project, 

waarbij de naam staat voor ‘fibres en recycling’. “Het ging erom 

te onderzoeken of we behalve uit gerecyclede polypropyleen (PP) 

ook vezelversterkte composiettapes zouden kunnen produceren 

uit andere recyclaten, zoals de zeer veel toegepaste kunststoffen 

polyethyleen (PE) en PET.”

Bovendien wilden de onderzoekers weten wat de mogelijkheden 

zijn voor die zogenoemde rTapes in onderdelen, die zijn gemaakt via 
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"

Projectleider Ilse ten Bruggencate toont de demonstrator, een vorm die een onderdeel van een 

portier of een stoel van een auto zou kunnen zijn.

PROJECTPARTNERS FIBREREC
Comptape 

Kunststof Recycling Van Werven

BYK Netherlands

Veolia

EcoTrade MNB

Zweva

JPI polymers

NRK

TPAC

DEMONSTRATORS 
PVC wandtegels (JPI)

Mangatdeksel (Zweva)

Demonstratie rotatiegieten (TPAC)

Post-proces verstevigingen (TPAC)

Demonstrator Engel spuitgietmachine (TPAC)
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ONDERZOEK

ren en we hebben in kaart  gebracht wanneer je deze materialen in 

dit soort toepassingen wel en niet kunt gebruiken.” 

Zelf tapes maken
Het proces verliep in vier stappen, aldus de projectleider. “Je wilt 

weten hoe goed een materiaal is in verhouding tot andere recyclaten 

en materialen. We zijn daartoe zelf tapes gaan maken en we hebben 

gekeken wat ermee kan.  We onderzochten ook vier verschillende 

soorten verstijvingen, de inserts, die we op verschillende manieren 

hebben gemaakt: via wikkelen, via dual 3D-printen, via printen op 

de robot en via weefsels. De vraag was steeds hoe je zo’n insert 

vervolgens het beste kunt verwerken.”

De laatste stap van het onderzoek betrof de demonstrator 

cases. Dit zijn demonstraties van wat mogelijk zou kunnen zijn. De 

onderzoekers van TPAC besloten een volledig uit recyclaat gemaakt 

vezelversterkt complex gevormd ‘bakje’ te maken, een vorm die 

bijvoorbeeld een onderdeel van een portier of een stoel van een 

auto kan zijn.

“In plaats van nieuw materiaal te gebruiken, probeerden wij 

zowel het bakje als de inserts uitsluitend uit recyclaat te produceren. 

In dit geval ging het over een weefsel, over een geprinte insert en 

over een insert die we maakten via pultrusie. Die drie delen gingen 

aansluitend tezamen in een matrijs op de spuitgietmachine om het 

geheel te overspuiten met óók weer recyclaat. Het resultaat is een 

vrijwel honderd procent gerecycled product.”

Wereldwijd unieke demonstrator
TPAC-directeur Ferrie van Hattum is enthousiast over het resul-

taat. “Uit de kunststofbranche verwacht ik absoluut reacties op de 

resultaten, er zijn zeker partners die met ons verdere stappen willen 

nemen. Ik wil benadrukken dat we met onze demonstrator te maken 

hebben met een wereldwijd uniek product, met een semi-structureel 

c.q. structureel onderdeel dat volledig uit kunststofrecyclaat op 

een industriële wijze is geproduceerd. Ik heb dit wereldwijd niet 

eerder gezien en we hebben hiermee iets in handen waar we echt 

op kunnen voortbouwen.”

Van Hattem denkt hierbij aan het verbeteren van het gebruik 

van recyclaten in meer added value-toepassingen en aan het verla-

gen van de milieubelasting van al bestaande onderdelen. Ik hoop 

en verwacht dat dit eruit komt.”

‘We hebben een first-time automotive 

demonstrator: een lichtgewicht composiet 

auto-onderdeel, dat op industriële wijze 

volledig uit gerecyled plastic is gemaakt’

Een overzicht van verschillende 

demonstrators uit het 

Fibrerec-project, waaronder 

rotatie-samples, post-proces 

vezelapplicatie, overmolding 

samples en de automotive 

demonstrator.

De demonstrator bestaat uit een TPC-weefsel dat tot een plaat is 

geperst. De rechthoekige vorm rechts ervan is een insert die met de 

robot is gemaakt uit geprinte tape. Vooraan liggen inserts die zijn 

gemaakt via pultrusie op de pultrudinator.

PROJECT FIBREREC
Thermoplastische kunststoffen zijn relatief goedkope, lichtgewicht en duurzame 

materialen die gemakkelijk in verschillende producten kunnen worden gebruikt. De 

grootste hoeveelheid polypropyleen en polyethyleen wordt aangetroffen in niet-structurele 

toepassingen, zoals verpakkingen en elektronica. Een groot voordeel van thermoplasten is 

hun recyclebaarheid en herverwerkbaarheid.

Er is veel materiaal voor recycling beschikbaar, want het gaat om honderdduizenden tonnen 

per jaar en heel veel materiaal wordt nog steeds verbrand of gestort. Recyclaten hebben over 

het algemeen slechtere eigenschappen dan nieuwe (virgin) materialen en bijgevolg ook vaak 

een lagere marktwaarde. Daarom worden veel toepassingen nog steeds gemaakt van nieuwe 

materialen.

De industriële belangstelling voor composieten van vezelversterkt thermoplastisch 

materiaal neemt echter voortdurend toe. En dan met name in de luchtvaart en in de 

automobielsector. In een composietmateriaal bieden de vezels de stijfheid en de sterkte, 

terwijl het polymeer zorgt voor vorm, belastingoverdracht, chemische bestendigheid en 

uiterlijk. Door thermoplastische producten alleen daar waar het echt nodig is met een insert 

te verstevigen, kan op andere plekken de materiaaldikte worden verkleind. Hierdoor is 

uiteindelijk minder materiaal nodig en wordt energie bespaard door kortere verwarmings- / 

afkoeltijden.

Eerdere projecten toonden al aan dat composiettapes kunnen worden geproduceerd uit 

PP-recyclaten en dat door vervuiling verzwakte gerecyclede polymere onderdelen kunnen 

worden gecompenseerd door het gebruik van zogenoemde tape-inserts. Dit zijn uit tape 

gefabriceerde inzetstukken.
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Recycling van oude 
spijkerbroeken in Amsterdam

TEKST | JELLE VAARTJES | FOTO'S | BLUE LOOP

“Het gaat mij er niet om omzet te draaien, maar een einde te 

maken aan de enorme vervuiling door afval in onze wereld”. 

Dat zegt Ron van de Wiel, bedenker van het Blue Loop Originals 

gedachtegoed. In Amsterdam startte deze maand een inzamelac-

tie van gebruikte spijkerbroeken met als doel die een nieuw leven 

te geven. Doel is 10.000 versleten spijkerbroeken in te zamelen in 

60 dagen. Ze worden verwerkt tot katoenpluis en dan worden er 

vervolgens weer sweaters van gemaakt.

V
an de Wiel heeft samen met partners een 

groothandel in buitensport. Nog niet zo lang 

geleden lanceerde hij een eigen merk: Blue 

Loop. Van oude spijkerbroeken worden sweaters 

gemaakt. Hoe is dat idee ontstaan? “Het is niet 

minder geweest dan een gesprek in een auto”, zegt hij. “Mijn 

oude baas, die naast mij zat, had een gat in zijn broek. De vraag 

was wat doe je nou met die spijkerbroek. Waarom heb je die 

überhaupt nog aan. Als je deze weg moet gooien, wat doe je 

dan? Zo kwamen we erop dat sommigen die oude spijkerbroek 

gewoon in de prullenbak gooien.”

Het idee van recycling kwam van een jonge medewerker van 

Van de Wiel. ”We hebben hem de vraag gesteld kun jij eens kijken 

wat we nog met die spijkerbroek kunnen doen. Toen dachten we 

zelf nog: uit een spijkerbroek kun je zelf nog de patronen voor 

een kinderbroek halen. Onze medewerker kwam binnen een week 

terug en zei dat verderop hier in Haaksbergen, dat is 15 kilometer 

van ons kantoor vandaan, in een recyclemachine gooien en dan 

komt er weer aan de andere kant katoenpluis uit.”

Dit was eigenlijk voor Van de Wiel de aanleiding om de keten 

in te duiken. “Zouden we het niet kunnen opwerken naar iso-

latiemateriaal. Voor de automobielindustrie, voor de productie 

van hoedenplanken bijvoorbeeld, maar al snel bleek dat het pluis 

geschikt was om nieuwe kleding van te maken.”

Textielbakken
Vraag is wat de toegevoegde waarde is. Er staan tegenwoordig 

toch overal textielbakken van de Kringloop tot aan Humanitas 

en het Leger des Heils. Waarom dan toch weer actie met nieuwe 

bakken voeren? “ Ja, omdat bij de concurrent het merendeel van 

dat textiel gewoon wordt doorverkocht”, zegt Van de Wiel. ”Die 

bakken staan daar niet om het circulaire gedachtegoed aan te 

jagen. Die bakken zijn er ooit neergezet voor charitatieve instel-

lingen, een verdienmodel, zodat er een potje komt met geld 

dat dan weer op een andere manier wordt besteed. Dus ja, we 

kennen het allemaal de afvalberg in Ghana, schoenenberg in 

Pakistan. Die hele wederverkoop is gewoon een business. En al 

decennia.” Bovendien behoort de kledingindustrie tot de meest 

vervuilende industrieën ter wereld. Alleen in Europa belanden 

jaarlijks 640 miljoen spijkerbroeken op de vuilnisbelt of in de 

verbrandingsoven.

Blue Loop heeft eerst in Duitsland actie gevoerd in twee 

steden, in Keulen en in Landsberg. “Er is een ludieke campagne 

bedacht om in steden campagnes op te tuigen rond de spijker-

broek. In aangesloten winkels konden mensen hun oude spijker-

broek inleveren.” In Keulen hebben we drieduizend spijkerbroeken 

opgehaald, in twee winkels. Wel was er een enorm mediaspekta-
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kel. En het was precies in de maand van corona, mensen gingen 

echt gericht naar die winkels toe. Er is bereidwilligheid, om de 

spijkerbroek in te leveren.

Vervolg was/is een actie in Amsterdam. “Daar zijn we in 

Nederland overigens heel goed in inzamelen en het is echt wel 

een textielsorteerland. Als je naar oost-Europa kijkt, dan is het 

nog steeds zo dat niet overal textielbakken staan. Maar in de UK 

en op het vaste land van Europa wordt het voorgeschreven dat 

je je textiel doneert. Net als je plastic, gft of papier kun je oude 

kleding deponeren.”

Textiel wordt ook gezien als een homogene grondstof, aldus 

Van de Wiel. “Maar dat is natuurlijk niet zo. Alles wat we niet meer 

gebruiken, gooien we in de textielbak. Als het meezit wordt dat 

gerecycled, want als het tegenzit komt het alsnog in de prullenbak 

terecht en dan wordt het verbrand. Dus die soort van oplossing 

bestaat ja. We zijn nu in Amsterdam aan de gang, waarbij de 

oude spijkerbroek centraal staat.”

Tiental winkels
Hoe gaat het met die actie in Amsterdam? “We zijn net 

begonnen vanaf 1 mei”, zegt Van de Wiel. ”Een tiental winkels 

helpen mee met inzamelen. Er is ook veel aandacht voor het 

merk Blue Loop. Er zijn al wat sweaters verkocht en er hebben ook 

al inzamelingen plaatsgevonden en er zijn foto’s doorgestuurd 

van mensen die de sweater niet willen hebben, maar wel allerlei 

oude spijkerbroeken komen doneren. Kijk, dat is al pure winst.”

Daarnaast zijn er nu twee inzamelcontainers. Van de Wiel 

vreest wel de vervuiling die in afvalbakken terechtkomt. “Normaal 

in de container zit, polyester, katoen en een vieze luier en een 

verrotte boterham alles door elkaar heen gemixed. Een voorkeur 

gaat uit naar winkels en daar kun je ook iets doneren. Het is mis-

schien wel een heel mooi punt om in te zamelen als alternatief 

voor textielcontainers.”

Waarom spijkerbroeken en niet alle textiel? “Het is een homo-

gene grondstof qua massa, blauw, katoen voornamelijk en dat is 

makkelijk te verwerken. Op het moment dat daar polyethyleen 

kleding tussen zit of breiwerk, maar ook vuiligheid, dan wordt 

het uitsorteren steeds moeilijker en dus ook het opwerken van 

die afvalstromen uit de textielcontainers. Met Blue Loop hebben 

we daarom retail nodig, omdat wij denken dat winkels kunnen 

helpen om homogeen uit te sorteren, dus uit de spijkerbroek of 

wandelschoen of sportschoen. Dan gaan wij wel kijken of dat 

als homogene groep wordt opgehaald.”

Verwerking
Hoe gaat die verwerking? “Die spijkerbroeken komen naar 

onze vestiging in Goor. Daar worden de broeken tot balen geperst 

tot 250 kilo. Die gaan de grens over bij Enschede, in Gronau. 

Daar staat een recyclefabriek. Die maakt er vezeltjes van en dat 

gaat naar Kortrijk in België, dan wordt er garen van gesponnen 

en dat gaat naar Portugal en daar worden stoffen van gemaakt 

en sweaters.”

Is dat niet een hele wereldreis? “Vind ik niet. Ik heb wel 

eens berekeningen gezien dat een katoenvezeltje uit India tot 

eindproduct meer dan 20.000 kilometer aflegt. Ik vind dat onze 

voetafdruk met 2.000 kilometer een iets kleinere afstand aflegt 

dan een nieuw verbouwd katoenvezeltje. En van die vezels 

worden sweaters van gemaakt in Portugal.”

Wanneer is het project afgelopen in Amsterdam? “Tot eind 

juni loopt officieel de inzameling, althans wordt de balans 

opgemaakt. De containers staan er mogelijk tot en met sep-

tember. En de winkels blijven inzamelen op de wijze waarop 

ze dat gewend zijn: gewoon spijkerbroeken innemen.” Van 

de Wiel vindt het ook interessant dat de overheid er wat van 

leert. “Want zoals het nu gaat, heeft de textielcontainer zijn 

langste tijd gehad. Hamburg heeft al alle inzamelcontainers 

uit de stad gehaald. Omdat het geen waarde meer heeft wat 

erin zit. Dat komt ook omdat veel Afrikaanse landen die rotzooi 

niet meer willen hebben. Ze hebben de deuren dichtgegooid.”

Van de Wiel komt tot een conclusie. “Mij gaat het er niet 

om of mensen mijn spullen kopen, dat vind ik niet belangrijk. 

Het komt er op aan of de consument het zinvol vindt, en daar-

naast moeten we de schouders eronder zeten. Ik hoop dat het 

niet alleen een recycle roadshow is.”

De sweater met het Amsterdam-logo gemaakt van gerecycled 

spijkerbroekmateriaal.

De verschillende fasen van de recycling
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Vlaanderen werkt aan 
einde-afvalcriteria luierrecycling
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Het Belgische onderzoeksinstituut Vito heeft, in opdracht van de 

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (Ovam), zogehe-

ten einde-afvalcriteria opgesteld voor materialen uit de recycling 

van luiers en incontinentiemateriaal. In de criteria worden eisen 

gesteld aan de input, het recyclingproces, de outputstromen 

(met name qua hygiëne) en de toepassingsmogelijkheden.

past aan de specifieke medicijnenconsumptie in Vlaanderen. Ook 

werd rekening gehouden met bottlenecks in de Nederlandse en 

Italiaanse wetgeving. Ook waren Rijkswaterstaat en RIVM onderdeel 

van de klankbordgroep voor de studie. Ovam benadrukt verder dat 

de einde-afvalcriteria bovenop bestaande wetgeving komen, zoals 

productnormering en Reach. 

Vito werkt nu het analytisch kader voor de einde-afvalcriteria 

verder uit. Recyclers kunnen dit gebruiken om aan te tonen dat hun 

materiaalstromen aan de eisen voldoen. Later dit jaar vindt er een 

praktijktoets plaats bij twee recyclinginstallaties. Als die succesvol is, 

worden de einde-afvalcriteria omgezet in Vlaamse wetgeving via het 

Vlarema. Dit is het besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling 

van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van 

materiaalkringlopen en afvalstoffen.

Prioriteit
Wegwerpluiers maken in Vlaanderen tot wel twaalf procent van 

het huishoudelijk restafval uit, gaf minister van Omgeving Zuhal 

Demir eerder dit jaar aan in een debat met het parlement. Daarom 

is dit een prioritaire stroom in het afvalbeleid. “Vandaag zijn er 

twee recyclagetechnologieën operationeel in Europa: in Italië en 

Nederland. Beide exploitanten van die installaties hebben interesse 

om ook in Vlaanderen te investeren”, zei de minister.

Momenteel worden ook de mogelijkheden voor gescheiden 

inzameling van luiers verder onderzocht door Ovam. Naar ver-

wachting is dat onderzoek tegen het einde van het jaar afgerond. 

Mocht er gekozen worden voor gescheiden inzameling, dan kan 

dat worden verankerd in het nieuw uitvoeringsplan huishoudelijk 

afval en gelijkaardig bedrijfsafval. Dit plan wordt, als alles volgens 

de planning verloopt, eind 2022 voorgelegd aan de Vlaamse regering 

voor goedkeuring.

Z
o moeten de gebruikte luiers en incontinentiemateriaal 

bijvoorbeeld gescheiden zijn ingezameld en 

afkomstig zijn van huishoudens, kinderdagverblijven, 

rusthuizen of woonzorgcentra - materiaal van 

ziekenhuizen is niet toegestaan. Tijdens de 

verwerking moet de stroom onder meer worden gesteriliseerd en niet 

worden gemengd met slib uit een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Voor resten van geneesmiddelen en hormonen zijn vaste grens-

waarden van toepassing. De toepassingsmogelijkheden zijn niet 

gespecificeerd, behalve om toepassing als brandstof uit te sluiten. 

Inzet als bodemverbeteraar is wel toegestaan, mits voldaan wordt 

aan alle relevante milieu- en productnormering en het teruggewon-

nen materiaal een toegevoegde landbouwkundige waarde biedt.

Nederland en Italië
Bij het opstellen werd uitgegaan van het RIVM-beleidskader uit 

Nederland en reeds bestaande Italiaanse einde-afvalcriteria, aange-

50 www.recyclingmagazine.nl

VANUIT BELGIË

"

50_inhetnieuws.indd   50 03-06-21   09:05



Recycling & Recovery

Eddy Current magneetscheiders scheiden ferro en 
non-ferro metalen uit grote bulk- en afvalstromen. 
Door nieuwe technieken extra hoog rendement.
 
info@goudsmitmagnets.com
goudsmitmagnets.com 

Dehaco Raamsdonksveer
Steurweg 1
4941 VP Raamsdonksveer

 

Dehaco Lisserbroek 
Kruisbaak 25
2165 AJ Lisserbroek

+31 (0)88 - 20 20 600
info@dehaco.nl 
www.dehaco.nl

DEHACO
. THE BEST EQ

UIPM
EN

T FO
R A N

EW
 BEGIN

N
IN

G...

 

Recycling Dehaco_adv halve pag staand juni 2021.indd   1 25-05-2021   11:45

VIDEO WERKT!

Interesse? 
www.eismacontentmarketing.nl

CONTENT MARKETING

 Bedrijfsvideo

 Instructievideo

 Productvideo

 Projectvideo

 Beursvideo

 Evenementvideo



Al ruim vijftig jaar complete vakinformatie 
voor de recycling professional

magazine benelux
Circulaire Economie in de praktijk

1 | 2020  54ste jaargang

KRN: meedenkende partner in kunststofrecycling | Op bezoek bij Marc Ehrlich (Vipa Group) | Een boek vol avonturen met Rob Krebs

Recyclingbranche wil meer erkenning voor rol in circulariteit

01_cover.indd   5

17-02-20   12:04

Zorg dat u niets mist!
Recycling Magazine Benelux brengt technische, actuele en 
praktijkgerichte informatie over recyclingstromen. 
Dé kennisbron voor de recyclingbranche.
• 8x per jaar het vakblad Recycling Magazine Benelux
• Wekelijkse nieuwsbrief
• Dagelijks nieuws op recyclingmagazine.nl 
• Inclusief digitaal lezen

Abonneer u via: 
   Recyclingmagazine.nl/

abonneren

  088-2266648

  abonneren@eisma.nl

magazine beneluxCirculaire Economie in de praktijk


	01
	02
	03
	04
	05
	06-07-08-09
	10
	11
	12-13-14
	15
	16-17
	18-19-20
	21
	22-23-24
	25
	26-27
	28-29
	30-31
	32
	33
	34-35-36-37
	38
	39
	40-41
	42
	43
	44
	45
	46-47
	48-49
	50
	51
	52



