Hoogwaardige matras

Jaarlijks worden er in ons land zo’n 1,5 miljoen matrassen
afgedankt en grotendeels verbrand. Recycling van deze
enorme berg is mogelijk, maar komt niet vanzelf van de
grond. Wat zijn de belangrijkste hobbels en hoe kunnen
we die overwinnen?

Aanpassen ontwerpprocedé
Technisch is het vooralsnog onhaalbaar
om matrassen als product terug te brengen
op de markt. Ze moeten namelijk eerst
vanwege hygiënische eisen gereinigd
worden, wat leidt tot kwaliteitsverlies.
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Het 12e Circular Economy Lab ‘Hoogwaardige
recycling van matrassen’ vond plaats op initiatief
van het Utrecht Sustainability Institute in samenwerking met de Economic Board Utrecht en de
Amsterdam Economic Board
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