Nederland exporteert jaarlijks enorme
hoeveelheden metaalschroot voor verwerking elders. Vaak
weten we niet of dit
hoogwaardig gebeurt.
Producthergebruik
van metalen verkeert
sowieso nog in de
kinderschoenen. Waar
liggen circulaire
kansen?

Perspectief op sluiten
metaalketen
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Enorme volumes
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Stand van zaken

Metaal is een niet vernieuwbare grond-

Nederland.

Producthergebruik van metalen verkeert
nog in een beginstadium en staat nog niet

stof die in principe in de kringloop moet
blijven. Als we in Nederland meer zouden
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vermeld in de statistieken. Recycling van

hergebruiken, opwerken en recyclen, biedt

Om hergebruik en recycling van afgedankte

ferro metaalafval gebeurt verhoudingsge-

dit allerlei kansen op milieuwinst. Ook op

bulkmetalen te bevorderen, zijn de volgende

wijs meer in Nederland dan recycling van

sociaal, economisch en geopolitiek gebied

stappen nodig:

non-ferro. Ter vergelijking: 2368 kton ferro

levert dit meerwaarde op. Het belang
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hiervan werd recentelijk onderstreept in de

Stap 1: Product-herontwerp en –hergebruik:

Nederland. En 240 kton non-ferro export
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hoofdreden is dat China veel van de in
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bij een beter ontwerp: ‘design for reuse and
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stromen met geavanceerde technologische

onbruikbaar fabrieksschroot per jaar.

middelen sorteren, bijvoorbeeld met Artifical

Hisarna is ontworpen om dat soort stromen
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opnieuw in te zetten.

Hoe schoner het materiaal is en hoe beter het

Het komend decennium zal dus waar-
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nichemarkten zoals het schoonmaken van

Opschaling van ferro recycling is in
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Nederland binnenkort realiteit. Het bedrijf
Purified Metal Company (PMC) bouwt

Meer producthergebruik

momenteel een fabriek in Delfzijl voor
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medio 2020 operationeel is, heeft 150.000

zo te ontwerpen dat we de problemen van
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teit als het voorkomen van verspilling zien,
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arbeidskrachten.
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Wanneer al deze zaken in Nederland
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verbeterd worden, kunnen we veel meer
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Steel het ‘Hisarna’ proces, dat eind jaren ’20
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cycling. De ijzer- en staalindustrie maakt
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reststoffen (productieschroot), waarin zink

Daarom zoekt ProRail nu naar andere

Opschalen recycling

zit. Met behulp van het nieuwe proces kan

oplossingen, bijvoorbeeld de toepassing als

Logistiek ligt Nederland gunstig om
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constructiemateriaal.

metaalrecycling op te schalen. Willen we

geschikt maken voor recycling. In IJmuiden

wat betreft non-ferro recycling concur-

praat je dan over 100.000 ton per jaar.

Kortom: kansen te over om in Nederland

reren met handmatige sortering in Azië en

Onder meer de zinkindustrie in Nederland

producthergebruik en recycling van bulk-

het zelfs nog beter scheiden dan daar, dan

kampt met vergelijkbare problemen. Ook
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waarmee ze niks kan: ca 100.000 ton aan
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