fervent voorstander van een Europees
stortverbod. Hoewel Nederland dus
Europees koploper is, moeten we ook
in ons land blijven investeren in
metaalrecycling. “Daardoor kan het
percentage hergebruikt blik nog verder
toenemen”, verwacht de zegsman van
de SKB. In de nabije toekomst denkt hij
dat de meeste winst voor metaalrecycling te behalen is dankzij nieuwe
technologische ontwikkelingen voor
de opwerking van bodemassen.
Omdat afvalenergiecentrales nu al
steeds meer metalen kunnen terugwinnen uit bodemassen, ziet RobertJan ter Morsche weinig heil in het apart
inzamelen van blik. “Door sommige
gemeenten worden andere inzamelsystemen toegepast of overwogen,
maar inzameling via het huisvuil is de
efficiëntste methode. Het kost de
samenleving het minst en is gemakkelijk
en efficiënt voor consument, gemeente
en het afvalenergiebedrijf.”

Robert-Jan ter Morsche (Stichting Kringloop Blik) ziet weinig heil in het apart inzamelen van blik

Twence: blik op recycling
De recycling van stalen en aluminium blikverpakkingen is zeer succesvol.
Dat is mede te danken aan afvalenergiebedrijven zoals Twence, die
investeren in nieuwe installaties om meer metalen terug te winnen,
stelt Robert-Jan ter Morsche van de Stichting Kringloop Blik.

“Het is een fantastisch mooi cijfer,
dat andere sectoren kan inspireren”,
zegt Robert-Jan ter Morsche van de
Stichting Kringloop Blik (SKB) over het
recyclingpercentage van blik. Dat zit
met 91 procent (in 2012) ruim boven
de wettelijke norm van 85 procent uit
het Besluit Beheer Verpakkingen. Het
is ook sterk gestegen ten opzichte
van 2005, toen 84 procent van het blik
werd hergebruikt.
Volgens de secretaris van de stichting
is de stijging mede te danken aan
afvalenergiebedrijven, zoals Twence.
Die investeren in installaties die meer
metalen kunnen halen uit bodemassen
(het restant dat overblijft na
verbranding). Zo kan Twence tegenwoordig kleinere metaaldeeltjes
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terugwinnen dankzij onder meer de
ADR-technologie (zie kader). Andere
branchegenoten halen meer metalen
uit bodemassen door deze te wassen of
chemisch te behandelen. De bedrijven
verdienen de investeringen vaak snel
terug, legt Robert-Jan ter Morsche uit.
“Want blik en andere metalen brengen
veel op, doordat ze eindeloos kunnen
worden hergebruikt zonder verlies
van de waardevolle eigenschappen.”
Recycling is bovendien goed voor het
milieu, want het bespaart 70 procent
van de energie bij de productie van
staal. Bij aluminium (dat via elektrolyse
wordt gewonnen uit bauxiet) bedraagt
die reductie maar liefst 95 procent.
Volgens Ter Morsche hebben zijn
stichting en afvalenergiebedrijven

zoals Twence dan ook hetzelfde doel:
“Namelijk de kringloop voor grondstoffen – in ons geval blik – sluiten en
daarmee het duurzame gebruik van
grondstoffen en energie bevorderen.”
Bij de Stichting Kringloop Blik zijn
materiaalproducenten, verpakkingsbedrijven, het verpakkende bedrijfsleven en de detailhandel aangesloten.
Stortverbod
In Nederland is hergebruik van blik
meer gemeengoed dan in de rest van
Europa, weet Robert-Jan ter Morsche.
“Dat komt omdat hier een stortverbod
geldt. Na verbranding kunnen we
metalen terugwinnen en recyclen, bij
storten verdwijnen ze gewoon in de
grond.” Om die reden is hij ook een

Voor meer informatie over de
Stichting Kringloop Blik:
www.kringloopblik.nl.

Inzameling van blik
via het huisvuil is de
efficiëntste methode

Meer metalen uit bodemassen
Twence kan voortaan nog kleinere metaaldeeltjes uit
bodemassen verwijderen. Op 22 oktober werd de nieuwe
hal achter de bestaande slakkenopwerkingsinstallatie
officieel in gebruik genomen. De machines in deze
hal zijn gebaseerd op de modernste technologieën.
Noviteiten zijn een ADR (advanced dry recovery) en een
verbeterde combischeider. De machines kunnen 60 tot
70 procent meer aluminium, koper, zink en andere metalen
uit de bodemassen verwijderen. Deze metalen worden
hergebruikt. Dankzij dit zogenoemde ONFA-project
(Optimalisatie Non-Ferro Afvangst uit bodemassen)
zijn de bodemassen schoner en gemakkelijker inzetbaar
in bijvoorbeeld de wegenbouw. Na verbranding
blijft ongeveer een kwart van alle restafval over als
bodemassen. Bij Twence gaat het om circa 150.000 ton
per jaar. Staal wordt met magneten uit bodemassen
teruggewonnen. Bij non-ferro’s (zoals aluminium)
gebeurt dit door middel van wervelstroomscheiding.

Pilot inzameling verpakkingsmateriaal Losser loopt op rolletjes
Afgelopen zomer is de gemeente Losser, samen met Twente Milieu en Twence, een proef gestart
met het apart inzamelen van kunststof-verpakkingsmateriaal en blik in De Lutte en de wijk Saller.
Het materiaal wordt vierwekelijks door Twente Milieu in de zogeheten verpakkingencontainer
opgehaald en naar Twence gebracht, waar het machinaal wordt gesorteerd. Tijdens de laatste
inzameling werd liefst 25% meer verpakkingsmateriaal opgehaald dan bij de eerste inzameling.
De pilot duurt tot augustus 2015.
Circulaire economie
Bij Twence wordt het verpakkingsmateriaal in drie stromen
gescheiden. Daarna gaan de verschillende soorten
kunststoffen (75% van het totaal) naar de kunststofverwerkende industrie. Het blik gaat naar de metalenhandelaar en van de drankenkartons worden bij een
gespecialiseerd bedrijf papier, kunststof en aluminium
van elkaar losgeweekt. Van al deze grondstoffen worden
weer nieuwe producten gemaakt. Twence probeert daar
zoveel mogelijk regionale bedrijven bij in te schakelen
en zo bij te dragen aan de circulaire economie en
werkgelegenheid in Twente.

Via Twence

Zuivere stromen
Wethouder Wilschut van Losser: “Er zit weinig ‘fout afval’
tussen en dat is heel prettig. Dat betekent ook dat de
andere container met restafval veel minder snel vol is
dan voorheen en dus minder vaak geleegd hoeft te worden.
Als alle resultaten van de proef binnen gekomen
en geanalyseerd zijn, bekijken we hoe we verder gaan.
Dat gaat in nauw overleg met partners zoals Twente Milieu
en Twence en met de andere Twentse gemeenten.”
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