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Notities en observaties



Welke uitdagingen spelen in de Branche?
Klant perspectief:
• Klant vraagt zelden om circulaire / duurzame oplossingen, uitzondering zijn Copier fabrikanten, overheid en infrabedrijven
• Infra markt is open voor toepassing van recyclaat, en bereid hiervoor te betalen
• Sommige klanten vragen om terugname van geleverde producten, End of Life
• Groeiende wens/eis uitgebreide documentatie herkomst materialen: niet alleen compound, maar ook ingrediënten ervan
• Klantvraag en specs zijn gebaseerd op virgin materiaal
• Er is meer aanbod dan vraag naar recyclaat rubber

Milieu- en grondstof eisen:
• Voor (te vermijden) grondstoffen is geen Europese standaard (kan per land variëren)
• Milieu impact materiaal krijgt aandacht in de markt: worden vragen over gesteld
• Discussie over natuurrubber verbouwen vs voedselproductie: landbouw areaal

Recycling:
• Er is innovatie op recycling (zie onderzoek Groningen univ.)

Markt samenstelling:
• 20% diverse producten - 80% bandenindustrie
• 40% toegepast rubber is biobased (natuurrubber)



Waardeverlies in de Rubberketen
Productie fase:
• Voorraad ongevulkaniseerd rubber is beperkt houdbaar
• Klanten bestellen grote volumes, maar nemen kleine deelbestelling per keer af, waardoor veel transportbewegingen
• In de branche heeft iedereen zijn eigen receptuur, geen afstemming over
• Recepten zijn klant specifiek en zelfs product specifiek (>100 recepten/bedrijf): daardoor veel productie afval

Gebruiksfase:
• Rubber is niet altijd zwakste schakel in product, kan soms langer mee dan andere onderdelen
• Rubber producten zijn vaak over ge-engineerd: specs zijn hoger dan in praktijk nodig
• Tijdens service vervangen van rubber onderdelen; recept onbekend, daardoor recycling moeilijk, meestal verbrand
• Mechanische en chemische slijtage en vervuiling

End of Life:
• Afval meestal verbrand
• Bij recycling wordt teruggewonnen: roet en silicaat (niet rubber, maar vulstoffen)
• Recycling veelal downgraden, doordat mengsel van recepten onvermijdelijk is (niet te scheiden/traceren, te veel 

verschillende recepten)
• Export wereldwijd resulteert in wereldwijd afval, recycling daardoor moeilijk in grote volumes per type te organiseren



Ideeën om waardeverlies te voorkomen
Productie fase:
• Branche compounds ontwikkelen, zodat minder recepten nodig zijn en recycling grootschaliger zou kunnen, zonder 

downgraden
• Receptuur paspoort ontwikkelen, zodat later te traceren is waar het onderdeel/product vandaan komt en wat erin zit
• Zoeken naar klanten die recyclaat willen, marktvraag ontwikkelen
• Samenwerking met Banden industrie

Gebruiksfase:
• Producten minder over-engineeren

End of Life:
• Scheiding optimaliseren, zodat kwaliteit hoog blijft


