ACCEPTATIE EEN KWESTIE VAN TIJD

Goede verwerking uan Íiinkorrelige
Diverse fijnkorrelige reststoffen worden tegenwoordig nog steeds gestort.
Ze zijn in de huidige vorm niet

bruikbaar in bulktoepassingen of
atten zoveel verontreinigingen
datzijnietzonder meer in de

ze b ev

bodem mogen worden gebracht.
Het Nederlandse bedrijf International
Material Processing (IMP), dochter
van IBR Consult BV en Aarding
Lightweight Granulates BV, heeft de
technologie in huis om uit fijnkorrelige materialen nuttig toepasbare

korrels te produceren.

e

methode van IMP lost twee

problemen tegelijk op. AIlereerst wordt de reststof omgezeÍnaar een product dat
aan de milieueisen voldoet.
Daarnaast zijn deze korrels ook nog eens

geschikt als bouv,rnateriaal. IMP wil dit
concept in de markt gaan zetten en met
een subsidie van SenterNovem voerden
zij een haalbaarheidsonderzoek uit naar
de marktmo gelijkheden hiervan.
Slibverwerking
Een goede manier om van bulkreststof-

fen af te komen, is ze te verwerken in
korrels die zelf weer bruikbaar zijn voor
bepaalde toepassingen in de bouw. Op
dit gebied heeft het Nederlandse bedrijf
International Material Processing de
nei'lige ervaring in huis. Eénvan de stof{en die tot korrels is te verwerken, is slib,
Slib,.is een verzamelnaam voor wat€r rnet
daarin een aanzienlijke lijne vaste lractie.

toepassingen, zoals in de wegenbouw",
zegt René van den Bos van IMP "Ook
bevatten ze soms zoveel verontreinigingendaÍzij niet zomaar op of in de bodem
mogen worden gebracht. De kosten om
slib te storten zijn de laatste jaren echter
sterk opgelopen. Reden te meer om te
zoeken naar nieuwe technologieën om
deze reststoffen te kunnen verwerken."

Marklpotentie

IMP ontdekte al eerder dat tot korrels
verwerkt slib gezien zijn eigenschappen
een zekere

marktpotentie zou kunnen

hebben. Het bedrijf heeft ook veel ervaring in het verwerken van poedervormige
stoffen tot korrels. Met deze technologie
kunnen beide problemen in één klap
worden opgelost. De korrelvorm is de
meest basale vorm van een bouu,rnateriaal en biedt daardoor vele mogelijkheden
om toegepast te worden. Hetzij ongebonden, hetzij als toeslagmateriaal in andere
bounproducten. Door er korrels van te
maken kan het uitlogen flinkworden beperkt, waardoor de impact op het milieu
sterk afneemt.
De doelstelling van IMP is het ontwikkelen, bouwen en bedrijven van pelleteerinstallaties. IMP zet reststoffen om
in bouwstoffen en brengt die vervolgens
op de markt. Van den Bos: "We willen de
installatie runnen op locatie bij de aanbieder van de reststoffen. Zo treperken
we aan de ene kant zowel investerings-

als productiekosten en aan de andere
kant krijg je zo een grotere betrokkenheid
van de aanbieders van reststoffen bij dit

proces.
SenterNovem

Om de economische en praktische
haalbaarheid van een pelleteerinstallatie geïntegreerd op het terrein van een
producent van reststoffen te onderzoeken, voerde IMP met subsidie van Senl"erNovem een uitgebreid onderzoek uit.
Het eerste onderdeel daarvan was een

Wiegers van IMP: "Hierbij geldt wel dat

reststoÍÍen
Voorbeeld van
korrels gemaakt
uit reststoÍfen.

de korrels

minimaal dienen te voldoen

aan het Bouwstoffenbesluit (BSB). Verder
is een belangrijke ontwikkeling dat bij
grote bouwprojecten de overheid niet
meer de grondstoffen regelt zoals voorheen het geval was. De aannemers moeten dat nu steeds meer zelf gaan doen,
waardoor de aÏzeï dus via andere kanalen
gaat 1open."
Ook bleek uit de studie dat afhankelijk
van de kwaliteit van de korrel en de specifieke toepassing er eventueel ook bijbetaaldzal moeten woÍden voor de aÏzeÏ.
Er is een duidelijke trend waarneembaar
dat de diverse overheden steeds meer
secundaire grondstoffen willen inzetten. Dat zijn materialen die voorheen
als afual werden afgevoerd, zoals vliegas,
slakken en betongranulaat uit gesloopte
gebouwen. "De meeste mensen zijn wel
voorstander van het hergebruik van ma-

terialen, maar als puntje bij paaltje komt,
geven economische motieven toch altijd
de doorslag", relativeert Wiegers.

kwaliteit van het granulaat en verkoopt
het in eerste instantie terug aan de'ontdoener'. Als het granulaat voldoet aan de
milieueisen, neemt IMP het weer over
en vermarkt het. Zo blijft ook de verantwoordelijkheid voor het voldoen aan
de milieueisen bij de ontdoener liggen,
aangezien de milieukwaliteit van de korrels wordt bepaald door de samenstelling van de reststof. De aanbieder van
de reststoffen stelt tegen een lage huur
een bedrijfsruimte beschikbaar op ziin
Iocatie, groot genoeg voor onder meer
pelleteerinstallatie en voorraad product.
Ook labfaciliteiten en overige'utilities'

worden tegen kostprijs beschikbaar gesteld. Onderhoudsdiensten ten behoeve
van periodiek en groot onderhoud worden waar nodig extern ingehuurd. Om
de continuiteit van deze samenwerking
te kunnen waarborgen zal de aanbieder
van de reststof zowel de lo/aliteit als de
kwantiteit van zijn Íeststof moeten garanderen.
Marketingstrategie

Samenwerking

marktonderzoek. Dat moest enerzijds
de mogelijke bronnen van pelleteerbare
reststofstromen in kaart brengen en anderzijds de potentiêle afnemers van de
korrels.

In dit onderzoekwerden een aantal mogelijke bronnen geïdentificeerd: zoals
zeefzand,shredderresidu en baggerslib.
Een enquête en een literatuuronderzoek
moesten helderheid brengen in de afzetmarkt. Uit de enquête bleek dat de
grond-, weg- en waterbouw (G\À\iV) een
belangrijke potentièle afzetmark is. Rob

Het uiteindelijke doel van IMP is om
pelleteerbare reststoffen om te zetten
in bruikbare korrels op locatie bij een

aanbieder van deze Íeststoffen. Hierbij is
naar de mogelijkheid gekeken om voor
alle partijen zo kostengunstig mogelijk
korrels te produceren. Een vorm van
deze beoogde samenwerking zou er als
volgt uit kunnen zien: IMP investeert in
de installatie en neemt de reststoffen af
vanzijn gastheer. IMP zorgt daarbij voor
de product"ie van de korrels en alles wal
daarbij komt kijken. Zaken als certificering, reclame, contacten opbouwen,
enzovooÍt. IMP garandeert de fysische

Uit jarenlange ervaring blijkt dat de
marktacceptatie van nieuwe producten
in de bouwvaak moeizaam verloopt. Zeker als er sprake is van de verwerking van
reststoffen. Daarom is er in dit concept
voor gekozen de productie kleinschalig
op te starten (één shift). Ook zullen in
eerste instantie alleen korrels worden geproduceerd voor laagwaardige toepassingen. Enerzijds is men zo in de gelegenheid om de markt'low key' te penetreren
en anderzijds wordt zo een goede opstart
van een installatie mogelijk. Naar gelang
de marktacceptatie zich ontwikkelt, zal
de productiecapaciteit uitgebreid worden. Bijvoorbeeld door meerdere shifts te
draaien. Tevens kan dan getracht worden
om met productontwikkeling hoogwaardiger toepassingen te realiseren en daarmee de opbrengstprijs van de korrels te

verhogen.
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