
Wereldprimeur in Terneuzen:
demo-fabriek met

hergebruik piepschuim

Het Zeeuwse Terneuzen heeft de primeur. Voor het eerst zal
isolatiepiepschuim uit de bouw, meer bekendheid genietend
onder de naam expanded polystyreen (EPS), nagenoeg volledig
gerecycled (99%) Worden in een volgend jaar naast chemiebe-
drijf ICL-IP (voorheen Broomchemie) te bouwen demo-fabriek,
die volgens planning eind 2018 in bedrijf wordt gesteld.

Als isolatiemateriaal wordt EPS al sinds
de jaren zestig in de bouw gebruikt. Het
materiaal zit weliswaar voor langere tijd
vast in gebouwen, 30 tot 40 jaar is geen
uitzondering, maar het wordt een keer
bouwafval. Door renovatie en sloop zal
er naar verwachting vanaf 2020 in Europa
zo'n 200.000 ton van dit materiaal per jaar
vrijkomen. Veel van dit materiaal bevat
vervuiling en een lastig te recyclen broom-
houdende vlamvertrager HBCD, dat ove-
rigens sinds 2015 op grond van Europese
regelgeving niet meer gebruikt wordt. Nu
de EPS-stroom uit de bouw steeds meer op
gang komt, voorziet de geplande fabriek
in een behoefte.

Alternatief
Met verbranden gaan grondstoffen voor
eeuwig verloren. Ook past deze vorm
van verwijdering niet in een circulaire
economie die in Europees verband wordt
voorgestaan. Gelukkig is er een alternatief.
Het Duitse Fraunhofer Institut für Verfah-
renstechnik und Verpackung ontwikkelde
zo'n 13 jaar geleden, samen met het bedrijf
CreaCycle GmbH een procédé, waarbij
EPS wordt opgelost in een geoctrooieerd
mengsel van organische oplosmiddelen.
Verontreinigingen en additieven, waar-
onder de broomhoudende vlamvertrager
HBCD lossen hierin niet op en zijn derhalve
te separeren. Wat overblijft is schoon
polystyreen dat probleemloos in allerlei
toepassingen is te hergebruiken. Het
broomhoudende filtraat is eveneens prima
te verwerken, bijvoorbeeld in de ruim tien
jaar geleden op het terrein van ICL-IP in Ter-
neuzen gebouwde Bromine Recovery Unit.
Het zuivere broom kan vervolgens voor
de productie van nieuwe vlamvertragers
worden gebruikt.



in action
The circular economy
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Het bouwbord staat er al voor de proef-fabriek in Terneuzen, met initiatiefnemers Jan Noordegraaf (midden) en Leín Tange (helemaal rechts), met verder
vlnr lCL-lP-directeur Edie Engels, plantmanager proeffabriek Toine Janssen en Saskia Goole, toekomstig ICL-lP-directeur. © Camile Schelstraete

Coöperatie
Uniek in de wereld van polymerenrecy-
cling is nu dat meer dan 50 deelnemers
uit de gehele waardeketen in de vorm van
een coöperatie voldoende gelden bijeen
hebben weten te brengen om, aangevuld
met een Europese subsidie van 2,7 miljoen
en een bancaire lening, op basis van dit
concept een 6,5 miljoen euro kostende
proeffabriek in Terneuzen te financieren.
Na drie jaar voorbereiding konden de
initiatiefnemers Lein Tange, manager bij
ICL-IP Europe en Jan Noordegraaf, alge-
meen directeur van polystyreenproducent
Synbra in Etten-Leur, geassisteerd door
ICL-lP-directeur Edie Engels, plantmanager
proeffabriek Toine Janssen en Saskia Goole,
beoogd lCL-lP-directeur, op 21 oktober jl.
het bouwbord onthullen.
ln het eerste jaar zal de proeffabriek zo'n
1.000 ton EPS kunnen verwerken, het jaar
daarop 2.000 ton om uiteindelijk in het
derde jaar op haar maximale verwerkings-
capaciteit van 3.000 uit te komen. Naar
verwachting zal zowel Nederland als België
jaarlijks goed zijn voor de toelevering van
zo'n 500 ton EPS. Uit Duitsland, waar al
veel eerder dit isolatiemateriaal werd
toegepast, wordt zelfs gerekend op een

hoeveelheid van 1.500 ton. Met recht kan
dan ook worden gesproken van een multi-
nationaal samenwerkingsverband. De rest
zal afkomstig zijn uit omringende landen
Tijdens de bouwfase spannen de initiatief-
nemers zich in om een gesmeerd lopend
inzamelsysteem voor het isolatiepiepschuim
van de grond te tillen. Op enkele centraal
gelegen plaatsen in het land komen inza-
mellocaties waar het aangeleverde mate-
riaal wordt geshredderd, gezuiverd en in
elkaar geperst: van 20 kilogram per kubieke
meter tot 300 kilogram per kubieke meter.
Dat maakt de transportkosten naar Terneu-
zen acceptabel. Berekeningen wijzen uit
dat zelfs bij een substantieel lagere prijs
dan die van primair polystyreen de kas-
stroom vanaf het begin positief is, inclusief
de kosten van inzameling, eerste verwer-
king en transport. De coöperatie is actief
op zoek naar samenwerking in de sloop en
sorteer sector om de inzameling op gang
te helpen. Binnen het LIFE subsidietrajcect
is ruimte voor slimme scheidingstechnieken
met partners in de sector.

Kopiëren
Vanaf 2020 houden de initiatiefnemers
er rekening mee dat erin Europa zo'n
200.000 ton per jaar aan EPS-afval uit
gebouwen vrijkomt. Daar de demo-plant
zich eenvoudig laat kopiëren zullen er naar
verwachting na een succesvolle start-up in
Terneuzen ook elders soortgelijke fabrieken
in Europa worden gebouwd.
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