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INFORMATIE:
Van Werven Kunsstofrecycling is onderdeel van Van Werven, 
een gespecialiseerde dienstverlener in Infra & Recycling uit 

 ni negnigitsev-gnilcycer fotstsnuk tfeeh nevreW naV .dnalredeN
Engeland, Nederland en België, alsook samenwerkingsverbanden
in Noord-Ierland, Ierland, Polen, Tsjechië en Zweden.
 
LOCATIES IN BELGIË: 
Locatie Wijnegem: Venhof 3-5, 2110 Wijnegem (Antwerpen).
Locatie Lanaken: Europark 114, 3620 Lanaken (vanaf 01 01 2016)

Meer info: Peter Brughmans - Consultant Kunststof Recycling 
Tel. +32 475 69 66 69 
Alles over kunststofrecycling: 
www.vanwerven.be/kunststoffen

80000
TON KUNSTSTOF

Overeenkomstig een gevuld 
Anderlecht stadion

We werken iedere dag met onze partners aan een nog 
zuiverder eindproduct en recyclen inmiddels 80.000 ton 
afval per jaar, overeenkomstig een gevuld Anderlecht 
stadion. De kern van dit recyclingproces is dat wij in 
staat zijn kunststofsoorten van elkaar te scheiden, 
waardoor we van de kunststoffen uit bouwafval, 
bedrijfsafval en containerparken, weer hoogwaardige 
grondstof kunnen maken. 

Het proces van recycling bestaat uit ongeveer zeven 
processtappen, waarbij mensen en machines de 
soorten steeds strikter van elkaar scheiden. De 
kunststoffen worden handmatig gesorteerd, verkleind, 
gewassen en via drijf/zink-methodes en infraroodtech-
nieken tot een zuiverheid van bijna 100% gescheiden. 
Hoe specifieker gescheiden kan worden, hoe hoogwaar-
diger het eindproduct.

DE KETEN SLUITEN
Hergebruik van grondstoffen is één van de belangrijkste 
voorwaarden om onze aarde leefbaar te houden voor 
onze kinderen en kleinkinderen. Wij vinden dat we een 
speciale verantwoordelijkheid hebben tegenover de 
volgende generaties. Door samen met onze partners de 
keten te sluiten en grondstoffen te hergebruiken, 
hebben we een belangrijke stap gezet om samen te 
verduurzamen. (meer info: duurzaam.vanwerven.nl) 

Wij zijn voorstander van het recyclen van afval - en 
daarmee het behoud van grondstoffen en groei in 
kennis - in Európa. De oplossing is niet het exporteren 
van afval naar verre oorden, de oplossing creëren we zelf. 

Samen werken we aan échte oplossingen.

Een uniek 
recyclingproces
Het recyclen van harde kunststoffen is 
échte innovatie. Ons kunststofrecyclaat 
wordt gebruikt als hoogwaardige 
grondstof bij kunststofproducerende 
bedrijven, voor toepassingen in 
onder andere profielen, leidingen, 
verpakkingen en bijvoorbeeld in de 
automotive industrie. 
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