INDAVER BOUWT AAN DE CIRCULAIRE ECONOMIE MET
NIEUWE INSTALLATIES VOOR RECYCLING VAN PLASTICS
De circulaire economie is erop gericht om grondstoffen zo lang mogelijk te gebruiken en aan het eind van
hun levensduur opnieuw, hoogwaardig, in de materialenkringloop te brengen. Kunststofafval is al geruime
tijd hét thema bij uitstek in het milieudebat. Indaver gelooft dat de circulaire economie mogelijk is,
mits er waarde gecreëerd wordt voor de teruggewonnen materialen. Zij voegt de daad bij het woord door
te investeren in nieuwe installaties voor de mechanische én thermo-chemische recycling van kunststoffen.
In Willebroek vatte Indaver de bouw aan van een nieuwe, grootschalige installatie voor het uitsorteren van
PMD en in Antwerpen verkreeg zij de omgevingsvergunning voor de bouw van een demo-installatie
voor het chemisch recyclen van end-of-life plastics.

Grote trommelzeven zorgen voor het mechanisch uitsorteren van de inhoud van de pmd-zak in verschillende groottes.

bedrijfsafval wordt selectief ingezameld
met het oog op hergebruik en recyclage.
Toch zijn er, voor het verpakkingskunststofafval, nog verbetermogelijkheden. Midden 2018 werd, na grondige
Vlaanderen boekt uitstekende resulta- proefprojecten van Fost Plus, besloten
ten wat betreft recyclage. 69% van ons om de pmd-zak te vervangen door een
huishoudelijk afval en 76% van ons nieuwe blauwe zak met verruimde

Meer kunststofrecycling als
belangrijke stap op weg naar
een circulaire economie
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inhoud. Concreet komt het erop neer
dat naast plastic flessen en flacons,
metalen verpakkingen en drankkartons,
ook andere plastic verpakkingen in die
zak mogen ingezameld worden. Tot de
nieuw toegelaten verpakkingen horen
de botervlootjes, schaaltjes, zakjes,
yoghurtpotjes en folies.

Fost Plus en de OVAM schatten
dat op deze manier de hoeveelheid
restafval per inwoner met ca. 8 kg
per jaar teruggedrongen kan worden.
Dat is het equivalent van ongeveer vier
pmd-zakken per jaar. Maar naast dit
mechanische sorteren en het recyclen
van plastics, zijn bijkomende technieken nodig om écht van ‘circulaire
economie’ te kunnen spreken.
Chemical recycling is één van die technieken die Indaver aanboort om de
molecules van een aantal kunststofstromen ‘op te knippen’ tot kleinere
ketens die rechtstreeks kunnen aangewend worden in nieuwe productieprocessen in de chemische nijverheid. En
tenslotte zal waste-to-energy ook een
zeer belangrijke rol blijven spelen voor
alle residustromen van deze verwerkingsprocessen. Waste-to-energy van
recyclingresidus valoriseert de energie
die in het materiaal zit én vrijwaart
het milieu van zwerfplastics.

Milieupark Willebroek wordt groot recyclingcenter voor de Nieuwe Blauwe Zak
Op haar Milieupark in Willebroek is Indaver gestart met de bouw van een nieuwe installatie voor de verwerking van het
verpakkingsafval van de Vlaamse gemeenten. In juli 2019 kreeg Indaver – als één van drie bedrijven – van FOST Plus de opdracht
toegewezen om vanaf 2021 ca. 60.000 ton verpakkingsafval per jaar te verwerken voor een periode van negen jaar.
Zes intercommunales doen nu al een beroep op Indaver om hun Nieuwe Blauwe Zak te verwerken.

Impressie van hoe de vernieuwde site in Willebroek er zal uitzien na de bouw van de nieuwe pmd-sorteerinstallatie.
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Hiertoe breidde het bedrijf haar installatie uit met extra windzifters, ballistische scheiders en optische scheidingsmachines
om de ‘nieuwe’ kunststofstromen te kunnen uitsorteren.
Ook vandaag al is het Indaver Milieupark in Willebroek het grootste pmd-sorteercentrum in België. Om de bijkomende
opdrachten te kunnen verwerken, was de bouw van een volledig nieuwe installatie onvermijdelijk. Deze zal bijna het
dubbele van de capaciteit van de huidige installatie hebben.
De bouw werd gestart in september
2019 en zal duren tot begin 2021.
De nieuwe installatie zal gebruik
maken van veel meer sorteermachines dan de huidige en ook de
setup werd helemaal herdacht. Zo
scheiden ze eerst de kleinste fractie
af via de trommelzeven, onmiddellijk daarna gevolgd door de folies.
Een reeks windzifters moet in dit
stadium zoveel mogelijk lichte
fracties uit de materiaalstroom
halen zodat zij het verdere sorteerproces niet belemmeren. Nadat
de lichte folies uit de materiaalstroom zijn verwijderd, volgen de
zwaardere verpakkingsmaterialen
zoals flessen & flacons, boterDe nieuwe pmd-sorteerinstallatie zal het dubbele van de capaciteit van de huidige installatie hebben.
vlootjes, schaaltjes, conserven en
Het aantal sorteermachines werd gevoelig opgedreven.
drankverpakkingen. Zij worden in
twee parallelle lijnen verder uitgesorteerd met magneten, optische scheiders en ballistische scheiders.
Wanneer de nieuwe installatie af is, zal de huidige sorteerhal gebruikt worden als ontvangst- en voorbereidingshal. Een
overdekte transportband verbindt beide hallen met elkaar.

Chemische recycling voor
end-of-life plastics
Plastic is een lichtgewicht en sterk materiaal dat
tal van nuttige toepassingen kent in ons dagelijks
leven. Plastics worden geproduceerd op basis van
olie en komen voor in diverse samenstellingen.
De uitstekende eigenschappen van plastics worden
onder meer mogelijk gemaakt door additieven of
multilayers. Dit maakt het recyclen van sommige
plasticstromen een uitdaging die hoog op de maatschappelijke agenda staat. Er zijn vele wegen om
te komen tot een circulaire plastics economie.
Het komt erop neer een cirkel te creëren waarbij
het outputmateriaal van de ene installatie waardevolle grondstoffen oplevert voor een andere installatie.
Dat vraagt niet alleen kennis van chemische
productie- en verwerkingsprocessen, maar ook van
marktstructuren en supply chains. Indaver werkt
al jaren samen met de universiteiten van Antwerpen
en Gent om een innovatief proces te ontwikkelen
dat tegemoet komt aan twee vragen:
1/ het probleem van plasticafval mee oplossen en
2/ basischemicaliën (gewonnen uit afval) aan de
chemiesector leveren.
Na jaren van research & development bereidt Indaver
nu op haar site in Antwerpen-Noord de bouw voor
van een demo installatie voor het recyclen van
15 000 ton end-of-life plastics op jaarbasis. Deze
plastics2chemicals installatie zal een recyclingoplossing bieden voor gemengde polyolefines
(PP en PE) en polystyreen (PS). Deze vinden we in
de pmd-zak o.m. terug als flacons, botervlootjes,
folies, bekers en yoghurtpotjes.
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Niet minder dan 14 fracties worden uitgesorteerd, klaar voor mechanische of
chemische recycling.
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Plastics2chemicals, een circulaire oplossing
Indaver ontwikkelde met haar Plastics2chemicals project een innovatieve depolymerisatietechniek om afgedankte plastics
om te vormen tot basischemicaliën. Tijdens het verwerkingsproces worden de plastics afgebroken tot kleinere koolstofketens
of monomeren. De polyolefines (PE and PP) zullen basisproducten zoals nafta en wax opleveren, nodig in
de productie van nieuwe polyethyleen en polypropeen producten. De polystyrenen worden afgebroken tot styreen monomeer,
dat opnieuw als grondstof bruikbaar is voor de productie van polystyreen. P2C levert zo nieuwe grondstoffen met
dezelfde kwaliteit als primaire grondstoffen. De gerecyclede producten beantwoorden aan de vereisten voor direct
industrieel gebruik in petrochemische processen. De nieuwe polymeren zijn ook geschikt voor toepassingen
in de voedingsindustrie. Op die manier garandeert Indaver een duurzame kringloop voor de toekomst.

Indaver breekt end-of-life plastics op tot het moleculaire niveau opdat ze als feedstock
kunnen ingeschakeld worden in de chemische nijverheid.

Van piloot tot large-scale oplossing
Indaver heeft sinds 2017 het nieuwe proces uitgebreid en succesvol getest in een labo omgeving in samenwerking met
de universiteiten van Gent en Antwerpen. Met de nieuwe geplande demo installatie in Antwerpen wordt het proces
opgeschaald. De Plastics2chemicals demo installatie zal vooral de eindkwaliteit van de grondstoffen verder afstemmen op de
specificaties van de klanten. Als de demo installatie de verwachtingen bevestigt, plant Indaver de bouw van large-scale installaties op strategische locaties in Europa, zowel dedicated voor recycling van polystyreen enerzijds als dedicated voor recycling
van polyolefines anderzijds. Hiermee kan P2C een echte revolutie betekenen op de recycling markt van end-of-life plastics.

Indaver
Indaver is een Europese speler met
installaties en exploitaties in België,
Nederland, Frankrijk, Duitsland, Portugal,
Italië, Ierland en het Verenigd Koninkrijk.
Indaver beheert en verwerkt industrieel
en huishoudelijk afval in gespecialiseerde
installaties voor de industriële sector,
afvalinzamelaars en overheden. Waardevolle grondstoffen en energie worden
teruggewonnen uit de verwerkte afvalstromen. Indaver creëert dus waarde uit
afval en helpt de materialenkringloop
te sluiten op een veilige, CO2-arme en
energie-efficiënte manier. Het maakt van
Indaver de ideale partner in het streven
naar een duurzame circulaire economie.
In 2018 haalde Indaver een omzet van
543 miljoen euro met haar 1700 medewerkers in heel Europa.
Meer informatie op www.indaver.com
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