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Producten van sommige materialen kunnen worden 
gerecycled tot hun uitgangsgrondstoffen. Deze pri-

maire recycling is mogelijk voor bijvoorbeeld staal, 
glas en papier en daarmee passen dit soort producten 
in de circulaire economie omdat de zogenoemde EoL-
producten (End-of-Life) kunnen worden hergebruikt:  
Van Afval Naar Grondstof oftewel VANG. Maar voor 
producten die van thermoharde vezelversterkte kunst-
stoffen is dit niet mogelijk gebleken, in elk geval niet 
op een economische manier.  Associate lector Albert 
ten Busschen van Hogeschool Windesheim: “Tot nu 
toe worden EoL-composietproducten gestort of ver-
brand en dat is onwenselijk. Op ons lectoraat 
Kunststoftechnologie hebben we een andere methode 
ontwikkeld om EoL-composieten nuttig te kunnen 
gebruiken in nieuwe producten. We noemen het her-
gebruik van composiet.”
De methode van hergebruik is gebaseerd op het ver-
werken van EoL-composietproducten tot relatief 
grote, langwerpige stukken die als versterkingsele-
menten in nieuwe producten kunnen worden toege-
past. 

4.500 ton afvalpolyester 

Met KIEM-VANG-projecten van regieorgaan SiA zijn 
door het lectoraat Kunststoftechnologie samen met 
mkb-bedrijven onderzoeken uitgevoerd ten behoeve 
van deze methode. In samenwerking met de bedrijven 
BiinC, Holland Composites, CTC en Future Pipe 
Industries is om te beginnen onderzocht welke 
stromen en hoeveelheden van EoL-
thermoharde composieten er op dit 
moment in Nederland zijn. 
“Dit bleek een kwantificeer-

Voor producten van thermoharde vezelversterkte kunststof is primaire recycling 
naar hun uitgangsgrondstoffen niet mogelijk gebleken, in ieder geval niet op een 
economische manier. Door het thermoharde karakter kunnen de basisgrondstoffen 
zoals versterkingsvezels, hars, vulmiddel en schuim niet zonder degradatie worden 
teruggewonnen en dus passen de thermoharde vezelversterkte kunststoffen niet in 
de circulaire economie, wat in toenemende mate een probleem is voor de composie-
tenbranche want de roep om circulariteit wordt natuurlijk steeds luider. Het 
Lectoraat Kunststoftechnologie van Hogeschool Windesheim verzon er iets op. 

Boten en rotors hergebruiken 
als oeverbeschoeiingsplank 
Thermoharde vezelversterkte kunststoffen passen niet in de circulaire economie

RECYCLING COMPOSIET

bare stroom van 4.500 ton per jaar te zijn en die 
bestaat onder meer uit 1.400 ton polyester bootrom-
pen en 1.400 ton rotorbladen van windmolens. Van de 
stroom bootrompen wordt verwacht dat die nog zal 
groeien tot wel 4.000 ton per jaar in 2030”, weet Ten 
Busschen.

Mechanische sterkte 

Samen met de bedrijven Poly Products, Bijl Profielen, 
Royal Haskoning DHV, MRConsult en Jansen 
Venneboer is onderzocht welke producten en toepas-
singen geschikt zijn voor de methode van hergebruik. 
“Dit bleken vooral profiel- of plaatvormige producten 
te zijn met een hoge mechanische sterkte en goede 
vochtbestendigheid. Deze eigenschappen zijn wense-
lijk bij toepassingen in de grond-, weg- en waterbouw 
zoals  oeverbeschoeiingen. Dit zijn waterbouwkundige 
toepassingen waar mechanische sterkte en vochtbe-
stendigheid heel belangrijke eigenschappen zijn.” 
Met Bootjessloperij ’t Harpje, de Nederlandse 
Jachtbouw Industrie en IWE is onderzocht op 
welke wijze EoL-thermoharde composiet-
producten kunnen worden verkleind 
tot stroken. “Een bootromp is 
eerst verkleind tot pla-
ten en die zijn 
vervol-
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Gaat drie keer zo lang mee 

In samenwerking met Reimert Bouw & Infra, Vij� oek
Recycling Flevoland en Waterschap
Zuiderzeeland is door Windesheim de toepassing onderzocht 
van hergebruikte polyester bootrompen tot
profi elen voor oeverbeschoeiing. Veel van de
huidige oeverbeschoeiingen zijn uitgevoerd
met planken van tropisch hardhout,
bijvoorbeeld azobé. Maar ook al gaat
tropisch hardhout in natte omstandigheden
veel langer mee dan bijvoorbeeld naaldhout
zoals vuren en grenen, is dit hout na twintig
jaar op de waterlijn toch ook verrot en moet het
worden vervangen. Door bijvoorbeeld hergebruikte
polyester bootrompen te gebruiken als
versterkende kern in een nieuw kunststof
profi el, kan minstens een driemaal zo lange
levensduur bereikt worden in deze natte
omstandigheden.

Dr. ir. Albert ten Busschen van Windesheim: “Vooral profiel- of 
plaatvormige producten met een hoge mechanische sterkte en 
goede vochtbestendigheid zijn geschikt voor hergebruik van com-
posiet.”  (foto’s: Windesheim)

RECYCLING COMPOSIET

gens 
door 

middel van 
watersnijden tot 

stroken verwerkt. Toen 
hebben we onderzocht wat 

het effect is van de lengte van 
de stroken op de productsterkte. 

Het bleek dat een toenemende lengte 
voor het eindproduct ook een toename in de gemeten 
sterkte gaf. Verder is de hechting van de stroken met 
het inbeddingsmateriaal belangrijk voor een goede 
productsterkte.” 
Een andere benadering is onderzocht samen met Bijl 
Profielen, Demacq Recycling Europe en Boverhoff 
waarbij de composietproducten tot vlokken werden 
vershredderd. “Die gaven bij eerste tests een lagere 
productsterkte (81 MPa) dan wat we met de stroken 
hadden gevonden (204 MPa). Maar het shredderen 
bleek economisch gezien wel gunstiger te zijn dan het 
tot stroken zagen of watersnijden.” 

Composite Remanufacturing 

Tijdens het Compoworld-congres afgelopen november 
werd een ‘innovatievoucher’ uitgereikt aan de samen-
werking van Windesheim met Reimert Bouw & Infra 

‘We hebben onderzocht  welke 
stromen en hoeveelheden van EoL-

thermoharde composieten er in 
ons land zijn en het blijkt om 

4.500 ton per jaar te gaan’

012-015_KR0417_ART4P_1_WINDESHEIM.indd   13 18-04-17   11:29



14 KUNSTSTOF & RUBBER # 4/2017

In stroken gezaagd oud materiaal gaat dienen als 
versterkingselement in een nieuw product  

en het waterschap Zuiderzeeland.  Deze samenwer-
king bestaat eruit dat onder de naam Composite 
Remanufacturing bij de Beatrix-sluis in Almere een 
stuk oeverbeschoeiing wordt gerealiseerd dat is ver-
vaardigd uit hergebruikt composiet. “Voor de productie 
van de panelen is een locatie ingericht in Lelystad. 
Werkbedrijf Lelystad heeft twee medewerkers 
beschikbaar gesteld om de productie te ondersteunen 
en verder heeft een student van Windesheim een sta-
ge-opdracht gekregen bij De Wilde-Infra in Lelystad 
om het proces verder te onderzoeken en te optimalise-
ren. De betrokkenen hebben in ons composietenlabo-
ratorium in Zwolle instructies gehad in veiligheid en in 
basisverwerkingstechnieken voor composieten. 
Vervolgens hebben zij bij Poly Products nog een speci-
fieke training gekregen in het maken van de panelen in 
de mallen die door Poly Products zijn geleverd.” 

RECYCLING COMPOSIET

De versterkende kern wordt gevormd door een combinatie van 
stroken en vlokken van EoL-thermoharde composiet

De machinist bemerkte bij het intrillen van de planken geen 
verschil tussen hout en het nieuwe composiet 
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Hars niet bio 

De gebruikte polyesterhars voor het maken van de 
beschoeiingsplanken is niet-biobased. “Nee, maar we 
zouden net zo goed wel biobased hars gebruikt 
kunnen hebben”, zegt Albert ten Busschen van 
Windesheim Kunststoftechnoloie.  “We hebben het 
niet gedaan omdat biobased harsen geen standaard 
verkrijgbare producten zijn,  diverse harsleveranciers 
hebben wel eens batches bio-based harsen gestookt 
maar de industrie loopt er nog niet warm voor door 
de hogere prijs.” 
De recycling van de planken kan te zijner tijd weer 
net zoals nu gebeurt met de bootrompen en 
rotorbladen, dus in de vorm van hergebruik. 

Vacuüminjectie onder folie   

De inrichting van de productie werd afgelopen februari 
gerealiseerd. Het Waterschap Zuiderzeeland droeg bij 
aan het leveren van kennis voor de detaillering van de 
panelen en sinds maart is de productie in volle gang. 
Albert ten Busschen: “We maken met vacuüminjectie 
onder folie panelen die eruit zien alsof ze van hardhout 
zijn. De panelen zijn drieënhalve meter lang en zeer 
sterk. De versterkende kern wordt gevormd door een 
combinatie van vlokken en stroken van de EoL-
thermoharde composieten, die voornamelijk afkomstig 
zijn van bootrompen.” 
Met Reimert Bouw & Infra en De Wilde-Infra zijn de 
eerste drie geproduceerde panelen getest met een 
trilproef. “De machinist van de trilinstallatie consta-
teerde geen verschil met het verwerken van hardhou-
ten panelen. Het intrillen ging goed en de messing-
groefverbinding tussen de panelen onderling voldeed 
ook goed.” 

Volgens de planning zijn eind mei de tachtig compo-
sietpanelen klaar voor het stuk oeverschoeiing bij de 
Beatrixsluis. Zo zullen de polyesterrompen van afge-
dankte plezierbootjes een nieuw, lang en waardevol 
leven tegemoet gaan.

RECYCLING COMPOSIET

Afval thermoharde composiet  
4.500 ton 
Uit onderzoek is gebleken dat de afvalstroom van 
thermoharde composietproducten in Nederland 
momenteel ongeveer 4.500 ton per jaar is.
Hiervan vormen de polyester plezierbootrompen het 
grootste deel (1.400 ton), gevolgd door rotorbladen van 
windmolens (1.300 ton), veevoedersilo’s en polyester 
golfplaten en dakplaten. Uit het onderzoek is ook 
gebleken dat het probleem in de toekomst verder kan 
toenemen. Er is een grote hoeveelheid thermoharde 
composietproducten in omloop die - gelet op de lange 
levensduur van composieten van zestig tot honderd jaar - 
simpelweg niet aan het einde van hun levensduur zijn, 
omdat ze pas sinds veertig jaar worden toegepast. Dit 
betreft producten in de bouw zoals gevels, dakkapellen 
en regengoten, infrastructuur (bruggen, sluizen), 
industrie (tanks en leidingen) en relining van rioolbuizen. 

‘We maken panelen die eruit zien 
alsof ze van hardhout zijn met 

vacuüminjectie onder folie’
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