Oud voor nieuw werkt
voor autobanden
Jaarlijks worden er in Nederland acht miljoen afgedankte autobanden ingezameld
en dat komt grofweg overeen met het aantal banden dat voor de eerste keer op de
Nederlands markt geplaatst wordt. Die acht miljoen worden bijna allemaal hoogwaardig hergebruikt en slechts een klein deel wordt verbrand met energieterugwinning. Maar er is meer nodig, want het gaat om enorme volumes.

Figuur 1: Verdeling
hergebruik,
recycling en
verbranding met
energieterugwinning 2013 – 2015
in Nederland. Voor
2016 is de verdeling: hergebruik
28%, recycling 69%;
verbranding met
energieterugwinning 2,5% en overig
hergebruik 0,5%.

Al jarenlang vormt het bandengebruik in
Nederland een stijgende lijn. Het vertoonde
alleen een lichte inzinking tijdens de crisisjaren. In 2015 zijn er circa 8 miljoen banden
ingezameld en in 2016 zo'n 8,5 miljoen. Een
verdere toename wordt verwacht, want ook de
auto’s van de nabije toekomst, of ze nu zuinig
of elektrisch zijn, rijden nog steeds op banden.
Wereldwijd worden er jaarlijks 1,5 miljard
banden verkocht. Een belangrijke afvalstroom
dus om zo hoogwaardig mogelijk te verwerken.
De natuurlijke grondstofbron voor rubber, de
latexboom, gaat de komende decennia zijn
natuurlijke groei- en areaalgrenzen bereiken.
Is er een kans om bij de productie rekening te
houden met een zo groot mogelijk hergebruik
(eco-design)?

Oud voor nieuw
Het Besluit beheer autobanden 2004 verplicht
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laire economie voor autobanden mogelijk.
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