START-UP RECYCLING

Samenwerking start-ups voor
LOKALE PLASTIC-RECYCLING
Techniek en ideologie gaan samen bij de start-ups PBS Machinery en PolyWorth
De problematiek van het oceaanplastic is zo groot dat de aanval op alle fronten moet
worden ingezet. Dit feit begint wereldwijd door te dringen en er zijn talloze initiatieven. Eén ervan is lokale recycling op kleine schaal met kleine, simpele en betaalbare
machines. ‘Techneut’ Peter-Bas Schelling ontwikkelt en bouwt dit soort machines
voor plasticrecycling en sinds kort werkt hij samen met de start-up Polyworth van
Bartelt Leeffers, die in het partnerschap optreedt als de leverancier van de machines. “Wij willen iets nuttigs creëren voor toepassing in de gebieden waar de echte
problemen zijn.”

Peter-Bas Schelling (l) van PBS Machinery en Bartelt Leeffers van PolyWorth: “We willen iets nuttigs creëren voor toepassing in de gebieden waar de echte problemen zijn.” (foto: HH - K&R)
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eter-Bas Schelling studeerde in 2015 af aan de
afdeling Werktuigbouw van Hogeschool Windesheim
en daarna werkte hij een periode als onderzoeker bij
het Polymer Science Park in Zwolle. Aansluitend begon
hij een start-up in de machinebouw voor de ontwikkeling van kleine recyclingmachines. “Eind 2017 ben ik
naar het iLab gestapt voor ondersteuning in mijn rol als
ondernemer. Ik ben een techneut, ik ontwikkel kleine
functionele machines. Maar voor een succesvol bedrijf
is meer nodig. Voor ondernemerszaken krijg ik ondersteuning van het iLab. ”

Precious Plastics

In 2016 benaderde The Plastic Soup Foundation PeterBas Schelling voor een klus op Bonaire. De foundation
wilde daar een pilotproject opstarten met kleine
recyclingmachines. Die machines zijn deels gebaseerd
op het open source ontwerp van de jonge Nederlander
Dave Hakkens van het initiatief Precious Plastics.
Peter-Bas Schelling: “De ontwerpen van Hakkens, die
voor iedereen op de wereld gratis toegankelijk op het
internet staan, heb ik verbeterd. Hij had een basisontwerp voor een shredder, een spuitgietmachine, een
extruder en een compressieoventje. Met name de
spuitgietmachine en de extruder ben ik gaan verbeteren. De machines mogen technisch niet ingewikkeld
worden, alles moet heel simpel zijn. Maar ze moeten
wel werken en heel blijven.”

Omdenken van het concept
spuitgietmachine

Peter-Bas Schelling is samen met Windesheim Hogeschool
bezig met de ontwikkeling van een meer flexibele
spuitgietachtige productiemachine. “Het is een machine
waarop je sneller van matrijs kan wisselen. In mijn concept
begin ik niet bij de matrijs maar bij het machineconcept. Deze
activiteit van mij staat los van PolyWorth, ik doe dit samen met
het Lectoraat Kunststoftechnologie van Windesheim. Ik heb er
subsidie voor gekregen en ik ben nu bezig met de haalbaarheid
van enkele concepten. Er bestaan wel matrijswisselsystemen,
semi-geautomatiseerde diensten zoals bij Protomould. Maar ik
wil gewoon een machine hebben die zover aanpasbaar is dat
allerlei verschillende producten gemaakt kunnen worden
zonder dat er een monteur bij moet komen. De huidige
concepten voor spuitgietmachines zijn niet flexibel, je kunt een
beetje wat in de matrijzen doen maar het blijven twee losse
parallelle platen die open en dicht gaan en er zit meestal één
spuitgietunit op. Wat ik wil doen is het ‘omdenken’ van de
machine. De spuitgietmachine en de matrijsopbouw zijn in de
oorlog gestandaardiseerd en daarna zijn ze feitelijk alleen maar
steeds weer een beetje verder verfijnd, net als de
verbrandingsmotor zeg maar. Andere concepten zijn er niet op
grote schaal maar ik zie met nieuwe technologie wel
mogelijkheden.” Schelling wil nog niet in detail treden over
hoe dit proces er uit gaat zien, aangezien veel concepten nog
moeten worden getoetst. “Maar in de loop van 2019 laat ik er
meer over los.”

Partnerschap PolyWorth

Schelling is twee jaar lang bezig geweest met het verbeteren van de machines. “Uiteindelijk bedacht ik mij
dat ik er misschien zelf iets mee zou moeten doen. En
toen ontmoette ik Bartelt Leeffers. Met zijn bedrijf
PolyWorth treedt hij op als leverancier van kunststofrecyclingmachines. Met hem heb ik nu een partnerschap. ” Leeffers doet in principe business
development. “De machines staan in feite ter beschikking. De vraag is nu hoe wij dit gaan neerzetten zodat
we vraag creëren in de markt. Het is onderdeel van
onze zoektocht, want wát wordt nu precies onze
markt? In de afgelopen maanden hebben we gefocust
op de educatie in Nederland om machines in scholen
geplaatst te krijgen - en dat proces loopt nu. Verder
willen we de machines verder ontwikkelen en inzetten
in de wereld van de ngo’s zodat we in de landen komen
waar de échte problemen zijn. Hier in Nederland kunnen wij qua verwerking niet veel betekenen, hier worden alle sloten permanent schoongemaakt en wordt
het afvalplastic merendeels netjes verwerkt. In
Nederland hebben we er het geld en de middelen voor.
Maar in veel landen op de wereld hebben ze dat niet.”

vervolgens op de groenbruine afvalberg beland. Dat
komt omdat alleen blank glas kan worden verkocht
aan India, die wil het groen en het bruin niet hebben
want te lastig om te verwerken. Met plastics gaat het
net zo. Alleen PET wordt gerecycled dus dat zamelt
men in, de rest blijft overal slingeren. Hiervoor willen
wij met onze machines oplossingen bieden, we willen
steeds lokaal kijken wat de beste aanpak is. Ik heb in
Nepal veel mensen ontmoet die tests willen doen om te
kijken welke kunststoffen zij kunnen recyclen. Voorts is
het natuurlijk de vraag welke producten we van het
recyclaat zouden moeten maken, het moet gaan om
producten die lokaal gebruikt zullen worden en echt
meerwaarde bieden. Denk aan balken en plaatmateriaal voor meubels en voor in de bouw.”
Bartelt Leeffers ontmoette in Nepal ook een groep
jonge mannen die bezig is met het opzetten van een
compleet recyclingcentrum. “Zij hebben alles al netjes
gesorteerd en ze kijken nu wat ze met de verschillende
materialen kunnen doen. We zoeken naar oplossingen
die volumes kunnen creëren, we onderzoeken hoeveel
productie wij kunnen maken met ons soort machines en
hoe we de productie gemakkelijk kunnen verhogen.”

Lokale oplossingen

Transport duur

Leeffers noemt Nepal als een voorbeeld. “Ik was daar
onlangs en ik zag bergen van lege bier- en wijnflessen
op de stort. Die flessen zijn allemaal geïmporteerd en

Op een plek als Nepal is transport een serieus probleem, je hebt er mega hoge bergen maar nauwelijks
goede wegen. Prijzen van producten of grondstoffen
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‘Ik moet ervoor waken niet een
vrijwilliger te zijn want dan krijg
ik mijn bedrijf niet op poten’
Een recyclingcontainer van Precious Plastics

stijgen enorm als ze van de ene naar de andere kant
van het land moeten worden getransporteerd. Nepal
heeft ook bijna geen eigen productie, men produceert
alleen PET en de rest van de kunststoffen wordt geïmporteerd. Bartelt Leeffers: “Daarin zie ik ook een kans
om in Nepal eigen productie op te bouwen. We gaan
het lokaal bekijken want we willen lokale oplossingen
bieden en de bedrijfjes onderling in een netwerk laten
samenwerken waarin ene locatie kunststof A verwerkt
en de andere locatie kunststof B. Binnen zo’n regionaal netwerk kan je een hele reeks van plastics laten
recyclen. Zou je voor één centrale plek kiezen, wordt
alles weer bij elkaar gegooid en moet je weer gaan
scheiden.” Leeffers ontmoette in Nepal ook een jonge
Amerikaanse vrouw die de komende vijf jaren met de
lokale Nepalese overheid in het zuiden van het land
serieus aan de slag gaat om de hele afvalverwerking
te verbeteren, inclusief dus al het plastic. “Zij vroeg
om onze hulp. Misschien kunnen we samen straatmeubilair gaan maken.”

Mount Everest en Zuid-Europa

Afgelopen voorjaar heeft men 16,5 ton afval van de
Mount Everest verwijderd , in feite ging het alleen om
het hoger gelegen gebieden van de berg. Het was
vooral materiaal dat door de talloze bergbeklimmers
is achtergelaten. Leeffers: “Maar plastic is al overal in
Nepal hoor, microplastics zijn in het hele land tot in
het hart van de Himalaya aangetroffen. Mensen in
Nepal zijn vanuit hun cultuur gewend afval in de rivier
te gooien want dan stroomt het vanzelf weg in de
regentijd. En het materiaal breekt wel af in de natuur.
Vroeger kon dit zo omdat het materiaal toen inderdaad
12

afbreekbaar was en er bovendien heel weinig mensen
waren. Maar nu, met zoveel meer mensen en met
niet-afbreekbare plastics, kan het absoluut niet meer.
Maar het zit erg in de cultuur, dus verander het maar
eens. Overigens, dit type gedrag bestaat ook dichter bij
huis want in Zuid-Europa werkt het net zo. In Spanje
heb ik met eigen ogen beddingen gezien waar het
water doorheen loopt als het hard regent. In die beddingen dumpen de mensen gewoon hun rotzooi want
als het een keer flink regent, spoelt alles weg en dan
zien ze geen afval meer. Probleem opgelost.”

Educatie urgent

Wereldwijde educatie is urgent, weten Leeffers en
Schelling. “Wij willen daar ook mee bezig, dus we willen niet alleen de machines leveren maar ook de kennis aanbieden. We kijken ook naar inzameling: hoe
doe je dat, hoe houd je het materiaal gescheiden zodat
je de waarde hoog houdt. En je moet vervolgens producten van plastic bedenken zodat er behoefte ontstaat aan het afval als grondstof. Dan wordt er een
paar cent per kilo betaald en daarvoor gaan mensen
aan het werk, dan krijg je de zaak aan het draaien. Je
hebt overal ter wereld mensen die karton inzamelen
omdat het vier, vijf of zes cent per kilo oplevert. Plastic
afval moet waarde hebben. En virgin plastic is daarentegen veel te goedkoop. Daarop zou men accijns moeten gaan heffen.”

Noblesse oblige

Als Nederland hebben we een boegbeeld in de persoon van Boyan Slat die zich wereldwijd op de kaart
zet met zijn techniek tegen het oceaanplastic, aldus
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Leeffers. “Wij hebben in ons rijke Nederland de vrijheid zo te denken en we hebben ook organisaties die
geld hebben om dit te ontwikkelen. Ik zie het als een
taak voor Nederlanders dit ook echt te doen omdat wij
het voorrecht hebben van onze vrijheid en onze mogelijkheden. Noblesse oblige. Zoveel andere mensen op
de wereld hebben dit allemaal niet.”
Boyan Slat heeft in de afgelopen periode heel moeizaam dertig miljoen dollar bijeengeharkt voor zijn eerste System 001. Voor de komende periode heeft hij
driehonderd miljoen nodig voor de systemen die hij in
the great garbage patch in de Stille Oceaan wil leggen.

Dave Hakkens van Precious Plastics

Het Open Source Design van Precious Plastics heeft als doel
recycling op kleine schaal op gang te brengen. Met deze
afstudeeropdracht van Dave Hakkens aan de TU/e vijf jaar
geleden, wilde hij zijn ontwerpen delen met de wereld en
daartoe heeft hij instructiefilmpjes en stappenplannen op
internet gezet en een hele community gevormd. Het idee
erachter is dat het misschien geen oplossing voor honderd
procent is maar wel voor zeventig procent waarmee je gewoon
van start kan.
Inmiddels zijn er wereldwijd al tweehonderd recyclingworkshops opgezet, aldus Hakkens. Hij werkt momenteel aan de
professionalisering van zijn organisatie, aan versie 4.0, mede
dankzij een prijs van driehonderd duizend euro die hij
toegekend heeft gekregen.
https://davehakkens.nl/preciousplastic
http://next.preciousplastic.com/
Peter-Bas Schelling van PBS Machinery heeft enkele machines
van Hakkens verder ontwikkeld tot iets wat efficiënter is en
beter werkt. Mensen overal op de wereld kunnen ermee bezig,
momenteel werken er vierduizend mensen mee, veel van hen
hebben de machines ook zelf gebouwd.
Het idee van Dave Hakkens heeft Bartelt Leeffers drie jaar
geleden geïnspireerd met deze materie bezig te gaan. “Ik heb mij

Op dit moment heeft hij dat geld niet, maar Slat verwacht zelf dat hij het zal krijgen zodra zijn eerste boot
met opgevangen oceaanafval daadwerkelijk de haven
binnen vaart, dus wanneer zijn techniek zich in de
praktijk heeft bewezen. Leeffers vindt dat de industrie
dit benodigde geld moet ophoesten. Schelling oppert in
dit verband de naam van John de Mol met zijn vermogen van 1,9 miljard euro (bron: Quote). “Die kan het
probleem zo even in één keer oplossen.”
www.pbsmachinery.com
www.greenpac.eu/nl/ilab
www.polyworth.com

in het thema verdiept en vervolgens kwam ik erachter dat PeterBas Schelling ermee bezig was. Ik kwam terecht op de website
van Polymer Science Park, daar vond ik iLab en zo ben ik er viavia ingerold. Business developer Bastian Coes bij iLab vertelde
mij toen over Peter-Bas. Met mijn bedrijf PolyWorth wil ik geen
bedrijf opzetten dat kleine recyclingmachines bouwt want dat
doet Peter-Bas al, maar een bedrijf dat die machines inkoopt en
op projectbasis verkoopt. Samen met Peter-Bas kijk ik
momenteel ook naar een bedrijf dat de kleine shredder van
Hakkens helemaal goed heeft uitgewerkt. Misschien dat er een
mogelijkheid is met dat bedrijf samen te werken zodat ik vier
goede machines (shredder, extruder, spuitgietmachine,
compressieoven) kan aanbieden die gewoon efficiënt werken en
die dagelijks kunnen worden gebruikt.”
Driehonderd duizend dollar
Peter-Bas Schelling: “Dave Hakkens kan nu iets investeren want
hij heeft van de zomer een prijs van drie ton toegekend
gekregen. Voor de ontwikkelingen waarmee ik hem help, krijg ik
een vergoeding maar ik word daar zeker niet rijk van. Het is toch
een beetje ideëel werk en dit is meteen ook een valkuil voor mij
als ondernemer. Ik moet ervoor waken niet een vrijwilliger te
zijn omdat ik zo betrokken ben bij de materie. Want dan krijg ik
mijn bedrijf niet op poten.”
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