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Van citrusschillen tot grondsto en
De samenwerking tussen Renewi en start-up PeelPioneers brengt een 100% circulaire oplossing
dichterbij voor de 250 miljoen kilo citrusschillen die jaarlijks in Nederland worden weggegooid.
De schillen belanden nu nog vaak bij het restafval, omdat g -verwerking niet ‘werkt’ voor de
schillen. Waardevolle grondsto en gaan hiermee verloren in de verbrandingsoven.
Aan het eind van dit najaar gaat Renewi citrusschillen inzamelen bij supermarkten, horeca en
cateringbedrijven, en vervoeren naar de nieuwe recyclinginstallatie van PeelPioneers. Deze
wordt gebouwd op het terrein van Renewi in Son. PeelPioneers verwacht met de installatie
dagelijks 25.000 tot 50.000 kilo citrusschillen te verwerken tot etherische oliën en citruspulp.
Van deze grondsto en worden vervolgens reinigingsmiddelen en hoogwaardige dierenvoeding
gemaakt. Op termijn zullen de schillen ook verwerkt worden tot de grondsto en cellulose en
pectine.
Elke 1000 kilo schillen die in de nieuwe installatie worden verwerkt, levert
schoonmaakmiddelen op voor 4500 m² schone vloer en levert gezonde bijvoeding op voor 200
koeien. Daarnaast zorgt het voor een afname van 220 kilo CO2-uitstoot, wat vergelijkbaar is met
de milieubelasting van 500 douchebeurten van 10 minuten.

Meer weten over dit project?

Huur een container voor uw afval
Wilt u een container huren voor bijvoorbeeld restafval of bouw- en sloopafval? Huur er dan
een bij Renewi. Ons aanbod is zo uitgebreid, dat u er altijd een vindt die bij uw afval past.
Zoals rolcontainers, afzetcontainers, ondergrondse containers of perscontainers.
Als uw container vol is, zorgt Renewi ervoor dat deze ook weer geledigd wordt. Op een dag
die we met u afspreken. U bepaalt zelf hoe vaak wij langskomen om uw container te ledigen.
Zo is het mogelijk dat wij slechts een keer uw container ledigen, of iedere week, of iedere
maand.
Welke container voor u het meest geschikt is, is onder
andere afhankelijk van de hoeveelheid afval en uw
beschikbare ruimte. Wij helpen u graag om de juiste
container te kiezen. Vraag Renewi vrijblijvend om
advies. Renewi verhuurt containers van 240 liter tot 40
m³ aan bedrijven. Bij Renewi kunt u rekenen op
scherpe tarieven en een uitstekende dienstverlening.

Bekijk onze containers

Duurzaam werken met EcoSmart
Afvalvrij en duurzaam werken? Dat vraagt om de inzamelmiddelen van EcoSmart. Deze
kenmerken de dienstverlening van EcoSmart. Normaal vormen afvalbakken het ‘eindstation’

van uw kantoorafval. Bij EcoSmart zijn de inzamelmiddelen juist het ‘begin’ van een
duurzaam proces. Door de indeling van de inzamelmiddelen splitsen we de overgebleven
materialen op in materiaalstromen. Deze stromen belanden via de inzamelkar op de
aangewezen plek in de containerruimte of milieustraat, en belanden hierna bij een
verwerker voor de start van hun tweede leven.
De plek waar wij de inzamelmiddelen plaatsen, bepaalt voor een belangrijk deel het
inzamelsucces. Uw medewerkers moeten er maximaal gebruik van kunnen maken, tegen een
minimale inspanning. Hier besteden wij altijd extra aandacht aan. Zo hebben wij
bijvoorbeeld Walking Bins ingezet toen de ANWB met de Qubic van EcoSmart ging werken.

Bezoek onze webshop

Hoe gaat Renewi om met uw gegevens?
25 mei is de vernieuwde privacywetging (AVG) van de EU ingegaan. Renewi moet uiteraard
ook aan deze wet voldoen. Dit betekent dat we onze algemene voorwaarden over privacy
hebben aangevuld met de belangrijkste nieuwe regels.
We gingen uiteraard altijd al bewust en voorzichtig met uw gegevens om, maar nu is alles
ook verwerkt in onze privacy statement. Omdat we het belangrijk vinden hoe we met uw
gegevens omgaan, vatten we de 2 belangrijkste punten voor u samen:
Wij gebruiken uw gegevens om alle aanvragen zo snel en gemakkelijk mogelijk te
laten verlopen. Voor het overige gebruiken wij deze gegevens uitsluitend met uw
toestemming.
Renewi verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden. We stellen uw gegevens
uitsluitend beschikbaar aan derden die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw
aanvraag.
Ons volledige privacy statement kunt u hier bekijken, of via de link onderaan deze
nieuwsbrief.

Nieuwe verwerkingsmethode voor asbest
Door te gaan samenwerken, hebben Renewi en start-up Purified Metal Company (PMC) een
unieke en veilige oplossing dichterbij gebracht voor de grote hoeveelheid met asbest
verontreinigd staal. Asbest werd vooral tussen 1960 en 1993 veel gebruikt in gebouwen,
installaties, schepen en woningen. Voor veel van deze objecten eindigt de komende jaren de
economische levensduur. Gevolg: er komt relatief veel vervuild staalschroot vrij.
Asbest is schadelijk voor de gezondheid, en sanering is zeer arbeidsintensief en kostbaar. Asbest
en vervuild materiaal worden daarom vaak (gecontroleerd) gestort, wat uiteraard geen
wenselijke situatie is.
PMC hee een nieuwe verwerkingsmethode ontwikkeld voor staal dat met asbest vervuild is. De
asbestvezelstructuur wordt tijdens het proces vernietigd, zodat het geen gevaarlijke stof meer is.
Het staal wordt tijdens het proces gereedgemaakt voor hergebruik in de vorm van Purified Metal
Blocks. De eerste recyclingfabriek opent naar verwachting in 2020.

Lees meer over de samenwerking

