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Versnelde klimaatinvesteringen in de
industrie

Aanleiding/doel

De aanleiding /doel van ons project was in het kort samengevat : Sloopmateriaal recyclen
onder de verplichte norm waardoor we een Co2 ladder kunnen neerleggen die beter is dan die van de
gemiddelde collega concurrent, waardoor ze A voor ons kiezen en we B kunnen bijdragen aan een beter milieu.
Evenals het tegengaan van de uitputting van grondstoffen en het beperken van klimaatverandering.

Is dit project geslaagd volgens de gestelde doelstelling?
Met trots kunnen wij meedelen dat dit zeker gelukt is!

Bijdrage aan Co2 reductie
Het begrote aantal draaiuren op jaarbasis blijkt goed haalbaar te zijn waardoor de CO2 besparing
volgens de berekening gerealiseerd wordt en waarmee we dus een stabiele, rendabele bedrijfsactiviteit
hebben ontwikkeld waarmee we ook weer arbeidsplaatsen hebben gegenereerd.
Er zijn inmiddels projecten gedraaid door heel Zeeuws – Vlaanderen, door Hulst, Breskens, Aardenburg
en Cadzand.

De Windshifter
had als doel om de lichtere materialen uit het menggranulaat te blazen, het is nog even bewerkelijk
geweest de opvang van de materialen goed te stroomlijnen. Inmiddels is dit op orde en werkt ook deze
naar verwachting. Mede door de goede werking van de windshifter kan het product uit de Keestrack
gecertificeerd worden en voldoen wij aan de doelstelling wat betreft circulariteit.

Financiering
is geheel verlopen zoals in het projectplan is aangegeven.

Risico Analyse Hierbij zijn wij een aantal keer tegen een storing aangelopen. Gemiddeld staat de
machine langer in de werkplaats omdat het aantal monteurs wat over kennis beschikt nog niet heel ruim

is in verband met de nieuwe technologie. Wegens de lage decibellen die de machine produceert, zijn wij
nog niet tegen problemen opgelopen qua geluid en verloopt alles voorspoedig. Tevens is elke melding
‘’’mobiel breken’’ toegekend, óok in de woonwijken.
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- Eindconclusie –

Keren van de aarde is een groot woord, maar hij draagt er zeker zijn positieve
steen aan bij!
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