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HERGEBRUIKEN VAN
STROTOUWEN EN NETTEN

Marcel Alberts zocht tijdens de corona-lockdown een nieuwe uitdaging en die vond hij
uiteindelijk door onder meer strotouwen en netten van ronde balen te gaan recyclen.
Alberts is afkomstig uit de sector die vezels maakt voor visnetten en er ging een wereld
voor hem open. Na een jaar testen krijgt hij het productieproces steeds beter in de vingers.

‘NADAT DE STENEN
ZOVEEL MOGELIJK ZIJN
VERWIJDERD, WORDEN DE
TOUWEN GEWASSEN’
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Met veel geluid komt de machine weer tot leven.
Vandaag zet hij strotouwen om in een granulaat
dat in nieuwe producten kan worden toegepast.
Nog geen twee seconden later klinkt de metaaldetector al. Marcel Alberts kijkt er niet meer van
op, maar kan een zucht niet onderdrukken. “Wij
vinden werkelijk van alles tussen de touwen”,
zegt hij. Het meest gekke tot nog toe was misschien wel een nijptang. Ook prikkeldraad duikt
veel op. “De strotouwen komen uit Frankrijk. Ondertussen weten wij dat daar veel stenen te vinden zijn en die komen volop mee met de touwen.
We hebben zelfs al een keer een grote kei gevon-

den. Je kunt je voorstellen wat er gebeurde toen
die onder de messen terechtkwam”, zegt hij. Dat
is ook de reden dat er nog een extra zeef in het
proces is opgenomen. “We proberen zoveel mogelijk stenen er al voor het snijden uit te halen.
Daarna gaan de touwen door een metaaldetector
en dan komen ze pas bij de messen. Zelfs na het
snijden controleren we met behulp van lucht nog
een keer op stenen.”
Alberts legt uit dat, nadat de stenen zoveel mogelijk zijn verwijderd, de touwen worden gewassen, want het zand moet zo goed mogelijk uit de
vezels worden gehaald. “Van ons granulaat ma-
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ken anderen weer nieuwe vezels. De sterkte
daarvan wordt mede bepaald door de hoeveelheid zand die is achtergebleven in het product,
want daar waar zand zit, is de kans op breuken
groot. Tijdens het wassen gaan de touwen
daarom door een speciale schijf. Ten slotte, als de
touwen schoon en versneden zijn, komen ze in
een soort silo terecht.”

LEREN DOOR ERVARING
Ongeveer een jaar is Alberts al bezig om het proces, dat op papier zo eenvoudig leek, te optimaliseren. “En toen hadden we een echte tegenslag”,
vertelt hij. “Wij werken met strotouwen en met
netten van ronde balen, maar ook van tulpen. Dat
zijn allemaal producten gemaakt van andere polymeren. Het ene smelt op 135 graden en het andere op 165 graden. In de silo met een diameter
van 1,70 meter verwarmen we de stukjes touw
tot het punt waarop ze net niet smelten. Tenminste, dat is de bedoeling, alleen werden de temperaturen door elkaar gehaald, met als resultaat
een dikke laag hard plastic - harder dan beton onder in de silo.”
Een beginnersfout, zo bleek toen hij een collega
belde die ook plastics recyclet en hem lachend
vertelde dat je het alleen met elektrische kettingzagen kunt weghalen. “Wij, ondersteund door
hoveniers, zijn anderhalve week bezig geweest
om het weg te halen. Hierna heb ik besloten om
steeds maar met één product te gaan werken en
niet meer met kleine partijen door elkaar.”
In de silo smelten de vezels net niet. Daarna gaan
ze door een vijzel en een filter en dan nog een keer
door een filter en wordt het ten slotte een korrel.
“Van drie tot vier kilo touwen maken we één kilo
granulaat”, vertelt Alberts. Hij is heel positief over
het eindresultaat. “Tama, onze partner, maakt
met behulp hiervan gerecyclede netten. Maximaal kan nu nog maar dertig procent herwonnen
product worden ingezet. Dat wordt aangevuld
met zeventig procent virgin product. Dit komt
mede door de hoge eisen die er aan de netten
worden gesteld. Ik verwacht dat dit percentage in
de toekomst hoger wordt. Maak je bijvoorbeeld
buizen of iets anders, dan kunnen we al veel hogere percentages van het granulaat inzetten.”

VAN VISNET NAAR STROTOUW
De ondernemer heeft veel kennis opgedaan over
recyclen, maar toen hij begon, was het allemaal
nieuw voor hem. “Ik had net voor de coronapandemie de meerderheid van mijn aandelen in FibreXL verkocht. Dat bedrijf was ik ooit begonnen
vanaf mijn zolderkamer en richtte zich in eerste

instantie op het kleuren van vezels. Door de jaren
heen was het uitgegroeid tot een toonaangevende aanbieder van hoogwaardige industriële
vezels voor de fabricage van technisch textiel. Ik
was niet van plan om het bedrijf te verkopen,
maar toen ik een goed bod kreeg, dacht ik:
waarom niet?”

‘TAMA, ONZE PARTNER, MAAKT
MET BEHULP VAN HET GRANULAAT
GERECYCLEDE NETTEN’

De netten die hier klaar liggen voor verwerking komen
uit Frankrijk. Nu zitten ze nog vol stenen en zand.
Die moeten er eerst uit worden gehaald.

Na de verkoop bleef hij betrokken bij het bedrijf.
“Toen kwam echter corona en kwamen we door de
coronamaatregelen thuis te zitten, waardoor er
alle tijd was om na te denken”, vertelt Alberts. Dat
resulteerde in het idee om met afnemers te gaan
brainstormen over duurzaamheid onder de naam
Healix. “De naam vond ik goed passen bij het proces van maken, afbreken en weer opbouwen.”
De sessie leverde Alberts nog meer inspiratie op.
Zijn idee was om visnetten te gaan recyclen,
maar toen kwam hij erachter dat er te weinig
goede visnetten voorhanden waren voor een
succesvol proces. “Dat deelde ik en toen kwam
Tama, dat ik ken via de branchevereniging, met
de vraag of ik strotouwen wilde gaan recyclen.
Strotouwen? Hebben we daar dan veel van? Ja,
daar hebben we er in Europa heel veel van. Nu
had ik dus een afnemer van eindproduct en een
vaste aanvoer, waardoor ik op zoek kon naar een
locatie, machines en medewerkers. De locatie
werd Maastricht. Het vinden van de medewerkers was nog een uitdaging, want er zijn amper
medewerkers te vinden en toen ik ze had gevonden, moesten ze nog alles leren over het proces.”

Deze machine is er net tussen geplaatst en helpt om
de stenen tussen de strotouwen uit te halen. Tijdens
dit proces worden kleine stenen, maar ook echte
keien uit de touwen gehaald. Daarna gaat het
product nog langs een metaaldetector.

Na het snijden worden de touwen gewassen en
verwarmd. Het net niet gesmolten product wordt
uiteindelijk fijn gemaakt, zodat er een granulaat
overblijft. Daarvan gaan monsters naar het lab
voor een strenge controle op de eigenschappen.

DOORZETTEN
”Voordat ik hieraan begon, was ik vergeten hoelang ik destijds bezig ben geweest om het proces
van vezels kleuren onder de knie te krijgen, maar
nu ik hier weer middenin zit, weet ik het weer”,
lacht Alberts. Toch zet hij door, want hij is overtuigd van de mogelijkheden die recyclen biedt en
de kansen die het geeft. Ook wil hij zo graag meehelpen aan het zorgvuldig omgaan met de aarde.
“Die wil ik immers doorgeven aan mijn kinderen”,
zegt hij. Er zijn nog een aantal hindernissen te
nemen, maar soms zijn er ook meevallers. Zo bleken de Duitse strotouwen heel veel schoner te zijn
dan het Franse product, waardoor het proces meteen veel sneller verloopt.

Tama maakt met het gerecyclede product nieuwe
netten, iets wat alleen kan door het herwonnen
product aan te vullen met zogenaamd virgin product.
Maximaal kan nu nog dertig procent herwonnen
product worden ingezet om nieuwe netten te maken.
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