
2.000.000.000 kg 
kunststof

&
meer energie/CO2

besparen
dan gebruiken





Rubber & Kunststofverwerkers

450 NRK lidbedrijven die ca. 70% van de productie/omzet verwerken
• 150 EED plichtige bedrijven
• 300 Wet milieubeheer / Erkende Maatregellijsten

100 MJA3 deelnemers met een verbruik van 10PJ.

Energie 3%-25% van de kostprijs



Klimaatakkoord



MJA3 convenant 2017-2020



MJA projecten



Collectieve aanpak EEP 2017

• Terugtreden overheid
• Collectieve aanpak EEP

– Selectie adviseurs
• kennis, ervaring en trackrecord

– Afspraken adviseurs
• aanpak, kosten

• 75% deelname



EML

• Pilot-branche EML
• EML opgenomen in NRK EHS-werkboek

• Makkelijke mogelijk
• Kennisdelen
• Samenwerken



Informatieplicht

Opzetten systeem voor de bedrijven
• Voldoen aan de infomatieplicht
• Voldoen aan de energieverplichtingen

• 4 jarig pakket ondersteuning
• door ervaren adviseurs



Klimaatakkoord



Circulaire Econom
ie

Kunststof
keten EE eigen proces

Duurzame
producten

Sluiten keten

Biobased

Duurzame energie



Biobased thermoplasten









Value Circle Dropless

• Langere levensduur 
van de folie (van 2 
naar 3 jaar) in kassen

• Minder schade aan 
planten door 
druppelvorming op het 
kasdek

• Beter lichtopbrengst 
door minder 
druppelvorming

Olde Haveling

• sneller
• beter
• minder kosten
• serendipiteit



MJA ketenprojecten

100.000 trays/warehouse
Ca. 360 ton rPP
Energyreduction 15.480 GJ

reduction 25% and rHDPE
12,5% energyreduction
109.000 kWh/airport/yr



Recylaat | CO2 uitstoot 70-85% lager



Recyclaat



CIRCO tracks

•Bij elke offerte een alternatief aanbod met inzet van recyclaat.
•Een innovatieve 100% recyclebare koeldeur en een concept voor terugname 
van volledige koelwanden.
•Logistiek systeem voor terugname van secundaire verpakkingsfolie.
•Ontwikkeling van een nieuwe recycling technologie........

Clear Vision Cooling, AFP, Tusti, Attero, 
Zuiderplastics, Dutch Pack International, 
Oerlemans Plastics, Morssinkhof, The 
Bottle Designer, Houweling Groep & 
Flestic. 



Ambitie NRK bedrijven:
Meer CO2 besparen dan we gebruiken
Voortzetten huidige programma’s & tools

- MJA, EML, NRK E-Netwerk
- Focus: Proces efficiency & Duurzame energie 

en voldoen aan verplichtingen

Stimuleren van Ketensamenwerking
- Biobased
- Recycling
- Duurzame Circulaire Producten



Wilt u ook CO2 besparen in de keten?

KETENPROJECTEN KUNSTSTOF & RUBBER
• Inzet Recyclaat
• Circulair ontwerp
• Inzet Biobased
INNOVATIE VRAGEN KUNSTSTOF & RUBBER

• Martin van Dord 
• Innovatiecoach NRK & TS Chemie
• vandord@nrk.nl
• 06-234 265 93
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