RIWALD
RECYCLING
CIRCULAIR RECYCLEN
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VOORWOORD
Het aantal consumenten in de wereld stijgt.
Daardoor worden grondstoffen om producten te
maken steeds schaarser en duurder. Tenzij we
slimmer omgaan met grondstoffen en
materialen zodat we ze deels kunnen
hergebruiken. We noemen dit een circulaire
economie. Bedrijven moeten in 2030 minimaal
50% minder mineralen, fossiele grondstoffen en
metalen gebruiken en in 2050 volledig circulair
te zijn. Dat is hard nodig om de doelen van het
klimaatakkoord te halen. De Nederlandse
economie zou dan draaien op teruggewonnen
grondstoffen en er zouden geen ‘nieuwe’
grondstoffen meer nodig zijn. De verhoging van
de grondstoffen-efficiëntie wordt dus zeer
versterkt.
Wij, als Riwald Recycling, streven naar een
circulaire bedrijfsstrategie en investeren in
circulaire projecten en de bijbehorende
technische ontwikkelingen om de bovenstaande
uitdagingen aan te gaan. Dankzij onze efficiënte
operations, in-house productieproces en
geografische locaties bezit Riwald Recycling een
prominente plek in de metaalrecycling industrie
binnen Nederland en de rest van de wereld
Ons bedrijfsstrategie is ontstaan vanuit de
combinatie van de Trias Energetica filosofie en
de 3R filosofie, de voorloper van de 10R filosofie.
Door het gebruik van onze hightech granulator
in combinatie ons hightech equipment –
dubbele schrootscharen, eddy currents,
trommelzeven, natseparatietafels, Infrarood
(NIR), X-Ray, metal sensors, NF fines processing
en colour sortings - versterken we de
grondstoffen-efficiëntie, resulterend dat er geen
‘nieuwe’ grondstoffen meer nodig zijn.
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SUCCES VAN RIWALD
RECYCLING
Als één van de meest toonaangevende
metaalrecyclingsbedrijven ter wereld vervult Riwald
Recycling een spilfunctie als leverancier in de circulaire
keten van duurzaam materiaalgebruik wereldwijd. Met
ruim 30 jaar historie en twee vestigingen bedienen wij de
wereldwijde vraag naar metaal voor verschillende typen
industrieën. Dankzij onze ervaring, ons brede gamma aan
recyclingsmogelijkheden en onze commitment inzake
de criteria op het gebied van milieu, maatschappij en
goed ondernemingsbestuur behoort Riwald Recycling
tussen de meest geavanceerde, gerespecteerde en
vertrouwde recyclingsbedrijven van Nederland en de rest
van de wereld.

AUTORITEIT OP HET
GEBIED VAN
RECYCLING EN
DUURZAAM
ONDERNEMEN
Riwald Recycling recyclet jaarlijks vele
honderdduizendden tonnages afvalmaterialen –
variërend van elektrische huishoudelijke apparatuur,
industriële hoogwaardige reststromen tot treinstellen
en vliegtuigen. Deze materialen worden vervolgens
gerecycled tot meer dan 150 soorten duurzame
grondstoffen. Gelet op haar positie, expertise en
scheidingstechnologiën speelt Riwald Recycling een
actieve rol bij het vinden van oplossingen voor
wereldwijde milieuvraagstukken. Wij verbinden onze
duurzaamheidstrategiën aan de Sustainable
Development Goals (SDG’s) en integreren innovatieve
technologiën voor maximale terugwinning uit
grondstoffen.
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CIRCULAR
FRAMEWORK
Ons bedrijfsstrategie is ontstaan vanuit de combinatie van
de Trias Energetica filosofie en de 3R filosofie, de voorloper
van de 9R filosofie. De 3R filosofie is gebaseerd op Recover,
Reuse en Recycle van waardevolle ferrous ((staal, gietijzer,
RVS, met ijzer (Fe) als hoofdbestanddeel)) en non-ferrous
(aluminium, koper, lood, zink, brons, messing, allen
materialen met een ander hoofdbestanddeel). Dankzij onze
efficiënte operations, in-house productieproces en
geografische locaties bezit Riwald Recycling een
prominente plek in de recycling industrie binnen Nederland
en de rest van de wereld, beide in termen van
concurrentievermogen en capaciteit. Wij hebben als doel
om een ‘circulaire hub’ te worden waar alle flows
samenkomen in ons ecosysteem - complexe producten
transformeren naar pure grondstoffen en die logistiek
gezien duurzaam transporteren naar bedrijven in de
maakindustrie. De economie zou dan draaien op
teruggewonnen grondstoffen en er zouden geen ‘nieuwe’
grondstoffen meer nodig zijn.

TRIAS ENERGETICA
Met de Trias Energetica filosofie wordt de energiezuinige
aanpak van Riwald Recycling in drie stappen gerealiseerd:
1) wij beperken de energievraag zoveel mogelijk; 2) wij
passen waar mogelijk duurzame bronnen toe; en 3) wij
vullen de restvraag naar energie zo efficiënt mogelijk in
met behulp van fossiele bronnen. Riwald Recycling
investeert continue in een groene toekomst en maakt
gebruik van een unieke hightech granulator in combinatie
met daaraan gekoppelde afscheidingsinstallaties voor een
maximaal rendement van terugwinning. Bovendien
gebruikt Riwald Recycling elektrische scharen en kranen
die milieuvriendelijk, brandstofbesparend en
geluidsreducerend zijn. In combinatie met ons duurzaam
transport is Riwald Recycling één van de meest
innovatieve (metaal) recyclingbedrijven van Nederland en
de rest van de wereld.
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COMPLEXE PRODUCTEN

FERROUS EN NON-FERROUS
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HIGHTECH
METAALRECYCLING
Onze granulator, een unieke
metaalverwerkingsmachine, scheidt de ferrous van
de niet-ferrous metalen. Door de innovatieve werking
kan onze granulator met de daaraan gekoppelde
afvalscheidingsinstallaties het resterende afval
scheiden van de binnengekomen metalen waardoor
praktisch alle grondstoffen geschikt zijn voor 100%
hergebruik. Dit zorgt voor zuivere eindproducten, wat
op zijn beurt een hogere opbrengst met zich
meebrengt. Dit heeft tevens als voordeel dat de
eindproducten direct aangeboden kunnen worden
aan bedrijven in de maakindustrie, smelterijen en
eindverwerkers voor hergebruik. Dit maakt Riwald
Recycling één van de meest innovatieve
recyclingbedrijven binnen Nederland en de rest van
de wereld. Wij denken aan de toekomst en tonen aan
dat metaalrecycling ook anders kan. Duurzamer,
schoner én professioneler.

CONTAINERSERVICE
Riwald Recycling kan containers plaatsen voor de
inzameling van alle metaalhoudende afvalstromen, zoals
metaalschroot, productie-afval, sloopijzer, overtollige
voorraad, machines en installaties. Wij kunnen
verschillende types containers van 1 tot 40m3 plaatsen,
bijvoorbeeld open containers, containers met deksels,
afsluitbare containers en vloeistofdichte containers. Al
onze standaard containers zijn voorzien van een antidiefstal slot, waardoor diefstal van de bij uw geplaatste
container met inhoud tot een minimum beperkt wordt.
Ook bieden wij u de mogelijkheid om containers volgens
uw wensen te produceren. Of het nu voor één dag is, voor
langere tijd, of voor constante plaatsing, de lediging
wordt professioneel en volgens afspraak uitgevoerd.
Indien wenselijk kunnen wij u tevens voorzien van
mobiele kranen uitgerust met hightech equipment, voor
demontage, knip- en laadwerkzaamheden op locatie.
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SLOOPWERKEN
Riwald Recycling kan voor u de demontage
van installaties, constructies, infrastructuur en
machines verzorgen. Ook in het ontmantelen
van vaartuigen, voertuigen, vliegtuigen,
locomotieven, bruggen en sluizen zijn wij
gespecialiseerd. Dit alles dankzij vakkundig
personeel, een uitgebreid geoutilleerd
machinepark en een eigen transport vloot.
Wij kunnen grote sloopobjecten, zoals
bruggen, sluisdeuren, afgedankte
windmolens en zware constructies via water
ontvangen op onze locaties.

PRODUCTVERNIETIGING
Riwald Recycling is gespecialiseerd in het volledig
vernietigen van afgeschreven, beschadigde en/of
onverkoopbare (overstock) producten en prototypes.
Dankzij onze fysieke hightech vernietiging voorkomt u
dat afgekeurde en afgeschreven producten ongewenst
in de markt komen. Ons productvernietigingsproces is
volledig veilig, circulair en gecertificeerd. Riwald
Recycling werkt volgens de strengste Europese normen
en richtlijnen en dankzij onze innovatieve
scheidingstechnologieën, te zien in ons machinepark,
zorgen we dat alle grondstoffen in uw producten hun
weg terugvinden in de circulaire economie. Alle
producten worden volgens de strengste richtlijnen
vervoerd en onherstelbaar vernietigd. Na het
productvernietigsproces ontvangt u een
vernietingsrapportage en de bijbehorende documenten,
waarmee u kunt aantonen dat alle producten zijn
vernietigd volgens de geldende richtlijnen. Daarnaast is
het voor al onze klanten ook mogelijk om onder
toezicht het vernietigingsproces bij te wonen. Dankzij
onze hightech en circulaire keten worden praktisch alle
grondstoffen geschikt voor 100% hergebruik en dragen
wij bij aan de maximale grondstof-efficiëntie.
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HIGHTECH EQUIPMENT EN
DUURZAAM TRANSPORT

Door onze hightech granulator in combinatie
ons hightech equipment – dubbele
schrootscharen, eddy currents, trommelzeven,
natseparatietafels, Infrarood (NIR), X-Ray,
metal sensors, NF fines processing en colour
sortings - versterken we de grondstoffenefficiëntie, resulterend dat er geen ‘nieuwe’
grondstoffen meer nodig zijn.
Daarnaast transporteren wij alle metalen met
onze duurzame transportvloot voor minimale
CO2 uitstoot.
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PROJECTEN
Kleine greep van complexe projecten uitgevoerd door Riwald Recycling Almelo & Beverwijk.

BUSINESSPARTNERS
Kleine greep van onze businesspartners die
samenwerken met Riwald Recycling.
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BUSINESSPARTNER
AAN HET WOORD
Wanneer vliegtuigen niet meer gebruikt worden voor de luchtvaart, wil dat niet zeggen dat alle
onderdelen zijn afgekeurd. AELS (Aircraft End-of-Life Solutions) heeft zich gespecialiseerd in het
hergebruiken en recyclen van vliegtuigonderdelen, met als doel om de recycling van
verkeersvliegtuigen op een volledig circulaire manier aan te pakken.
Bij AELS worden vliegtuigen gedemonteerd die vanuit de hele wereld naar vliegveld Twente in
Enschede worden gevlogen. Hier worden de vliegtuigen gedemonteerd, de bruikbare
onderdelen worden verwijderd. Deze onderdelen gaan dan een nieuw leven krijgen in andere
vliegtuigen. Denk dan bijvoorbeeld aan onderdelen zoals de computers uit de cockpit, het
landingsgestel en andere mechanische onderdelen. Deze onderdelen worden door AELS
vakkundig uitgebouwd en vervolgens opnieuw gecertificeerd voor de luchtvaartwereld, zodat
de onderdelen worden verkocht en op een veilige manier weer gebruikt kunnen worden.
Wanneer alle bruikbare onderdelen uit het
vliegtuig zijn gehaald, blijft er altijd nog materiaal
over. AELS heeft als doel om alle vliegtuigen zo
circulair mogelijk te verwerken. Voornamelijk blijft
de aluminium romp van het vliegtuig over. Om ook
deze materialen van het vliegtuig hoogwaardig in
te zetten is AELS een samenwerking met Riwald
Recycling gestart. Riwald is gespecialiseerd in
metaalrecycling en zorgt er in deze samenwerking
voor dat de bijzondere aluminiumlegeringen van
de vliegtuigen gerecycled wordt.
De samenwerking tussen AELS en Riwald
onderscheidt zich door de innovatieve manier van
de recycling van het aluminium. “Dit metaal heeft
een andere legering dan regulier aluminium.
Riwald kan dit metaal zo verwerken, waardoor
het weer grondstof wordt voor nieuw aluminium”,
aldus Coen Teeuw, Recycling Manager bij AELS.
Deze manier van recyclen past bij de doelstelling
van AELS om alle vliegtuigen op een volledig
circulaire manier te hergebruiken of recyclen.
Inmiddels hebben AELS en Riwald al meerdere
keren samengewerkt om de materialen van
verkeersvliegtuigen circulair recyclen.
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RIWALD RECYCLCING ALMELO
Onze vestiging in Almelo beschikt over een hightech granulator met innovatieve
scheidingstechnologiën, waardoor alle ferrous en non-ferrous van elkaar scheiden worden.
Hierdoor worden praktisch alle grondstoffen geschikt voor 100% hergebruik en dragen wij bij aan
de maximale grondstof-efficiëntie. Door de ligging aan het Twentekanaal is transport over water
mogelijk, waardoor wij de mogelijkheden voor duurzaam transport optimaal benutten.
Hightech complex
van 60.000 m2

Hoofdkantoor
naast onze plant

Ligging aan
het Twentekanaal

Ligging aan de
A35, N36 en N35

RIWALD RECYCLING BEVERWIJK
Door de unieke ligging aan het Noordzeekanaal en de goede ontsluiting naar het openbare
wegennet A9 en de A22 is onze vestiging in Beverwijk zeer goed bereikbaar zoal per as als per
boot. Onze kade met een lengte van 275 meter heeft diverse faciliteiten en een grote diepgang,
waardoor zowel binnenvaart als zeeschepen kunnen aanmeren. Riwald Recycling zorgt ervoor
dat het staalschroot met bijzonder hoge kwaliteit altijd op maat en volgens de wens van onze
klanten is, waarna wij de wereldwijde vraag naar metaal voorzien.
Transport voor binnenvaart en zeeschepen

Internationale
Hub

Ligging aan het
Noordzeekanaal

Ligging aan
de A9 en A22
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WAAROM KIEZEN VOOR RIWALD
RECYCLING?
De 9 speerpunten van Riwald Recycling

RUIME OPENINGSTIJDEN

01

Elke werkdag van 07:00 - 16:30
geopend en ook open in de
vakantieperiodes met aangepaste
openingstijden.

SNELLE, DUIDELIJKE EN
EERLIJKE
KWALITEITSCONTROLE

06

ALTIJD ÉÉN
AANSPREEKPUNT

02

U heeft altijd één aanspreekpunt
gedurende uw levering. Wij regelen
alles van A-Z en nemen de complete
levering uit handen.

VAKKUNDIG OPGELEID
PERSONEEL
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HIGHTECH EQUIPMENT
Riwald Recycling werkt met de
nieuwste apparatuur op het gebied
van duurzaam en circulair recyclen
van ferrous en non-ferrous.

03
02

08

Riwald Recycling draagt bij aan de
maximale grondstof-efficiëntie met
een recyclingspercentage van 95100%.
CIRCULAIR ONDERNEMEN
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Riwald Recycling voert haar
operationele activiteiten uit volgens
de principes vanuit de circulaire
economie en de Trias Energetica.

Riwald Recycling beschikt over
gekwalificeerd personeel en biedt
intern opleidingen aan voor
nieuwe werknemers.
DIRECTE EN SNELLE
BETALINGEN

MAXIMALE GRONDSTOFEFFICIËNTIE
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Riwald Recycling beschikt over een
ruim complex waar meerdere
keuringen tegelijk uitgevoerd kan
worden door vakkundig personeel.

Riwald Recycling staat bekend
om haar snelle directe- en
indirecte betalingen aan
toeleveranciers en business
partners.
WIJ KOPEN ALTIJD UW
METAAL
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Riwald Recycling koopt alle
verschillende typen ferrous en
non-ferrous van verschillende
orderhoeveelheden, eventueel op
contractbasis.
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COLLECTIE VAN ONZE
CERTIFICATEN
Verantwoord ondernemen met de nadruk op milieu en veiligheid van onze medewerkers,
afnemers en bezoekers. Riwald Recycling bezit meerdere certificaten en keurmerken op het
gebied van milieumanagement en recycling, waaronder: ISO 14001, MRF-Keurmerk, NIWOVIHB, VCA, RII&E en WEELABEX.

CONTACT

Riwald B.V.
Buitenhaven Oostzijde 2
7604 PJ Almelo
+ 31 (0) 546 632 323
info@riwald.nl
Riwald Recycling Beverwijk B.V.
Zuiderkade 18
1948 NG Beverwijk
+ 31 (0) 251 222 775
info@riwald.nl

