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In samenwerking met Reststoffenunie en 

partner Sibelco heeft Desso een manier 

gevonden voor het upcyclen van kalk, 

afkomstig van de drinkwaterbedrijven 

Brabant Water en WML. De kalk is positief 

gedefinieerd in overeenstemming met de 

Cradle to Cradlecriteria en wordt nu inge

zet voor de productie van Desso tapijttegels 

met EcoBase. Dit is een tapijtrug met een 

Cradle to Cradle Silvercertificaat, die 100% 

recyclebaar is in het eigen productieproces 

van Desso.

Desso is de eerste tapijtfabrikant ter wereld 

die gebruikmaakt van geupcycled calcium

carbonaat (kalk) voor de productie van 

tapijttegels. Het bedrijf verwacht jaarlijks 

20 miljoen kilo kalk af te gaan nemen en 

heeft onlangs al haar nieuwe Transitions

collectie met het gerecyclede materiaal 

gelanceerd.

‘Deze ontwikkeling is een volgende stap in 

het realiseren van onze ambitie om een vol

waardig Cradle to Cradlebedrijf te worden 

dat producten ontwikkelt die voldoen aan 

de hoogste eisen op het gebied van creati

viteit en functionaliteit en bovendien ook 

goed zijn voor de gezondheid en het wel

zijn van mensen’, aldus Alexander Collot 

d’Escury, CEO van Desso.

Cradle to Cradle-principes 
Desso maakt zich sterk voor de ontwikke

ling van producten die geschikt zijn voor 

inname en recycling in een nietgiftige, ge

sloten kringloop, het fundament voor een 

regeneratieve circulaire economie. Bij de 

productie van drinkwater blijft na onthar

ding veel calciumcarbonaat achter. Dankzij 

de lokale verwerving en verwerking van 

dit materiaal, kunnen Desso en de partners 

instaan voor een positieve impact op het 

milieu en aantonen hoe circulair denken 

in de praktijk kan worden gebracht.

De directeur van Brabant Water, Guïljo van 

Nuland, is trots op deze bijzondere samen

werking: ‘Het idee om onze reststoffen te 

hergebruiken als materiaalstroom voor de 

verwerking bij Desso sluit perfect aan bij 

onze status als het eerste klimaatneutrale 

drinkwaterbedrijf in Europa. We zijn er 

trots op dat we met onze calciumkorrels 

zo’n positieve bijdrage kunnen leveren aan 

de Cradle to Cradletapijttegels van Desso.’

Ook Ria Doedel van WML is blij met het 

resultaat: ‘Meer dan 99% van onze reststof

fen, met name ijzer en calcium, wordt nu 

gerecycled. De innovaties op dit gebied ne

men toe en kunnen soms zeer verrassend 

zijn. Onze samenwerking met Desso is hier 

een goed voorbeeld van.’

Drinkwaterbedrijven en Desso samen in upcycling

Tapijttegels uit drinkwater
Tapijt- en kunstgrasfabrikant Desso gaat een reststof van de 

drinkwaterproductie gebruiken voor het maken van tapijttegels.  

Als resultaat van een samenwerking met de Reststoffenunie van de 

Nederlandse drinkwaterbedrijven zal jaarlijks zo’n 20 miljoen kilo kalk  

uit drinkwaterproductie worden gebruikt voor de productie van tapijt.

Cradle to Cradle en upcycling
Het traditionele milieudenken spoort 

aan tot ‘beperken, hergebruiken en re

cyclen’, ofwel: doe meer met minder om 

de schade te beperken. 

Cradle to Cradle (‘wieg tot wieg’) gaat 

veel verder. De centrale gedachte van 

deze filosofie is dat alle gebruikte materi

alen na hun leven in het ene product nut

tig kunnen worden ingezet in een ander 

product: dit wordt upcycling genoemd. 

Het grote verschil met conventioneel her

gebruik: geen kwaliteitsverlies en geen 

restproducten die alsnog gestort worden. 

Alexander Collot d’Escury, Desso.
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Reststoffenunie
Recent onderzoek toont aan dat de circu

laire economie wereldwijd in totaal een 

biljoen dollar aan kostenbesparing zou 

kunnen opleveren door slimmer gebruik 

van materiaalstromen. De Nederlandse 

drinkwatersector is blij hieraan een bij

drage te kunnen leveren. 

De drinkwaterbedrijven hebben al in 1995 

de Reststoffenunie opgericht, om gezamen

lijk te zoeken naar goede bestemmingen 

voor reststoffen van de productie van drink

water. Reststoffenunie wil bijdragen aan 

zinvolle en duurzame oplossingen voor een 

belangrijk milieuprobleem van deze tijd: de 

afvalstoffenproblematiek in relatie tot de 

uitputting van (primaire) grondstoffen. 

Financiële resultaten zijn niet het belang

rijkste doel, maar juist het vinden van een 

duurzame en hoogwaardige toepassing 

voor reststoffen die anders zouden eindi

gen als afval. Het resultaat is boven ver

wachting: inmiddels vindt Reststoffenunie 

hoogwaardige en duurzame bestemmingen 

voor bijna 200.000 ton reststoffen per jaar.

 
Van afvalstof naar grondstof
In het verleden werden de reststoffen 

automatisch aangemerkt als afvalstof en 

verwijderd. Door intensieve samenwerking 

en innovatie zijn de meeste reststoffen in

middels goed bruikbaar als grondstof voor 

verschillende producten en processen. Zo 

is waterijzer toepasbaar bij de opwekking 

van biogas en zijn kalkkorrels een uitste

kende grondstof om helder glas te produce

ren… en nu dus tapijttegels.

Afnemers
Reststoffenunie vindt door ontwikkeling 

van markten en toepassingen, en bunde

ling van de vrijkomende stoffen, steeds de 

meest doelmatige bestemming. De bunde

ling verzekert afnemers bovendien van een 

goede kwaliteit van grondstoffen en gega

randeerde hoeveelheden. Reststoffenunie 

levert (secundaire) grondstoffen aan de 

bouw en glasindustrie, de minerale grond

stoffenhandel, de landbouw, de waterzui

veringsbranche en voor energieopwekking 

uit fossiele en biobrandstoffen. 

Kalkkorrels, kalkslib en waterijzer zijn tot 

heden de belangrijkste producten waar

voor nieuwe toepassingen zijn ontwikkeld. 

Daarnaast wordt gewerkt aan oplossingen 

voor filterzand, actief kool, poederkoolslib, 

aluminiumslib, brijn en regeneraat.  Voor 

stoffen die niet als bijproduct kunnen 

worden ingezet, zoals asbestcement, zoekt 

Reststoffenunie goede oplossingen voor 

een duurzame verwijdering.

‘circulaire econoMie kan wereldwijd 1 biljoen dollar aan kosten besparen’

Toepassingen

Kalkkorrels
Bij de centrale (deel)ontharding van 

drinkwater komen kalk of marmer

korrels vrij, bestaande uit calcium

carbonaat. Door de toenemende vraag 

naar onthard drinkwater in Nederland 

groeit het aanbod van deze reststof. 

Kalkkorrels worden, al dan niet be

werkt, ingezet in de staalindustrie, de 

woningbouw, voor bodemisolatie en als 

bouwmateriaal.

Kalkslib
Naast kalk of marmerkorrels ontstaat 

ook kalkslib als reststof bij het onthar

dingsproces voor drinkwater. Dit wordt 

afgezet als anorganische meststof voor 

landbouwgronden.

Waterijzer
Waterijzer is een suspensie van 

ijzer(hydr)oxide, die vrijkomt bij 

de ont ijzering van grondwater en 

coagulatie van oppervlaktewater. 

Vloeibaar en steekvast waterijzer zijn 

goed toepasbaar op en in: rioolwater

zuiveringsinrichtingen (defosfatering 

en stankbestrijding), bouwmaterialen 

(bijvoor beeld bij aanleg van wegen en 

geluidswallen), biogasenergiecentrales 

(huisvuil, mest en industriële (co)ver

gistingsinstallaties).

Guïljo van Nuland, Brabant Water. Ria Doedel, WML.


