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gekomen in samenwerking met Recycling 
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rubber. Maar ook groen-, bouw- en sloopaf-
val komen aan bod. Het magazine belicht 
verder onder meer bewerkings- en verwer-
kingstechnieken, wetgeving, marktontwik-
kelingen, beurzen/congressen en natuurlijk 
de bedrijven en mensen in de branche.
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Vakbeurs Recycling vindt dit jaar voor de 

12e keer plaats. Het nationale platform richt 

zich in het bijzonder op Recyclingtechniek 

en Afvalmanagement. De beursvloer van 

Vakbeurs Recycling is opgedeeld in de gebieden 

Inzameling & Afvalmanagement, Sorteren & 

Verwerken en de afvalstroom Sloop & Recycling. 

Vakbeurs Recycling staat bekend om haar

mogelijkheid tot laagdrempelig netwerken met

professionals binnen de afvalbranche. Laat u

informeren door de experts.

Exposanten zijn fabrikanten of leveranciers 

uit de segmenten: 

• Afvalinzamelaar

• Afvalmanagement advies

• Afvalverwerker

• Biologische behandeling en compostering

• Bouw- en sloopmachines en equipment

•  Branchevereniging, media en 

kennisinstellingen

• Energietransitie

• Inrichting afvalverwerking

• Interne transport-, hef en schudmiddelen

• Opslagsystemen en toebehoren

• Pers- en zeefi nstallaties

• Preventie en veiligheid

•  Recycling machines, Shredders en 

verkleiners

• Reinigingssystemen en wasinstallaties

• Schrootrecycling machines en equipment

• Screening en identifi catiesystemen

• Software en automatisering

• Sorteer-, droog en scheidingstechnieken

• Stofbeheersing

• Uitrusting, accessoires en slijtagedelen

• Vuilbakken en afvalcontainers

• Weegsystemen

Locatie

Evenementenhal Gorinchem

Franklinweg 2, 4207 HZ Gorinchem

Telefoon: +31 (0)183 680 680

Openingstijden

Dinsdag 15 november 2022  10:00 – 17:00 uur

Woensdag 16 november 2022 13:00 – 21:00 uur

Donderdag 17 november 2022 13:00 – 21:00 uur

Toegang

Een bezoek aan Vakbeurs Recycling is gratis, 

maar u dient zich wel vooraf te registreren met 

code 2643. 

Ga naar www.vakbeursrecycling.nl en klik op 

de knop ‘Bestel tickets”. Na het invullen van 

code 2643 en uw gegevens krijgt u per mail uw 

persoonlijke toegangsvoucher toegestuurd. 

Toon deze op uw smartphone of neem hem 

geprint mee.

Parkeren

Er zijn ruim 2.200 parkeerplaatsen rondom 

het pand en alle in- en uitritten zijn opnieuw 

ingericht waardoor de doorstroming wordt 

bevorderd. Het parkeerterrein is voorzien van 

slagbomen waardoor uw auto tijdens uw bezoek 

veilig geparkeerd staat. Het parkeertarief 

bedraagt �8,- per dag. Evenementenhal 

Gorinchem beschikt over een aantal elektrische 

oplaadpunten. Deze bevinden zich aan de 

linkerzijde van het pand.

Algemene informatie
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Verhuurder van recyclingmachines. Damsteegt 
heeft dit jaar weer geïnvesteerd in nieuwe 
trommelzeven en shredders. Op de voorzijde de 
Komptech Crambo 6200, een shredder met een 
hoog rendement, besparing op brandstofkosten 
en uitgevoerd met rupsonderstel; daarom 
geschikt voor werkzaamheden op ieder terrein. 
Ook huren, neem contact op met:

Maarten van Ettekoven 06-21186315

G.M. Damsteegt B.V.
Westeinde 46
2969 BM  Oud-Alblas
Telefoon 0184692767
Mail recycling@gmdamsteegt.nl

COLOFON
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Ravi Changoer | Accountmanager Ilse van der Ham | Accountmanager Robin Vissers | Marketing Event Manager

Wij verwelkomen u graag
tijdens Vakbeurs Recycling 2022!

van de beurswoensdag. Recycling is een belangrijk fundament in de circulaire 

economie en de sloop- en recyclingsector investeren veel om de hoge ambities 

vorm te geven. Dit symposium laat op een toegankelijke manier zien dat er nog 

veel moet worden gedaan om de circulaire economie te realiseren.

Er is nog meer…

Bekijk de grote machines die in de hal gedemonstreerd staan, maak kennis 

met de nieuwste start-up bedrijven of ontdek welke exposanten u het best kunnen 

adviseren via de Match & Meet tool van Afvalgids. Tevens is er ruimte voor vermaak 

onder de noemer ‘Afval, daar zit muziek in’. Lees snel verder wat u allemaal kunt 

verwachten op deze nieuwe editie van Vakbeurs Recycling! 

Met vriendelijke groet, 

Beursteam vakbeurs Recycling 

Ravi Changoer | Accountmanager

Ilse van der Ham | Accountmanager

Robin Vissers | Marketing Event Manager

Mark de Jong | Head of Sales

Bas van Gent | Head of Cluster

U leest nu de speciale beurseditie ter gelegenheid van Vakbeurs Recycling. 

Easyfairs organiseert alweer voor de 12e keer het jaarlijkse netwerkmoment voor 

de recyclingbranche. U bent van 15 tot en met 17 november 2022 van harte welkom 

in Evenementenhal Gorinchem.

Het unieke gastvrije platform richt zich op het laagdrempelig netwerken tussen 

leveranciers en afnemers op het gebied van recyclingtechniek en afvalmanage-

ment. De beursvloer is verdeeld in diverse gebieden, waaronder Inzameling & 

Afvalmanagement, Sorteren & Verwerken en de afvalstroom Sloop & Recycling. 

De exposanten bieden producten, diensten en noviteiten voor verschillende afval-

vraagstukken. Uiteraard bezoekt u Vakbeurs Recycling kosteloos en geniet u van 

de gebruikelijke gratis catering, zoals u van ons gewend bent.

Kennisprogramma

De noodzaak van ketensamenwerking, grondstoffenhergebruik en circulariteit 

is zeer actueel in de afvalsector. Naast de marktplaats waar producten en diensten 

te vinden zijn voor de gehele afvalketen, wordt er een kennisprogramma voor 

gemeenten, afvalverwerkers en bedrijven met grote afvalstromen georganiseerd. 

Hier ligt de focus op: Afvalmanagement, Sloop & Recycling, Kunststof Recycling 

en Veiligheid. Bekijk het snel het programma op pagina 7.

Recyclingsymposium: “Grip op Grondstoffen”

Het Recyclingsymposium, georganiseerd door BRBS Recycling, ENVAQUA en 

VERAS, heeft inmiddels een vaste plaats in de agenda verworven op de ochtend 
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Mark de Jong | Head of Sales Bas van Gent | Head of Cluster

5BEURSCATALOGUS RECYCLING | november 2022

www.vil.nl

Niet inlezen,
maar inleven.
Bij Van Iersel Luchtman Advocaten werken we vanuit 

gespecialiseerde brancheteams die net zo thuis zijn in uw 

business als uzelf. Zo ook voor de afval & recyclingsector. 

En dat praat een stuk makkelijker.

Nader kennismaken? Onze branche-specialisten staan u graag 

persoonlijk terzijde.

www.vil.nl/afval-recycling

GEBRUIK UW ‘SLIMME’ 

BEZOEKERSBADGE

U krijgt bij binnenkomst een gechipte 

naambadge. Haal uw badge langs de badgelezer 

van de exposant en ontvang hun bedrijfs- en 

productinformatie per mail. Handig! Als het 

standpersoneel in gesprek is bijvoorbeeld of 

als u een interessant gesprek heeft gehad. 

Zonder zware foldertassen naar huis, en alles 

is overzichtelijk en op het gemak digitaal na te 

lezen. 



KENNISSESSIES

Dinsdag 15 november 2022

Afvalmanagement

Vakbeurs Recycling maakt van afvalmanagement een belangrijk speerpunt 

op de agenda de komende jaren. De overheid stelt ambitieuze circulaire doel-

stellingen  waaraan de sector alleen kan voldoen als er wordt samengewerkt 

aan doelen omtrent het zuinig omgaan met grondstoffen en slim omgaan 

met afvalrecycling. De gemeenten, industrie en het MKB met specifieke afval 

vraagstukken kunnen zich tijdens Vakbeurs Recycling laten inspireren tijdens 

de kennissessies en best practices.

11:30 - 12:00 uur  ENVAQUA - Bert Keesman, Voorzitter Expertgroep Waste

  Management

  United Dutch Waste Companies: een nieuw begin?

12:00 - 12:30 uur Milgro - Laurens Groen

  Anders gaan kijken naar afval

12:30 - 13:00 uur ROVA - Corina Hendriks

  Naar huishoudens zonder afval: hoe stimuleren we inwo-

  ners om meer en beter grondstoffen te scheiden?

13:00 - 13:30 uur Stichting Veilig en Milieukundig Slopen - Erik Hoven

  Circulair Slopen, gebeurt dat echt?

13:30 - 14:00 uur Renewi - Ernst-Jan Mul

  “Waste to product” of “products from waste”?

14:00 - 14:30 uur Bureau PLAN en HAS Green Academy - Dennis van Poppel

  en 2e-jaars Studenten

  Hoe beweegt afval zich door Nederland?

Woensdag 16 november 2022

Veiligheid

Branden bij recyclingbedrijven; helaas komt dit veelvuldig voor en zijn deze 

branden vaak lastig te voorkomen en te bestrijden. Welke maatregelen zouden 

minimaal getroffen moeten worden en hoe kunnen we de veiligheid van werk-

nemers en omwonenden garanderen?

13:30 - 14:00 uur Prevent Fire Engineering bv - Marcel Lasker

  Het gebruik van cameratechniek voor automatische brand-

  detectie voor buitenopslag

14:00 - 14:30 uur 2fifty5 - Roy van Leeuwen en Nick Koopmans

  Computervision to keep you safe!

14:30 - 15:00 uur Afvalgids - Dennis van Poppel

  Afvalbranden in kaart gebracht

15:00 - 15:30 uur Stichting Nederlands Veiligheidsinstituut - Gilles van

  Zweeden

  RI&Ecycling / Gevaren herkennen en Risico’s verzinnen

15:30 - 16:00 uur SAA Verzekeringen - Rob Noordzij

  Moeilijk verzekerbare risico’s binnen de recyclingbranche

  en risico preventie

Sloop & recycling

In 2050 moet Nederland een volledig circulaire bouweconomie hebben. Circulair 

slopen is dan ook een topic dat de nodige aandacht vergt. Hoe zorgen we 

dat gebruikte grondstoffen op een kwalitatieve manier hergebruikt worden 

in nieuwe projecten. Hoe blijven zo veel mogelijk weg van virgin-materialen. 

Maar ook hoe we bijvoorbeeld moeten omgaan met ernstig vervuild sloopafval, 

bijvoorbeeld Chroom-6 en asbest. Ook het Recyclingsymposium vindt plaats 

deze ochtend voorafgaand aan de beurs.

16:00 - 16:30 uur Van Meijel - Peter Winkeler

  Belang van digitalisering in het huidige tijdperk: hoe

  digitalisering de werkdag van morgen slimmer, leuker

  en efficiënter maakt

16:30 - 17:00 uur SGS - Hans de Jong

  Chroom-6 en andere gevaarlijke stoffen in gebouwen

17:00 - 17:30 uur Stichting Veilig en Milieukundig Slopen - Erik Hoven

  Circulair Slopen, gebeurt dat echt?

Donderdag 17 november 2022

Kunststof Recycling

Al vele jaren is er veel te doen rondom kunststof en recycling, maar er moet nog 

veel gebeuren. De verpakkingsindustrie blijft groeien, maar hoe kunnen recy-

clers deze groei blijven opvangen? Hoe kunnen we de kwaliteit van ingezameld 

kunststof verhogen en garanderen? Hoe zorgen we voor minder vervuiling? De 

gevolgen van de vervuiling voor het klimaat en onze leefomgeving zijn enorm. 

Reden te meer om de dilemma’s met elkaar bespreekbaar te maken en tijdens 

Vakbeurs Recycling gezamenlijk stappen te zetten richting een oplossing.

14:00 - 14:30 uur NRK - Erik de Ruiter

  Geen circulaire plastics zonder nieuwe grondstof uit plastic

  afval!

14:30 - 15:00 uur Wageningen Food & Biobased Research (WUR) - Ulphard

  Thoden van Velzen

  De recycling van kunststofverpakkingen, de enorme pres-

  tatie die geleverd is en de uitdagingen die voor ons staan.

15:00 - 15:30 uur Bollegraaf Recycling Solutions - Rob de Ruiter

  Kwaliteit is DE sleutelfactor voor het behalen van onze

  circulariteitsdoelstellingen

15:30 - 16:15 uur TNO - Pieter Imhof

  1) Plastics kwaliteitsmodel: welke invloed heeft het gebruik

  van recyclaten

  2) Microplastics, het is mogelijk een significante reductie

  in microplastics te krijgen

  3) Gebruik van een systemische benadering voor kwali-

  teitsafstemming tussen voeding en verwerking

16:30 - 17:00 uur Renewi - Kim Meulenbroeks

  Verbeteren kunststof recycling
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De wereld is mooi en dat willen we graag zo houden. Voor onszelf. Maar vooral voor 

de generaties na ons. Vanuit het besef dat we de wereld ‘te leen’ hebben willen wij 

verantwoordelijk omgaan met kostbare grondstoffen. Dat doen we door duurzaam 

te recyclen en goed rentmeester te zijn.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? 

Kijk op: jansengroup.com of bel: 078 - 652 26 33

Van Leeuwenhoekweg 21

3316 AV Dordrecht 

Nederland

T. +31(0)78 - 652 26 33

F. +31 (0)10 - 429 81 08

info@jansengroup.com 

Impact maken voor onze toekomst

Op 15, 16 en 17 november zijn wij aanwezig op het Vakbeurs Recycling

te Gorinchem. Wij zien je graag bij onze stand. Standnummer: B114

KOM LANGS BIJ 

ONZE STAND!

Werken aan de

wereld voor de 

volgende generaties



Wat kunt u verwachten tijdens  
Vakbeurs Recycling?

Zero Waste Event – Samen met u maken we 

het verschil!

Binnen drie jaar wil Vakbeurs Recycling uitgroeien 

tot een Zero Waste Event. Tijdens Recycling 2021 

hebben we hierin de eerste stappen gezet. Tijdens 

de beursdagen werd al het afval gescheiden ingeza-

meld met de inzamel-Qubics van Ecosmart Renewi. 

In 2022 wordt al het afval dat vrijkomt tijdens de 

op- en afbouwdagen van het evenement ook vol-

ledig gescheiden ingezameld. Waarbij het uiteinde-

lijke doel voor 2023 een volledig Zero Waste Event 

is. Karen Bakx, Project Engineer Ecosmart Renewi: 

“Ondanks de mogelijkheid om diverse stromen te 

scheiden aan de bron, werden er nog veel recycle-

bare stromen in het restafval aangetroffen. Gemak 

dient de mens, maar door net wat langer stil te 

staan bij het weggooien van het afval kunnen we 

het restafvalpercentage sterk doen dalen.”

november 2022 verzorgen de brancheverenigin-

gen BRBS Recycling, Envaqua en VERAS gedu-

rende de gehele vakbeurs de invulling van het 

Grondstoffenplein. Leden van de samenwerkende 

brancheverenigingen tonen hun gerecyclede grond-

stoffen en herbruikbare gebouwcomponenten op 

een gezamenlijke standruimte. Tijdens de Vakbeurs 

Recycling worden de bezoekers geïnformeerd over 

de circulaire mogelijkheden die hergebruik en recy-

cling kunnen bieden.

Start-up Paviljoen

Het start up paviljoen biedt ruimte voor starters die 

verbinding zoeken met de afvalprofessional. Een 

eerste stap in de wereld van de recyclingbranche. 

Ontdek hier wat de nieuwste aanwinsten te bieden 

hebben voor de branche. 
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Match & Meet Point

Om vraag en aanbod nog beter op elkaar te laten 

aansluiten organiseert Afvalgids het Match & Meet 

Point. Een tool die u in contact brengt met de juiste 

exposanten. Heeft uw bedrijf te maken met speci-

fieke afvalstromen en wilt u graag de verschillende 

mogelijkheden ontdekken rondom de verwerking 

hiervan? Via een touchscreen ontdekt u welke speci-

alistische exposanten u het beste kunnen informe-

ren. Tevens zorgt Afvalgids voor bijzonder vermaak, 

want onder de noemer ‘Afval, daar zit muziek in’ 

hoort u nummers waarin een knipoog naar afval 

wordt gemaakt. Benieuwd wat u kunt verwachten? 

Kom dan zeker even langs op het Netwerkpaviljoen.

Grondstoffenplein

In aanvulling op het organiseren van het 

Recyclingsymposium op woensdagochtend 16 

De RED van Kooi Camerabewaking geeft 
vooral rust
Een brand in een opslag kan zeer traumatisch zijn. Maar hoe voorkom je 

broei en brand in de opslag van huisvuil, papier of cacaodoppen? De Rising 

Early Detection (RED) van Kooi Camerabewaking biedt de oplossing. De 

mobiele cameramast heeft een thermometrische camera die 360 graden kan 

draaien en 150 meter ver toenemende temperaturen in vuilbulten detecteert. 

Dankzij slimme software wordt zo vroegtijdig brand en broei gesignaleerd. 

En dat 24/7! 

Restafvalverwerker AVR in Duiven gebruikt de RED 

al jaren in haar opslaghal. Warmte kan hier inwer-

ken in de bulten huisvuil met broei en zelfs brand 

tot gevolg. “De chauffeurs van Kooi zijn bijzonder 

netjes en installeren de camera’s bovendien ook 

zelf. Het is nu zo dat de RED constant de tempera-

tuur scant en ik kan in de RED-portal 24/7 mee-

kijken,” vertelt Manager Logistiek Monica Praat.

Bij toenemende temperaturen in de vuilbulten, ana-

lyseren de centralisten in het Kooi Alarm Center 

advertorial

meteen het binnenkomende RED-alarm. Is de haard 

gevonden dan wordt deze geblust met brandblus-

sers. De RED past daarmee uitstekend in het strenge 

veiligheidsbeleid van AVR. “Het risico van brand is 

niet te onderschatten. Er is al twee keer een hal 

afgebrand dus we weten wat er kan gebeuren. De 

schade die je dan hebt weegt niet op tegen het 

plezier van de camera. Het geeft daarmee rust in 

de organisatie. De RED waakt nu….”
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Recyclingsymposium 2022:  
‘Grip op grondstoffen’

Het Recyclingsymposium beleeft z’n tiende editie en behoort inmiddels tot de absolute hoogtepunten van 

Vakbeurs Recycling. Het symposium wordt gehouden op woensdag 16 september in de Evenementenhal Gorinchem.  

Aanmelden kan op www.recyclingsymposium.nl

H
et Recyclingsymposium is een initiatief 

van BRBS Recycling, ENVAQUA en 

VERAS. Het event wordt mede mogelijk 

gemaakt door mediapartners Recycling 

Magazine Benelux, Afvalgids, AfvalOnline en 

BEwerken. 

Wat kunt u verwachten?

De organisatie heeft een aansprekend en inte-

ressant programma in elkaar gezet rond het thema 

“Grip Op Grondstoffen - Zonder hergebruik en 

recycling geen circulaire economie”. Dagvoorzitter 

Marieke van der Werf introduceert in het eerste 

gedeelte van het symposium sprekers van de SER, 

het Ministerie van IenW en TU Delft. 

In het tweede gedeelte een paneldiscussie 

tussen slopers, bouwers en recyclers waarbij de 

relatie tussen hergebruik, recycling en de circulaire 

economie verder wordt uitgediept. De uitrei-

king van de Student Recycling Award is ook dit jaar 

vast onderdeel van het symposium. Jonge weten-

schappers krijgen de gelegenheid hun onderzoeken 

te delen en hun ideeën voor de toekomst te laten 

zien. Een jury kiest uit alle inzendingen drie fina-

listen en de winnaar van de award.

Het symposium wordt afgesloten met een lunch.

WIE O WIE PAKT STUDENT RECYCLING 

AWARD?

De Student Recycling Award is een prijs voor 

onderzoek van studenten van Hogescholen en 

Universiteiten, die recycling en circulariteit in 

Nederland een stap verder brengen. Een vakjury 

bestaande uit experts uit de recyclingindustrie 

beoordeelt de inzendingen.

De jury van de Student Recycling Award 2022 

bestaat uit:

Ron Leppers - Directeur SGS-Intron, Claartje 

Vorstman - Sr. adviseur Circulaire Economie 

– Rijkswaterstaat, Ernst Worrel - Professor 

"Energy, Resources & Technological Change" 

- Universiteit Utrecht, Martin van der Vliet - 

Zelfstandig adviseur - Secretaris Betonakkoord, 

Martijn Reintjes - Hoofdredacteur - Recycling 

Magazine Benelux, Peter Broere - Secretaris - 

BRBS Recycling, Otto Friebel - Directeur - BRBS 

Recycling.

De jury van de Student Recycling Award 2022 

heeft uit alle inzendingen drie finalisten 

aangewezen:

•  Leonie Goejer - Hogeschool van Amsterdam / 

StudioZAND : 100% porseleinrecycling op grote 

schaal.

•  Riemer de Boer - NHL Stenden / Sweco: De 

duurzame en circulaire Rottumerbrug in 

Heerenveen. 

•  Thomas Hobé - Universiteit Utrecht: Quality 

assurance systems in the Dutch recycling 

industry.

De uiteindelijke winnaar wordt tijdens het 

symposium bekendgemaakt.

Kosten:   100 euro ex btw per persoon (leden van 

de organiserende verenigingen gratis)

MIS HET NIET EN MELD JE NU AAN!

Deelname aan het symposium kost 100 euro, exclusief btw. Voor leden en donateurs van de organiserende 

verenigingen is de toegang gratis. Vooralsnog gelden er nog geen coronamaatregelen. Dit betekent dat het 

maximaal aantal inschrijvingen is vastgesteld op 300.

Aanmelden kan via www.recyclingsymposium.nl



PRESS TO WIN... 
AND BE SCARY!
The Lindemann EtaPress baler is absolutely unique with its technology concept and the user-friendly, intelligent 
human machine interface (HMI)! The EtaPress has achieved a processing speed that is unsurpassed on the market 
at maximum availability – also in 24/7 use. At the same time, it stands for enormously high process reliability and 
resilience – premium quality that seeks its equal on the market in vain. It effortlessly processes a wide range of scrap: 
from car body parts of various qualities, sheet metal and profile scrap to mixed scrap, cables, wires, cans, and more.

For more information give us a call: +49 (0)211 2105 0 or send us an e-mail: info@lindemann-metalrecycling.com

Come 
see us:

Vakbeurs Recycling 
15. – 17. November 2022

Gorinchem

Netherlands

lindemann-metalrecycling.com lindemann_metal_recycling lindemann-metal-recycling
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Wie wat waar



A101  Van Iersel Luchtman N.V.

A105 Recycling Magazine Benelux

A112 VE-TEC BV

A114 Kok Lexmond BV

A116 Lindemann Metal Recycling

A119 Wirtgen Nederland BV

A124 Sidalco BV

A126 De Jong & Lavino

A130 Addictive Media - Schroot!

B106 DLS - Drive Line Systems

B108 Nijhoff B.V.

B110 Demarec - Demolition and Recycling Equipment BV

B111 BHS-Sonthofen GmbH

B112 BPS Recycling en Bouwstofffen B.V.

B114 Jansen Recycling Group

B115 Stichting OPEN

B116 Loon- en Verhuurbedrijf Fuhler BV

B118 Van der Spek-Vianen BV

B124 Stichting NLVI (Nederlands Veiligheidsinstituut)

B129 Du-Con Trade BV

B131 Overdie Metals BV

C101 Engels Logistiek bv

C104 Van Werven

C105 Duim Elektrotechniek BV

C106 SULO NEDERLAND BV

C108 DBI Container Service BV

C111 Cookson Drijfhout BV

C112 Banzo Engineering BV

C114 De Rooij Milieutechniek BV

C115 Bollegraaf Recycling Solutions

C116 Bakker Magnetics B.V.

C120 Bronneberg BV

C121 Stichting Arbocatalogus Afvalbranche

C123 Geha-Laverman B.V.

C124 Machinefabriek Emmen BV

C125 SMO

C126 RvB Groep

C127 GM Recycling

C130 Ophof Recycling Equipment BV

D102 Freshfilter BV

D104 Aquaco BV

D105 Milgro Groep BV

D106 Reiling Glas Recycling Nederland B.V.

D110 H&G Entsorgungssysteme GmbH

D112 Europress Benelux NV

D114 CIRIS Software

D120 AMP Robotics

D121 PK Olie BV

D122 Airtechnic Solutions B.V.

D123 Stoop Projects

D124 Van Pelt Recycling BV

D130 Recuperma

OVERZICHT STANDHOUDERS

Standnr. StandhouderStandnr. Standhouder

12 www.recyclingmagazine.nl
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OVERZICHT STANDHOUDERS

E102 Bigbagstore.nl

E104 Lighthouse Europe B.V.

E105 ZenRobotics – A Terex Brand

E106 Craemer GmbH

E107 Afvalwatertechniek NB Milieu BV

E110 Bramidan Nederland B.V.

E111 EMREC GmbH

E112 Avermann Nederland B.V.

E114 Antea Group Nederland

E115 Boa Recycling Systems BV

E116 RKR Recycling

E117 Europress Umwelttechnik GmbH

E119 IFE Bulk Benelux

E120 Van Laecke Group NL

E122 Jager Meng- en Recyclingtechniek BV

E123 Matech BV

E124 Reukema Blocq en Maneschijn

E125 ATM Service BV

E129 Smart Equipment

F102 Kunststof Recycling Nederland BV

F103 Precia Molen Nederland

F104 SSI SCHÄFER BV

F107 OMS4Business B.V.

F109 Dolav Benelux B.V.

F111 Schoeller Allibert Belgium BVBA

F113 THM Recycling Solutions GmbH

F118 N.M. Heilig B.V.

F120 GOUDSMIT MAGNETIC SYSTEMS B.V.

F123 Smet Rental BV

F124 Pelleting Technology Netherlands BV

F131 Stoevelaar Machinery

G102 BeePro BV

G103 AMCS

G104d GreenRoutes

G105 Renewi / Ecosmart

G106  TEAM Core

G114 BLW Visser bv

G117 Q-Process BV

G118 van Herwijnen Machinery BV

G120 Paal GmbH

G122 Mal-Plast

G123 ŽDAS, a.s.

G124 Cela Machinerie B.V.

G126 Cash Support B.V.

G127 C. van der Pols & Zn. B.V.

G128 G.M. Damsteegt BV

H101 Brigade Electronics BV

H115 INmagnetics B.V.

H118 Hikvision Europe B.V.

H120 Van Raemdonck groenrecycling bv

H122 A.T.W.T. Europe BV

H123 Groeneveldt Grijpers BV

H124 Van ‘t Hof

H127 HEICO Benelux B.V.

H128 BMAIR International B.V.

H129 Trelleborg Wheel Systems Netherlands B.V.

H132 New West Gypsum Recycling

H134 Tuytel Groep BV

I101 TEN composting

I104 Schenk B.V.

I114 CAM attachments

I118 Kooi

I120 U Gaat Bouwen B.V.

I123 Mobotix AG

I124 Notenboom Techniek BV

I127 Demtech BV

I130 Pon Equipment B.V.

J110 Breston BV / ARS-Rental

J129 Gerlasco BV

Business Lounge Easyfairs - Team Vakbeurs Recycling

Grondstoffenplein BRBS Recycling, ENVAQUA, VERAS

Match & Meet Point Afvalgids BV

Standnr. Standhouder Standnr. Standhouder



15, 16 & 17 november 2022

Vakbeurs Recycling ‘22

Areas
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Business 

Lounge
Netwerk 

Paviljoen

Kennis 

Theater

Restaurant Horeca Parkeer

automaten

Ticket Garderobe Demoplein

Mindervaliden
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ToiletEntree
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www.vakbeursrecycling.nl
@Recycling_EH recyclingvakbeurs@RecyclingVakbeurs

INZAMELING & AFVALMANAGEMENT

SORTEREN & VERWERKEN

SLOOP & RECYCLING

DEMOPLEIN
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Match 
& Meet
Point

�����

������

Netwerk 
Paviljoen

Business
Lounge

Grondstoffenplein
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Deelnemers vakbeurs Recycling 2022
Op de volgende pagina’s vindt u de deelnemers aan de twaalfde editie van de Vakbeurs Recycling. Volgens de Algemene Verordening Ge-

gevensbescherming (AVG), die vorig jaar is ingegaan, mogen wij niet meer alle NAW-gegevens van de standhouders weergeven. Dus geen 

adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens zijn echter wel terug te vinden op de vermelde websites.

A
Airtechnic Solutions B.V. - D122
www.airtechnicsolutions.com

A.T.W.T. Europe BV - H122
www.atwteurope.nl

Addictive Media - Schroot! - A130
www.schrootkrant.nl

Afvalgids BV - Match & Meet Point
www.afvalgids.nl

Afvalwatertechniek NB Milieu BV - E107
www.afvalwatertechniek.nl

AMCS - G103 

www.amcsgroup.com/nl/

AMP Robotics -D120
www.amprobotics.com

Antea Group Nederland - E114
www.anteagroup.nl

Aquaco BV - D104
www.wmeurope.com

ATM Service BV - E125
atm-service.nl

Avermann Nederland B.V. - E112
www.avermann.nl

Dit overzicht is alfabetisch opgesteld, aan de hand van de naam van de deelnemer zoals die algemeen bekend staat. Dat betekent dat bedrijven met een 

voorvoegsel behorende bij de naam, zoals bijvoorbeeld Van Bemmel, staan gerangschikt onder de letter van het voorvoegsel. Van Bemmel vindt u derhalve 

onder de V. Bestaat de naam uit voorletters met een punt erin, dan geldt de punt als teken. A.S. Pol staat dus alfabetisch onder A en komt vóór Aa. Begint de 

bedrijfsnaam met bv of nv dan wordt een verwijzing geplaatst naar de naam zonder bv.

OVERZICHT DEELNEMERS
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OVERZICHT DEELNEMERS

B
Bakker Magnetics B.V. - C116
www.bakkermagnetics.com

Banzo Engineering BV - C112
www.banzo.nl

BeePro BV - G102
www.beepro-bv.com

BHS-Sonthofen GmbH - B111
www.bhs-sonthofen.com

Bigbagstore.nl - E102
www.bigbagstore.nl

BLW Visser bv - G114 
www.blwvisser.eu

BMAIR International B.V. - H128 
www.bmair.com

Boa Recycling Systems BV - E115 

www.boarecycling.com

Bollegraaf Recycling Solutions - C115 

www.bollegraaf.com

BPS Recycling en Bouwstofffen B.V. - B112 

www.janssen-group.com

Bramidan Nederland B.V.- E110 
www.bramidan.nl

Breston BV / ARS-Rental -J110 

www.breston.com

Brigade Electronics BV - H101 
www.brigade-electronics.com/nl

Bronneberg BV - C120 
www.bronneberg.nl
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C
C. van der Pols & Zn. B.V. - G127 

www.pols.nl

CAM attachments - I114 

www.camattachments.com

Cash Support B.V. - G126 

cashsupport.nl

Cela Machinerie B.V. - G124 

www.cela-machinerie.nl

CIRIS Software - D114 
www.ciris.nl

Cookson Drijfhout BV - C111 

shop.drijfhoutnl.com

Craemer GmbH - E106 
www.craemer.com

D
DBI Container Service BV - C108 
www.dbics.nl

De Jong & Lavino - A126 

www.jola.nl

De Rooij Milieutechniek BV - C114 

www.derooijbv.com

Demarec - Demolition and Recycling Equipment BV - B110 

www.demarec.com

Demtech BV - I127 
www.npkdemtech.nl

DLS - Drive Line Systems - B106 
www.dlsbv.nl

Dolav Benelux B.V. - F109 
www.dolav.nl

Du-Con Trade BV - B129 

ducontrade.nl

Duim Elektrotechniek BV - C105 

www.duimtechniek.nl

E
Easyfairs - Team Vakbeurs Recycling - Business Lounge 

www.recyclingvakbeurs.nl

EMREC GmbH - E111 
www.emrec.de

Engels Logistiek bv - C101 

www.engels.eu

Europress Benelux NV - D112 

europressgroup.com/nl/

Europress Umwelttechnik GmbH - E117 

www.europress-umwelttechnik.de

F
Freshfilter BV - D102 
www.freshfilter.nl

G
G.M. Damsteegt BV - G128 

www.gmdamsteegt.nl

Geha-Laverman B.V. - C123 

www.geha-laverman.com

Gerlasco BV - J129 

www.gerlasco.nl

GM Recycling - C127 
www.gmrecycling.be

GOUDSMIT MAGNETIC SYSTEMS B.V. - F120 

www.goudsmitmagnets.com

GreenRoutes - G104d 

www.greenroutes.nl

Groeneveldt Grijpers BV - H123 

www.ggbv.nl

BRBS Recycling, ENVAQUA, VERAS - Grondstoffenplein 

www.brbs.nl, envaqua.nl, www.sloopaannemers.nl/

OVERZICHT DEELNEMERS



                                De oplossing voor uw stof overlast.

 

                                     

Vraag om een demo bij u op het bedrijf.       

 +31-622935290 Info@beepro-bv.com   www.beepro-bv.com      
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H
H&G Entsorgungssysteme GmbH - D110 
www.hg-systems.com

HEICO Benelux B.V. - H127 

www.heico-group.com

Hikvision Europe B.V. - H118 

www.hikvision.com/nl/solutions/solutions-by-scenario/recycling/

I
IFE Bulk Benelux - E119 

www.ife-bulk.com

INmagnetics B.V. - H115
www.INmagnetics.com

J
Jager Meng- en Recyclingtechniek BV - E122 

www.jager-mrt.nl

Jansen Recycling Group - B114 

www.jansengroup.com

OVERZICHT DEELNEMERS

K
Kok Lexmond BV - A114 

www.koklexmond.nl

Kooi - I118 
www.247kooi.nl

Kunststof Recycling Nederland BV - F102 

www.krn.nl

L
Lighthouse Europe B.V.- E104 

www.lighthouse.eu.com

Lindemann Metal Recycling - A116 

www.lindemann-metalrecycling.com

Loon- en Verhuurbedrijf Fuhler BV - B116 

www.fuhler.com



Terreinuitbreiding 
of een nieuwe 
locatie?

Engineering & uitvoering

Vloeistofdicht

Onderhoudsarm

Marktleider realisatie 
recyclingterreinen

RvB Groep 

Nobelstraat 18 

3846 CG  Harderwijk

+ 31 (0)88 786 85 90

info@rvbgroep.nl

Meer weten? Kom langs op stand 

C126 tijdens de Vakbeurs Recycling!
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M

Machinefabriek Emmen BV - C124
www.machinefabriekemmen.com

Mal-Plast - G122
malplast.com

Matech BV - E123
www.matech.nl

Milgro Groep BV - D105 

Milgro.eu

Mobotix AG - I123 

www.mobotix.com

N

N.M. Heilig B.V. - F118 
www.heiligbv.com

New West Gypsum Recycling - H132 

nwgypsum.com

Nijhoff B.V. - B108 

www.nijhoffbv.nl

Notenboom Techniek BV - I124 
www.notenboomtechniek.nl

O

OMS4Business B.V. - F107
www.oms4business.com

Ophof Recycling Equipment BV - C130 

www.ophofrecycling.com

Overdie Metals BV - B131 

www.overdiemetals.nl

P

Paal GmbH - G120 

www.paalgroup.com

Pelleting Technology Netherlands BV - F124
www.ptn.nl

PK Olie BV - D121
www.pkolie.nl

Pon Equipment B.V. - I130
www.pon-cat.com

Precia Molen Nederland - F103
www.preciamolen.nl

OVERZICHT DEELNEMERS



Specialist in
broeidetectie

247kooi.nl | Camera Surveillance

Bezoek ons
op stand I.118
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Q
Q-Process BV - G117
www.q-process.nl

R
Recuperma - D130
www.recuperma.be

Recycling Magazine Benelux - A105
www.recyclingmagazine.nl

Reiling Glas Recycling Nederland B.V. - D106
www.reiling-bv.nl

Renewi / Ecosmart - G105
www.renewi.com

Reukema Blocq en Maneschijn - E124
www.reukema.com

RKR Recycling - E116
www.rkrrecycling.nl

RvB Groep - C126
www.rvbgroep.nl

S
Schenk B.V. - I104
www.schenkgroep.nl

Schoeller Allibert Belgium BVBA - F111
www.schoellerallibert.com

Sidalco BV - A124
www.sidalco.com

Smart Equipment - E129
www.smart-equipment.com

Smet Rental BV - F123
www.smetrental.com

SMO - C125
www.flexiever.be

SSI SCHÄFER BV - F104
www.ssi-schaefer.com/nl-nl

Stichting Arbocatalogus Afvalbranche - C121
www.arbocatalogus-afvalbranche.nl

Stichting NLVI (Nederlands Veiligheidsinstituut) - B124
www.nlvi.nl

Stichting Open - B115
www.stichting-open.org

Stoevelaar Machinery - F131
www.stoevelaar-machinery.nl

Stoop Projects - D123
www.stoopprojects.be

T
TEAM Core - G106
www.startupfactorycore.com

TEN composting - I101
www.TENcomposting.com

THM Recycling Solutions GmbH - F113
www.thm-rs.de

Trelleborg Wheel Systems Netherlands B.V. - H129
www.trelleborg.com/wheels

Tuytel Groep BV - H134
www.tuytel.nl

OVERZICHT DEELNEMERS
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OVERZICHT DEELNEMERS

U

U Gaat Bouwen B.V. - I120
www.sloop-werken.info

V

Van Herwijnen Machinery BV - G118
www.mvanherwijnen.nl

Van ’t Hof - H124
www.hoftechniek.nl

Van Iersel Luchtman N.V. – A101
https://vil.nl/

Van der Spek-Vianen BV - B118 
www.vanderspek.nl

Van Laecke Group NL - E120 
vanlaeckegroup.com

Van Pelt Recycling BV - D124
www.vanpeltrecycling.nl

Van Raemdonck groenrecycling bv - H120
www.groenrecycling.be

Van Werven - C104
www.vanwerven.nl

VE-TEC BV - A112 
www.ve-tec.nl

W

Wirtgen Nederland BV - A119
www.wirtgen.nl

Z

ŽDAS, a.s. -G123
www.zdas.com

ZenRobotics – A Terex Brand - E105
zenrobotics.com
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SAVE THE DATE

Vakbeurs Recycling -  21, 22 en 23 november 2023

Op de volgende editie deelnemen als exposant? Neem dan contact op!

Ravi Changoer

Ravi.changoer@easyfairs.com 

+31 (0)183 751 204

Ilse van der Ham

ilse.vanderham@easyfairs.com

+31 (0)183 680 692

www.recyclingvakbeurs.nl



UW PARTNER IN 
MAGNEET SYSTEMEN

K.W. Supply magneetsystemen is gevestigd in het Rotterdamse havengebied 

sinds 2000 en levert diensten aan zowel nationale als internationale klanten 

van deze locatie. Onze magneten en besturingssystemen worden al meer dan 

30 jaar met succes ingezet in landen als Noord-Amerika, Colombia, Puerto 

Rico, Venezuela, Thailand, Rusland, Turkije, Griekenland, Bulgarije, Finland, 

Duitsland, Denemarken, België, Engeland en vanzelfsprekend in Nederland.
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