Circulaire economie voor PS-schuim sloopafval met
HBCD per direct beschikbaar!
De inzameling van grondstoffen moet groeien
Voor een succesvolle transitie naar een circulaire economie voor HBCD-houdend PS-schuim sloopafval,
moet de inzameling van grondstoffen worden verbeterd. PolyStyreneLoop vraagt samen met alle leden
en supporters van haar coöperatie om steun van lokale, nationale en Europese overheden om de
huidige status quo te verbeteren.
Dit zijn de vijf gebieden die we als cruciaal beschouwen:
•

•

•
•
•

Bewustwording creëren van wettelijk toegestane verwerkingsroutes aan het einde van de
levensduur van HBCD-houdend PS-schuim sloopafval. Momenteel zijn er maar twee toegestane
routes voor deze afvalstroom: fysieke recycling via PolyStyreneLoop na verwijdering van de
vlamvertrager HBCD of verbranding.
Invoering van een verplichte pre-sloopaudit om de juiste behandelings- en verwerkingsroute te
garanderen voor geïdentificeerde afvalstromen, onder meer voor sloopafval van PS-schuim dat
waarschijnlijk HBCD bevat.
Geef bij de aanbesteding de voorkeur aan sloopbedrijven die een recyclingroute aanbieden in
plaats van verbranden.
Ondersteuning van regelgevende instanties bij het opzetten van grensoverschrijdende transport
van HBCD-houdend PS-schuim sloopafval binnen Europa.
Creëer economische prikkels voor de inzameling, voorbehandeling en recycling van HBCD
houdend PS-schuim sloopafval.

Polystyreenschuim (PS) is een veelgebruikt isolatiemateriaal in de bouwsector. In Europa wordt sinds de
jaren 60 geëxpandeerd en geëxtrudeerd polystyreen (EPS en XPS) toegepast. Om aan de
brandveiligheidseisen te voldoen is aan het PS-schuim een vlamvertrager toegevoegd. Vanaf de jaren 80
was HBCD (hexabromocyclododecaan) de meest gebruikte vlamvertrager. In 2013 werd HBCD
geclassificeerd als persistente organische verontreinigende stof (POP) (in Nederland vaker bekend als zeer
zorgwekkende stof – ZZS) onder het VN-Verdrag van Stockholm en de vervaldatum om HBCD in Europa te
mogen gebruiken was Augustus 2015.
De PolyStyreneLoop coöperatie telt momenteel meer dan 70 leden en supporters uit de hele waardeketen
van PS-schuim in Europa en werd opgericht in april 2017 met als doel een duurzame oplossing te
ontwikkelen en aan te bieden voor HBCD-houdend PSschuim sloopafval en om bij te dragen aan de circulaire
economie. PolyStyreneLoop bouwt momenteel een
demonstratiefabriek met een capaciteit van 3.000 ton
per jaar in Terneuzen, die in juni 2021 operationeel zal
zijn. De capaciteit van de fabriek kan worden uitgebreid
Afbeelding 1: Status van de bouw december 2020 (links),
tot 10.000 ton per jaar.
model van de fabriek van PolyStyreneLoop (rechts)
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Het reeds historisch opgeslagen en beschikbare HBCD-houdend PS-schuim sloopafval is aanzienlijk. In 2020
wordt naar verwachting in Europa al 33.000 ton PS-schuim sloopafval gegenereerd dat geschikt is voor
verwerking door PolyStyreneLoop. In 2050 zal dit stijgen tot bijna 100.000 ton (Conversio, 2020).
Naast PolyStyreneLoop is verbranding het enige alternatief voor HBCD-houdend PS-schuim sloopafval. Door
verbranding wordt het HBCD vernietigd en wordt de energetische waarde van het PS teruggewonnen. De
waardevolle PS grondstof is echter voor
altijd
verloren.
PolyStyreneLoop
daarentegen
produceert
PS-recyclaat
(Loop-PS) dat vervolgens wordt toegepast
om
hiervan
nieuwe
X-EPS/XPSisolatieproducten
te
maken.
De
levenscyclusanalyse (LCA) toont aan dat de
CO2-footprint van PolyStyreneLoop meer
dan gehalveerd is ten opzichte van
verbranding. Tegen 2050 kan het
PolyStyreneLoop concept het equivalent
Figuur 1: LCA waarin verbranding wordt vergeleken met PolyStyreneLoop
van bijna 6 miljoen ton CO2 besparen.
voor 1 ton EPS van External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS)
PolyStyreneLoop maakt gebruik van de CreaSolv®-technologie, een fysisch proces dat het mogelijk maakt
polystyreen te recyclen zonder het polymeer te veranderen door het polystyreen van het HBCD te scheiden.
Het HBCD wordt vervolgens behandeld in een Bromine Recovery Unit (BRU) die het mogelijk maakt
elementair broom terug te winnen en HBCD veilig te vernietigen. Het CreaSolv®-proces is een op
oplosmiddel gebaseerde zuivering (SBP: solvent based purification) en is toegevoegd als best beschikbare
technologie (BAT: best available technology) om HBCD-houdend PS-schuim te behandelen in lijn met de
technische richtlijnen voor het milieuhygiënisch beheer van afval met POP's, zolas voorgeschrven en
opgenomen in het VN-Verdrag van Bazel (UNEP, 2018).

Figuur 2: Illustratie van het CreaSolv®-proces en de Bromine Recovery Unit voor PS-schuim sloopafval dat HBCD bevat

Het Duitse Federale Milieuagentschap (UBA) definieert SBP als "materiaalrecycling" (zoals mechanische
recycling) met verwijzing naar het CreaSolv® Proces, omdat het gebaseerd is op fysische processen en de
polymeerketen behouden blijft (Umweltbundesamt, 2020). Het Nederlandse Afvalbeheerplan (LAP 3)
maakt onderscheid tussen verschillende soorten recycling, waarbij SBP onder categorie c1 valt in de
afvalhiërarchie doordat polystyreen wordt gerecycled tot hun oorspronkelijke materialen (Landelijk
Afvalbeheerplan 3, 2021).
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Het door PolyStyreneLoop geproduceerde Loop-PS-recyclaat wordt samen met het door de BRU
teruggewonnen elementaire broom gebruikt om nieuwe vlamvertragende PS-schuimisolatieplaten te
vervaardigen die in de bouwsector worden gebruikt.

PS-schuim sloopafval

Gecompacteerd PS-schuim

Loop-PS recyclaat

Isolatieplaat van recyclaat

Afbeelding 2: Illustratie van sloopafval via Loop-PS recyclate naar nieuwe isolatieplaat

De Europese fabrikanten van EPS (EUMEPS) hebben de EU beloofd om tegen 2025 40.000 ton EPS afkomstig
van sloop te recyclen (EUMEPS, 2018). Nu PolyStyreneLoop in Terneuzen is opgestart, kunnen er meer
fabrieken worden gebouwd om een brede geografische dekking te bieden voor al het HBCD-houdend PSschuim sloopafval dat in heel Europa wordt gegenereerd. Voor een succesvolle transitie naar een circulaire
economie voor HBCD-houdend PS-schuim sloopafval, moet de inzameling van grondstoffen worden
verbeterd.
PolyStyreneLoop vraagt daarom samen met alle leden en supporters van haar coöperatie de steun van
lokale, nationale en Europese overheden en autoriteiten om de huidige status quo te verbeteren. Hieronder
staan vijf gebieden die we als cruciaal beschouwen:
•

•

•
•
•

Bewustwording creëren van wettelijk toegestane verwerkingsroutes aan het einde van de
levensduur van HBCD-houdend PS-schuim sloopafval. Momenteel zijn er maar twee toegestane
routes voor deze afvalstroom: fysieke recycling via PolyStyreneLoop na verwijdering van de
vlamvertrager HBCD of verbranding.
Invoering van een verplichte pre-sloopaudit om de juiste behandelings- en verwerkingsroute te
garanderen voor geïdentificeerde afvalstromen, onder meer voor sloopafval van PS-schuim dat
waarschijnlijk HBCD bevat.
Geef bij de aanbesteding de voorkeur aan sloopbedrijven die een recyclingroute aanbieden in plaats
van verbranden.
Ondersteuning van regelgevende instanties bij het opzetten van grensoverschrijdende transport van
HBCD-houdend PS-schuim sloopafval binnen Europa.
Creëer economische prikkels voor de inzameling, voorbehandeling en recycling van HBCD houdend
PS-schuim sloopafval

We zouden graag de gelegenheid krijgen om ons standpunt tijdens een dialoog nader toe te lichten.
Hoogachtend,

______________________________
Jan Noordegraaf
Directeur PolyStyreneLoop

______________________________
Lein Tange
Directeur PolyStyreneLoop
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