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BlackBear,eenbedrijfdatoudeau-
tobanden een tweede leven geeft,
heeft€11mlnopgehaaldomdeon-
derneminguit tebreidenenmeer
samenwerkingen in het buiten-
landaan te gaan.
Black Bear produceert de zeer

vervuilende grondstof ‘carbon
black’ op duurzame wijze. Het
zwarte poeder zorgt ervoor dat
banden niet te warm worden en
destructuur vanhet rubber verbe-
tert,maar het wordt ook gebruikt
voor coatings, pigmenten en inkt.
Waarbij traditioneleproductieme-
thoden2,5kiloolieverbrandwordt
voor1kilovanhetzwartepoeder, is
dat proces bij Black Bear klimaat-
neutraal. De onderneming heeft
zo’n dertig betalende klanten en
levertzijnpigmentondermeeraan
AkzoNobel voor de ontwikkeling
vanpoedercoatings.
De markt van carbon black is

€14mrd groot en groeit jaarlijks
zo’n5%.Hetnubeschikbaargestel-
de groeigeld is bestemd voor ver-
fijnen van de techniek en het op-
tuigen van een verkoopteam en
personeel voor de technische on-
dersteuning vanbouwprojecten.
De investering wordt gedaan

door een consortiumvan vier par-
tijen,waaronderhetINGSustaina-
bilityFunddatzichrichtopgroene
investeringen. De bank stelt ‘ette-
lijke miljoenen’ beschikbaar uit
zijn fonds, dat een omvang heeft
van in totaal €100mln. ‘We inves-
teren in Black Bear omdat we ge-
loven dat het bedrijf écht impact
gaat maken op verduurzaming’,
aldusMarkWeustink, hoofd ING
Sustainable Investments. Andere
investeerderszijnSCG,eenbeurs-
genoteerd conglomeraat uit Thai-
landendeuitNederlandafkomsti-

gedurfinvesteerdersSocial Impact
Ventures en5square.

Het productieproces zorgt voor
eenenormebesparingindevervui-
lende industrie van carbon black.
‘Per kilo grondstof besparenwe 5
kiloCO2 tenopzichtevande tradi-
tionele productiemethode’, aldus
BlackBear-oprichterMartijnLopes
Cardozo.Ookhetstaaluitdeauto-
bandenwordt gerecycled.
In 2016 opende de onderne-

ming zijn eerste productiefacili-
teitmet steun van Rabobank, het
Limburgs Energie Fonds, de regi-
onaleontwikkelingsmaatschappij
LiofenKargo,degrootstebanden-
inzamelaarvandeBenelux. ‘Diesa-
menwerkingmet grote recyclebe-
drijvenalsKargoisessentieelvoor
ons businessmodel’, zegt Lopes
Cardozo in een toelichting.

Hij zegt contact te hebbenmet
zo’ntwintigbandeninzamelbedrij-
vendiemethetsysteemwillenwer-
ken.Het gaat om forse investerin-
gen.DeproeffabriekinNederweert
kostte€10mlnenkanjaarlijkséén
miljoenbanden verwerken.
Normaal gesproken gaan deze

banden vooral de verbrandings-
oven in of worden gedumpt. Een
klein deel wordt gebruikt voor de
isolatievanhuizen,verwerkt totau-
tomatten of als dekking opkunst-
grasvelden.Maardietoepassingen
zijn omstredenwegensmogelijk
schadelijke stoffen in het rubber.
In veel landen is het storten van
oudebandeninmiddelsverboden
en in demeeste Europese landen
staatookhetverbrandenvanoude
banden ter discussie.

Begin volgend jaar verwacht de
ondernemer zijn volgende inza-
melingspartner, en daarmee zijn
eerste stap over de grens, aan te
kunnen kondigen. Bouwkosten:
€25 mln. ‘Er gaat heel wat water
doordeRijnvoordatdeeerstepaal
degrond ingaat.’Metnamehetfi-
nanciering-envergunningentraject
is ingewikkeld, vertelt hij. In ieder
landgaathetomeenexclusievesa-
menwerking. ‘Erzijnmondiaalge-
noegbandenomachthonderdvan
dit soort installaties te bouwen.’

Zaterdagverschijnt inFDMorgen
oppagina8en9eengrootportret
van5square,eenvandeinves-
teerdersachterBlackBear: ‘Een
bedrijfmoetbinnenvijf jaarde
marktwillendomineren’.
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