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Black Bear, het Nederlandse bedrijf
dat sinds 2016 in Limburg autobanden
recyclet, wil uitbreiden. De bestaande
fabriek wordt verbeterd en het bedrijf
wil zijn vleugels uitslaan naar het bui-
tenland. Het uiteindelijke doel? Eerst
honderd, daarna duizend autobanden-
recyclefabrieken. In de hele wereld.

Het zal nog wel even duren voor-
dat die duizend fabrieken er staan.
Maar de financiering voor het begin
van die uitbreidingsplannen is rond.
Investeerders, waaronder ING en een
grote Thaise firma, stoppen elf mil-
joen euro in Black Bear.

Met dat geld kan het bedrijf zijn in-
stallatie in Nederweert een opknap-
beurt geven, verkopers aantrekken en
mensen binnenhalen die ervoor zor-
gen dat Black Bear elders banden kan
gaan recyclen. Volgend jaar moet er,
zegt directeur Martijn Lopes Cardozo,
in een buitenland, in Duitsland, de VS
of in Azië, een tweede fabriek komen.
Die moet drie keer zo veel banden
verwerken als de miljoen die er in Ne-
derweert per jaar doorheengaan.

Black Bear krijgt zijn banden van
Kargro, de grootste bandeninzame-
laar van de Benelux, en mede-eige-
naar van de fabriek. Kargro verwijdert
het staal uit de banden. Dat staal gaat
(deels) naar Hoogovens in IJmuiden.

Daarna ondergaan de banden een
behandeling: het rubber valt dan uit-
een in olie en gas, die worden gebruikt
voor de energie en de warmte die de

fabriek nodig heeft. En er blijft carbon
black (vrij vertaald: roet, gasroet of
rookzwart) over.

Het is een onbekend product dat
zit in autobanden, handvatten, trans-
portbanden, tuinslangen, inkt, poe-
derverf en in vrijwel alle producten
die zwart van kleur zijn. Een product
dat normaliter van aardolie wordt ge-
maakt, in een productieproces dat
niet bijster milieuvriendelijk is. Een

product dat dankzij het proces van
Black Bear is terug te winnen uit oude
banden – en dan opnieuw bruikbaar
is. Dat weer kan worden verkocht aan
producenten van banden, handvat-
ten, poederverf, enzovoorts. Noem
het een voorbeeld van een kringloop-
economie.

Makkelijk was de start van Black
Bear niet, erkent Lopes Cardozo. De
fabriek leverde snel een uitstekende
kwaliteit carbon black. Maar grote
 delen van de fabriek raakten tijdens
de productie verstopt en het kostte
twee weken om de zaak schoon te
krijgen. Een eerste opknapbeurt bleek
noodzakelijk, evenals extra geld van
de oorspronkelijke investeerders,
waaronder Rabobank, die tien mil-

joen euro in de fabriek hadden ge-
stopt. Na een half jaar werd de instal-
latie weer opgestart. “Sinds het najaar
van 2017 draaien we zonder grote pro-
blemen, al kan er nog wat verbeterd
worden”, zegt Lopes Cardozo. Hij ver-
wacht dat de fabriek volgend jaar
winstgevend draait. Best snel voor
een nieuwe techniek, vindt hij. “Wij
hebben aangetoond dat we carbon
black op industriële schaal kunnen
maken.”

Belangstelling voor zijn product is
er. Black Bear levert zijn roet aan der-
tig klanten, waaronder AkzoNobel dat
het verwerkt in zijn poederverven.
Bandenfabrikanten hebben interesse
getoond en die is er ook van buiten-
landse bandeninzamelaars. “Zo’n
twintig zijn er bij ons komen kijken.”
Contacten waren er ook met een fa-
brikant van vrachtwagenbanden.
“Die wilde ons carbon black voor een
klein deel van zijn banden gebruiken.
Maar om aan die vraag te voldoen,
zouden we zeven fabrieken als Neder-
weert moeten hebben.”

Het verzoek van de fabrikant gaf
wel aan dat er in principe een enorme
markt voor Black Bear openligt. In
Nederland rijden ruim 8 miljoen per-
sonenwagens en ruim 2 miljoen be-
drijfswagens rond. Een autoband gaat
zo’n drie jaar mee. Aanbod genoeg
dus. Tot nu toe worden de meeste ou-
de banden verwerkt tot granulaat dat
wordt gebruikt in kunstgrasvelden en
matten voor speelplaatsen.

In veel buitenlanden verdwijnen
banden nog op de storthoop of in een

verbrandingsoven. Of ze worden
geëxporteerd naar India en Pakistan
waar ze alsnog worden verbrand. Lo-
pes Cardozo: “Aan dat soort praktij-
ken komt een einde. Kijk naar China,
dat onlangs de import van oud plastic
heeft verboden.” En de vraag? De
markt voor carbon black is goed voor
14 miljard euro. Het roet van Black
Bear kost net zo veel als het roet uit
aardolie. Lopes Cardozo schat dat er
wereldwijd jaarlijks ruim een miljard
oude banden te verwerken zijn.

Het is nog zoeken naar partners en
financiers voor de tweede fabriek die
zo’n 25 miljoen euro moet kosten.
“Zo’n fabriek kan in een half jaar wor-
den gebouwd.” Over tien jaar hoopt
Lopes Cardozo honderd fabrieken te
hebben. “Op alle continenten.” Hij
heeft al uitgerekend hoeveel CO2-uit-
stoot dat scheelt: het staat gelijk aan
de CO2-opname van 100 miljoen
 bomen. En daarna moet het verder:
naar duizend fabrieken.

Black Bear wil autobanden 
recyclen in de hele wereld

Wereldwijd zijn jaarlijks ruim
een miljard oude banden te
verwerken. Foto Coulourbox

ROET In plaats van dumpen, verbranden of vermalen, hergebruikt 
een Nederlands bedrijf oude autobanden. Er is een markt voor het
restproduct carbon black, maar er zijn nog geen fabrieken.
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Hoekstra opnieuw
fel over zaak-ING

4,1 miljard
passagiers in 2017

Luchtvaartmaatschappijen
verwelkomden vorig jaar
 wereldwijd een recordaantal
van 4,1 miljard passagiers aan
boord van hun vliegtuigen.
Dat betekende op jaarbasis een
stijging van 7,3 procent, meldt
brancheorganisatie IATA. 
De sector profiteerde van het
aanhoudende herstel van de
wereldeconomie. Verder zorg-
den ook goedkopere tickets
 ervoor dat meer mensen een
vlucht boekten, terwijl niet
eerder zo veel steden, ruim
20.000, via reguliere vluchten
werden aangedaan. Dit bete-
kent dat een vliegtuig met
minstens negentien zitplaat-
sen gemiddeld één keer per
week op een betreffende
plaats vliegt. Volgens IATA
stapt de gemiddelde burger
eens in de 22 maanden in een
vliegtuig. In 2000 lag dit
 gemiddelde nog op eens in de
43 maanden. ANP

Minister Wopke Hoekstra van
financiën heeft zich opnieuw
in forse bewoordingen uitgela-
ten over het feit dat ING jaren-
lang wetgeving tegen witwas-
sen heeft genegeerd. Hij sprak
gisteren met president-
 commissaris Hans Wijers over
dit ‘zeer ernstige dossier’.
“Het is zeer ernstig dat kenne-
lijk de commercie zo duidelijk
heeft gewonnen van de regel-
geving, zo zeer dat er ook
strafbare feiten zijn erkend”,
aldus de bewindsman. Hij wil
van Wijers uitleg en horen
welke maatregelen de bank
van plan is te nemen, en niet
van topman Ralph Hamers,
omdat de president-commissa-
ris ‘eindverantwoordelijk is’.
Hoekstra sprak woensdag
 ‘uitvoerig’ met president Klaas
Knot en toezichtdirecteur
Frank Elderson van De Neder-
landsche Bank over de ING-
zaak. ANP

Weer flinke stijging 
van de prijzen

Nederlandse consumenten be-
taalden in augustus 2,3 pro-
cent meer voor goederen en
diensten dan een jaar eerder.
Dat is de grootste stijging in
bijna vijf jaar, meldt het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek
(CBS). In juli gingen de prijzen
op jaarbasis nog met 2,1 pro-
cent omhoog. De consumen-
tenprijsindex is een belangrij-
ke indicator van inflatie, maar
is niet hetzelfde. De index
geeft de prijsontwikkeling
weer van een pakket goederen
en diensten, zoals dagelijkse
boodschappen, kleding, benzi-
ne, huur en verzekeringspre-
mies. Inflatie is breder, want
bijvoorbeeld ook industriële
producten, aandelen en grond-
stoffen veranderen dan van
prijs. De stijging is vooral toe
te schrijven aan hogere prijzen
van kleding en voedingsmid-
delen. ANP 
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In Nederland rijden

10
miljoen auto’s op rubberbanden

De markt voor carbon black is
volgens Black Bear goed voor

14
miljard euro


