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De manier waarop we tegen (kunststof)

afval aankijken raakt in een stroomversnel-

ling onder invloed van het maatschappelijk 

debat. Met behulp van nieuwe technologi-

sche ontwikkelingen en inzamel initiatieven 

kunnen we afval beter, slimmer en efficiënter 

recyclen om zo bij te dragen aan duurzame 

innovatie.

Er hoeft geen olie meer gebruikt te worden 

om nieuw kunststof te produceren als we 

kunststofafval niet langer als een probleem 

zien maar als oplossing, als inspiratiebron 

en grondstof voor nieuwe producten. Daar 

geloven wij in. Sterker nog daar hebben wij 

onze missie van gemaakt.
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EEN WERELD 
ZONDER AFVAL

A WORLD WITHOUT WASTE

A
 

W
O

R
L

D
 

W
I

T
H

O
U

T
 

W
A

S
T

E
2

-
3

>>
>

+



NEW USE FOR
USED PLASTICS

WHAT WE DO

Kunststofafval was ooit een nieuw product dat zijn nut heeft 

bewezen maar nu niet meer bruikbaar, versleten of gewoon niet 

meer nodig is. Wij geven dit kunststofafval een volgend leven. 

Door het te recyclen ontstaat weer een waardevolle grondstof 

voor een volgend kunststofproduct dat opnieuw zijn nut kan 

bewijzen. Daarom: New use for used plastics !
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MAKE IT
MATTER!

A WIN-WIN SITUATION

Wat heeft kunststofafval met een vlinder te maken? 

Niets? Indirect toch wel! Door kunststofafval in te zame-

len, te recyclen en het recyclaat weer in te zetten als 

grondstof voor kunststof productie besparen we enorm 

veel CO2 ten opzichte van nieuwe productie uit olie. Dat is 

goed voor het milieu. Én omdat kunststofafval een waarde 

heeft wordt het minder gedumpt in de natuur. Win-Win. De 

metamorfose in deze vlinder geeft dat treffend weer.
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PLASTIC WASTE IS NOT THE PROBLEM, 

IT’S THE SOLUTION
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Kunststof vervult een belangrijke rol in onze 

maatschappij en in ons leven. Dat is duide-

lijk. En we doen er allemaal aan mee. Soms 

bewust, maar veel vaker onbewust. Privé en 

zakelijk. Kunststof als totaal product of als 

onderdeel van een ander product. Als verpak-

king of als eindproduct. En we blijven nieuw 

plastic vanaf de bron produceren.

 

Terwijl het ook anders kan. En wat ons betreft 

anders moet. Bij De Paauw zien we gebruikt 

kunststof als een bron voor nieuwe toepas-

singen en producten. Een inspiratiebron of 

een bron voor het ontwikkelen van duurzame 

grondstoffen. Wij willen als team de verbin-

dende schakel zijn in de keten en het verschil 

maken. Bij uiteenlopende recycle- & verduur-

zamingsvraagstukken, als (h)echt familie-

bedrijf met een ondernemend karakter, een 

wereldwijd netwerk, Twentse roots en een 

geweldig team van specialisten, samen met 

onze klanten en samenwerkingspartners

Kunststof vervult een belangrijke rol in onze 

maatschappij en in ons leven. Dat is duide-

lijk. En we doen er allemaal aan mee. Soms 

bewust, maar veel vaker onbewust. Privé en 

zakelijk. Kunststof als totaal product of als 

onderdeel van een ander product. Als verpak-

king of als eindproduct. En we blijven nieuw 

plastic vanaf de bron produceren.

 

Terwijl het ook anders kan. En wat ons betreft 

anders moet. Bij De Paauw zien we gebruikt 

kunststof als een bron voor nieuwe toepas-

singen en producten. Een inspiratiebron of 

een bron voor het ontwikkelen van duurzame 

grondstoffen. Wij willen als team de verbin-

dende schakel zijn in de keten en het verschil 

maken. Bij uiteenlopende recycle- & verduur-

zamingsvraagstukken, als (h)echt familie-

bedrijf met een ondernemend karakter, een 

wereldwijd netwerk, Twentse roots en een 

geweldig team van specialisten, samen met 

onze klanten en samenwerkingspartners

ONZE
AANPAK

OUR APPROACH
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PRODUCTS
01

Wat voor de één een afvalstroom is, is voor de ander een 

waardevolle grondstof. Door onze jarenlange ervaring 

hebben we enorm veel kennis van materialen, van aanbod 

van afvalstromen en van vraag naar grondstoffen in de 

kunststofindustrie. Kennis die we slim inzetten.
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Regranulaat

Regranulate 

Maalgoed 

Regrinds 

Kunststof reststromen 

Plastic rediual materials
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PROJECTS
02

Verfemmers van 100% recycled kunststofafval

Paint buckets from 100% recycled plastic waste

Krimphoezen

Shrink covers

Circulaire kratten

Circular crates

Wanneer nieuwe soorten kunststof afval aan ons 

worden aangeboden gaan we altijd op zoek naar 

de chemische eigenschappen, mogelijke toepas-

singen, technieken en markten. Bij die zoektocht 

wordt een uitgebreid projectteam van mede-

werkers ingezet, zoals een laborant, productie 

experts, inkopers en verkopers.

Kunnen we de aangeboden materiaalstroom 

succesvol recyclen in een grondstof die voor een 

potentiële klant waardevol is? Dat is de vraag. En 

op die vraag vinden wij altijd een antwoord!

Of een klant komt bij ons met een product dat 

ze nu nog van nieuwe grondstof produceren. De 

vraag is dan of wij een receptuur kunnen ontwik-

kelen die het mogelijk maakt dat product in toe-

komst van ons gerecycled materiaal te maken?

Ook dan gaan wij op zoek met het project team. 

De laborant ontwikkelt het recept met de produc-

tie expert op basis van de inputstromen die de 

inkoper kan vinden. In nauwe samenwerking met 

de klant wordt een uitgebreide testfase gehou-

den net zo lang tot het juiste recept is gevonden!
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Een gezonde nieuwsgierigheid gekoppeld 

aan de drang om kunststof producten beter, 

slimmer en duurzamer te maken is vaak het 

uitgangspunt van nieuwe ontwikkelingen. We 

hebben ons afgevraagd hoe we verder kunnen 

gaan dan alleen kunststofafval recyclen? 

Door de cirkel te sluiten.

Samen met onze leveranciers en klanten een 

partnership aangaan om de kunststof grond-

stof en afvalstromen met elkaar te stroomlij-

nen met als ultieme doel succesvolle produc-

ten waar geen nieuwe grondstoffen (en dus 

geen aardolie) meer voor verbruikt worden. 

Dan komt er serieuze CO2 besparing op gang.
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PARTNERSHIPS

03

Circulaire stofzuigers

Circular vacuum cleaners
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ONS LAB
OUR LAB

Dit alles kan niet zonder te investeren in innovatie en research 

& development. Een gezonde nieuwsgierigheid naar nieuwe 

mogelijkheden en technieken is onderdeel van ons DNA. Onze 

ervaren laboratorium medewerkers zijn net als chef koks in een 

sterrenrestaurant, continu bezig met het ontwikkelen van recep-

turen op basis van beschikbare ingrediënten. Deze ontwikkeling 

blijven we aanjagen en stimuleren.
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Jaarlijks vinden wij voor 60.000 ton kunst-

stofafval een duurzame nieuwe toepassing 

bij gecertificeerde recyclers wereldwijd. 

Zelf produceren wij jaarlijks 5.000 ton maal-

goed en 40.000 ton regranulaat. Met onze 

productie besparen we 50 miljoen kg CO2 

uitstoot per jaar! Elk jaar! 

Deze CO2 besparing is gelijk aan de jaarlijk-

se CO2 opname van 2,5 miljoen bomen. Een 

bos zo groot als 4.167 voetbalvelden.
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GEBRUIKT 
KUNSTSTOF
ALS BRON

USED PLASTIC AS A SOURCE

WE PRODUCE 

800.000 KG 

REGRANULATE FROM 

PLASTIC WASTE 

EVERY WEEK.
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SAVING C02 
EMISSION
ANUALLY
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Enthousiast? Meer weten of ons 

uitdagen met een recyclevraagstuk? 

Graag. Neem contact op.

Enthousiast? Meer weten of ons 

uitdagen met een recyclevraagstuk? 

Graag. Neem contact op.

Bezoekadres // Visiting adress

Jadestraat 15

7554 TZ Hengelo

The Netherlands

INFO@DPSR.COM // +31(0)88 33 722 00

DPSR.COM

Bezoek- en postadres // VIsiting and Mail adress

Lenteweg 40

7531 RB Enschede

The Netherlands

CONTACT
WHY NOT NOW?


