
Koning opent Bio-LNG-installatie
Koning Willem-Alexander opende 14 oktober de Bio-LNG-
installatie op het Renewi-terrein in Amsterdam Westpoort.
Renewi, Shell en Nordsol hebben samen gezorgd voor een
alternatieve oplossing voor diesel. Bio-LNG is namelijk
gemaakt van organisch afval en kan nu gebruikt worden
voor zwaar wegtransport en op termijn voor zeevaart.

Volg Renewi online   

Container huren MyRenewi Advies op maat

Benieuwd naar de innovatie projecten van Renewi? 
Neem deel aan Mission 75!

15 november bent u van harte welkom om online deel te nemen aan de 1.5 uur durende live-
uitzending van Mission75: onze missie om in 2025 75% van al ons afval te recyclen tot
nieuwe grondsto�en, tegen de hoogst mogelijke kwaliteit.

Deze middag staan we uitgebreid stil bij de diverse innovaties waar momenteel aan gewerkt
wordt bij Renewi, zodat ook uw afval beter gerecycled kan worden.
 
Onderwerpen die onder andere aan bod komen:

Hoe we uit organisch afval bioplastics maken

Hoe we van restafval cementloos beton maken

Hoe we plastics circulair gaan maken

Hoe we nog minder bedrijfsafval gaan verbranden en storten

Hoe we met automatische identificatie afval herkennen

> Aanmelden voor live-uitzending

 

Draag ook een steentje bij, recycle steenwol!

Eén van de grootste stoorsto�en in bouw- en sloopafval is isolatiemateriaal zoals steenwol.
Terwijl steenwol, als apart ingezamelde afvalstroom, volledig recyclebaar is.

Samen met ROCKWOOL hee� Renewi daarom de recyclingservice Rockcycle® ontwikkeld.
Hiermee krijgen steenwolresten een 2e leven. We zorgen er op deze manier samen voor dat
zoveel mogelijk ʻoudeʼ steenwol gerecycled wordt tot nieuwe steenwol.

Rockcycle biedt belangrijke voordelen:

De kosten voor de verwerking van isolatiemateriaal zijn enorm prijzig. De
verwerkingskosten voor recycling via Rockcycle zijn veel aantrekkelijker
Door steenwol te recyclen is het gemakkelijker om onder de toegestane 5%
isolatiemateriaal in bouw- en sloopafval te blijven.

Hee� u steenwolresten en wilt u meer weten over deze oplossing?
Ga naar www.renewi.com/steenwol en draag zo uw steentje bij!

https://click.mail.renewi.com/?qs=961dcf904794d001056999b0108788444a5b44de6ff6bfee993b868617fbdd5ea2cae76dfc32ceefe0d8496871f16617e5f106d6ebbf5e7b0f83dca21d7ad98e
https://click.mail.renewi.com/?qs=961dcf904794d0011d8609ebea8a5303581e26c1f30569889e35f37141ceec79de6f365913abb332d61147532ef94bb087e49e17366b3e4c
https://click.mail.renewi.com/?qs=961dcf904794d00148c74804aaf17fc3ab8b9de08e655bc4f545f44d2baf5da37f76eab4446be25903ecd56a9a0cbeee76f467a466a93759
https://click.mail.renewi.com/?qs=961dcf904794d001ade12613d99c7c00cb26b8d01bf25bb346496d334f25ba6dc14ada390b79a2583ac78af9289b2e3c8f0519a758bfa37a
https://click.mail.renewi.com/?qs=961dcf904794d001114c89500b3ee01eb7717897a9ea7f3de771037c2f4533ead8fe86e0a4d96e73eab29ec26cb3c1ddc6f9bd0cac107456
https://click.mail.renewi.com/?qs=961dcf904794d001f3a2cb015c121ca3d5ae0517332493ad5e91d2a245a5f601ba002fb786a1f5b95a40c2a6bdeff0ee4516c0959af73a27
https://click.mail.renewi.com/?qs=961dcf904794d0014a798440d99c6abce3edb28f2f869a9c0e38317c3ad54fb51ca1c52bc9b2e8aec8f5b28b6b2a1beea44d813c045f75b0
https://click.mail.renewi.com/?qs=961dcf904794d0015c385f65f74fec0995e1d4e18413bd24952577958383c3ce3d6b114723c948941bc54c569ce3797dcdb392712d3b0925
https://click.mail.renewi.com/?qs=961dcf904794d0015b1f89176afa1556b4db98acc9790648f677320e99f15bdc31c4c24a13670e3dbb56fe747977b74d96096434af5ab4218ebc2829323e25b2
https://click.mail.renewi.com/?qs=961dcf904794d00167e8e9e0c152b7bcc829affc676946416d19dff9277d7c2e7b5b3424a9db487137c0ca6526c76489652d89cf9ed5244b5dd8259b44ae9c79
https://click.mail.renewi.com/?qs=961dcf904794d001b3bb48ebbddf1cc1e02a71d04acbe09747865544a3c209df3a6f2b65d048bd5995a83a61960da63d5305314276d6e86f0017afe349a4d8b2


Meer lezen? Bekijk het hele artikel via onderstaande
button.
 

> Lees hier het hele artikel

Duurzaam opruimen? Renewi helpt!
Overweegt u een najaarsopruiming? Dan helpen wij u
graag, zodat u uw voornemen dit jaar echt uitvoert. Huur
bij Renewi een afzetcontainer en plaats daarin uw
versleten tafel, bank of kast. Renewi haalt uw volle
container op en verwerkt al uw afval zo duurzaam
mogelijk.
 

> Bekijk hier de containers!

Investeren in de Circulaire Economie
De Circulaire Economie vraagt om innovaties. En
innovaties vragen om investeringen. Daarom organiseerde
Renewi op 12 oktober de eerste Capital Markets Day, met
aandacht voor: Organics, Plastics, bouwmaterialen, afval
sorteren, het innovatieproces én de financiele impact. 
 

> Bekijk hier de hele video

Samen op weg naar Zero Waste bij PXL
Hogeschool PXL nam als eerste Vlaamse
onderwijsinstelling de SDG's op in haar beleidsplan.
Renewi's EcoSmart helpt Zero Waste-ambities te
realiseren met behulp van advies, opleiding en
inzamelmiddelen. Ook bewustwording creëren bij alle
betrokkenen is hierbij van belang. Meer weten?
 

> Ga naar EcoSmart

 

Wat vindt u van deze mail?
 

Klik op één van de emoticons en laat ons weten wat u
van de inhoud van deze mail vindt.

Vakbeurs Recycling 16 - 18 november 2021
Renewi Inhouse Services is aanwezig op deze vakbeurs in Gorinchem van 16 tot en met 18
november 2021. Niet alleen kunt u hier onze stand bezoeken, maar op dinsdag en woensdag
nemen onze experts u tijdens presentaties mee in de wereld van afvalmanagement,
innovaties en de Circulaire Economie.

Zien we u ook op de Vakbeurs Recycling 16-18 november?
Meer informatie rondom Vakbeurs Recycling vindt u op www.recyclingvakbeurs.nl.
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