De verantwoorde oplossing
voor gevaarlijke reststoffen

Immobiliseren
In een maatschappij waarin
duurzaamheid regel is, wil geen
enkel bedrijf afval storten. Maar
voor een aantal (gevaarlijke)
afvalstoffen bestaat nog geen
duurzame verwerkingsmethode.
Storten op een deponie is dan
onvermijdelijk. Dat kan niet
altijd zonder voorbewerking.
Van Gansewinkel Minerals
biedt ook in deze gevallen een
verantwoorde oplossing met
haar immobilisatie-technologie.
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Immobiliseren voorkomt milieuschade
Van Gansewinkel Minerals verwerkt
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Van Gansewinkel Minerals
Al meer dan 30 jaar is Van Gansewinkel
Minerals actief in het reinigen van
vervuilde grond en recyclen van minerale
reststromen tot secundaire grondstoffen.
Daarbij streven we naar optimaal
hergebruik. Zo maken we uit reststoffen
nieuwe grondstoffen voor de betonwarenindustrie, zoals granulaten, bindmiddelen
en vulstoffen onder de merknaam Forz®.
Daarmee zijn we koploper in Nederland.
Forz® wordt ook toegepast in
de wegenbouw.
Afvalstoffen waarvoor nog geen
duurzame verwerking bestaat, bewerken

KOUDE IMMOBILISATIE
Koude immobilisatie is een bewerking om de uitlogende verontreinigingen

we om vervolgens milieuverantwoord te

in de afvalstof te binden, door de chemische en fysische eigenschappen te

storten op eigen deponieën. Zo hebben

wijzigen. Deze bewerking is noodzakelijk om gevaarlijke, sterk uitlogende

we op elk (chemisch) afvalvraagstuk
een duurzaam antwoord. En zijn we

afvalstoffen op een deponie te kunnen storten.

leverancier van secundaire grondstoffen,
waarmee we een bijdrage leveren aan de
circulaire economie.
Meer informatie
Voor meer informatie, de
volledige productspecificaties en
Voor uiteenlopende reststoffen

Feiten & cijfers

Koude immobilisatie biedt ook uitkomst

• Deponie sinds 1988

bij andere sterk uitlogende (gevaarlijke)

• Gespecialiseerd in immobilisatie van

afvalstoffen. Denk hierbij aan:

sterk uitlogende gevaarlijke afvalstoffen

toepassingsmogelijkheden neemt
u contact op met Van Gansewinkel
Minerals, locatie Maasvlakte. Of kijk op
www.vangansewinkel-minerals.nl

sinds 1997 (enige in Nederland)
• Anorganische filterkoeken afkomstig van
ONO installaties
• Anorganische (proces)slibben met zware
metalen
• Metaalhoudende filterkoeken

• Oppervlakte deponie 22ha
• Capaciteit 4 miljoen m3
• Verwerking van uitsluitend nietherbruikbaar en onbrandbaar afval
• 60-65% Nederlands marktaandeel in
verwerking reststoffen uit omzetting
van huishoudelijk afval naar energie.
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