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Knol Recycling gaat met

Restcycle vrijwel al
het afval geschikt maken
voor hergebruik.
Knol Recycling gaat met Restcycle vrijwel al

personeelsleden dan moeten meewerken en

het afval geschikt maken voor hergebruik.

juist daar gaat het nog wel eens mis. Bij Knol

“Iedere ondernemer is bezig met het milieu!”

Recycling hebben we dat herkend. Daarom

Het is een heldere uitspraak van Rob Kuijer van

gaan we de ondernemers ontzorgen door het

Knol Recycling in Hengelo. Hij kan het weten,

scheiden van afval uit handen te nemen. Zij

want ‘bij Knol’ wordt al decennia lang het oud

kunnen dus gewoon alles in die ene container

papier opgehaald, verzameld en gerecycled.

blijven doen, maar wij scheiden het voor hun.

“De ondernemers die ik spreek, vertellen

Zo kunnen zij toch aan hun klanten doorgeven

me dat het maatschappelijk verantwoord

dat ze een MVO-onderneming zijn.”

ondernemen een issue is in hun bedrijf, maar
ook dat het nog lastig is daar op een goede

Restcycle

manier stappen in te zetten. Wij gaan ze

De term Restcycle voor dit concept is even

daarom helpen met ons nieuwe concept

helder als logisch. Kuijer bedacht het zelf

Restcycle. Daarmee garanderen wij onze

en gaat er dus de boer mee op. “Het is de

klanten dat wij voor hen al het afval scheiden

bedoeling dat we uiteindelijk minder dan vijf

en voor recycling geschikt maken.”

procent restafval overhouden. Vrijwel alles is

Restcycle dus. Dit innovatieve concept wordt

namelijk opnieuw te gebruiken, zolang we er

door Knol Recycling over het hele werkgebied

maar voor zorgen dat het op de juiste manier

in Overijssel en Gelderland uitgerold. In dit

wordt aangeleverd bij de verwerker of produ-

concept krijgt de ondernemer een container

cent. Alleen dan kunnen we papier van papier

waarin hij al het droge bedrijfsafval kwijt kan.

maken, en van plastic weer kleerhangers.

“Of het nu hout, kunststof, papier, piepschuim

Uiteindelijk zijn wij daar allemaal bij gebaat.

of wat dan ook is, het mag allemaal in de-

Want een beter milieu begint bij jezelf….

zelfde bak,” aldus Kuijer. “Wij halen het op en
zorgen ervoor dat het gescheiden wordt. Dat
doen we bij de ultramoderne installatie van

Knol Recycling

Langezaal in Haaksbergen. Daardoor kunnen
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we garanderen dat 95% van het droge

7554 TL Hengelo

restafval dat we ophalen, voor hergebruik

074-2914024

geschikt is.”

info@knolrecycling.nl
www.knolrecycling.nl

Circulaire economie
De circulaire economie, waarin de grondstoffen van alle producten die gemaakt worden,
opnieuw kunnen worden gebruikt, krijgt meer
en meer aandacht. Kuijer: “Ondernemers
willen ook hun steentje bijdragen aan een
beter milieu en een schonere wereld en
Rob Kuijer
Commercieel
Directeur
Knol Recycling

zijn op zoek naar mogelijkheden. Probleem
daarbij is echter maar al te vaak dat alle
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