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In het kort

Een wereldleider 

in slim en duurzaam 

grondstoffen-

management. SUEZ 

helpt wereldwijd 

overheden en 

bedrijfsleven bij het 

optimaliseren van 

water management, 

afvalverwerking 

en recycling.

90.000

werknemers

wereldwijd 

450.000

industriële 

en zakelijke 

klanten

gedistribueerd 

drink water 

(wereldwijd) 

3,2  miljard m3 

geproduceerd

drink water 

(wereldwijd) 

5,3  miljard m3

gerecycled

afvalwater

(wereldwijd)

882 miljoen m3 

aantal mensen 

die de effecten 

ervaren van 

de afval 

dienstverlening

34 miljoen 

verwerkt afval

41 miljoen ton

verwerkt 

gevaarlijk afval

3 miljoen ton



SUEZ in Nederland

Check the facts op de https://www.suez.nl/nl-nl/over-

ons/suez-nederland/duurzaamheid

https://www.suez.nl/nl-nl/over-ons/suez-nederland/duurzaamheid


Onze wereld verandert



Onze wereld verandert

Wij willen dat iedereen inziet 

dat afval waardevol is, omdat 

we het steeds weer en weer 

kunnen gebruiken.
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van 
evolutie naar

revolutie



CIRCULAIR

CO-CREATIE

CONCREET

SUEZ helpt haar klanten bij het omdenken van een benadering 

als consumptiemaatschappij naar een benadering waar 

hergebruik en recycling centraal staan.

SUEZ is betrokken in het creëren van innovatieve oplossingen 

en het vervaardigen van duurzame producten, zodat we een zo 

optimaal mogelijk grondstoffenbeheer kunnen creëren. 

SUEZ ontwikkelt samenwerkingen en stimuleert de bijdrage van 

elke partner of nieuwe partij. En dat geldt voor elke partij. 

Samen zorgen we voor voldoende beschikbare grondstoffen in 

de toekomst.

Onze aanpak  in de grondstoffen revolutie



Wat kan er allemaal gescheiden 

worden?



Papier/karton wordt met water tot pulp 

gebracht en weer opgewaardeerd tot 

nieuw materiaal

Glas is nagenoeg oneindig en wordt 

steeds weer gebroken/gereinigd en 

gesmolten tot nieuw materiaal

Organisch materiaal wordt vergist en 

gebruikt als dierenvoeding, maar kan 

ook gebruikt worden als 

bodemsubstraat voor de landbouw

Wat gebeurt daar nu mee?



Restafval wordt verbrand, materiaal wat niet geschikt is 

voor de verbrandingsoven, wordt gestort;

Restproduct van verbranding wordt gebruikt als 

bodemmix voor bijvoorbeeld voetbalvelden;

Met deze verbranding wekken we energiee op voor

de huizen in Roosendaal en warmte voor de 

nabije kassen.

PBD – Plastic, Blik en Drankkartons. 

Materialen worden gescheiden per soort en in bulk 

aangeboden bij de verwerkers;

De verwerkers maken er granulaat van (van melkpakken 

maken ze papier/karton);

Granulaat wordt weer ingezet bij bijvoorbeeld de productie 

van bloempotten.

Wat gebeurt daar nu mee?
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Kunststofsorteerinstallatie

Rotterdam

https://youtu.be/EkpKyqXc_vg


• Inzameling PBD

• Overige stromen

• Toolkit afval scheiden

• SUEZ Connect

• Ecoo unit

Concrete mogelijkheden



Inzameling PBD 

• PET of PP bekers

• Bovengrondse PBD container (1602 x 1614 x 1668 mm)

• Zakken inzameling



Overige stromen

• Bedrijfsafval

• Papier/karton

• Swill

• Glas

• Koffiedik



• Flyers

• Tafelkaarten

• Posters

Toolkit afval scheiden 
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SUEZ Connect 



Ecoo unit 



samen
zorgen we voor 

verandering



GRONDSTOFFENREVOLUTIE. 

MET UW HULP

ONZE SLIMME OPLOSSINGEN

&

MEER RECYCLING NIEUWE SECUNDAIRE 

GRONDSTOF

SPAREN PRIMAIRE  

GRONDSTOFFEN 



Doet u
mee?


