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Begin dit jaar kreeg de redactie naar aanleiding van een aantal kritische artikelen over recycling een uitnodiging van het Deense bedrijf Re-Match.  

Wij werden uitgenodigd voor de feestelijke opening van een spiksplinternieuwe fabriek die kunstgras verwerkt tot kant-en-klare producten.

Auteur: Hein van Iersel

Re-Match staat klaar om  
de wereld te veroveren
Indrukwekkende faciliteit in het Deense Herning verwerkt jaarlijks 
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De opening paste ons qua planning niet, maar 
begin september brachten wij dan toch een 
bezoek aan de nieuwe fabriek, die onder dak 
ruim 20.000 vierkante meter groot is. Het grootste 
deel van de faciliteit wordt niet ingenomen door 
machines en fabricage, maar door de opslag van 
de aangeleverde en nog niet verwerkte matten 
en het verwerkte product. Beide worden droog en 
onder dak opgeslagen. Net als in Nederland is de 
periode waarin nieuwe velden worden aangelegd 
relatief kort. En gezien het koudere klimaat is dit 
in Denemarken misschien nog wel korter dan in 
Nederland. In die maximaal drie tot vier maanden 
moeten voldoende velden worden verzameld om 
de fabriek het hele jaar te laten draaien. 

De fabriek begon eind 2015 met een verwerkings-
productie van ongeveer twee ton per uur. Dat lijkt 
veel, maar is volgens director business development 
Dennis Andersen veel te weinig om zwarte cijfers 
te draaien. Pas wanneer er zes ton of meer per uur 
wordt verwerkt, zou je aan de goede kant van de 
streep uitkomen. Die zes ton worden inmiddels 
gehaald, aldus Andersen, maar volgens ceo Andy 
Vels Jensen betekent dat niet dat 2016 al met  
positieve cijfers zal worden afgesloten.  
De aanloopverliezen zijn stevig en ook in 
Denemarken en de rest van Scandinavië is de 
markt klaarblijkelijk weerbarstig. Andy Vels Jensen, 
met een brede smile: ‘We zouden eigenlijk wat 
meer geld moeten verliezen. Hoe sneller we geld 
verliezen, hoe sneller we door de dip heen zijn.’

Director business development Dennis Andersen 
is dus niet de ceo van het Deense bedrijf, maar 
wel de initiator en samen met zijn familie meer-
derheidsaandeelhouder van de onderneming. 
Andersen werkte eerder als vicepresident bij  
’s werelds grootste recyclingbedrijf van auto-
banden: Genan. Daar leerde hij de kunstgrasmarkt 
kennen en merkte hij al gauw dat er op veel  
plaatsen in de wereld geen goede faciliteiten 

bestaan om kunstgrasvelden te verwerken.  
Het beroemde gat in de markt, dus. Andersen is 
opvallend goed geïnformeerd over de markt in 
Nederland. Hij is desgevraagd van mening dat 
Nederland op alle fronten heilig afsteekt bij bij-
voorbeeld Engeland. Daar worden matten heel 
simpel gedumpt bij een boer. In Engeland wordt 
overigens ook hard nagedacht over een  
verantwoorde manier van recycling, maar daar zet 
de Engelse voetbalbond de eerste stap. Een vijftal 
kunstgrasfabrikanten (Fieldturf, SIS, Limonta, Lano 
en Tiger Turf ) die meedoen aan een tender om met 
subsidies van de bond velden aan te leggen, heeft 
onder druk van diezelfde bond een tender  
uitgeschreven om velden te recyclen. Het idee 
daarbij is dat er een level playing field ontstaat 
op het gebied van recycling. Iedere fabrikant 
betaalt dus exact hetzelfde voor de verwijdering 
van zijn velden. Andersen heeft de Engelse tender 
overigens officieel nog niet gewonnen, maar gaat 
daar duidelijk wel van uit. Dat betekent dat ook in 
Engeland op termijn een faciliteit gebouwd moet 
worden.

Eind 2012 gaf Andersen zijn baan bij Genan op. 
Begin 2013 begon hij met de ontwikkeling van  
de machines die nodig waren om kunstgras- 
matten te verwerken tot hoogwaardige en bruik-
bare producten. In eerste instantie gebeurde dat 
bij de leveranciers van deze machines. Nadat het 
pand van Re-Match in Herning was geopend, ging 
die machineontwikkeling verder. 

Zes ton 
Andersen nodigde uw redacteur uit om zijn fabriek 
te komen bekijken met de woorden: ‘Dan kun je 
het met eigen ogen bekijken.’ Het probleem is 

alleen dat je bijna afgestudeerd moet zijn in  
hogere recyclingkunde om te zien en te snappen 
wat er gebeurt in de fabriek. Ik heb met Andersen 
in een paar uur het complete proces afgewandeld 
en bij iedere machine door allerlei luikjes gekeken. 
Het geheel is indrukwekkend, maar als ik eerlijk 
ben raakte ik al relatief snel het recyclingspoor  
bijster. Anders dan bij andere kunstgrasrecyclers 
wordt de mat niet leeggeklopt, maar in zijn geheel 
in een shredder gedumpt, waarin deze in een aan-
tal stappen in stukjes wordt geknipt.  
Een opmerkelijke keuze, want het is met een carpet 
beater-achtig apparaat relatief makkelijk om de 
mat voor het grootste gedeelte schoon te maken. 

Nogmaals, Re-Match kiest daar niet voor.  
Zij verkleinen de complete mat en scheiden daarna 
de verschillende ingrediënten met behulp van 
diverse technieken. De materialen worden over 
allerlei zeven geleid, maar ook door middel van 
vibratie en wind van elkaar gescheiden. Overigens 
is het duurste onderdeel van het proces volgens 
Andersen een gigagrote brander, die zorgt dat al 
het verkleinde materiaal stofdroog wordt. Alleen al 
deze brander zou tegen een miljoen euro kosten. 
Zonder droging is het echter onmogelijk om zaken 
van elkaar te scheiden.

Het productieproces van Re-Match is al heel 
indrukwekkend, maar wordt binnenkort nog 
omvangrijker. De schone kunstgrasvezels worden 
op dit moment nog afgevoerd naar een andere 
partij, die ze verwerkt tot kant-en-klaar granulaat. 
Ook dit proces zal Re-Match binnenkort binnens-
huis aanbieden; daarvoor wordt een extruder 
gekocht. 
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Het proces om kunstgras te verwerken is  
indrukwekkend. Bijna nog indrukwekkender is dat 
dit gebeurt in een fabriek die opvallend schoon is. 
Van de grond eten is wat overdreven, maar het zou 
bijna kunnen. De installatie werkt nu zes dagen 
lang 24 uur per dag. Iedere zaterdag wordt de  
productie stilgezet, maar niet voordat de hele 
fabriek is gereinigd.

Pilot 
Hoe indrukwekkend de fabriek ook is, voor 
Andersen is het strikt genomen niet meer dan een 
pilot. De ambities van Re-Match gaan veel verder 
dan één fabriek die tegen de tweehonderd voet-
balvelden per jaar kan verwerken. Re-Match is nu 
druk bezig om een locatie te zoeken in Noordrijn-
Westfalen. Andersen verwacht dat de zoektocht in 
oktober of november voltooid is en dat de fabriek 

in de loop van volgend jaar volledig operatio-
neel is. Vanuit die nieuwe locatie zal dan ook de 
Nederlandse markt wordt geserviced.  
Een aardige illustratie van deze ambitie is dat 
Re-Match inmiddels Don Lauritsen (ex-Granuband) 
in dienst heeft genomen, die de Europese markt 
moet gaan ontginnen. De fabriek in Herning is 
vooral gericht op Scandinavië. Al met al denkt 
Andersen dat zijn bedrijf kan doorgroeien naar  
in totaal tien fabrieken. 

Prijs
Er wordt veel geklaagd dat de kunstgrasmarkt 
wordt bepaald door de laagste prijs. Dat geldt 
misschien wel des te meer voor de recycling van 
kunstgras. In Nederland wordt de markt eenvoudig 
ingepikt door de partij die het goedkoopste kan 
afvoeren; die prijs bepaalt de markt. Ook Andersen 
lijkt dit te beseffen, maar hij weet duidelijk nog 
niet hoe hij hiermee om moet gaan. Het is duidelijk 
duurder dan het huidige prijspeil, dat tot ongeveer 
een euro lager ligt. Andersen: ‘Het uiteindelijke 
verdienmodel zit overigens niet in de bijdrage die 
betaald wordt voor verwerking. Het echte geld 
moet verdiend worden met de verkoop van zand, 
rubber en de kunststof granulaten van het kunst-
gras zelf. Dat zijn stuk voor stuk dure materialen 
waar een markt voor is.’ Later neemt Andersen 
mij mee naar zijn opslaghal, met het formaat van 
ongeveer een voetbalveld. Hij laat mij een aantal 
bigbags met SBR-rubber zien, die klaarstaan voor 
transport naar Amerika.  

Andersen filosofeert verder: ‘Het is misschien nodig 
om de markt op te gaan met gratis verwerking. 
Dan moet het geld helemaal via de afzet van 
materialen verdiend worden. Doorontwikkelen is 
daarom een must.’
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