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Latexco is één van de belangrijkste fabrikanten van latex
matras- en kussenkernen en comfortplaten voor de bedding industrie. Met de hoogwaardige Latexco producten verzekert u uw klanten van een duurzaam en optiLatexco is één van de belangrijkste fabrikanten van latex
maal slaapcomfort.
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4 T/M 7 SEPTEMBER
LOCATIE: STAALFABRIEK VIANEN

BEDTEXTIEL

INTERIEURSTOFFEN

BADTEXTIEL

WANDBEKLEDING

RAAMBEKLEDING

VLOERBEKLEDING

SLAAPSYSTEMEN

OPENINGSTIJDEN

WINKELCONCEPTEN

Zondag t/m dinsdag 10.00 tot 18.00 uur
Woensdag 10.00 tot 17.00 uur

‘UW WINKEL ALS THEATER!’
Huidige consumenten willen verrast worden. Een winkel met
beleving, waar alle zintuigen getest worden en waar je welkom bent.
Tijdens Woonmodecity zullen de deelnemers u fêteren.

Woonmodecity is hèt vakevenement voor de wonen- en slapenbranche. In een verrassende omgeving worden noviteiten getoond
van leveranciers op het gebied van vloer-, raam- en wandbekleding, bed- en badtextiel en slaapsystemen. Een nieuwe locatie en
een ander thema zorgen er voor dat de zesde editie van Woonmodecity weer totaal anders wordt. Kom en laat u verrassen!

WOONMODECITY IS EEN NII EVENT

WWW.WOONMODECITY.NL
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H I S TO R I S C H M O M E N T V O O R
DE BRANCHE
U heeft u zich mogelijk verbaasd over de cover
van deze editie. Geen prachtige slaapkamer deze
keer, maar machines. Een enorme stijlbreuk,
zoals we dat in het journalistiek jargon noemen.
Ik heb deze foto gekozen omdat hij enorme
nieuwswaarde heeft. Hij markeert een historisch
moment voor onze branche, namelijk het moment dat de branche overgaat op de recycling
van matrassen.
Later zullen ons kindskinderen verbaasd tegen
ons zeggen: “Waarom gingen jullie pas in 2011
matrassen recyclen? Al in de jaren ’60 en ’70 van
de vorige eeuw werd volop gesproken over de
bedreiging van de natuur.” En dan zullen we met
de mond vol tanden - het is te hopen dat we onze
eigen tanden dan nog hebben - wat staan te
schutteren over: dat we niet inzagen dat milieu zo
belangrijk was, en dat we zo druk bezig waren met
geld verdienen omdat het om den drommel niet
meeviel om de concurrentie een stap voor te zijn.
Maar ik hoop wel dat we – oud maar zeker
nog vitaal - tegen ons klein- en misschien wel
achterkleinkind kunnen zeggen: “Maar in 2011
zijn we echt massaal gestart met de recycling van
matrassen. Binnen een jaar hadden we het voor
elkaar dat werkelijk alle matrassen in Nederland,
en dat waren er toen wel 1.2 miljoen op jaarbasis werden ingezameld. Er was één fabriek in
Lelystad, en, echt waar, al in 2012 waren er nog
twee fabrieken nodig. Het was fantastisch om
te zien hoe echt de hele slaapbranche zich hard
maakte voor het hergebruik van de grondstoffen.
En het had ook een hele mooie uitwerking op het
imago van de beddenbranche. Dat snap je.”
Gaat dat werkelijk gebeuren? Vooralsnog heb ik
vernomen dat een grote fabrikant een afspraak
heeft gemaakt met een bedrijf om de oude
matrassen wederom te verbranden….. Nee,
op verzoek van Retourmatras noem ik geen
namen. Wel ga ik steeds in dit vakblad de namen
noemen van bedrijven, fabrikanten, leveranciers,
detaillisten die wel meedoen. Dat zijn dus nu al
Matras Direct en Hotel Bedding. Dus doet u mee
met de recycling? Laat het me weten.

Inhoud
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VA K B L A D S L A P E N V E R S C H I J N T I N 2 0 1 1 O P :
25 augustus
20 oktober
15 december

Ria Peerdeman
Hoofdredacteur Vakblad Slapen
ria.peerdeman@lakerveld.nl
Tel. +31 (0) 70 - 336 46 43

Inleveren persberichten is een maand voor de verschijningsdatum.
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H E R G E B R U I K

DRAAIT

HET I S Z O VE R. O P 26 ME I O PE N DE R E TOU RM AT R AS OF FICIE E L Z IJ N

FABRIE K IN L ELYSTA D . EE N HIS TOR IS CH MO MEN T V OOR D E B R A N CH E .

ER ZAL EE N T IJD KOME N D AT ON ZE KIN D SKIN D ER E N V E R B AA SD Z U LL EN
ZE GG E N: ‘ WAT RAAR D AT J UL LIE TO EN MAT RA SS EN VE R B R AN D D EN ,

TE RWI JL ALLES EIG EN LIJ K GEMA KKE L IJK GE R E CY CL ED KA N WORD EN … ’
M AAR G EM AKKE LIJK GAAT D AT Z E KE R NIE T.

Voor de initiatiefnemers Nanne Fioole en Gerrit van Werven is de
recycling van matrassen zeker niet eenvoudig, en ook voor de branche niet. Terwijl het voor de fabrikanten, leveranciers en detaillisten
een prachtige kans is om zich positief te laten zien aan de consument. De branche had begin 2000 al een proefproject met matrassenrecycling in Drenthe. Dat kreeg echter geen vervolg. Nanne

Nanne Fioole en Gerrit van Werven, tijdens
de testfase, in de nieuwe verwerkingsfabriek in Lelystad.

Fioole en Gerrit van Werven probeerden enkele jaren geleden de
slaapbranche achter hun plan te krijgen om gezamenlijk de recycling aan te pakken. Ook dat mislukte. Daarna begonnen de heren
met eigen geld en eigen risico een fabriek te bouwen in Dronten.
Ze ontwikkelden zelf de machines, maar nog in de testfase brandde
de fabriek november jongstleden af. Op 15 januari dit jaar kregen

Matras

VA K B L A D

Fioole en Van Werven de sleutels van een nieuw pand. Op 15 april
arriveerden de machines en 26 mei was de officiële opening. Een
moment om het glas te heffen op een indrukwekkend proces in
een prachtige fabriek.

Willy Wortel
De ‘Willy Wortel’ van de fabriek is Gerrit van Werven: “Elk matras is
anders en dat maakt het proces moeilijk. Het lastigste van de ont-

RetourMatras praat graag met iedereen over inname van
oude matrassen. Vanaf een aanvoer van 100 oude matrassen
per maand is het rendabel om een eigen container te hebben. Groepen die de fabriek willen zien zijn van harte welkom. Ook presentaties van leveranciers kunnen in de fabriek
worden gegeven. Neem voor een en ander contact op met
RetourMatras, tel. 0321 800 000, info@retourmatras.nl
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Opvoerband

Containers storten de afgedankte matrassen

Lopende band waarachter een machine tijk en net snijdt en afrolt.

Slapen

Een metaaldetectie-apparaat haalt spiralen uit de matrassen
manteling is nog steeds de tijk. Daaronder zit vaak een net en dat
moet, als het goed is, worden doorgesneden door een machine.”
We bekijken het proces. Dat gaat als volgt:
r0VEFNBUSBTTFOLPNFOPQFFOMPQFOEFCBOE
r5JKLFOOFUXPSEFOEPPSFFONBDIJOFEPPSHFTOFEFO
r)FULBUPFOFOUJKLXPSEUBVUPNBUJTDIBGHFSPMEFOHBBUWJBFFOCBOE
naar een balenpers.
r*+[FSHBBUWJBFFOCBOEOBBSEFJK[FSDPOUBJOFS
r16TDIVJNWJBFFOCBOEOBBSFFOHJHBOUJTDIFUSFDIUFS XBBSOBIFU
in een machine wordt geperst tot een handelbare baal.
r-BUFYPOEFSHBBUIFU[FMGEFQSPDFTWJBXFFSFFOBOEFSFCBOE

Grondstoffen
Zo zijn de matrassen geprolongeerd tot grondstoffen en daar is
vandaag de dag vraag naar. Nanne: “IJzer gaat naar de Hoogovens.
Katoen wordt in Nederland, in Haaksbergen, gerafeld, schoongeNBBLUFOIFSTQPOOFO1PMZFUIFSTHBBOOBBSEFWMPFSCFEFLLJOHFOindustrie onder andere om ondertapijt van te maken, en latex gaat
naar Nederlandse en Belgische latexfabrieken voor hergebruik tot

Haarhuis en Jansen

Een vondst uit Zweden.

Bent u, net als wij, ook van mening dat het beter is
om eerlijke bedden te verkopen met een goede marge
zonder wéér te moeten adverteren met een tweede
matras gratis, 50% korting, een gratis fiets of een gratis
hoofdbord?

Dan zouden wij graag met u in contact komen om
Stjärnbädden succesvol in uw winkel te maken, en uw
marges te verbeteren.
Mail ons en het Haarhuis & Jansen-team zal zo spoedig
mogelijk contact met U opnemen.

Bent u ook van mening dat deze acties de markt op
lange termijn alleen maar verslechteren in plaats van
verbeteren?

Met vriendelijke groeten,

www.haarhuisenjansen.nl

info@haarhuisenjansen.nl

Tel: +31 546 43 37 01

Fax: +31 546 43 36 81
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In de trechters worden de grondstoffen
geperst tot balen.

Via aparte banden worden schuim en latex
omhoog gebracht naar grote trechters.

Balen latex

Balen PU-schuim

Balen katoen

bijvoorbeeld judomatten en koeienmatrassen.” De oude matras
wordt dus voor 100% hergebruikt en dat is prachtig. Je zou denken
dat de branche staat te springen om mee te doen. De praktijk is echter weerbarstig. Ondanks vele pogingen geven veel fabrikanten nog
de voorkeur aan de milieuongunstige verbranding, omdat ze inzamelen en/of 10 euro per matras betalen te veel moeite/geld vinden.
Goede uitzonderingen zijn met name Matras Direct, Hotel Bedding
en enkele kleine zelfstandige ondernemers. Dankzij de aanvoer van
hun oude matrassen kon RetourMatras de testen uitvoeren.

Gooise matras
En nu? Nanne: “Het is inderdaad lastig om te beginnen als je niet
voor 100% zeker weet dat je contracten kunt afsluiten om afgedankte matrassen te krijgen. We zijn in gesprek met veel partijen zoals
CBW-Mitex, diverse leveranciers en met gemeenten. We hopen dat
er veel van overblijven, maar niemand zegt tot nu toe: ‘We garanderen dat je zoveel omzet krijgt’. Veel retailers zijn wel degelijk geïnteresseerd. Zij willen als service aan hun klanten wel oude matrassen
meenemen, maar kunnen die niet keer op keer inleveren bij het

milieustation. Nanne: “De gemeente Hilversum is de eerste die met
ons een proef gaat doen. We krijgen daar op het milieustation een
matrascontainer en we werken aan een bonnensysteem waardoor
retailers in die omgeving de afgedankte matrassen kunnen brengen. Die retailers worden binnenkort door ons benaderd.”

Toekomst
Ondanks de moeilijkheden hebben de heren Fioole en Van Weveren
alweer verdere toekomstplannen. Fioole: “In Nederland worden
per jaar zo’n 1,2 miljoen matrassen afgedankt. Wij kunnen hier per
jaar 200.000 matrassen verwerken. Als we in twee ploegendienst
gaan werken worden dat 400.000 stuks op jaarbasis. We zijn ervan
overtuigd dat recycling van matrassen de toekomst heeft. Matrassen zijn echter zeer volumineus. Je hebt veel transport nodig om ze
hier te brengen. 1,2 miljoen matrassen is gelijk aan zo’n 750.000 m3.
Daarom menen we dat in de toekomst er nog twee fabrieken nodig
zijn, maar dan in andere regio’s, om zo de transportkosten te drukken. We denken aan de Randstad en aan Eindhoven. Dan zullen we
de aanvoer echt aan kunnen.”

