
De missie van GBN 

GBN AGR is onderdeel van GBN Groep. Het is de 

missie van GBN om de aarde leefbaar te houden 

en voldoende grondstoffen over te houden voor 

huidige en toekomstige generaties. Het 100 

procent circulair inzetten van alle vrijkomende 

materiaalstromen is daarvoor noodzakelijk. Earth 

Overshoot Day is de dag wanneer - vanaf 1 januari 

geteld - de mensheid wereldwijd de hoeveelheid 

grondstoffen heeft opgebruikt die de aarde in één 

jaar tijd terug kan opbrengen. GBN heeft als doel 

de volledige uitroeiing van Earth Overshoot Day.
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GBN Artificial Grass Recycling B.V.

Hoofdkantoor

Westkanaaldijk 2, gebouw 52

3452 DA UTRECHT

GBN Artificial Grass Recycling B.V.

Verwerkingslocatie

Santoriniweg AMSTERDAM

Meer weten over GBN AGR of interesse 
in onze circulaire recyclingsoplossingen? 
Ga naar gbn-agr.nl of neem contact met 
ons op: 
 
Telefoon 030 296 64 85
Email kunstgras@gbn.nl

Founding partners:



2 
Opgerolde matten
worden per vrachtwagen
vervoerd naar GBN AGR

Eenmaal bij ons aangekomen 
worden de matten per soort 
gescheiden opgeslagen
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End-of-life kunstgras
wordt op locatie
opgerold1 

Circulair zand

Circulair agglomeraat
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Verwerking van end-of-life 
kunstgras tot circulaire
grondstoffen4
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De situatie

In diverse landen in Europa en erbuiten bestaat 

er een dringende behoefte aan schone, veilige en 

circulaire verwerking van end-of-life-kunstgras. 

Een groot aantal gemeenten, sportverenigingen 

en andere organisaties zoekt naar mogelijkheden 

om versleten kunstgras op een verantwoorde 

wijze af te voeren.

De oplossing

GBN Artificial Grass Recycling biedt de oplossing 

door het structurele jaarlijkse aanbod aan 

oud kunstgras te verwerken tot nieuwe, 

hoogwaardige, circulaire grondstoffen. De start is 

in Nederland: in het voorjaar van 2020 opent de 

eerste innovatieve circulaire verwerkingsfabriek 

van GBN AGR haar deuren, midden in het 

circulaire cluster van de Port of Amsterdam. 

Een duurzame business case

Deze oplossing is duurzaam van karakter, zowel 

economisch als qua milieu-impact. Hij is ook 

realistisch omdat hij op een solide business 

case rust en door de markt zelf is aangedragen. 

GBN AGR werkt nauw samen met diverse 

ketenpartners. Dit garandeert de benodigde 

investeringen voor verwerking van voldoende 

volume kunstgras.

Uitrol naar Europa en het Verenigd Koninkrijk

We kunnen en gaan na de opening direct van 

start: op de opslaglocatie ligt nu al ca. 70% van 

het totale jaarlijkse volume in Nederland klaar 

voor circulaire verwerking. Nadat het proces in 

Nederland volledig operationeel is, heeft GBN 

AGR de ambitie om op diverse andere locaties 

in Europa en het VK verwerkingsfabrieken 

te openen. Blijf onze website volgen voor 

aankondigingen in 2020!

Certificering en gegarandeerde  

circulaire verwerking

Het verwerkingsproces beschikt over een uniek 

innovatie-certificaat van Kiwa. GBN AGR biedt 

dus volledige garantie en zet de benchmark voor 

circulaire verwerking en een consistent aanbod 

van hoogwaardige, circulaire grondstoffen.
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Ons unieke circulaire verwerkingsproces in beeld

Hergebruik circulaire grondstoffen 
in sportvelden en industrie (5) 

Door de nauwe samenwerking met de 

keten kunnen de grondstoffen binnen een 

closed loop door onze partners worden 

afgenomen voor gebruik binnen én buiten 

de sportindustrie. Ook wordt nauwere 

samenwerking met onze partners binnen 

het circulaire cluster van Port of Amsterdam 

onderzocht.

Verwerkingsproces (4) 
 
A. Scheiden 

B. Wassen 

C. Verkleinen 

D. Agglomereren 

E. Certificeren


