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Tanks heeft een vinding uit Paraguay omarmd. Het 
gaat om een radiolysetechniek van Enerpy waarmee 
olie, carbon en aardgas uit gras, autobanden en 
plastic kunnen worden gemaakt. Volgens Cor van de 

Linde, managing director van iTanks, ziet de technologie 
er veelbelovend uit.

“Twee Nederlandse ondernemers zijn in Paraguay 
in contact gekomen met de uitvinder van deze 
radiolysetechnologie. Er stond daar een prototype, waar 
ze met twee professoren van TÜV Rheinland naar zijn 
gaan kijken”, vertelt Van de Linde. Het enthousiasme 
over het systeem was zo groot, dat werd besloten 
het prototype naar Nederland te halen en hier een 
demoplant onder de naam Enerpy te realiseren. Bij 
een agrarisch bedrijf bouwden zij een installatie op, 
waarvoor een tijdelijke vergunning werd verkregen. 
Toen de vergunning afliep, werd contact met iTanks 
opgenomen. Van de Linde was enthousiast over wat 
hij zag. “De kwaliteit van het product was goed. Het 
werkte, en men had er kennis over opgedaan. Zij 
vroegen ons hen verder te helpen.” 

In eerste instantie richtte Enerpy zich op het 
Rotterdamse havengebied. Het bleek echter moeilijk 
een locatie te vinden waar een proeffabriek kon worden 
gebouwd. Van de Linde neemt hierbij het woord 

‘bureaucratisch’ in de mond. In samenwerking met 
Groningen Seaports werd wel een plek gevonden. “In 
de Eemshaven bevond zich een door het havenbedrijf 
opgekocht stuk terrein, dat van de curator uit een 
faillissement was overgenomen. Wij zijn gaan praten, 
en binnen twee maanden tijd kon in de Eemshaven 
van start worden gegaan.” Het plan is er een demo-
installatie op te bouwen, die deze of volgende maand 
gereed moet zijn. 

“De volgende stap is dan partijen uit te nodigen, om 
te zien of zij perspectief zien een industriële plant op 
te bouwen. Dat kan in de Eemshaven zijn, maar ook in 
Moerdijk of Rotterdam”, verklaart Van de Linde. Het 
komt volgens hem aan op het vergaren van middelen, 
kennis en ook zullen mensen moeten worden opgeleid. 
“Ik kan mij voorstellen dat het voor een partij als 
Renewi interessant is. Ze zouden met bermgras kunnen 
beginnen. Met Spie is al een samenwerkingsverband 
gesloten voor het opbouwen van de installatie. Er 
is nu een grote hoeveelheid plastic die niet valt te 
verwerken. Naar China verschepen kan niet meer. Met 
behulp van deze technologie kan er olie van worden 
gemaakt, waarvan weer plastic valt te produceren. Of 
moet je eens zien wat er aan plastic uit zee komt. Dat 
kun je hier in stoppen. De resultaten van een vochtige 
grondstof zijn weliswaar minder goed, maar het kán.”
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De rubriek iTanks Innovation Masterclass in Europoort 
Kringen komt in samenwerking met iTanks tot stand. 
Kijk voor meer informatie over iTanks op www.itanks.eu.
Europoort Kringen is mediapartner van iTanks.

ITANKS INNOVATION MASTERCLASS

KENNIS MOET JE 
OOK ONDERHOUDEN.
• Hoeveel onderhoud is juist genoeg?
• Kunnen we met de onderhoudsfunctie geld verdienen?
• Hoeveel kan onderhoud bijdragen aan het bedrijfsresultaat?
• Wat is Excellent Onderhoud en hoe geef ik dit vorm?
 
WAARDECREATIE DOOR GOED ONDERHOUD 
Een onderhoudsopleiding bij Hogeschool Utrecht helpt u in uw eigen bedrijf de 
antwoorden te vinden op deze vragen. In de afgelopen jaren zijn vele mooie resultaten en 
forse besparingen bereikt bij de deelnemende bedrijven. Door de brede scope op zowel 
Materiaalkunde, Engineering, Inspectie als Onderhoud bieden onze opleidingen op het 
gebied van Onderhoud precies die (integrale) kennis die nodig is om verder te kunnen 
kijken dan het eigen vakgebied, en daardoor aantoonbaar betere resultaten te boeken.
 
• Post-MBO Onderhoudstechniek (OTK) Start 2 oktober 2019
• Post-HBO Onderhoudstechnologie (OT) Start 3 oktober 2019
• Post-HBO Onderhoud en Asset Management (OM) Start 3 oktober 2019
• Master of Engineering in Maintenance & Asset Management Start februari/september
 
Alle genoemde opleidingen kunnen naar wens in-company (op maat) verzorgd worden. 
Informeer naar de mogelijkheden.
 
Meer weten? Bel 088 481 88 88, mail naar info@cvnt.nl of kijk op www.cvnt.nl.

ER VALT NOG GENOEG TE LEREN

EXTRA START 

MEDIO MEI 2019 

ONDERHOUDSTECHNOLOGIE 

IN HOOGEVEEN. 

INFORMEER!

DEZE OPLEIDINGEN ZIJN IN TE BRENGEN IN DE BACHELOR WERKTUIGBOUWKUNDE DEELTIJD. 
INFORMEER!
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