




Begin jaren negentig hield ik me bezig met 
het verhuren van machines voor bedrijven 
in de recyclingbranche. Een fascinerende 
sector met veel potentie. Als eerste in  
Nederland ben ik in de bandenrecycling 
gestapt en heb ik Granuband opgericht. 
In de eerste jaren zaten wij op een veel  
kleinere locatie in Amsterdam en werden 
gemiddeld 5.000 ton banden per jaar  
gerecycled. Dat is inmiddels gestegen tot 
30.000 ton! 
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Today black, 
tomorrow green

deren en een derde in transportsystemen.  
Wij verzorgen uiteindelijk ook de training van 
het  productie- en onderhoudspersoneel. 

Groen
Natuurlijk is de huidige tendens: steeds 
groener denken. Ik zie ook een duidelijke 
verschuiving bij de consument. Zo’n tien 
jaar geleden wilde de consument geen geld  
uitgeven aan een ‘gerecyclede’ tegel. Nu 
proberen we met onze eindproducten de  
consument bewust te maken van recycling en 
leveren wij een belangrijke bijdrage aan een 
duurzame samenleving. Wij doen niet aan 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, 
wij zijn MVO!

Toekomst
Soms vragen mensen mij: wat wens je nog 
meer dan een goedlopend, modern  bedrijf 
met meer dan drie hectare terrein? Vanzelf-
sprekend ben ik heel trots wat we tot nu toe  
hebben neergezet, maar ik zie nog heel veel 
kansen en mogelijkheden.  Het doel is dat 
Granuband  zich in de toekomst blijft inno-
veren in het huidige verwerkingsproces van 
rubberbanden en kijkt naar nieuwe toepas- 
singen waarin rubber als grondstof kan  
dienen. Onze slogan ‘today black, tomorrow 
green’ geeft aan dat wij volop in beweging zijn! 
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Groei
Granuband heeft de afgelopen jaren een 
enorme groei doorgemaakt en dat is mede 
gelukt dankzij een goed team mensen. Mijn 
motto is: ‘elke uitdaging vraagt om een  
oplossing’ en mijn doel is met Granuband 
een bedrijf neer te zetten die voor de troepen 
uit blijft lopen. Dit kan door veel energie te 
steken in ontwikkeling. Een belangrijk speer-
punt binnen onze onderneming. 

Totaalconcept
Wat begon met alleen bandenrecyling, is  
gegroeid tot het organiseren en het uitvoeren 
van het gehele proces. Veertig mensen, zes 
dagen per week, 24 uur per dag houden zich 
bezig met het ophalen van banden, verwerken 
en het maken van producten van gerecy-
cled rubber. Samengevat is Granuband een 
totaalconcept -dus het verwerken van band 
tot recycled eindproduct- op één locatie met 
een eigen visie op bandenrecycling. 

Kennis
Een belangrijk punt is dat alle aanwezige 
kennis, gebundeld in het Granuband Know-
ledge Center, met iedereen wordt gedeeld. 
Wij hebben hier een wereldwijde showroom 
waar meerdere bedrijven gebruik van kun-
nen maken. Wij bieden derden een concept 
van marktstudie, capaciteitsbepaling, pre- 
engineering, design en indien gewenst partici-
patie. Wij bouwen de installatie zelf en zijn flexi-
bel in het aanbod van de verschillende compo-
nenten. De één is nu eenmaal beter in zeven, 
bouwen van installaties, de ander in shred-









Granuband is het enige bedrijf in 
Nederland dat een totaalpakket biedt.   
Inzameling, recycling en productie van 
rubberproducten vindt plaats op een  
eigen locatie.

Granuband is internationaal operationeel. 

Granuband is innovatief. 

Granuband deelt haar kennis. In 2005 
heeft Granuband het Granuband Recy-
cling Knowledge Center opgericht. Een 
uniek kenniscentrum, dat graag de 
ontwikkelingen deelt op projectbasis met  
andere bedrijven over de hele wereld. 
Bijvoorbeeld in 2005 bij een bedrijf in 
Kroatië. Daarnaast is Granuband ac-
tief in Roemenië en Israël. In 2010 is er 
een samenwerking  gestart met Ragn-
Sells in Zweden. Samen met Granuband 
werd daar een reclycingfabriek neergezet. 
Een prestigieus project met de nieuwste 
technologische ontwikkelingen.

Voor speciale verzoeken op het gebied  
van rubbertoepassingen, bent u bij  
Granuband aan het goede adres. Samen 
met de R & D afdeling kunnen ideeën tot 
ontwikkeling worden gebracht. 

Het kwaliteitsproduct Sportsfill Eco+ is 
bekroond met het Milieukeur certificaat 
van Stichting Milieukeur. Dit hoogwaar-
dige rubberinfill van Granuband voor 
kunstgrasvelden voldoet aan de streng-
ste milieu- en gezondheidseisen.

Sportsfill Eco+ is duurzaam, voldoet aan 
alle sporttechnische eisen, bestaat uit 
100% gerecycled rubber en garandeert 
een 100% terugname aan het einde van 
de levensduur van het kunstgras. Jaar-
lijks levert Granuband rubberinfill voor 
ruim 250 kunstgrasvelden wereldwijd.
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WAAROM IS
GRANUBAND UNIEK?

GRANUBAND: KWALITEIT VAN NEDERLANDSE BODEM.
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TODAY BLACK, 
TOMORROW GREEN










