DON K E RG ROE N R ECYC LI NG

Duurzaamheid duurt het langst
Donkergroen Recycling

Van reststof tot waardevol product. Sinds 1990 vormt Donkergroen Recycling al groenafval om tot kwalitatief hoogwaardige grondstof fen... Donkergroen maakt de cirkel rond.

'Donkergroen maakt ook speciaal voor de klant
grondproducten op recept: erg handig!'

Duurzaamheid duur t het langst

te zetten en uiteindelijk te zeven en na te laten rijpen

Het afvalbeleid van de overheden wil bijdragen aan de pre-

ontstaat een hoogwaardig product: groencompost. Het

ventie en het optimaliseren van hergebruik en nuttige toe-

stamhout halen wij overigens uit het groenafval en dit

passing van afvalstromen. Recycling is bij een succesvol

verwerken we tot houtchips: de brandstof voor biomassa

duurzaam afvalbeleid hét toverwoord. Donkergroen geeft

verbrandingsinstallaties. Deze vindt u in centrales maar

met haar vestiging Donkergroen Recycling invulling aan

ook steeds meer bij bedrijven en kantoren.

dat toverwoord door groenreststoffen te composteren.

U vraagt wij draaien
Composteren is een natuurlijk proces, maar al sinds jaar

Compost kan rechtstreeks worden gebruikt als bodem-

en dag weet Donkergroen dat dit proces versneld kan

verbeteraar. Allerlei grondproducten, zoals bomenzand

worden door groenafval te verkleinen en in compostril-

en meststoffen, kunnen worden gemaakt door compost

len aan te brengen. Door het materiaal in deze rillen om

te mengen met zand, zodanig dat aan vooraf bepaalde
specificaties wordt voldaan. Donkergroen Recycling levert een uitgebreid assortiment aan organische bouwstoffen. Naast ons assortiment is het ook mogelijk dat
wij uw grondproduct samenstellen op recept.

Gegarandeerd schone grond
Donkergroen levert gegarandeerd schone grondproducten, zoals bomenzand, bomengrond, schrale grond en
tuingrond (grond gemengd met compost). Trots zijn wij
dan ook op het feit dat we sinds kort gecertificeerd zijn
met het nieuwe BVOR – VA branchekeurmerk “Keurcompost”. Dit keurmerk waarborgt dat de compost voldoet
aan de Meststoffenwet en een aantal landbouwkundige en fytosanitaire eigenschappen. Daarnaast is Donkergroen ook gecertificeerd met het NL BSB-certificaat. Deze
certificering geeft aan dat voldaan wordt
aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit, voorheen
ook wel bekend als het Bouwstoffenbesluit.

enafval
n over gro
Meer wete lle grondstof?
e vo
•• •
als waard •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
•• •• ••

•• •• ••

••

tske Cnossen
ns met Bei
Recycling
Bel dan ee
nkergroen
o
D
r
o
at
in
Coörd
9 7••3••8•
0 ••
0 6••-••2••5 ••0••
••
.nl
kergro••en
•• •• •
g@do••n••
•• ••
cyclin••
•• ••
groenre••
•• ••
•• •• ••

••

Donkergroen Recycling
Harste 5 - Postbus 145 - 8600 AC Sneek
Tel. (0515) 43 58 64 - Fax (0515) 43 58 65
groenrecycling@donkergroen.nl - www.donkergroen.nl
Kijk voor onze locaties in Nederland en België
op www.donkergroen.nl en www.donkergroenbelgie.be

