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Duurzame toekomst
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Volledige recycling van auto’s
zonder schade voor milieu en
leefomgeving
Vanuit het heelal bezien is de aarde een blauwe
bol, vol water en leven. Ruimtevaarder en
natuurkundige Wubbo Ockels kon er prachtig
over vertellen. Vlak voor zijn overlijden in
2014 schreef hij een indringende brief aan
de mensheid.

Er komen autonoom rijdende auto’s.
Er komen systemen die bestuurders overrulen.
Er komen snel meer elektrische auto’s.
Er komen nieuwe brandstoffen, zoals waterstof.
Er komen biometrische sleutels.
Er komen talrijke nieuwe grondstoffen.

Ockels stelde: “De mensheid zal een duurzame
balans met zijn omgeving moeten vinden,
zowel met ons huis, de aarde, als met de natuur.
Er is een nieuw wereldwijd bewustzijn nodig,
van de mensheid, natuur en aarde als een
onlosmakelijk geheel.” Het statement werd met
instemming ontvangen. Het bleek voor velen
een krachtige inspiratiebron. Ook voor ARN.
Wij omarmen zijn gedachtengoed.

Nieuwe perspectieven vinden
De complexiteit van auto’s neemt steeds verder
toe. Voertuigen zitten vol sensoren, camera’s,
digitaal geprogrammeerde componenten en
controlesystemen. De hoogwaardige techno
logie leent zich soms uitstekend voor hergebruik
in bestaande auto’s. Vaker echter, moet er nog
een nieuw perspectief voor worden gevonden.
Consumenten blijken ook steeds gevoeliger
voor zulke groene initiatieven. De mensheid
wordt zich bewuster van de woorden die
Wubbo Ockels tot haar richtte. Op deze tendens
moeten én willen we anticiperen.

Een belangrijke verantwoordelijkheid
De automotive industrie is zich bewust van
haar verantwoordelijkheid. In Nederland
hebben we met elkaar het punt bereikt dat
meer dan 95% van het gewicht van afgedankte
auto’s een zinvolle en duurzame bestemming
krijgt. Dankzij een vooruitstrevende overheid,
een betrokken automobielsector en financiële
bijdragen van consumenten hebben we ervoor
gezorgd dat we deze bijzondere prestatie
samen met onze ketenpartners hebben
kunnen leveren.
Talrijke technologische ontwikkelingen
Dat betekent niet dat we er zijn. Technologische
ontwikkelingen stellen ons doorlopend voor
nieuwe uitdagingen.

Samenwerken aan nieuwe werkelijkheid
De gepassioneerde ondernemers in de auto
recyclingsector leveren fantastische prestaties.
Samen met hen ontwikkelen we enerverende
innovaties. We rusten bij ARN dan ook niet
voordat een nieuwe werkelijkheid is bereikt:
volledige autorecycling, met daarbinnen
hoogwaardige, hernieuwde grondstoffen.
Al onze inspanningen zijn er op gericht om
dit doel in de nabije toekomst te behalen en
te bestendigen. ARN werkt samen met de
hele autorecycling keten. We ondersteunen
individuele ondernemers om zich verder te

“Wat nu nog niet
kan, maken we
straks mogelijk”

professionaliseren. En de maakindustrie kan
mede dankzij onze expertise steeds meer
hoogwaardig gerecycled materiaal toepassen
en verwerken tot nieuwe producten.

Vier het leven
We zouden deze successen kunnen vieren.
We zouden ons potentieel uitbundig kunnen
uitventen. Maar om de ontwikkelingen in de
automotive industrie telkens een stap voor te
blijven, werken we liever door. Zodat consu
menten en garages met een gerust hart hun
auto’s kunnen doneren aan een industrie die
straks elk onderdeel gebruikt, hergebruikt of
verwerkt tot een nieuwe, hoogwaardige grond
stof. Met inachtneming van de natuur, de aarde
en de mensheid als één geheel. In lijn met het
gedachtegoed van Wubbo Ockels vieren we
het leven.
Wij geloven in volledige recycling van auto’s
zonder schade voor milieu en leefomgeving.
Wat nu misschien nog niet kan, maken we
straks mogelijk. In 2018. En in de jaren erna.
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Serieuze ambities
We helpen consumenten en garagehouders
hun afgedankte auto’s verantwoord te laten
recyclen. We denken mee met overheden over
regelgeving en het faciliteren van een gelijk
speelveld voor alle betrokken ondernemers.
We verrijken voortdurend onze kennis van
duurzame recycling door eigen onderzoek en
de drang tot innovatie. De verworven kennis
delen we belangeloos, omdat onze ambitie ons
menens is en we een bijdrage willen leveren
aan de leefbaarheid van onze aarde, ons huis.
Om noodzakelijke ontwikkelingen te versnellen,
treden we soms ook zelf op als investeerder en
ondernemer. Zo worden in onze post-shredder
technologie fabriek ook de laatste restanten
van vermalen auto’s verwerkt tot waardevolle
materialen.
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ARN is in 1995 opgericht onder de
naam Auto Recycling Nederland.
BOVAG, RAI Vereniging, STIBA en
Vereniging Focwa Schadeherstel,
vier grote belangenbehartigers
in de automotive sector, ondersteunen ARN en dragen bij aan
het succes.

