
 

Combekk 
Steel with a story? 

 
Ik ben met het onderzoek naar verschillende 
projecten uitgekomen op het merk Combekk . 
Een bedrijf dat pannen ontwerpt en maakt van 
afgedankte treinrails en schroot. In eerste 
instantie vond ik het een mooi idee om van 
oude treinrails pannen te maken. Het bedrijf 
inspireert de designs voor de pannen op de 
dutch oven, de oranje braadpannen uit de jaren 
70. En is inmiddels verkrijgbaar in 13 
verschillende landen. 

 
Combekk 
Ik heb eerst gefocust op Combekk  als pan, als 
product. Ik heb geprobeerd contact te leggen 
met het bedrijf, maar er kwam geen reactie. Op 
de site van Combekk is wat globale informatie 
te vinden, bijvoorbeeld dat op de onderkant van 
de pan staat waar het staal vandaan komt dat 
gebruikt is voor de pan. Het gaat bij het bedrijf 
dus heel erg om het persoonlijke en unieke 
verhaal van de pan. Ik heb op de site alleen niet 
veel kunnen vinden over het materiaal of 
diepere informatie over het recyclen van 
metaal. Om verder te komen ben ik me niet 
langer meer gaan focussen op de pan als 
product, maar op het materiaal. Ik heb toen het 
afvalverwerkingsbedrijf Van Gansewinkel 
benaderd en die verwezen mij naar het online 
boekje: Waardevol boekje, van afval naar 
grondstof.  Daarin staat dat 96% van 
metaalafval grondstof is voor een nieuw 
product. 2% wordt gebruikt om grijze energie 
mee op te wekken en 2% is residu.  

 
Onderzoeksvraag 
Hierop heb ik mijn onderzoeksvraag gebaseerd: 
Hoe goed voor het milieu is Combekk ?  
Deze vraag wilde ik gaan beantwoorden door te 
kijken wat er gebeurt met het materiaal als 
Combekk  het niet op zou kopen. De vraag 
ontstond, omdat er in het boekje staat dat 96% 
procent van schroot al wordt gerecycled en ik 
vroeg me daarom af of het metaal dat Combekk 
gebruikt ook niet bij die categorie behoort.  

 
Het materiaal 
Het materiaal van de Combekk  pannen is 
gietijzer. Gietijzer bestaat voor het grootste deel 

uit ijzer en dat maakt het een ferrometaal. Het 
verschil in ferro of non-ferro metaal zit in de 
hoeveelheid ijzer die het metaal bevat. Als het 
hoofdbestanddeel ijzer is dan is het metaal 
ferro, als dat niet het geval is dan is het 
non-ferro, dat is zo bij goud of aluminium 
bijvoorbeeld. Ik moest mij dus focussen op ferro 
metaal. 

 
Interview 
De volgende stap was het interviewen van een 
persoon. Ik heb een interview gehad met Peter 
Roest, hij is werkzaam bij Jansen Recycling 
group  een recyclingbedrijf dat is gefocust op het 
verwerken van schroot. Hij werkt op de locatie 
in Vlaardingen die samen met de locatie in 
Dordrecht verantwoordelijk is voor het 
verwerken van ferro metalen. 
Ik wilde van hem weten wat de verschillende 
categorieën inhielden die ik in het  boekje had 
gevonden. Waar komen ze vandaan en waar 
gaan ze naartoe? Gaat de kwaliteit van metaal 
niet steeds achteruit als het wordt gesmolten, 
waardoor het op den duur onbruikbaar wordt? 



 

Wat houden de 2% grijze energie en de 2% 
procent residu in? Waarom worden de pannen 
niet van 100% oude treinrails gemaakt? 
Het metaal wordt alleen uit Nederland 
geëxporteerd, maar niet gesmolten. Het wordt 
naar China en India geëxporteerd en daar wordt 
het omgesmolten. Nadat het in Nederland is 
verzameld door kleinere bedrijven die het weer 
afzetten bij grotere bedrijven. Jansen Recycling 
group  is het topje van de piramide van 
bedrijven. 
Metaal met asbest mag niet worden 
geëxporteerd, omdat het gevaarlijk is en wordt 
daarom overal waar mogelijk in de grond 
gestopt, sterker nog, het wordt in de grond 
gestopt en er worden hele woonwijken 
overheen gebouwd. Er moet dan wel over het 
asbest een waterdichte of een leeflaag. Het kan 
onder de grond, omdat het een stabiel afval is 
en dat houdt in dat het zich onder de grond niet 
verspreid. Bij olie bijvoorbeeld verspreidt het 
zich als het onder de grond zit.  
96% grondstof is mogelijk, omdat staal nooit 
zijn kwaliteit verliest. Als het wordt gesmolten 
dan gaan de afvalstoffen die in het metaal zitten 
boven drijven en die worden als een 
zogenaamde “slak” afgegoten en afgevoerd. Dit 
afvalmateriaal wordt gebruikt om grijze energie 
op te wekken en bijvoorbeeld om 
wegverharding of kunstmest van te maken. Dat 
verklaard dan de 2% grijze energie. 2% residu 
is wel echt afval dit is vooral staal met asbest. 
Het proces om asbest uit metaal te halen is 
voor bedrijven meestal te duur. Wat er dan mee 
gebeurt is dat bijvoorbeeld treinen met een laag 
asbest aan de binnenkant onder de grond 
worden gestopt en als versteviging gebruikt 
voor snelwegen. Treinrails behoort bij de eerste 
categorie dat wordt gebruikt als grondstof. 
Kan de kwaliteit van staal dan niet slechter 
worden? 
Nee dat kan niet, want je kunt het eindeloos 
blijven smelten, echter, het is wel mogelijk dat 
er koper wordt toegevoegd aan metaal, koper 
zorgt ervoor dat het metaal minder snel gaat 
roesten en dan kan het worden gebruikt voor 
bijvoorbeeld damwanden, dan gaat de kwaliteit 
van het metaal wel achteruit en koper kan niet 
meer uit het metaal worden gesmolten. Er kan 
echter ook koolstof aan worden toegevoegd en 
daardoor wordt het metaal harder en dat is 

bevorderend voor de kwaliteit van het metaal. In 
treinrails zit zo veel koolstof dat het veel te hard 
is om een braadpan van te gieten en daarom 
wordt er schroot toegevoegd.   
 

 
 

 Conclusie 
Het concept van Combekk  werkt goed, zo is de 
pan al verkrijgbaar in 13 verschillende landen. 
Het design is geïnspireerd op de oranje 
braadpan uit de jaren 70 en dus herkenbaar dat 
kan meespelen in het succes. Maar de impact 
op het milieu is klein. Metaal dat asbest bevat 
en onder de grond wordt gestopt en metaal dat 
wordt gebruikt om grijze energie mee op te 
wekken (samen 4% van al het schroot) zijn de 
groepen die voor het milieu nog beter kunnen, 
de groep waar oude treinrails onder valt wordt 
als grondstof gebruikt voor andere 
metaalproducten en wordt dus al gerecycled. 
Combekk is dus niet duurzaam, omdat ze 
grondstof alleen op een andere manier 
gebruiken, maar niet op een andere manier 
verwerken of toepassen, waardoor het 
duurzaam wordt. 
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