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Watkomt er na
Plastic gold lang als een
wondermateriaal, dat je overal voor
kunt gebruiken. Tegenwoordig geniet
het juist een slechte reputatie als
milieuvervuiler. Daarom wordt er
driftig gezocht naar vervangers die
minder belastend zijn voor de natuur.
‘Uiteindelijk is het de vraag wie
dit wil betalen.’
Caitlin Stooker
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plastic?

I
met verschillende afslagen. Eengrote
trommel, die lijkt op eenwasmachine
met gaten erin, sorteert het plastic op
grootte. Verderopwordendealuminium
blikjes ermet een specialemagneet uit
gehaald. Een scannerherkent drank-
karton, eenanderehet typeplastic.Met
behulp van luchtdrukpistolenbelandt
elk type afvalmet een sissendgeluid
inde juiste baan. Elke soort heeft een
eigenafslagbinnende verwerking en
komtuiteindelijk in eeneigen container
terecht. Volle containers gaannaarde
verwerker.Daarwordt het plastic vervol-
gens tot snippers vermalen, gereinigd
en veranderd inkorrels, die granulaat of
‘recyclaat’wordengenoemd.Die korrels
wordengebruikt omnieuweplastic pro-
ducten temaken.Deze vormvan recy-
clingheetmechanische recycling.

Daarnaast bestaat er ook eenproces
van chemische recycling.Hierbijwordt
het plastic ‘door een chemischproces
teruggebrachtnaardeoorspronkelijke
bouwstenen’, legtGeert Bergsma vanCE
Delft uit. Vandemonomeren, polymeren
of atomenkandaarnaopnieuwkunst-
stofwordengemaakt.Deze vormwordt
nogniet opgrote schaal toegepast,maar
CEDelft heeft vorig jaar eenonderzoek
gedaannaardemilieuscores voor een
bedrijf inRotterdam.Zij concludeerden
dat deze techniek, die ‘waste-to-chemi-
cals’wordt genoemd, quaCO2-emis-
sies beter scoort danbijvoorbeeldhet
verbranden vanhet afval. Sommige
technieken scorenmilieukundig ver-
gelijkbaarmetmechanische recycling,
sommige zitten tussen recycling en ver-
branding in.De technieken staannog in
dekinderschoenenenwordennogniet
grootschalig toegepast,maar verschil-
lendepartijen zijn ‘pilot plants’ aanhet
voorbereiden.

Dekosten voor recyclingwordendeels
betaalddoordeproducenten vande
verpakkingen. InNederland zijndeze
bedrijven verplicht ommee tebetalen
middels eenafvalbeheersbijdrage aan
Nedvang (Nederland vanAfval naar
Grondstof).Dekostendie gemeenten
maken voorde inzameling en recycling
vande verpakkingenwordenbijvoor-

Inde grotehal vanhet Suez Sorteercentrum,opdeRotterdamse
Heijplaat, transporteren lopendebandenplastic naar oranje
machines. 400.000kilo per etmaal, afkomstiguit diverse regio’s
inhet land. Erhangt een lichtzoete geur, die in combinatiemet
de vochtigewarmtedoet denkenaaneen tropischekas.

Hier sorteren zeplastic huisvuil, zodat het gerecycledkan
worden. Er zijn verschillende soortenplastic enals je diemet
elkaarmengt, gaat het tenkoste vandekwaliteit vanhet gerecy-
cledeproduct.

‘Wij sorterenhier alleenplastic verpakkingen, blik endrink-
pakken’, zegt ‘plantmanager’ KlaasWierda.Groter enharder
plastic, zoals bijvoorbeeld tuinstoelen, gaat naar eenandere
verwerker.

Recycling vanplastic is de laatste jaren steedsbelangrijker
geworden.Decennialangwasplastic een teken van vooruitgang.
NadeTweedeWereldoorlognamendeproductie en consump-
tie vandekunststof sterk toe.Maarde laatste jarenheeft het
imago vanplastic eenflinkedeukopgelopen. Voornaamste
reden: hetwereldwijde afvalprobleem, ondermeer veroorzaakt
doorwegwerpproductenals verpakkingenen tasjes. Zelfs inde
Marianentrog indeStilleOceaan, op10.898mdiepte, hebben
Japanseonderzoekers inmiddels plastic gevonden.

Als plastic tegenwoordig inhetnieuwskomt, is het danook
vooral innegatieve zin, zoals in verbandmetBoyanSlatsOcean
Cleanupofhet plastic dieet,waarbijmenseneenmaand lang
zonderplasticwegwerpproductenproberen te leven.

‘Plastic heeft ons veel goeds gebracht’, verklaartChristiaan
Bolck, verantwoordelijk voorhet toegepaste onderzoeknaar
materialenbijWageningenUniversity &Research. ‘Doorplastic
kunnenwe veiliger autorijden, het zorgt voor beschermende
kleding, is lichter dananderebeschermendematerialen, helpt
onsomvoedsel beter te bewaren. Enhetwordt toegepast in tal
vangebruiksvoorwerpen,waardoorwe eenbeter levenhebben’,
zegt hij.

Tegelijk kost deproductie vannieuwplastic—ookwel ‘virgin
plastic’ genoemd—veel aardolie,wat bijdraagt aandeCO2-uit-
stoot, erkentBolck.Daarnaast is plastic ontworpenals een lang-
durig (durabel)materiaal,maarwordt het juist vaak gebruikt
voor productendie je eenmalig gebruikt. Zonde vande energie
endegrondstoffendiebij deproductie komenkijken. Ener is
dusde vervuiling.Wanneer plastic, bijvoorbeeld inde vormvan
zwerfvuil, inhetmilieu terechtkomt, verdwijnt het niet volledig.
Het breekt op inkleinedeeltjes:microplastics.Deze kunnen in
de voedselketen terechtkomen.Vandaar datBolck en zijn team
onderzoekdoennaarnieuwematerialendieminder effect heb-
benopdenatuur.

RECYCLING
Ook recycling zorgt ervoordat erminderplastic inhetmilieu
belandt, of na eenmalig gebruikwordt verbrand. Tot 2007werd
inNederlandalleenplastic uit het statiegeldsysteemenplastic
uit bedrijfsafval gerecycled, ennognauwelijks plastic verpak-
kingsafval vanhuishoudens. Inmiddels is hier verandering in
gekomenen stijgt de recycling: van25,2 kiloton (kton) in 2009
tot 162kton in2014.

OpdeHeijplaat volgt het afval voorhet sorteren een route
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beeldhieruit vergoed. Volgens cijfers
vanNedvangwerd in2017 vanal het
verpakkingsafval 78%gerecycled. Zeker
ophet gebied vanglas enpapier scoort
Nederlandhoog. Voor kunststof ligt het
percentage lager.Daarvanwerd slechts
50%vanalle opdemarkt gebrachte ver-
pakkingengerecycled. In 2016wasdit
percentagenog52%.Die afname is te
wijten aanChina, dat een importban in-
stelde voor plastic afval. Sindsdien is er
minder verpakkingsafval vanbedrijven
gerecycled.Dekunststof verpakkingen
vanhuishoudensworden volledig bin-
nendeEuropeseUnie verwerkt.

De vraaghoeveel producentendit her-
gebruikt plastic, recyclaat, gebruiken in
deproductie, is lastiger te beantwoor-
den. Verpakkingenhebbenwel een logo
als ze recyclebaar zijn,maar je kuntniet
zienof zeuit gerecycledmateriaal be-
staan.Consumentenwetendusniet of
zij kiezen voor gerecycled, of voor virgin
plastic.

‘Producentenpratenhierniet over,
omdat zehuiverig zijndat consumenten
denkendat ze afval verwerken inhun
producten’, zegtBolckhierover.

VolgensFreekBakker, directeurOpe-
rationsbij Suez, herkent deoverheiddit
probleem. ‘EnookopEuropeesniveau
wordt er ingehaakt.De afvalbeheerbij-
drage vanproducentenhangt af van
dematewaarinhuneigenproducten
recyclebaar zijn enhoeveel recyclaat ze
gebruiken.’

WAVE OF INNOVATION
‘InNederland zijnwegrootgebruiker
vankunststof.Daar is op zichnietsmis
mee, het is eenprimagrondstof.De voor-
naamste vraag is hoe jehetweer terug
indeketenkrijgt’, zegtBakker. Endie
vraag, diewordt steeds vaker gesteld,
merkt ookBolck. ‘Er is veel aandacht
voorwatwe in jargon “end-of-life”noe-
men, duswat ermetproductengebeurt
nadat ze gebruikt zijn.Consumentenen
producentenhebbencirculairewensen.
Zewillen “deketen sluiten”. Bedrijven
moetenwel, er is voelbaar druk vanuit de
samenleving.’

VolgensBolckwerkt deWageningse
universiteit intussen samenmet ver-
schillendepartijendie vanoorsprong
kunststof produceerdenuit fossiele
brandstof, zoals Sabic,DuPont enDSM.
‘Maar ookmetdeFederatieNederlandse
Rubber- enKunststofindustrie ennieu-
wepartijendiemogelijkheden zien’, al-
dusBolck.

Hij doet samenmet zijn teamonder-
zoeknaar demogelijkheden vanbio-
based-plastic, plastic opplantbasis in
plaats vanaardolie.Ookgrote jongens
binnende verpakkingsindustrie bena-
derenhem. ‘We voeren veel gesprekken.
Maar je hebt temakenmet eenbusi-
ness.’ De grote spelers indemarkt zijn
niet vandehaaksebochten.Diehebben
eenmarktaandeel endatwillen zebe-
houden. VolgensBolckwachtendegro-
tere bedrijvendanookopde volgende
‘waveof innovation’ voor ze echt over-
stappenopdebiobasedplastics. ‘De eer-
stewavewashet gebruik van steenkool.

Toen staptenwemassaal over opplastic.
De volgendewave zal richtingbiobased
zijn’, zegt hij.

Wanneerdie volgendewavekomt, is
lastig te zeggen. Plasticontwikkelaars
zittennog indeopstartfase, endat
brengt denodigeproblemenmet zich
mee. Innovatie heeft tijdnodig. Zowerd
begindit jaar nogduidelijk dat debouw
vaneen fabriek vanplasticontwikkelaar
Avantium, voor een veelbelovendnieuw
soort bioplastic, drie jaar langerduurt
dan verwacht.

Endanzijnernogdebijhorendekos-
ten. ‘Hetmakenvanbiobasedplastics is
moeilijk,maarhetkan.Het ishetopscha-
lendatnunog teduur is’, zegtBolck.

Ookbij Suez speelt deze vraag. ‘Waar
het opneerkomt is dat iemandhetmoet
betalen’, zegtWierda. ‘Datmoetenwe
met zijn allenwillen.’ Bakker vult aan:
‘We voelennogniet de schaarste vande
grondstof. Enwewordennogniet gecon-
fronteerdmetde enormegevolgen.De
plasticsoep is enormbeeldvormenden
natuurlijkmakenweons zorgen.Maar
tegelijkertijd raakt het ons inNederland
niet direct.’

Het is de vraagwaarhet gevoel van
urgentie vandaanmoet komen:moet de
samenlevingdedrukopvoeren, nemen
producentenmeer verantwoordelijk-
heid, of dwingt deoverheiddit af?

GROTE BEDRĲVEN
WACHTEN OP DE
VOLGENDE ‘WAVE
OF INNOVATION’
VOOR ZE ECHT
OVERSTAPPEN
OP ‘BIOBASED
PLASTICS’

HOEVEEL PLASTIC WORDT ER GEPRODUCEERD?

Ja, plastic is overal.
Maar hoe groot is de
de productie precies?
Volgens een publicatie
van de Ellen MacArthur
Foundation uit 2016 is
het gebruik van plastic
in de afgelopen vijftig
jaar vertwintigvoudigd.
En de verwachting is
dat het gebruik in de
komende twintig jaar
zal verdubbelen. Vol-
gens branchevereniging

PlasticsEurope werd er
in 2016 wereldwijd 335
miljoen ton plastic ge-
produceerd. In 2015 was
dit nog 322 miljoen ton.
China is de grootste
producent, gevolgd
door Europa. In Euro-
pa werd 60 miljoen ton
plastic geproduceerd.
Aan de vraagkant is in
Europa 39,9% bestemd
voor het maken van
verpakkingen. Volgens

het Kennisinstituut
Duurzaam Verpakken
wordt de groei van de
plasticproductie veroor-
zaakt door de toename
van de hoeveelheid ver-
pakkingen, maar ook
door de vervanging
van andere materialen
door plastic. In Europa
wordt slechts iets meer
dan 8,4 miljoen ton
plastic ingezameld voor
recycling.

Plasticrecycling bij
Suez in Rotterdam.

Links het ruwe plastic,
daarnaast het verwer-
kingsproces en rechts

het granulaat.
FOTO’S: SUEZ/ISTOCK
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Bolckdenkt aaneen combinatie van
oplossingen: niet alleenmoet aard-
olieplastic vervangenwordendoorbio-
basedplastics,maar ookhet consump-
tiegedragmoet veranderen. ‘Weg van
het eenmalig gebruikenenhet daarna
weggooien.Meerhergebruik. Ende
productenmoetenworden ingeleverd,
zodat ze gerecycledkunnenworden.
Consumentenhebben zelf ook een
verantwoordelijkheid.’

Dat gedrag zou je kunnen veranderen
metfinanciële stimuleringsmaatrege-
len, aldusBergsma. ‘Bijvoorbeelddoor
middel van eenkleinefinanciële prikkel
oppetflesjes, zoals statiegeld.Dit heeft
invloedopplastic zwerfafval.’ Ookbe-
drijvenkunnenopdezemanierworden
beïnvloed. ‘Bedrijvengaan veranderen
als zemeermoetenbetalen voor verpak-
kingendie slecht te recyclen en zwerfaf-
valgevoelig zijn.’Of als zemeermoeten
betalen voorde grondstoffen ende im-
pact vandie grondstoffen. ‘EenCO2-prijs
doordehele economie zougoedkunnen
leidennaarmeerbioplastics enminder
fossiele plastics’, zegtBergsma.

OokBolckwijst hierop. ‘Alswe zeggen
datwe stoppenmet fossiele plastics, of
hier belastingopheffen, dan verandert
dewereld. Als dekosten van virgin aard-
olieplastic gelijkwordenaandie van re-
cyclaat of biobasedplastics, gaat er veel
gebeuren.’

Caitlin Stooker is
freelancejournalist.

HET IS DE VRAAG
WAAR HET GEVOEL
VAN URGENTIE
VANDAANMOET
KOMEN: VAN DE
CONSUMENT, DE
PRODUCENT OF
DE OVERHEID

POLYMEREN

l Plastic is een kunst-
stof. De uitvinding ervan
wordt toegeschreven
aan Leo Baekeland,
een Amerikaan van
Belgische afkomst,
die rond 1908 bakeliet
ontwikkelde.

l Dit materiaal werd
daarna toegepast in de
elektrotechniek, maar
ook in deurklinken en
radiokasten. Kunststof
wordt gemaakt uit de
fossiele brandstof aard-
olie. Die wordt ge-
kraakt, waardoor mo-
lecuulketens worden
opgebroken in kleinere.
Kunststoffen bestaan uit
polymeren, moleculen
die ontstaan door sa-
menstelling van mono-
meren. Kunststof bestaat
in drie varianten.

l Zo is bakeliet een
thermoharder. Thermo-
harders bestaan uit po-
lymeren die hard blijven
als ze worden verhit. Ze
smelten niet, zoals bij
thermoplasten wel het
geval is. Thermoplasten,
waartoe de meeste plas-
tics behoren, zijn syn-
thetische polymeren die
door warmte een andere
vorm krijgen en meer-
dere malen gerecycled
kunnen worden.

l Daarnaast bestaan er
ook nog elastomeren.
Dit zijn polymeren met
rubberachtige, elastische
eigenschappen.

50%
Precies de helft van de Neder-
landse plasticverpakkingen
werd in 2017 gerycled. Dat was
2%minder dan het jaar ervoor.
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