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Circulair is de toekomst

• … want 
– energie zal meer als schaars 

goed worden ervaren
– grondstoffen steeds meer 

schaars goed, in ieder geval 
politiek-economisch en 
veiligheidspolitiek

– afval = verspilling én vervuiling

• … en  circulaire business-
modellen passen op trend
– van massaproductie/-

consumptie + fossiele energie -> 
maatwerk in netwerk-productie 
+ informatie

• NL heeft – maar hoeft  niet- een 
positie te verliezen in de chemie
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De kunststofrevolutie in Nederland, 1950-2010

1950 1963 1970 2010

Productie 
kunststof

170 kton 239 kton 900 kton 9445 kton

%import
% export

44 23
52 70 Ca. 80 (sinds 

ca. 1975)

Consumptie / 
hoofd / jaar
% bouw
% verpakkingen
% in auto’s
% E&E

35

30%
23%
3%
6%

109

20%
40%
6%
9%

3



Hoe kon Nederland zo’n inhaalslag maken?

• Consumenten:  cultuurverandering, 
inkomensstijging. Kunststof geeft

– gemak 

– democratisering design, luxe

– dematerialisatie in b.v. woningbouw, auto’s

• Aanbodzijde: 

– DSM boven op kolenmijnen; mainports voor 
olie + trafieken traditie 

– Shell, DSM, DOW, ICI enz. geïnteresseerd in 
R&D, productie AKU e.d in verwerking 
halfproducten

– Oprichting TNO-Kunststoffen > standaarden, 
protocollen enz. 

– ‘triple helix’ platform polymeerproducenten, 

verwerkers, kennisinfra enz
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What a waste!

• Oók: lineaire keten en icoon 
wegwerpmaatschappij => 
vervuiling en economische 
verspilling

– PlasticsEurope: ca. 50% 
huishoudelijk gebruik 
wordt weggegooid

– WEF, Ellen MacArthur 
McKinsey,2016: “Plastic 
packaging is an iconic 
linear application with 
USD 80–120 billion 
annual material value 
loss.”

5



Van onderdeel probleem 
naar drager van de oplossing

• De uitgangspositie

– toppositie NLse chemie

– platformstructuur

• Uitdagingen: 

– Lintsen e.a. (2016, 18) vigerende logica van schaal 
(basispolymeren) en van scope (verwerking) maar niet van 
afval vermijden
• Gezocht: gedeelde visie

– serieus nemen behoeften / urgenties andere sectoren
• Gezocht: samenwerking, brede blik voor kansen elders
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Wie voelt zich uitgedaagd?
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Meer weten?

• Over (de samenhangen
tussen) grondstof- en
energiestromen, 
welvaartsontwikkeling
en duurzaamheid, 
1850-2010

• …. én een vooruitblik
naar een circulair NL, 
2010-2050
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