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CHEMIE HEEFT DE SLEUTEL TOT DE OPLOSSING

Plastic

IN HET KORT
o	 Gestegen welvaart en welzijn dankzij plastic, maar ook plasticsoepprobleem. 
o	 Sleutelrol voor chemie in verduurzamen plasticketen.
o	 Oplossingen: meer reuse plastic, closed loop- en chemische recycling, en biobased grondstoffen.
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 In zijn NRC-column beschrijft 
Ilja Leonard Pfeijffer de impact 
van het coronavirus op het 
leven in zijn woonplaats Genua. 
Onlangs ging het over de kap-

ster van zijn familie, die klaagde 
over plastic: ‘Om elf uur ’s ochtends 
had zij al twee vuilniszakken vol weg-
werpschorten, steriele zakjes voor de 
persoonlijke bezittingen van de klan-
ten en handdoeken voor eenmalig 
gebruik naar de container gebracht. 
“Laat Greta Thunberg het maar niet 
horen”, zei ze.’ 
Beter kan het dilemma van plastic 
niet worden samengevat. Aan de 
ene kant is het materiaal onmisbaar 
en zelfs levensreddend, aan de 
andere kant zorgt het voor een 
afvalberg die tot in de oceanen te 
vinden is. 
Dankzij plastic zijn onze welvaart en 
ons welzijn enorm gestegen de 
afgelopen 100 jaar. In de verschil-
lende hoedanigheden zorgt plastic 
voor comfort, veiligheid, houdbaar-
heid, hygiëne en energie-efficiënte. 
Zo maakten plastic irrigatiepijpen 
het voor boeren mogelijk om het 
hele jaar door gewassen te verbou-
wen en werd voedsel door kunststof 
verpakkingen beter en langer houd-
baar. In de zorg nam door het 
gebruik van plastic handschoenen 
de hygiëne toe. De medische zorg 
verbeterde dankzij injectiespuiten, 

bloedzakken, implantaten en recent 
beademingsapparatuur en mond-
kapjes. En het polyurethaan in ons 
matras zorgt voor een aangename 
nachtrust.  
“Alle plastic vervangen is onmoge-
lijk”, zegt dan ook Gert-Jan Gruter, 
professor Industrial Sustainable 
Chemistry aan de Universiteit van 
Amsterdam en bij Avantium verant-
woordelijk voor R&D omtrent her-
nieuwbare chemie. “In een aantal 
applicaties zou het kunnen, zoals 
bamboe rietjes in plaats van plastic, 
maar het wordt een stuk moeilijker 
bij medische toepassingen, coatings 
en slangen en koppelingen onder 
de motorkap.”

Bord vol plastic
De keerzijde van het enorme succes 
is te lezen op de site van de Plastic 
Soup Foundation: ‘Van de noordse 
stormvogels in de Noordzee heeft 
95 procent plastic in de maag. 
Omgerekend naar de mens gaat het 
om een bord vol plastic.’ “Het pro-
bleem is de combinatie van een 
lineaire keten en de wegwerpcul-
tuur”, zegt John Grin, hoogleraar 
systeeminnovaties aan de Universi-
teit van Amsterdam. “En het ont-
breken van een prikkel om er 
anders mee om te gaan, zowel bij 
producenten als bij consumenten.” 
Verpakkingen herbruikbaar maken 

zou enorm helpen. “Voor veel pro-
ducten kan dat.”
“80 procent van de plasticsoep 
bestaat uit single use-producten”, 
weet Gruter, die al meer dan 25 jaar 
betrokken is bij onderzoek naar 
polymeren. “We moeten plastic 
daarom veel beter herbruikbaar 
maken, door middel van reuse. 
Vanaf volgend jaar zijn in de EU 
plastic wegwerpbestek, watten-
staafjes, rietjes en roerstaafjes 
verboden. Er is ook een verbod op 
single use-verpakkingen in voorbe-
reiding. Als je bijvoorbeeld een 
grote verpakking wasmiddel koopt, 
is er geen reden waarom je die fles 
of doos niet tien keer opnieuw zou 
vullen. Schoonmaken is voor non-
foodapplicaties nauwelijks een 
issue. Dat zou al een gigantische 
reductie van het plastic afval geven. 
De politiek kan hier een heel 
belangrijke rol spelen, zowel qua 
faciliteren als qua Europese wetge-
ving.” 
Een andere oplossing is volgens 
Gruter closed loop-recycling. “Daar-
bij zorg je ervoor dat je het materi-
aal na gebruik weer gebruikt voor 
hetzelfde product als waar het ooit 
voor is gemaakt. Op dit moment zijn 
er petflessen die in een closed loop 
worden hergebruikt. En er wordt 
veel gewerkt aan chemische recy-
cling, waarmee je teruggaat naar 
de bouwstenen en opnieuw de poly-
meerketen opbouwt. Er gebeurt 
van alles, maar we staan nog hele-
maal aan het begin.”

Nieuwe technologieën 
De loop sluiten is ook het doel van 
SABIC, een grote producent van 

‘ Een oplossing is closed loop-
recycling, maar we staan 
nog helemaal aan het begin’ F
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DE UITDAGING 
VAN PLASTIC

Er is geen materiaal dat ons zoveel welvaart en welzijn heeft gebracht als 
plastic. Tijdens de coronacrisis is het in de vorm van gezichtsbescherming 

en beademingsapparatuur zelfs levensreddend. De keerzijde is dat de line-
aire keten veel afval oplevert. Hoe kijken experts uit de wetenschap en de 

industrie hiernaar? Eerste deel van een tweeluik over plastic.
Tekst: Igor Znidarsic
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circulaire economie op te zetten.” 
Maar de weg is nog lang. “Momen-
teel wordt wereldwijd minder dan 9 
procent van alle geproduceerde 
plastics teruggebracht in de waar-
deketen, in Nederland zitten we net 
iets hoger. Opschalen naar 20 of 30 
procent in 2030 is al heel ambitieus. 
Dat zijn namelijk gigantische stap-
pen qua capaciteit. Nieuwe techno-
logieën zoals chemische recycling 
versnellen dat proces, maar om 
verder te komen moeten deze wor-
den doorontwikkeld, net als verdere 
optimalisatie van het verzamelen 
van plastic afval en het scheiden 
voor het juiste gebruik.” 
Met de bijbehorende investeringen. 
“Verreweg de meeste recycling is 
momenteel mechanisch. De inves-
tering daarvoor is, vergeleken bij 
een polymeerfabriek, relatief 
gezien niet groot. Als je in een 
petrochemische omgeving iets wilt 
opzetten, ligt de investering veel 
hoger én ben je 5 jaar verder voor je 
resultaat ziet.”
De producten die mechanische 
recycling oplevert zijn bovendien 
vanwege de nog aanwezige conta-
minaties niet geschikt voor onder 
andere de medische en de foodsec-
tor, grote afnemers van plastic. 
Chemische recycling levert wel een 
‘schoon’ virgin product op. “Zo 
maken wij momenteel al virgin 
resins van afvalplastic die worden 
gebruikt in verpakkingen voor voed-
sel. Maar de capaciteit daarvoor is 
momenteel nog heel beperkt”, 

aldus Kuijpers. “De petrochemische 
industrie produceert wereldwijd 
jaarlijks meer dan 350 miljoen ton 
plastic, dat zijn enorme volumes, en 
de vraag neemt alleen maar toe, 
terwijl we pas aan het begin zitten 
van nieuwe technologische ontwik-
kelingen en procestechnologische 
opschalingen. Voor je enkele pro-
centen verder bent, zijn we mini-
maal 10 jaar verder.” 
SABIC’s doelstelling is om in 
Europa in 2025 200 kiloton plastic te 
recyclen. “Dat is een exponentiële 
groei, en de stappen die daarna 
komen zullen naar verwachting 
sneller gaan vanwege nieuwe tech-
nologische en systeemoplossin-
gen.” 

Allemaal chemie
Een bottleneck is altijd dat nieuwe 
technologieën vanwege de aanvan-
kelijke kleinere schaal moeilijk op 
prijs kunnen concurreren met de 
bestaande grootschalige productie. 
“Om in eerste instantie niet in com-
petitie te hoeven gaan met het bulk 
fossiele plastic, is het handig om 
materialen te ontwikkelen met inte-
ressante eigenschappen”, zegt Gru-
ter. “Zoals de betere barrière-
eigenschappen van de biobased pef 
van Avantium. Dan bied je toege-
voegde waarde.” Binnenkort komt 
Avantium met een biobased en clo-
sed loop pef-drankfles. Voor de 
fabriek die in Delfzijl wordt 
gebouwd is de financiering bijna 
rond, en de verwachting is dat het 

eerste product in 2023 uit de 
fabriek komt.
Naast hergebruik en het gebruik 
van andere (niet-fossiele) grond-
stoffen pleit Gruter er ook voor om 
kunststoffen zo te ontwikkelen dat 
als ze toch in het milieu terechtko-
men, ze daar niet honderden jaren 
blijven rondzwerven maar veel eer-
der afbreken. “Alle microvezels die 
vanaf het begin van pet-textiel 
(polyester) door het wassen in het 
milieu zijn beland, zijn daarin nog 
steeds aanwezig. Ze zitten in ons 
drinkwater, we ademen ze in. Stel 
nu dat die microvezels in 5 jaar zou-
den afbreken, dan zou alles wat 
ouder is dan 5 jaar er al niet meer 
zijn.”  
Chemie heeft volgens Gruter de 
sleutel tot de oplossing van het 
plasticprobleem. “Ik zeg vaak tegen 
mijn studenten: ‘Er is geen betere 
tijd om chemie te studeren dan nu.’ 
Alle omzettingen van biomassa of 
CO2 naar materialen, dat is alle-
maal chemie.” 

Fossiele grondstoffen
Om de CO2-uitstoot terug te drin-
gen, zou plastic uit niet-fossiele, 
biobased grondstoffen kunnen wor-
den gemaakt. Maar dat is volgens 

WEGWERPKARAKTER EN GEMAK
Het wegwerpkarakter en het gemak zijn volgens 
John Grin bepalend geweest voor het enorme 
succes van plastic. De hoogleraar systeeminno-
vaties aan de Universiteit van Amsterdam is 
medeauteur van De kwetsbare welvaart van Neder-
land, waarin met een wetenschappelijk-technolo-
gische blik wordt gekeken naar welvaart en duur-
zaamheid. Plastic is een van de cases. “In de VS 
waren ingenieurs al snel gaan inzetten op het 
grote voordeel van plastic: dat je het kan weg-
gooien. Met name bij verpakkingen speelde het 
een grote rol.” In de jaren 60 en 70 was er een 
spectaculaire groei. “Nederland had in 1960 een 
redelijke welstand bereikt. Het broek ophouden 
van de jaren na de oorlog was voorbij, aan de pri-
maire levensbehoeften was voldaan en mensen 
gingen verlangen naar meer, naar uitbundiger 
levensstijlen. Naar luxe en gemak. Plastic maak-
te dat mogelijk. Designerproducten die voorheen 
alleen voor de elite beschikbaar waren, werden 
nu voor iedereen bereikbaar: meubellijnen,      
stereosets, fotocamera’s. Plastic democrati-
seerde de luxe.” 
Het succes van plastic, waarvan de naam is afge-
leid van het Griekse plastikos, wat modelleerbaar 
betekent, hangt samen met een aantal unieke 
eigenschappen: het materiaal kan sterk, stijf, 
flexibel, vormvast of juist vormvrij zijn, en dat in 
elke gewenste vorm en kleur. De eerste syntheti-
sche kunststof kwam in 1908 op de markt: bake-
liet. Vanwege de isolerende werking was het zeer 
geschikt voor stopcontacten en lichtschakelaars. 
In 1937 volgde de polyamide nylon, aanvankelijk 
vooral gebruikt voor nylonkousen maar later in 
ontelbare andere toepassingen (zoals parachu-
tes). De meeste andere kunststoffen werden in de 
tweede helft van de 20e eeuw ontwikkeld: poly-
ethyleen (plastic zakken, flessen), polypropyleen 
(dashboards, bumpers), polystyreen (wegwerp-
bestek, piepschuim), pet (textiel, drankflessen), 
polyvinylchloride (vloerbedekking, waterleiding), 
polyurethaan (schuimrubber), pmma (plexiglas), 
polyester (boten) en polycarbonaat (veiligheids-
brillen, verpakkingen van voeding).

Kuijpers nog verre-toekomstmu-
ziek. “Wij produceren op biogrond-
stoffen gebaseerde producten, 
maar die markt is klein en de 
grondstoffen zijn nog steeds veel 
duurder dan nafta. De komende 30 
jaar zal de vraag naar kunststoffen 
zo groot zijn, dat we die gewoon niet 
kunnen bijhouden met gerecycled 
product en biogrondstoffen als 
feedstock. Plastic zal daarom nog 
grotendeels op basis van fossiele 
grondstoffen worden geprodu-
ceerd, al zal het aandeel fossiel wel 
afnemen, afhankelijk van de tech-
nologische ontwikkelingen. Europa 
zal daarin zeker vooroplopen.” 
Gruter ziet hierbij een belangrijke 
rol weggelegd voor de consument. 
“Daar begint het uiteindelijk mee. 
Uit recent onderzoek van de Univer-
siteit van Amsterdam blijkt dat con-
sumenten bereid zijn iets meer te 
betalen voor een product in een 
duurzame verpakking. Consumen-
ten beginnen zich schuldig te voelen 
over plasticgebruik. En als zij om 
duurzame verpakkingen gaan vra-
gen en ervoor willen betalen, volgt 
de keten vanzelf. En als uiteindelijk 
de nieuwe materialen net zo groot-
schalig worden geproduceerd, is er 
ook geen kostenverschil meer.” p

Plastic

SABIC’s doelstel-
ling is om in 
Europa in 2025 
200 kiloton  
plastic te recyclen

ALLIANCE TO END PLASTIC WASTE
In het tweede deel van dit tweeluik, in de juli/
augustus-editie, komt onder meer de Alliance to 
End Plastic Waste (AEPW) aan bod. Deze wereld-
wijde alliantie van bijna dertig bedrijven in de 
keten wil oplossingen bevorderen die plastic afval 
in het milieu, met name in de oceaan, verminde-
ren en tegengaan. AEPW wil hierin de komende 5 
jaar 1,5 miljard dollar investeren. Leden zijn onder 
meer BASF, Clariant, Covestro, Dow, DSM, 
ExxonMobil, LyondellBasell, SABIC, Shell en 
Total.

hoogwaardige kunststoffen. “Wij 
voelen heel sterk die verantwoor-
delijkheid”, zegt Frank Kuijpers, 
general manager Corporate Sustai-
nability. TRUCIRCLE, zo heet het 
initiatief waarin SABIC de duur-
zame oplossingen heeft onderge-
bracht: ontwerp voor recyclebaar-
heid, mechanisch gerecyclede 
producten, gecertificeerde produc-
ten van gerecycled afvalplastic en 
gecertificeerde producten uit bio-
based grondstoffen. 
Kuijpers: “Wij helpen op alle fron-
ten mee, zitten in associaties zoals 
de Alliance to End Plastic Waste (zie 
kader – red.) en werken in de keten 
samen met partijen als Unilever en 
verder upstream met afvalprodu-
centen, inzamelaars en sorteer-
ders. Met als doel om samen een 


