
Chemische 
Feitelijkheden

De meeste kunststoffen zijn prima nogmaals te 
gebruiken, en nogmaals, en nogmaals. Dat bespaart 
grondstof (aardolie) en helpt de CO2-uitstoot te 

verminderen. Bovendien zorgt inzamelen ervoor dat plastic 
niet gaat zwerven. In Afrika hangen bomen en struiken 
vol plastic zakjes. En in de oceanen zijn plekken waar 
inmiddels een soort soep van kleine plasticdeeltjes aan het 
oppervlak rondzweeft. Zeevogels en andere dieren sterven 
erdoor. Gerecycled plastic krijgt een nieuw leven als T-shirt, 
vloerbedekking of kademuur. Maar daarvoor moet het plas-
tic eerst netjes worden gesorteerd en schoongewassen. Het 
blijkt vooral een hele klus om plastics uit restafval te ‘vis-
sen’. Maar de recycle-industrie staat dan ook nog in de kin-
derschoenen; de eerste sorteerfabrieken zijn net opgestart. 

Wetenschappers hebben veel ideeën over hoe het recyclen 
slimmer en beter kan. Bijvoorbeeld door plastics te scheiden 
met magnetische vloeistoffen of door ze niet te scheiden, 
maar er met de juiste ‘mengstoffen’ toch een bruikbaar pro-
duct van te maken.

In deze Chemische Feitelijkheid
• De Context: Honderd kilo kunststof gebruikt de Nederlander 

jaarlijks. Wat gebeurt ermee als het bij het afval belandt?
• De Basis: Dankzij hun lange ketenmoleculen kun je 

plastics omsmelten. Zeeftrommels, nabij-infraroodscanners 
en drijf/zinkbakken zijn onmisbaar bij de sortering.

• De Diepte: Wetenschappers kunnen van plastic weer olie 
maken. Hoe werkt dat?     |

Afval als grondstof

KunststofreCyClingKunststofreCyCling
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De Context Pet-fles wordt voetbalshirt

De Basis een kwestie van slim sorteren

De DiePte Plastic wordt olie
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Kunststof is prima een tweede, derde of zelfs tiende maal te gebruiken. niet alleen 
als bermpaaltje, maar ook als verpakkingsmateriaal, fleecetrui of designstoel.

Van gerecycled plastic is meer te 
maken dan alleen bermpaaltjes of 
kratten. Voorbeelden zijn het uit-

tenue van het Nederlands elftal, design-
stoelen van Dirk van der Kooij en een 
complete brug in Ierland. Veel plastic pro-
ducten bestaan inmiddels gedeeltelijk uit 
tweedehands plastic dat met het nieuwe 
‘maagdelijke’ plastic is vermengd.

Hergebruik spaart grondstoffen uit. In 
het geval van kunststoffen is de grondstof 
aardolie, die nu al schaarser en daar-
mee duurder wordt. Dankzij recycling is 
er bovendien ook minder energie nodig 
voor de productie van nieuw plastic. Of 
hergebruik economisch gezien rendabel 
is, blijft echter de vraag: recycling vraagt 
immers ook om inzameling, transport en 
verwerking. Een hoge olieprijs maakt recy-
cling aantrekkelijker. Als de olie duurder 
wordt, stijgt de prijs van maagdelijk plastic 
en kan gerecycled plastic er eenvoudiger 
mee concurreren. Maar ook de kosten van 
storten of verbranden van afval zijn van 
belang. Zijn deze laag, dan is recycling 
minder aantrekkelijk. Sinds 2006 is recy-
clen geen kwestie meer van rendabel of 
niet. Recyclen van huishoudelijk kunststof 

verpakkingsmateriaal is door het Besluit 
Verpakkingen een wettelijke plicht voor de 
verpakkende industrie.

Met de regelgeving voor recycling wil de 
overheid niet alleen de CO2-uitstoot beper-
ken. Een andere belangrijke reden is het 
terugbrengen van de hoeveelheid zwerf-
afval. Doordat de meeste kunststoffen niet 
of nauwelijks biologisch afbreekbaar zijn, 
blijft achteloos weggegooid plastic heel 
lang rondzwerven in het milieu. In delen 
van Afrika is er geen boom en struik meer 
te zien zonder plastic in de takken. En in 
oceanen drijft op sommige plekken zo veel 
plastic in het water dat er wordt gesproken 

over ‘plastic eilanden’ 
of ‘plastic soep’. Door 
verwering, zonlicht en 
golfslag valt het plastic 
op den duur uiteen in 
piepkleine stukjes die 
vlak onder het water-
oppervlak blijven zwe-
ven. Ze zijn niet uit de 
zee te filteren en voor 
vissen en schaaldieren 
vallen ze niet te onder-
scheiden van plankton. 
Wat daarvan precies de 
gevolgen zijn, is nog 
onduidelijk. Sommige 
insecten profiteren van 
de ‘plastic eilanden’: ze 

leggen hun eitjes erop. Maar schildpadden, 
dolfijnen en zeeleeuwen raken verstrikt in 
grotere stukken plastic en vele zeevogels 
sterven omdat ze het kunststof aanzien 
voor eten (zie kader). 

Honderd kilo per persoon

In 2010 werd er wereldwijd 265 mil-
jard kg plastic geproduceerd: bijna 

40 kg per aardbewoner. En de vraag naar 
kunststoffen blijft stijgen. De laatste 10 
jaar is er meer plastic geproduceerd dan 
in de hele 20ste eeuw. De gemiddelde 
Nederlander gebruikte in 2010 ruim 100 
kg kunststof, waarvan 39 procent bestond 
uit verpakkingsmateriaal. Ondanks vele 
campagnes voor gescheiden inzameling 
van kunststof bestaat circa 10 procent van 
het restafval in de container nog altijd uit 
kunststoffen. Dat percentage steeg van 
5 procent in 1970 tot 20 procent in 2008. 
Sindsdien daalt het aandeel van kunststof 
in het restafval, omdat steeds meer men-
sen hun afval gescheiden inleveren. 

In 2010 werd circa 28 procent van 
het huishoudelijk plasticafval gerecycled. 
Voor 2012 is de doelstelling 42 procent. 
Daarmee is Nederland geen koploper; 
Duitsland, Noorwegen, Zweden, Tsjechië, 
België en Estland behaalden in 2010 
hogere percentages. Nederland behoort 
wel tot de top als het gaat om benut-
ting van afvalplastic. Vrijwel alle niet-

voetbalshirt

Er zwerft steeds meer plastic rond in het milieu. 
Hoe lang nog?
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Als proef betaalt gemeente Pijnacker-nootdorp haar inwo-
ners wanneer ze hun kunststofafval apart inleveren. in 

hengelo betalen inwoners minder afvalbelasting wanneer ze 
hun plastic afval niet in de kliko doen, maar naar de ‘plastic 
hero’-bakken brengen. het hengelose systeem, diftar, waarbij 
het afval gewogen wordt of inwoners per plastic zak betalen, 
bestaat al sinds de jaren 90. het aantal diftar-gemeentes 
stijgt sindsdien gestaag. in 2011 woonde 27 procent van 
de nederlandse huishoudens in een diftar-gemeente. het 

systeem leidt tot minder afval: de hoeveelheid restafval daalt 
met circa 40 procent, vooral doordat inwoners hun plastic-
afval apart inleveren. 
ryck is een nieuw initiatief en vooralsnog een proefproject. 
Aan het gemeentelijke afvalsysteem verandert niets, maar 
inwoners kunnen ook kiezen om afval gescheiden aan te 
bieden bij een van de vijf inzamelpunten. in mei 2012 kregen 
inwoners voor hun kunststofafval 0,25 euro per kg. mensen 
kunnen voor zichzelf of voor een goed doel sparen.        |

Ryck of DiftaR:    scheiDen loont
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gerecyclede kunststof wordt verbrand in 
afvalenergiecentrales, waarbij stroom of 
warmte wordt teruggewonnen.

inzamelen

Hergebruik van kunststof vindt vrijwel 
iedereen een goed idee. Maar over 

de wijze waarop je plastic het best kunt 
inzamelen, is veel discussie. Statiegeld 
is een effectieve manier om schone 
kunststofstromen te verkrijgen die prima 
recyclebaar zijn. Tegelijkertijd voorkomt 
statiegeld zwerfvuil. Gemeentes en milieu-
organisaties willen statiegeld daarom uit-
breiden naar kleine PET-flesjes. De verpak-
kingsindustrie vindt statiegeldsystemen 
echter duur en ziet meer in scheiding via 
het ‘plastic hero’-systeem. Daarbij kun-
nen mensen thuis hun plasticafval apart 
verzamelen in speciale zakken, of weg-
brengen naar oranje ‘plastic hero’-bakken. 
Naast deze vormen van ‘bronscheiding’ 
(scheiding door de consument) is er ook 
‘nascheiding’. Bij nascheiding wordt plas-
tic niet apart ingezameld, maar wordt 
het in grote, geautomatiseerde scheidings-
installaties tussen het andere afval uitge-
pikt. De kwaliteit is meestal minder dan 
bij bronscheiding, maar de hoeveelheid 
herwonnen plastic is groter. 

Het vergelijken van de verschillende 
inzamelsystemen wat betreft kosten en 
(milieu)opbrengsten is niet eenvoudig. Je 
moet dan de hele keten in beeld brengen. 
Het Kenniscentrum Nascheiding van de 
Wageningen Universiteit heeft de afge-
lopen jaren onderzocht wat nu het beste 
systeem is. De voorlopige conclusie luidt 
echter dat hét beste systeem niet bestaat. 
Welk systeem als beste uit de bus komt, 
hangt erg af van de precieze omstandig-
heden en de uitvoering. Er is niet één 
beste oplossing. Elk systeem heeft sterke 
en zwakke punten (zie ook de Diepte).

sorteren

Kunststoffen zijn er in soorten en 
maten: hard en zacht, sterk en bros, 

stijf en flexibel, hittebestendig en smeltbaar. 
De eigenschappen zijn afhankelijk van het 
type kunststof, toegevoegde stoffen en het 
productieproces. Vijf typen kunststoffen, de 
‘big five’, zijn samen goed voor bijna drie-
kwart van alle geproduceerde plastics (zie 
tabel). In principe zijn al deze vijf plastics 
te recyclen, maar willen ze opnieuw kwali-
tatief hoogwaardig materiaal opleveren, dan 
moeten de kunststoffen ‘zuiver’ zijn. Dat 
wil zeggen dat ze niet vermengd zijn met 
elkaar of met andere soorten afval.

Statiegeldflessen leveren een relatief scho-
ne stroom: enkel PET. Vanuit de industrie 
en bedrijven komen er vrij zuivere ‘losse’ 
partijen bij de recyclers terecht: afgeschre-
ven kratjes, flessendoppen, autobumpers et 
cetera. Via milieustraten en verwerkingsbe-
drijven komen er specifieke mengstromen 
binnen, bijvoorbeeld ‘koelkastplastic’ of 
‘elektronicaplastic’ (kunststof van bijvoor-
beeld computers, stofzuigers en elektrische 
tandenborstels). Inzameling van huishou-
delijk plastic via de ‘plastic hero’-bakken en 
-zakken levert redelijk schoon, maar zeer 

gemengd plastic op. De grootste uitdaging 
is het kunststof dat in de kliko belandt tus-
sen allerlei ander afval. Het bevat een mix 
aan plastics die bovendien nog eens ver-
vuild is met niet-plastic. De kunst is al deze 
stromen te scheiden in zo zuiver mogelijk 
plastic (zie Basis).           |

het nieuwe uit-tenue van het nederlands elftal is 
gemaakt van gerecycled Pet. er gaan circa 30 Pet-
flessen in één shirt en broek.

De eindhovense kunstenaar Dirk van der Kooij pro-
duceert stoelen en tafels van gerecycled plastic met 
behulp van een 3D-printer. 
Zie: www.dirkvanderkooij.nl

over de tweed river bij het plaatsje easter Dawyck 
in Wales ligt sinds eind 2011 een 30 meter lange 
voetbrug gemaakt van 50.000 kg gerecycled plastic. 
het is de eerste brug die volledig is gemaakt van 
tweedehands plastic. De brug roest niet, vergt geen 
onderhoud of schilderwerk en… hij is 100 procent 
herbruikbaar.

Recyclen in De pRaktijk

Circa 4 procent van alle aardolie wordt gebruikt als 
grondstof voor kunststoffen. nog eens eenzelfde 

percentage van de olie (of het equivalent in aardgas) is 
nodig om de energie op te wekken om het productiepro-
ces uit te voeren. Wanneer kunststoffen worden verbrand 
in afvalcentrales, leveren ze energie. Verbranding in zo’n 
centrale wordt daarom gezien als thermische terugwin-
ning, hoewel uitsluitend een deel van de energie die 
erin is gestopt, weer wordt teruggewonnen. sommigen 
beschouwen kunststoffen zelfs enkel als nuttige tussen-
fase tussen boorput en energiecentrale.          |

veRbRanDen kan altijD nog

Zeevogels zien stukjes ronddrijvend plastic aan voor 
voedsel. fotograaf Chris jordan brengt de tragische 

gevolgen daarvan in beeld. Bijvoorbeeld op de kleine 
eilandengroep midway, in het noordelijke deel van de 
stille oceaan. op deze eilanden, minstens 3.000 km 
van elk vast continent verwijderd, broeden albatrossen. 
jaarlijks sterven er tienduizenden pasgeboren jongen 
aan het plastic dat ze door hun nietsvermoedende 
ouders gevoerd krijgen. De grootste bron van het plas-
tic in oceanen is afval dat in open riolen beland.
Andries van franeker, bioloog bij imAres in Wageningen, 
doet onderzoek naar het effect van zwerfafval op zeevo-
gels. De laatste 30 jaar heeft hij plastic aangetroffen 
in de maag van ruim 95 procent van de noordse 

stormvogels op 
de noordzee. in 
de jaren 80 had 
67 procent van 
de vogels meer 
dan 0,1 g plastic 
in de maag (de 
‘kritische’ grens waarboven een vogel gezondheids-
schade oploopt). momenteel is dat 60 procent. het 
aandeel consumentenplastic stijgt. er leven miljoenen 
noordse stormvogels op de hele wereld. Volgens een 
schatting van Van franeker dragen ze samen 45 dui-
zend kg plastic in hun magen mee: het gewicht van een 
flinke, volwassen potvis.                 |

plastic DooDt zeevogels

foto: Chris jordan
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veel plastics zijn eenvoudig opnieuw te gebruiken door ze ‘om te smelten’. 
Maar daarvoor moet het materiaal wel ongemengd en onvervuild zijn.

van het oorspronkelijke productieproces 
van PET. Het materiaal kan dan opnieuw 
napolymeriseren.

Als de kwaliteit van het hergebruikt 
plastic, na het versnipperen en verwar-
men, niet meer goed genoeg is om op 
hetzelfde productniveau te gebruiken dan 
gaat het om secundaire recycling of down-
grading. Vaak is dit het hoogst haalbare 
voor gemengde plasticstromen afkom-
stig uit huishoudelijk afval. Ook plastic 
afkomstig van bijvoorbeeld oude compu-
terbehuizingen, is nog wel geschikt om 
bermpaaltjes, schuttingen of vlonders van 
te maken, of om in asfalt te verwerken als 
‘vulmateriaal’. 

Bij tertiaire recycling, ook wel chemische 
recycling of feedstock-recycling genoemd, 
wordt het plastic helemaal afgebroken 
tot monomeren of nog kleinere delen 
door het te verhitten of met chemische 
hulpmiddelen. Het resultaat is nieuwe 
grondstof (zie Diepte). 

GeFlitst

Veel kunststofafval zit tussen het huis-
houdelijk afval of gemengd in speci-

ale plasticcontainers. Dat terwijl plastic 
van één soort het meest waardevol is om 
te recyclen. Goede plasticrecycling draait 
dus vooral om goed sorteren, bij voorkeur 
met de hand. Het recyclinglogo met num-
mer op de verpakking geeft aan om welk 
type plastic het gaat. Maar handmatig 
sorteren is duur en in Nederland gebeurt 
dit machinaal met een lopende band. 
Eerst wordt plasticfolie tussen het andere 
afval uitgeblazen, of het blijft hangen aan 

De meest gebruikte kunststoffen 
zijn ‘plastics’ (PE, PP, PET, PVC 
en PS), oftewel thermoplasten. 

De structuur van plastics is te vergelijken 
met een ongekamde bos meterslange 
haren: de ketens zijn sterk met elkaar 
verstrikt. Boven een bepaalde tempera-
tuur, glastemperatuur, zijn ze vervorm-
baar (plastisch). Ze smelten niet, zoals ijs 
of metaal, maar zijn vervormbaar binnen 
een bepaald temperatuurtraject. De lange 
ketenmoleculen (zie kader Polymeren) 
waaruit ze bestaan, kunnen onderling 
weliswaar bewegen, maar zijn zo sterk 
verward met elkaar dat ze niet vloeien. 
Door gebruikt plastic te verwarmen tot 
boven hun glastemperatuur kan het dus 
opnieuw in vorm worden gebracht. 

drie soorten HerGebruik

Gebruikt plastic verwarmen en vor-
men voor een nieuwe toepassing 

heet primaire recycling of closed loop-
recycling. Een bekend voorbeeld is het 
‘omsmelten’ van gebruikte PET-flessen 

om er nieuwe van te maken. Het PET 
wordt versnipperd, gewassen (om etiket-
ten, restanten frisdrank etc. te verwijde-
ren) en gedroogd. De snippers worden 
gemengd in een extruder, een verwarmd 
kneedapparaat. Als het plastic is afge-
koeld wordt het fijngehakt tot kleine kor-
rels (granulaat), de grondstof voor nieuwe 
flessen of kunststofgaren voor fleecetrui-
en of tapijt.

Voor primair hergebruik is het belang-
rijk dat het plastic afval niet vuil is of 
vermengd met andere typen kunststof. 
Daardoor kan namelijk de sterkte afne-
men of kan het materiaal verkleuren. 
Ook door het opwarmen kan de lengte 
(sterkte) van de polymeerketens afnemen 
of vallen andere ingrediënten, zoals kleur-
stoffen en weekmakers, uit elkaar. En bij 
PET is het bijvoorbeeld van groot belang 
dat het plastic droog is. Vocht ‘breekt’ de 
polyesterketens wanneer het materiaal 
wordt verhit. Dit kan worden voorkomen 
door het granulaat onder vacuüm nog 
even te verhitten, net als bij de laatste stap 

een kwestie van slim
sorteren

Bij andere kunststoftypen, thermoharders en 
composieten, is recycling een stuk lastiger. 

De ketenmoleculen in thermoharders zijn onder-
ling verknoopt; ze vormen een 3D-netwerk. om 
het materiaal her te gebruiken, moeten deze 
dwarsverbanden eerst worden verbroken. Pas dan 
is de kunststof vervormbaar en geschikt om er 
een nieuw product van te maken. thermohardend 
polyurethaan is bijvoorbeeld te recyclen door het 
eerst te kneden in een hete extruder (>200 °C). 
Door de hitte breekt een deel van de dwarsverban-
den en gaat de kunststof vloeien. Vervolgens voeg 
je polyisocyanaat toe, waarna de kunststof in de 
vorm opnieuw uithardt.
Veel vliegtuigen en rotoren van windmolens zijn 
van vezelversterkt epoxyhars. De aanwezigheid 
van vezels én een thermohardende hars in dit 

lichte maar sterke materiaal maken hergebruik 
lastig. met vloeistoffen zijn de vezels van de hars 
te scheiden. meestal zijn dat (schadelijke) organi-
sche oplosmiddelen. Producten van composieten 
eindigen daarom nu meestal in een afvalverbran-
dingscentrale, waar alleen de verbrandingsenergie 
van het materiaal deels teruggewonnen wordt.    |

'Moeilijke' polyMeRen

Door gebruik 
te maken 
van een 
luchtstroom 
kan afval al 
voor een deel 
gescheiden 
worden.
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zijn lichter dan water en kunnen zo snel 
van het zwaardere PS, PET en PVC wor-
den gescheiden.

Door te ‘spelen’ met de dichtheid van het 
water in volgende baden kun je de stromen 
steeds zuiverder maken. Als je bijvoorbeeld 
zout aan het water toevoegt, krijgt het een 
hogere dichtheid, en kun je PS van PET en 
PVC scheiden. In de afvalverwerkingssec-
tor zijn deze dichtheidstrucjes het geheim 
van de smid. Opwerkers vertellen niet 
welke zouten of chemicaliën ze precies 
toevoegen om de dichtheid te veranderen. 
Uiteindelijk gaat het gesorteerde plastic 
naar de plasticproducent, die er nieuwe 
producten van maakt.         |

haken in grote, draaiende zeeftrommels 
waar het zwaardere afval, zoals flessen, 
doorheen valt. Na de trommels komt 
het afval terecht op een soort roltrap, 
waarbij platte voorwerpen naar boven 
‘wandelen’, en ronde naar beneden rollen 
of stuiteren (ballistische scheiding). Op 
deze manier worden bijvoorbeeld flesjes 
van vleesbakjes gescheiden. Met nabij-
infrarood (NIR)-licht (golflengte tussen 
de 800 en 2500 nm) worden plasticsoor-
ten gescheiden. NIR-scanners boven een 
lopende band meten welk deel van het 
NIR-licht het plastic op de band weer-
kaatst. De chemische bindingen in een 
kunststof zorgen namelijk voor een spe-
cifiek absorptiespectrum van het licht, 
een soort ‘vingerafdruk’ van het materiaal 
dus. Als een voorwerp wordt herkend als 

bijvoorbeeld PP, dan wordt het razend-
snel (milliseconden) met een luchtstoot 
op de juiste band ‘gespuugd’. 

In theorie kan een NIR-scanner 80 tot 90 
procent van het gewenste plastic uit een 
mixstroom selecteren. Maar in de praktijk 
blijkt een rendement van slechts 20 tot 30 
procent geen uitzondering. Zwart plastic 
is bijvoorbeeld niet te scheiden omdat het 
geen licht weerkaatst. En in knijpflessen 
met bakolie blijft vaak zo veel olie hangen 
dat het plastic niet goed wordt herkend. 
Hetzelfde geldt voor halfvolle frisdrank-
flesjes. Bovendien zijn scheidingsinstal-
laties erg stoffig, wat betekent dat technici 
heel regelmatig de lenzen en venstertjes 
van de NIR-scanners moeten poetsen, 
voor optimale herkenning.

drijven oF zinken

Van de sorteerder gaat het plastic 
vaak naar een opwerker die het nog 

verder opschoont. Daarbij is de meest 
gebruikte techniek ‘flotatiescheiding’: een 
drijf/zinksortering. Een grote schredder 
snijdt het plastic tot snippers van onge-
veer een halve vierkante centimeter. Die 
worden gewassen en gedroogd, waarna 
stof, restjes plasticfolie en isolatieschuim 
er tussenuit worden geblazen. Magneten 
vangen restjes metaal weg. Vervolgens 
gaan alle snippers door een ‘drijfbak’ 
heen waarin ze blijven drijven of zinken, 
afhankelijk van hun dichtheid. PE en PP 

Kunststoffen bestaan uit lange, ketenvormige 
moleculen, in de chemie polymeren genoemd 
(grieks: poly is veel en meros is deel). Polymeren 
zijn opgebouwd uit basismoleculen (monome-
ren) die samen lange ketens vormen. Die ketens 
worden gevormd tijdens een zogeheten polyme-
risatiereactie. De monomeren (de ‘schakels’ in de 

keten) zijn bij de meest voorkomende kunststoffen 
van één type. Polyetheen bestaat bijvoorbeeld uit 
lange ketens van etheenmoleculen. het plastic 
Pet bestaat uit ketens van twee typen om en om 
gekoppelde monomeren, tereftaalzuur en glycol 
(zie  tabel). Bekende voorbeelden van polymeren 
uit de natuur zijn DnA en koolhydraten. 

polyMeRen

Kunststof afk. Dichtheid (g/ml) repeterende eenheid

polyetheen
(polyethyleen)

Pe 0,88 (lDPe) 
0,96 (hDPe)

polypropeen
(polypropyleen)

PP 0,86

polyvinylchloride PVC 1,40

polystyreen Ps 1,05

polyetheentereftalaat
(‘polyester’)

Pet 1,31
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PVC is een lastig materiaal voor recyclers. 
Bij verhitting kan het namelijk ontleden, 
waarbij zoutzuur vrijkomt. Bij de recycling 
van PET, smeltpunt circa 250 °C, kan een 
klein percentage PVC in de plasticstroom 
een groot kwaliteitsverlies veroorzaken. 
Bovendien tast het zoutzuur de appara-
tuur aan. Een andere moeilijkheid is 
dat PVC, en dan vooral zacht PVC, veel 
additieven zoals weekmakers en stabili-
satoren bevat: soms zelfs tot 60 procent 
van het gewicht. 
Goed gesorteerd PVC is wel te recy-
clen. Zo maakt buizenfabrikant Wavin 
in Engeland PVC-buizen die voor min-
stens 50 procent bestaan uit gerecyclede, 
omgesmolten buizen. Ook ramenfabri-
kant Veka gebruikt eigen, ingezamelde 
PVC-kozijnen binnenin nieuwe produc-
ten. 
Chemiebedrijf Solvay ontwikkelde het 
Vinyloop-proces. In het Noord-Italiaanse 
Ferarra staat een fabriek waar PVC sinds 
2002 met dit proces wordt teruggewon-
nen. Gemengd PVC-afval wordt opgelost 
in een speciaal organisch oplosmiddel. 
Het oplosmiddel wordt in de fabriek gere-
cycled en het bewerkte PVC kan weer naar 
een PVC-fabrikant.         |

lastig pvc

De vele PET-flessen hebben al menigeen geïn-
spireerd er een huis van te bouwen. Al dan niet 
gevuld met zand of water en ingemetseld met 

klei of cement.

huis van pet-flessen
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Wetenschappers denken kunststofafval met magneten 
beter te kunnen sorteren. en van het ‘lastige’ plastic 

dat overblijft, kun je weer olie maken.

Plastic wordt
olie

Kunststofafval uitsorteren vergt 
energie, vervoer en tijd. Het is 
dus niet verwonderlijk dat onder-

zoekers en ondernemers proberen uit te 
vinden of ze van gemengd plastic ook 
een goed product kunnen maken. Dat 
doen ze bijvoorbeeld door zulke meng-
sels lang en intensief te kneden in een 
hete extruder. 

Een probleem van omgesmolten, 
gemengd plastic is dat het relatief bros 
is en snel breekt. Dat komt doordat een 
mix van plastics, ondanks het lange kne-
den, meestal nog steeds niet homogeen 
is. Het is eerder een verzameling opeen-
gepakte stukjes verschillende plastics. 
Langs de grensvlakken van die stukjes 
treden snel breuken op. Maar door bij-
menging van glasvezels kun je dit gere-
cyclede plastic versterken. Je krijgt dan 
een vezelversterkte kunststof: een com-
posiet, met als nadeel dat composieten 
lastig recyclebaar zijn.

Compatibilizer

Een chemische oplossing is het toevoe-
gen van compatibilizers: stoffen die de 

eigenschappen van gemengde kunststof-
fen verbeteren. Dit doen ze doordat ze 
met meerdere plasticsoorten goed men-
gen. Die plasticsoorten mengen daardoor 
op hun beurt beter met elkaar, en het 
resultaat is een homogener mengsel. Dit 
verbetert vooral de treksterkte. Een klas-
siek voorbeeld van een compatibilizer 
voor een mix van twee slecht mengbare 
kunststoffen, Xn en Yn, is het blokcopo-
lymeer (X)n-(Y)n. Het copolymeer vormt 
‘bruggen’ tussen de twee componenten.

Er bestaan ook reactieve compatibili-
zers. Die reageren met het kunststof-
mengsel, waardoor de twee soorten op 
moleculair niveau verknoopt raken. De 
reactie vindt meestal plaats in een extru-
der. Voorbeelden zijn de commercieel 
verkrijgbare compatibilizers Fusabond 
van DuPont en Engage van DOW. Beide 

laten PE en PP beter met elkaar mengen. 
De exacte samenstelling van de compati-
bilizers is geheim. Fusabond is volgens 
de meest gedetailleerde beschrijving een 
copolymeer met etheen en bevat reactieve 
maleïnezuur-anhydridegroepen.

kraken

Een andere manier om sorteren te ver-
mijden is feedstockrecycling. Het doel 

is niet de kunststof opnieuw te gebruiken, 
maar de oorspronkelijke grondstoffen: de 
monomeren of, nog rigoureuzer, de olie 
waaruit het plastic ooit werd gemaakt. 
Zowel Eastman Chemical Company als 
DuPont heeft bijvoorbeeld een proces ont-
wikkeld om PET terug te brengen tot de 
uitgangsstoffen glycol en tereftalaat. Door 
toevoeging van glycol, methanol, ammo-
nia of water en verhitting valt het PET-
polymeer uit elkaar. Vervolgens kun je via 
destillatie of kristallisatie de uitgangsstof-
fen weer zuiver in handen krijgen om ze 
opnieuw te gebruiken. Het werkt, maar 
kan economisch gezien niet concurreren 
met het mechanisch recyclen van PET.

PE, PP en PS zijn niet eenvoudig te 
depolymeriseren. Maar ze kunnen wel 
worden ‘gekraakt’, oftewel afgebroken tot 
olieachtige producten. Bij hoge tempera-
turen (500 tot 900 °C) breken de lange 
ketenmoleculen van polymeren in stuk-
jes (‘thermisch kraken’). Een katalysator 
(‘katalytisch kraken’) kan de benodigde 
temperatuur verlagen en het kraakproces 
sturen in de richting van de gewenste  
producten. Meestal dienen zeldzame 
aardmetalen, zoals cerium, daarbij als 
katalysator.

In 1994 startte BASF in het Duitse 
Ludwigshafen een grote proeffabriek 
op voor feedstockrecycling van verpak-

Peter Rem, hoogleraar Resources en 
Recycling TU Delft, bedacht een drijf/

zinksysteem waarbij je met één bad meerdere 
plasticsoorten kunt uitsorteren. Het bad is 
gevuld met een magnetische vloeistof, bij-
voorbeeld een suspensie van ijzeroxidedeeltjes 
(gecoat om aaneenklitten te voorkomen). Aan 
de bovenkant van het bad hangt een magneet 
die de vloeistof aantrekt. Doordat het magne-
tisch veld afzwakt met de afstand tot de mag-
neet, ontstaat er een dichtheidsverschil over de 
hoogte van de bak. Elk type kunststofsnippers 
dat de bak instroomt, zal hierdoor een ‘laag’ 
vormen in het bad. Het plastic volgt namelijk 

de aloude wet van Archimedes: het vindt de 
plek waar het eigen gewicht gelijk is aan de 
verplaatste vloeistof. Eén bad kan zo hetzelfde 
werk doen als bijvoorbeeld drie NIR-scanners 
of twee klassieke drijf/zinkbaden. Een eerste 
proefopstelling heeft bewezen dat het principe 
werkt. Samen met het bedrijf Bakker Magnetics 
werkt de TU Delft nu aan commercialisering 
van het idee.           |

kunststof-
snippers

magneet producten

I
II
III

Magnetische vloeistof
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kingsmateriaal. Het plastic werd in 
kleine stukjes gesneden, gesmolten en 
gemengd. Het vrijkomende zoutzuur uit 
PVC werd weggewassen en hergebruikt 
in een andere BASF-fabriek. De kunst-
stoffractie werd gekraakt met katalysa-
toren en gedestilleerd. De resulterende 
grondstoffen waren ethyleen, propyleen 
en butadieen, die weer naar productie-
locaties gingen. De hogere oliefracties 
werden omgezet tot syngas, een meng-
sel van voornamelijk koolstofmonoxide 
(CO) en waterstofgas (H2). Met Fisher 
Tropsch-technologie kun je van syngas 
synthetische olie maken, of andere basis-
chemicaliën voor de chemische industrie. 
De proeffabriek draaide echter slechts 2 
jaar, omdat de hoeveelheid afvalplastic 
die nodig was om rendabel te draaien 
(15.000 ton/jaar) niet gegarandeerd kon 
worden. Ook vergelijkbare projecten van 
Fuji-Mobil, BP, Texaco en Veba Oil zijn 
weer in de mottenballen gezet.

In het Poolse Tokarz staat een wer-
kende fabriek voor de omzetting van poly-

olefinen (PE en PP) naar brandstof. Het 
plastic afval wordt katalytisch gekraakt. 
En ook het Canadese oliebedrijf JBI heeft 
een draaiend feedstockrecyclingproces, 
genaamd Plastic2Oil, in Niagara Falls. 
De fabriek verwerkt 1.800 kg plasticafval 
per uur. Het plastic wordt omgezet in ver-
schillende oliefracties: diesel, stookolie, 
nafta en cokes (voor de staalindustrie). 
De energie voor het proces komt uit de 
verbranding van vrijkomend gas. JBI wil 
zijn systeem plaatsen bij grote bedrijven 
die momenteel veel geld uitgeven aan 
stortgelden voor hun plasticafval.

Cradle-to-Cradle

Steeds meer groeit het besef dat je bij 
het maken van plasticproducten reke-

ning moet houden met het tweede leven 
van het plastic, zeker bij verpakkingsma-
teriaal. Standaardisering van het plastic 
zou sorteerders en opwerkers helpen, 
omdat de eigenschappen en samenstel-
ling van gebruikt materiaal uniformer 
zijn. Ook het vermijden van zwarte fla-
cons zou helpen, omdat een NIR-scanner 
die niet kan herkennen. Afvalverwerker 
SITA nodigt regelmatig producenten van 
‘moeilijke’ producten uit om een kijkje 
te nemen bij hun scheidingsinstallatie, 
zoals de fabrikanten van flessen vloeibare 
margarine . Die bevatten vaak nog zoveel 
vet tegen de wand dat de NIR-scanner het 
plastic niet goed herkent.

De Duitse chemicus Michael Braungart 
en de Amerikaanse architect William 
McDonough gaan een stapje verder: zij 
pleiten ervoor dat je er al bij het ont-
werp van producten van uit gaat dat 

de losse onderdelen ervan op primair 
niveau (dus zonder omsmelting) telkens 
opnieuw bruikbaar zijn. Rond de eeuw-
wisseling lanceerden ze voor dit concept 
de term Cradle-to-Cradle (C2C): een pro-
duct doet niet dienst van de wieg (cradle) 
tot het graf, maar van de wieg tot een 
nieuwe wieg. 

’s Werelds grootste fabrikant van tapijt-
tegels, InterfaceFLOR, omarmt C2C. Het 
produceert zijn tapijttegels zodanig dat 
je ze opnieuw kunt gebruiken door ze 
na gebruik te snijden, plukken, zeven 
en schudden. Het bedrijf haalt versleten 
tegels gratis op bij zijn klanten. Het 
gebruikte nylongaren wordt in een spe-
ciale fabriek in Slovenië teruggebracht tot 
de grondstof, caprolactam, via een feed-
stockrecyclingproces genaamd Econyl. 
Het productieproces is geheim; waar-
schijnlijk wordt het nylon gedepolymeri-
seerd met behulp van hete stoom en/of 
een katalysator.          |

Kunststoffen recyclen kost energie. De plas-
tics moeten worden ingezameld, gesorteerd, 

gewassen en omgesmolten tot ‘nieuw’ kunst-
stofgranulaat (korrels). Voor alle stappen in de 
keten zijn er verschillende opties. inzamelen 
kan bijvoorbeeld via statiegeld of het ‘plastic 
hero’-initiatief, maar ook via nascheiding van 
het restafval. sorteren kan met behulp van 
nir-scanners en/of mechanische systemen en 
daarnaast is ook feedstockrecycling een optie. 
in nederland bestaan nu verschillende syste-
men naast elkaar. er is veel discussie over welk 
systeem het goedkoopst is en welk systeem het 
meeste milieuvoordeel oplevert. Zo berekende 
Wageningen universiteit in opdracht van het 
ministerie van Vrom dat het statiegeldsysteem per ingezamelde fles 6,17 euro 
kost, terwijl het recycling netwerk (een coalitie van milieuorganisaties) uit-

komt op 2,75 cent. inzameling via ‘plastic hero’ 
kost volgens de eerste partij 1,5 cent per fles, en 
volgens de laatste 2,8 tot 5,7 cent.
eind 2011 publiceerde het onderzoeksbureau 
Ce Delft een levenscyclusanalyse (lCA) van 
de recycling van kunststofverpakkingsafval uit 
huishoudens. hun hoofdconclusie luidt: ‘Zowel 
bronscheiding en nascheiding van kunststof 
verpakkingsafval als statiegeld leveren allen 
een significant milieuvoordeel.’ recyclen is 
dus altijd beter dan verbranden (met energie-
terugwinning), voor alle typen kunststoffen. 
Verder concludeert Ce Delft dat de hoeveelheid 
materiaal die na recycling overblijft en is in te 
zetten in nieuwe producten, doorslaggevend is 

voor de milieuscore. Deze factor is belangrijker dan de verschillen in schei-
dingstechnieken en de verschillende kunststofsoorten.   |
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van wieg tot gRaf

Het bedrijf Plastic2Oil zet plastic om in brandstof. 
De divese fracties bevatten minder zwavel dan 

vergelijkbare industriële standaarden.

tapijttegels zijn heel goed opnieuw te gebrui-
ken. Door versleten tegels te recyclen zijn er 

weer nieuwe tegels van te maken.          |

tegels woRDen tegels

bRanDstof pRoDucten
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voor op sChool
 1. Welke doelen wil de overheid bereiken met regelgeving over 

kunststofrecycling?
 2. Welke factoren spelen een rol bij een levenscyclusanalyse 

(LCA)? Hoe kan het dat onderzoekers de ene keer conclu-
deren dat een koffiemok beter voor het milieu is dan een 
plastic bekertje en de volgende keer het omgekeerde?

 3. Beschrijf de vier soorten kunststofrecycling.
 4. Geef de belangrijkste verschillen – op moleculair niveau – 

aan tussen thermoplasten, thermoharders en composieten. 
Welke consequenties heeft dat voor hun hergebruik?

 5. Geef van de ‘big five’ PE, PP, PVC, PS, PET en van eiwitten 
en koolhydraten aan of ze ontstaan door radicaaladditiereac-
ties of door condensatiereacties.

 6. Waardoor is verbranding van PVC voor energieopwekking 
niet gewenst?

 7. Waardoor hebben thermoplasten geen scherp smeltpunt, 
maar een smelttraject?

 8. Wat zijn weekmakers? Wat is het doel van weekmakers in 
bijvoorbeeld PVC?

 9. Wat is de overeenkomst tussen NIR en de afstandsbediening 
van de televisie? En leg aan de hand van moleculaire bouw 
uit waardoor olijfolie in PET kunststofflessen identificatie 
met behulp van NIR hindert.

 10. Waarvoor dient de scheut bleekwater (glorix) die aan de 
‘PET-lamp’ in het golfplaten dak wordt toegevoegd?
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Vul een gebruikte PET-fles met water en een beetje bleekwater en 
steek hem door een gat in het dak. Wanneer de zon schijnt, verspreidt 
de ‘lamp’ evenveel licht als een gloeilamp van 55 watt. De organisatie 
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