
BIOPLASTIC
BASICS

HET BELANG VAN PLASTIC
Plastic is onmisbaar in het dagelijks leven. Je vindt het in auto's, computers, telefoons, iPhones, 
iPods, iPads, speelgoed, CD's, DVD's, huishoudmiddelen, stoelen, tafels, etc. Het is goedkoop en 
weegt weinig. Plastic is ook nuttig, het helpt bijvoorbeeld voedsel vers te houden.

DuurzaamBedrijfsleven.nl de 
eigenschappen van bioplastic. 



CONVENTIONELE PLASTICS 

De jaarlijkse wereldproductie 
van conventionele plastics is
280.000.000 ton/jaar
100% 2011

daar kun je 495 van de grootste supertankers mee vullen    
                          de Seawise Giant, een ULCC supertanker
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Conventionele plastics worden gemaakt uit .
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5 %

5 % voor het gebruik als grondstof

voor energie bij het productieproces

10%Wereldwijd wordt van de fossiele brandstoffen gebruikt voor het 
produceren van plastics

NADELEN VAN CONVENTIONELE PLASTICS

Bij het productieproces van 
conventionele plastics worden 
grote hoeveelheden CO2 
uitgestoten.

Conventionele plastics worden vaak 
slecht verwerkt en komen in het 
milieu terecht. (Dit kan overigens 
ook gelden voor bioplastics.)

PLASTIC SOEPCO2-UITSTOOT EEN EINDIGE BRON



1.000.000 ton/jaar

De jaarlijkse wereldproductie 
van bioplastics is 

0,36% 2011

DE VOORDELEN VAN BIOPLASTICS

HERNIEUWBAARKLIMAATNEUTRAAL GROENE ENERGIE

CO2 die vrijkomt bij de verwerking 

compostering) was al uit de lucht 
gehaald door de planten of algen 
waar de bioplastic van gemaakt is.

Bioplastic wordt van planten of algen Bij bepaalde verwerkingsmethodes 
kan groene energie worden 
gegenereerd.

BIOPLASTICS 
Bioplastics worden gemaakt uit 

NEDERLAND

CHINA

eiland van drijvend plastic.

BIOPLASTICS FOSSIELE PLASTICS
= 1 miljoen ton/jaar
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 85-90% van de huidige 
fossiele plastics worden vervangen door hun biobased tegenhangers.

De markt voor bioplastics 

meer dan 20% per jaar.

Het streven is een 
productiecapaciteit te hebben 

van 1.710.000 ton in 2015.

Globale productiecapaciteit van bioplastics

HUIDIG

Vrijwel al het geproduceerde plastic is 
gemaakt van fossiele grondstoffen

TOEKOMST

90% van de conventionele plastics kunnen 
worden vervangen door bioplastics



HOE WORDT 
BIOPLASTIC GEMAAKT?

en algen.

Katoen Hout

Suikerriet

MaïsTapioca

Suikerbiet

Zetmeel wordt voornamelijk uit maïs en
aardappelen gewonnen. Cellulose komt 
voornamelijk uit hout en katoen.

Welke grondstoffen gebruik je?

Bioplastic wordt momenteel op kleine schaal 
geproduceerd en concurreert niet met de 
voedselindustrie. 

oplossing om uitsluitend bioplastics te maken van 

Concurrentie met de voedselindustrie

Katoen en hout worden 

in een grote installatie 
gekookt. 

Na toevoeging van enkele 
chemicaliën ontstaat er 
een brij die voornamelijk 
uit cellulose bestaat.

Aardappelen

Hoe wordt zetmeel gewonnen? Hoe wordt cellulose gewonnen?
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2

3

De gewassen worden 
vermaald en geweekt.

gecentrifugeerd en gedroogd.

Zetmeel is 
het eindproduct.

1

2

GRONDSTOFFEN
1

2
WINNEN VAN 

ZETMEEL EN CELLULOSE
De verwerkingsmethode 

verschilt p
er gewas, maar 

zal in grote lijnen zo 

verlopen.



Afbreekbare plastics

Kunnen niet worden afgebroken 

door micro-organismen.

Niet biologisch afbreekbare plastics 

en een lagere uitstoot van broeikasgassen dan 
hun fossiele tegenhangers. 

De exacte besparing verschilt in grote mate 
met de grondstof en welke fossiele plastic 
wordt vervangen. 

Minder energie en CO2

Bioplastics op basis van 
cellulose worden niet als 

chemicaliën nodig en komt 
relatief veel CO2 vrij. 

Chemicaliën en CO2-uitstoot

Overige

Geregenereerde

Zetmeelplastics

Biologisch 
OverigeBio-PE

Bio-PET 30 celluloses

58.1%41.9%

Kunnen worden afgebroken 

door micro-organismen.

Biologisch afbreekbare plastics 

Marktverdeling naar soort bioplastic (2011)

Niet biologisch 

afbreekbare 

plastics zijn ook 

van groot belang. 

 Een product als 

Coca-Cola kan niet 

in een biologisch 

afbreekbare 

verpakking 

worden bewaard.

Kun je niet zomaar in de berm 

gooien. Ze breken meestal alleen 

af in gespecialiseerde installaties.

minder fossiele energie minder CO2

Niet afbreekbare plastics

3
PRODUCTIE VAN POLYMEREN

4
PLASTICS

Zetmeel en 

cellulose worden 

verwerkt tot 

polymeren via 

processen als 

hydrolyse en 

fermentatie.



Land- en tuinbouwElektronicaAuto-industrie

Verpakkingen Horeca & Catering Gebruiksartikelen

Voor welke producten worden bioplastics op het moment gebruikt?

5
EINDPRODUCTEN



De ene verwerkingsmethode levert 
meer milieuwinst op dan de andere. 
Recyclen is de duurzaamste manier, 

gevolgd door vergisten en verbranden.

De minst duurzame manieren om 
bioplastic te verwerken zijn 

composteren en storten.

MAAR WAT MOET JE ERMEE?

Omdat bioplastic even sterk is als conventioneel plastic (en dus even slecht wordt afgebroken) 

Bioplastics 
kun je op

5
manieren
verwerken



RECYCLEN

Dit is de duurzaamste 
verwerkingsmethode omdat er minder 
nieuwe plastics geproduceerd hoeven
te worden. 

Minder CO2-uitstoot 

Minder energieverbruik.

Tijdens het recyclingsproces worden 
de bioplastics gesorteerd waarna 
deze worden omgezet in een
nieuw product.

CO2-uitstoot

In Nederland kunnen bioplastics nog 
niet gerecycled worden.

vernieuwde 
bioplastics

VERWERKINGSPROCES EINDPRODUCTEN

VOORDELEN NADELEN

FEITEN

Na iedere recycleronde blijft er 
minder materiaal over. Ook de 
kwaliteit van het plastic gaat vaak
omlaag.

Het recyclingsproces van de 
bioplastics kost energie en 
veroorzaakt CO2-uitstoot.

Bioplastics kunnen alleen gerecycled 
worden in gespecialiseerde 
faciliteiten.

In België zijn de eerste recyclefaciliteiten 
voor PLA gebouwd, waar het bioplastic 
afval opnieuw omgezet kan worden tot PLA 
van hoge kwaliteit.



compost

VERGISTEN

methaangas
(CH4)

In een 
vergistingsinstallatie 
worden verschillende 
bioplastics tezamen met 
het GFT-afval vergist. Dit 
gebeurt in een 
zuurstofarme omgeving 
onder invloed van 
micro-organismen.

VERWERKINGSPROCES EINDPRODUCTEN

VOORDELEN NADELEN

FEITEN

CO2 die vrijkomt tijdens vergisten is 
klimaatneutraal omdat het eerder door 
de plant uit de lucht is vastgelegd.

Het vergistingsproces levert warmte en 
groene energie in de vorm van biogas.

Vergisten heeft een hoger 
energierendement dan verbranden.

Van het restproduct, digestaat genoemd, 
kan compost gemaakt worden die 
gebruikt wordt om nutriënten aan te 
vullen in landbouwbodems.

Niet alle bioplastics vergisten even 
makkelijk en de biogas opbrengst 
verschilt per materiaal.

Het constant houden van de 
omstandigheden in de vergister kost 
energie.

digestaat

Goede 
kwaliteit

Slechte 
kwaliteit

In Nederland is vergisting van bioplastics 
wel mogelijk maar het wordt nog niet veel 
toegepast. Bioplastics komen namelijk niet 
vaak bij het GFT-afval terecht.

Alleen composteerbare plastics kunnen 
worden vergist onder juiste 
omstandigheden.

Luchtvochtigheid en 
temperatuur worden 

gecontroleerd.



De warmte die vrijkomt wordt omgezet 
in groene energie, in de vorm van 
elektriciteit.

Alle bioplastics kunnen worden 
verbrand.

Bioplastics verbranden over het 
algemeen schoner dan fossiele plastics.

De CO2 die de bioplastics tijdens het 
verbrandingsproces uitstoten is 
klimaatneutraal omdat het eerder door 
de plant uit de lucht is vastgelegd.

Het realiseren van de hoge 
temperatuur kost energie.

Het elektrisch rendement van 
verbranden is lager dan van vergisten.

Het bouwen van een 
verbrandingsinstallatie is erg 
kostbaar.

VERBRANDEN

VERWERKINGSPROCES EINDPRODUCTEN

VOORDELEN NADELEN

FEITEN

CO2-uitstoot

warmte

water

bioplastics met afval

In een verbrandingsinstallatie 
worden bioplastics samen met 
het restafval onder hoge 
temperatuur verbrand.

Dit is op het moment de meest 
toegepaste verwerkingsmethode van 
bioplastics in Nederland.

De bouwkosten van een 
verbrandingsinstallatie liggen hoger 
dan van een vergistingsinstallatie.

i



Het eindproduct is compost die 
gebruikt wordt om nutriënten aan te 
vullen in landbouwbodems.

De CO2 die de bioplastics tijdens het 
composteringsproces uitstoten is 
klimaatneutraal omdat het eerder door 
de plant uit de lucht is vastgelegd.

Het constant houden van de 
omstandigheden in de installatie kost 
energie.

water

COMPOSTEREN

CO2-uitstoot

compost

De bioplastics worden in een 
composteerinstallatie samen met 
het GFT-afval afgebroken door 
micro-organismen. Dit moet onder 
gecontroleerde omstandigheden 
gebeuren omdat de afbraak anders
niet volledig is.

VERWERKINGSPROCES EINDPRODUCTEN

VOORDELEN NADELEN

FEITEN

Composteren wordt in Nederland 
afgeraden omdat het minder milieuwinst 
oplevert dan vergisten of verbranden.

Alleen composteerbare bioplastics 
kunnen worden gecomposteerd.

De meeste bioplastics composteren niet 
in de berm of in de achtertuin, maar 
alleen onder gecontroleerde 
omstandigheden.

Plastarch material kan je wel thuis 
composteren en dus op de composthoop 
in de achtertuin gooien.
i



STORTEN

CH4-uitstoot

een berg afval

Het bioplastic wordt samen met het 
restafval gestort op een vuilnisbelt.

VERWERKINGSPROCES EINDPRODUCTEN

VOORDELEN NADELEN

FEITEN

Het is gemakkelijk.

Het kost weinig energie.

Methaan (CH4) ontstaat in het midden 
omdat er geen zuurstof bij kan. Wat 
niet wordt opgevangen en in de 
atmosfeer terecht komt. Methaan is 
een 25 keer sterker broeikasgas dan 
CO2

Het kost ruimte.

Er wordt geen energie uit opgewekt,  
het levert niks op.

In Nederland mag (bio)plastic niet 
gestort worden omdat de andere 
verwerkingsmethoden meer milieuwinst 
opleveren.

Het storten van bioplastic werkt als een 
tijdelijke opslag van CO2 omdat dit uit de 
lucht is gehaald door de plant. Op de lange 
termijn komt deze CO2 bij afbraak toch vrij.
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