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Voorwoord 

Plastics hebben een ongekende bijna exponentiële groei doorgemaakt na de Tweede 
Wereldoorlog. De productie van plastics bedraagt anno 2019 wereldwijd ca. 350 miljoen 
ton/jaar en dat is ca. 50 kg per capita! Maar dat is een gemiddelde, in de westerse wereld 
gebruiken we meer dan 200 kg per hoofd van de bevolking per jaar in allerlei toepassingen. 

De maatschappij krijgt echter in toenemende mate een afkeer van plastics door met name het 
zwerfafval en de discussies over de zogenaamde ‘plastic soep’. Naast dit zichtbare 
zwerfplastic roept de recente grote brand in het flatgebouw Grenfeltower in Londen in 2017 
met tientallen doden het onbehaaglijk gevoel op dat we naast een zichtbaar ook een 
onzichtbaar plastic monster aan het creëren zijn dat ontembaar lijkt. De brand werd namelijk 
veroorzaakt door de (goedkope) plastic isolatie. 

De aanleiding om dit boek te schrijven is dat plastics wel een heel slechte naam beginnen te 
krijgen en ik op feestjes en partijen nauwelijks meer durf te vertellen dat ik mijn hele leven met 
plastics heb gewerkt en nog steeds. In Nederland waren we heel goed op het gebied van het 
maken van plastics en het vinden van geavanceerde toepassingen. In de jaren 1990 waren 
binnen onze landsgrenzen grote bedrijven gevestigd zoals Shell en DSM alsmede de 
Amerikaanse bedrijven Dow en GE-Plastics die zeer actief waren inzake productie en 
ontwikkeling van plastics. Akzo Nobel was het grootste bedrijf ter wereld inzake synthetische 
(plastic) vezels. Philips was een grootgebruiker en niet alleen van plastics voor de behuizingen 
van TV’s en radio’s maar plastic was ook essentieel bij het maken van geluidsdragers zoals 
CD’s en later de DVD’s. Tevens had Philips grote ambities inzake ‘plastic electronics’, flexibe le 
beeldschermen van zogenaamde PLED’s (LED op basis van plastics). Voornoemde bedrijven 
hadden grote zogenaamde corporate R&D afdelingen waar mensen een ‘life-time’ carrière 
konden opbouwen inzake grensverleggend onderzoek, niet gestoord door de waan van de dag 
of een even tegenvallend beursresultaat. 

In zijn periode als minister van Economische Zaken, 1994-1998, lanceerde Dr Hans Wijers het 
idee van technologische-top-instituten, de zogenaamde TTI’s, als publiek-private ‘interfaces’ 
tussen de universiteiten en de industrie. Onder druk van DSM werd mij gevraagd een 
businessplan op te stellen voor een dergelijk instituut en in 1997 werd de eerste TTI, het Dutch 
Polymer Institute (DPI), geboren. Bij gebrek aan beter werd ik benoemd als de eerste directeur 
van 1997 en weer weggewerkt in 2004.  

De beginjaren van het DPI waren ‘himmelhochjauchzend’. Er was budget in overvloed 
waarmee nieuwe hoogleraren konden worden benoemd en nog belangrijker vele promovendi 
konden worden aangesteld die gingen werken op door de industrie aangewezen relevante 
gebieden. Dat was in het begin wel even wennen want plastics werden in de academische 
wereld beschouwd als een laag-bij-de-grondse klasse van materialen waar weinig 
wetenschappelijke eer aan te behalen viel. Maar de basismaterialen van plastics zijn 
synthetische polymeren en met die polymeren kun je academisch wel ‘leuk spelen’. Bovendien 
waren de sponsoren van het DPI elkaars concurrenten in de markt dus de korte termijn 
problemen kwamen niet op tafel maar er werden onderzoeksthema’s gekozen van algemeen 
belang en gericht op de verre toekomst. Senior onderzoekers bij de bedrijven die veelal reeds 
een wetenschappelijke reputatie hadden opgebouwd konden worden aangesteld als 
hoogleraar of docent in deeltijd en dus ontstond er een hechte interactieve gemeenschap. 

Rond de eeuwwisseling ging alles mis, de panelen gingen volledig schuiven. Shell trok zich 
terug uit de petrochemie dus ook uit de plastic business en ging zich focusen op olie en gas. 
Akzo Nobel verkocht haar vezeldivisie en sloot haar corporate R&D afdeling in Arnhem. DSM 
verkocht haar (commodity) plastics business aan Sabic, General Electric ging in Bangelore (I) 



een nieuw R&D centrum oprichten voor haar corporate R&D activiteiten met consequenties 
van dien voor het Europese R&D centrum van GE-Plastics in Bergen op Zoom.  De GE-
Plastics divisie werd uiteindelijk in 2007 ook verkocht aan Sabic. 

De cultuur van onderzoek aan plastics/polymeren in Nederland veranderde compleet. 
Onderzoekers bij het trotse Koninklijke Shell Laboratorium (KSLA) in Amsterdam werden met 
tientallen afgedankt en het KSLA werd een service center. De Corporate R&D van Akzo Nobel 
in Arnhem werd gesloten en de onderzoekers werden ondergebracht in Acordis dat de 
vezelactiviteiten in eerste instantie overnam. Het grote Centraal Laboratorium van DSM in 
Geleen werd afgeslankt. 

De tijden waren plotseling voorbij dat een onderzoeker bij Shell, Akzo Nobel, DSM, GE-Plastics 
etc. zijn gehele carrière kon wijden aan fundamenteel onderzoek en dat vaak kon combineren 
met een aanstelling als hoogleraar-in-deeltijd bij een universiteit. Nee, weg met lange-termijn 
onderzoek en de focus moet zijn op snel resultaat, het liefst nog gisteren. Lange-termijn 
onderzoek laten we over aan universiteiten en het DPI moet dat maar coördineren aldus de 
industrie. 

In 2004 hield ik het wel voor gezien. Wat te denken van de ontwikkeling dat rond het jaar 2000 
Shell het grote Carilon® project, een nieuw type plastic waar bijna een miljard gulden in was 
geïnvesteerd, plotseling stopte en alle octrooien voor 1 dollar doorverkocht aan het Stanford 
Institute in de USA. Shell sprong er dankzij fiscale trucs goed uit maar tientallen onderzoekers 
die jarenlang hun hart en ziel hadden verpand aan dit project werden afgedankt. .Dat Carilon® 
project was een ster-project, een plastic gebaseerd op etheen en het nog goedkopere CO 
(koolstofmonoxide), en de bijna 100 onderzoekers waren maar wat trots om hieraan te mogen 
werken. Of van Akzo Nobel dat haar vezelactiviteiten onderbracht in Acordis en dat onderdeel 
doorverkocht aan de cowboys van de investeringsmaatschappij CVC. Die pikten de krent uit 
de pap, de supersterke vezel Twaron®, en verkochten dat snel door aan Teijin (J) en de rest 
werd een sterfhuis, tel uit je winst! Ik had medelijden met de onderzoekers bij Acordis die 
gewend waren aan de corporate R&D cultuur van Akzo Nobel en nu zich moesten wijden aan 
de problemen van de dag. Van hoe bedenken we de ultieme polymeer structuur om nog betere 
vezels te maken, en als het niet toegepast kan worden in vezels dan misschien in coatings, tot 
bij Acordis waarom loopt die schroef steeds vast of verkleurt onze plastic. Ze mochten nog wel 
de vergaderingen van DPI bezoeken maar moesten dan wel een (mid)dag vrij nemen. 

In eerste instantie was mijn bedoeling met dit boek een soort eerbetoon te geven aan die 
creatieve en gedreven onderzoekers die tot hun grote frustratie of werden afgedankt of werden 
doorverkocht. Gaandeweg bedacht ik dat dit boek ook zou moeten worden gelezen door de 
70 promovendi die ik samen met collega Dick Broer in onze groep SKT van de TU-Eindhoven 
heb mogen begeleiden. En ook door de vele promovendi van mijn collega Han Meijer, Thijs 
Michels en Cor Koning. Tijdens onze hoogtijdagen was onze output wel zo’n 30 promovendi 
per jaar in ons samenwerkingsverband EPL, Eindhoven Polymer Laboratories. Ik spreek nog 
af en toe mijn ex-promovendi en sommige hebben het, ondanks mij, ver gebracht tot wel CEO 
en/of CTO bij een grote onderneming. Ze vertellen mij dat ze gelukkig zijn in hun werk. Ik kan 
mij dit haast niet voorstellen, hoe kun je nu gelukkig zijn en waar haal je de motivatie vandaan 
om bijvoorbeeld bij een bedrijf als Sabic te werken? Je doet je uiterste best maar weet dat alle 
winst uiteindelijk terecht komt bij een paar van die Arabische prinsen die er nog mooiere private 
vliegtuigen voor kopen. Die ex-promovendi hebben geen idee hoe het vroeger was en hoe 
goed wij het wel niet hadden. Een benoeming voor het leven, je werk was je hobby en je voelde 
je thuis in een vaak internationale gemeenschap van vakgenoten die je tegenkwam op 
congressen. Hoezo dead-lines, targets, en de beursnotering, dat was allemaal ver weg. 



Rond de eeuw wisseling waren wij in Nederland ‘second-to-none’ qua innovatie op het gebied 
van plastics en haar toepassingen rond de laatste eeuwwisseling. Helaas de snelle adviseurs 
vertelden de CEO’s van grote bedrijven dat het allemaal anders moest en kon. En wat ze bij 
het ene bedrijf vertelden en hoorden, dat vertelden ze weer door bij een ander bedrijf en 
uiteindelijk gingen die allemaal overstag en niet alleen in Nederland. Lange-termijn onderzoek, 
de zogenaamde Corporate R&D met nadruk op R, was te duur en leverde te weinig op.  

Ik herinner mij de opwinding en de grote frustratie van een Du Pont R&D manager in de USA 
toen dat bedrijf besloot haar ‘Central Research’ lab te sluiten ten faveure van kortere termijn 
divisionele research, aangestuurd door de product divisies. Volgens de financiële analisten 
had de corporate ‘Central Research’ geen functie meer en eigenlijk was het a ltijd weggegooid 
geld geweest, een speeltuin voor verwende onderzoekers. Maar… in dat ‘Central Research’ 
van Du Pont werd Nylon® geboren en Teflon® en Twaron® etc. waarmee deze firma 
honderden miljoenen heeft verdiend. Ach wat maakt het eigenlijk ook allemaal uit. China zal 
het stokje wel overnemen. 

Ik hoop dat behalve mijn ex-collega’s en ex-studenten ook relatieve buitenstaanders dit boek 
zullen lezen. Om een breder publiek te bereiken vermijd ik in dit boek de echte chemie zo veel 
mogelijk. Soms moet ik enkele chemische details vermelden en probeer ik dat zo eenvoudig 
mogelijk te doen, gebruikmakend van appendices en/of kaders. Verder worden in dit boek 
personen met naam en toenaam genoemd en velen heb ik geïnterviewd, waarvoor nogmaals 
dank.   

Een speciaal woord van dank aan mijn ex-collega’s Paul Smith en Han Meijer van wie ik veel  
heb geleerd. Alsmede aan de ex-promovendi en medewerkers Theo Tervoort, Cees 
Bastiaansen, Leon Govaert, Sanjay Rastogi en Ton Peijs, die nu allen ergens in de wereld 
hoogleraar polymeertechnologie zijn en op wie ik altijd een beroep kan doen als ik iets niet 
begrijp. 

Indien sommige personen zich gekwetst voelen, dan is dat mogelijk terecht. 

 

P. J. Lemstra 

Veldhoven, 2019 

  



1. Intro in plastics 

Plastics zijn overal en overvloedig aanwezig en de samenleving krijgt er in toenemende mate 
een afkeer van, met name door het zwerfafval dat steeds meer opgemerkt schijnt te worden 
op stranden, in oceanen en in dode vogels en vissen. Kunnen we niet af van die plastics? Zijn 
al die verschillende soorten plastic eigenlijk wel nodig? Waarom gaan we niet terug naar 
natuurlijke producten zoals hout, wol, katoen etc. en stoppen we met de productie en het 
gebruik van die vermaledijde plastics?  

Ik begrijp volledig die gevoelens van afkeer van dat volledig synthetisch materiaal plastic. Het 
heeft niet de zachte natuurlijke uitstraling van hout met die mooie nerven of van wol waarbij je 
het schaap nog bijna ruikt en met haar lammetjes in de wei ziet lopen. Plastics zijn kil en 
gevoelloos. Als mijn vrouw en ik op vakantie gaan naar die warme landen waar je s’ avonds 
kunt eten op een buitenterras, dan zoeken we net zo lang tot we kunnen zitten op een houten 
of rotanstoel of desnoods op een stalen stoel met een kussentje er op. Maar beslist niet op 
zo’n plastic stoel. 

In de jaren 1980 werkte ik bij DSM in Zuid-Limburg en de tweede man in de Raad van Bestuur, 
Ruud Selman, ging de boer op om in naburige gemeenten te vertellen dat de immense 
Chemie-site van DSM, nu Chemelot, er weliswaar gevaarlijk uitzag met veel rokende pijpen 
maar dat het alternatief, terug naar de Natuur, nog erger is. Als voorbeeld gebruikte hij de 
acrylonitril fabriek op het terrein van DSM. Deze fabriek met reactor en randapparatuur beslaat 
misschien de grootte van een voetbalveld maar produceert een immense hoeveelheid 
acrylonitril. En dat is grondstof voor de bekende acrylvezel in truitjes etc. Als DSM die 
acrylonitril fabriek zou platleggen en weer schapen in Nederland laten grazen om een 
equivalente hoeveelheid wol te produceren voor vezels, dan zou Nederland met vier lagen 
schapen moeten worden bedekt. En dat zou wel eens veel grotere milieuschade kunnen 
veroorzaken dan een goed te controleren reactor.  

 

Echter, het probleem is dat niet veel mensen de petrochemische industrie geloven vanwege 
historische rampen zoals in Soveso in Italië, Bhopal in India met bijna tienduizend doden, 
branden bij Shell Moerdijk. En hoe geloofwaardig is eigenlijk die Selman, die managing director 
was van de DSM dochter Nypro, de caprolactam fabriek van DSM in de UK, die volledig 



ontplofte in 1974 met 29 doden tot gevolg. En hoe betrouwbaar is DSM met een grote 
ontploffing in de Nafta kraker in november 1975 met op slag 14 doden? Als het een keer 
misgaat, dan gaat het ook goed mis, en de industrie geeft dan vaak niet thuis of is juridisch 
van de radar verdwenen. 

Persoonlijk geloof ik Ruud Selman die ik heb meegemaakt toen ik van 1976-1985 bij DSM 
werkte in Zuid-Limburg. Hij was veelal een dukdalf in oeverloos gezwam en steunde zijn 
onderzoekers voor de volle honderd procent, ook in tijden toen het financieel slecht ging met 
DSM. Als je als onderzoeker ziet wat de mogelijkheden zijn met plastics dan kijk je er anders 
tegen aan dan de leek. Toen mijn ouders mij een keer opzochten in mijn woonplaats Brunssum 
op een mistige dag met horizontale regens en daarbij over het grote DSM-terrein ten 
weerszijden van de A-2 moesten rijden, smeekte mijn vader mij bijna om hem op te volgen als 
bakker in Groningen. Als bakker maak je een mooi natuurproduct en ik was volgens hem bezig 
met het werk van de duivel. 

Waarom ontwikkelden die plastics zich zo razendsnel vooral na de Tweede Wereldoorlog met 
een ongekende bijna exponentiële groei? Anno 2018 bedraagt de productie van plastics 
wereldwijd ca. 350 miljoen ton/jaar en dat zijn 350 miljard kilo’s per jaar1. Dit betekent dat we 
per capita op deze aardbol ca. 50 kg plastic consumeren en de groeivoorspellingen voor het 
jaar 2040 zijn ca. 750 miljoen ton plastics/jaar een en ander afhankelijk van de bevolkings- en 
welvaartsgroei in Azië. 

Voornoemde cijfers zijn gemiddelden en in de binnenlanden van Afrika en India gebruiken de 
mensen nog niet zo veel plastics, maar in de Westerse wereld en Japan komen we tot boven 
de 200 kg per capita! In Japan lijkt wel haast elk stukje fruit te zijn verpakt in plastic. Dit 
betekent een gigantisch volume aan synthetische materialen die de Natuur niet kent en de 
‘afvalopruimers’ zoals de wormen en andere beestjes en micro-organismen in de Natuur lusten 
geen plastic. 

Staal wordt met meer dan 1500 miljoen ton per jaar geproduceerd2, dus veel meer dan de 
huidige 350 miljoen ton plastics. Staal is echter qua volume veel kleiner door het grote 
soortelijk gewicht van ca. 7400 kg/m3, 7-8 keer zwaarder dan plastics en bovendien prima te 
hergebruiken c.q. te recycleren. Hetzelfde geldt voor glas en aluminium.  

 

Zijn er goede en slechte plastics? 

Ik denk dat u weinig bezwaar maakt tegen plastics als u in het ziekenhuis ligt en de 
verpleegster U een infuus toedient via een plastic zak gekoppeld aan een plastic slangetje. Of 
wanneer de chirurg uw bloedvaten verwisselt voor poreuze plastic slangetjes waar uw cellen 
weer ingroeien in het geval van een aneurysma. Bij de tandarts heeft u ook liever een mooie 
witte plastic vulling dan het ontsierend en giftig kwikamalgaan. En wanneer de chirurg een 
stukje zachte plastic plaatst in uw kunstheup als ‘interface’ tussen het harde bot en de nog 
hardere stalen pin dan bent u blij met plastic. Staal op bot wringt nogal en met dat tussenstukje 
plastic kunt u weer volleyballen. Er zijn tal van toepassingen van plastic aan en in het lichaam, 
van zachte contactlenzen tot straks kunstorganen, en daar is niks mis mee. 

Met koolstofvezel versterkte plastics in vliegtuigen is ook niets mis. De moderne Boeing  
‘dreamliner’ bestaat al voor ca. 50% uit met koolstofvezel versterkt plastic en dat vervangt het 
bijna twee keer zwaardere aluminium. Daarom kunt u nu non-stop van Londen naar Sydney 

                                                             
1 Bron: European Plastics Society 
2 World steel Association ‘World Steel in Figures 2016’ 



vliegen. Uw auto bestaat ook al bijna voor 30% uit plastic puur om het gewicht te reduceren 
wat tot minder brandstofgebruik leidt. Zelfs de benzinetank is al van plastic omdat bij een 
botsing een stalen tank een vonk kan geven die tot een explosie kan leiden. En kijkt u eens 
onder de motorkap en voel aan het dashboard, allemaal plastic. In en rond uw huis vindt u ook 
vele plastic voorwerpen. Buiten uw huis de plastic raamprofielen die u nooit meer hoeft te 
schilderen en de dakgoten en regenpijpen. In uw huis de plastic leidingen voor 
vloerverwarming en laminaat op de vloeren. In uw spouwmuur piepschuim of 
polyurethaanschuim voor de isolatie. In uw huiskamer de geluidsdragers, de CD of terug naar 
de vinyl grammofoonplaat en uw TV en radio zitten knus in een plastic behuizing. 

Met voornoemde voorbeelden van plastics kunnen we denk ik leven. We willen in deze 
toepassingen ook dat deze plastics een lang leven hebben en waar mogelijk kunnen worden 
hergebruikt en niet spontaan degraderen. 

Neen, de afkeer van plastics komt door de plastic verpakkingen in alle soorten en maten, van 
folies tot flessen en containers. Het grootste toepassingsgebied van plastics is verpakking, ca. 
40%3, en daarvan komt nog te veel terecht in het milieu. De Natuur kan haar micro-organismen 
en beestjes zoals wormen niet afsturen op afval plastics want plastics zijn synthetisch door de 
mens gemaakt en dus niet herkenbaar en wat de boer niet kent dat…..  

Plastic afval is oh zo zichtbaar en het kan jaren duren voor het eindelijk is afgebroken door 
zonlicht en mechanische slijtage tot deeltjes die niet meer zichtbaar zijn voor het menselijk 
oog. Maar is dan het probleem opgelost? Neen, dan begint pas het probleem althans volgens 
deskundigen. Want als die plastic flessen en folies uiteindelijk fragmenteren onder invloed van 
zonlicht en mechanische agitatie, bijvoorbeeld golven, dan kunnen ze nooit meer uit de 
oceanen worden opgevist. Ja in principe zou dat nog wel kunnen met fijnmazige netten maar 
dan vis je ook het plankton op en is de zee morsdood.  

Het project “Ocean Cleanup’ van Boyan Slat heeft als doel plastic uit de oceanen te halen voor 
het fragmenteert tot microdeeltjes en hij trekt wereldwijd de aandacht. Alom bewondering voor 
deze twintiger die via crowdfunding, lezingen en TV optredens geld inzamelt om het plastic 
soep probleem te lijf te gaan. Inmiddels werken bij zijn “Ocean Cleanup” project bijna 80 
personen en beschikt deze organisatie over miljoenen Euro’s budget. CEO’s van bedrijven 
zoals Sybesma van DSM en Polman van Unilever, schuiven maar al te graag aan, want zij 
willen ook zo graag milieubewust en ‘groen’ overkomen bij het grote publiek. In september 
2018 gingen ze voor het eerst de oceaan op, the Pacific Ocean, onder grote belangstelling 
van de media met onder meer een bijna tranentrekkende documentaire van de VPRO. Boyan 
Slat redt de wereld en maakt de oceanen weer vrij van plastic. Het bedachte systeem blijkt 
echter niet te werken. Het was getest op de kalme Noordzee maar de golven in de Pacific 
Ocean zijn wel wat hoger en de grote drijvers voorzien van hangende plastic flappen steigeren 
nogal op ruwe zee. Er wordt wel wat plastic gevangen maar dat ‘zwemt’ ook weer weg.  

                                                             
3 Het gebruik van plastics als verpakkingsmateriaal is het grootste toepassingsgebied. De ca. 40% omvat 
   verpakking in een brede betekenis dus ook de plastic containers en de plastic benzinetank. 



 

 
Ocean Clean Up: Plastic buizen waaraan plastic flappen hangen die drijvend plastic afval 
bijeendrijven 

 

Maar wie weet bedenken de creatievelingen bij ‘Ocean Clean-up’ voor dat probleem wel een 
oplossing maar wat vangen ze dan? Welke soorten en/of typen plastic zullen ze gaan 
opvissen? 

Er zijn tal van soorten plastics en bekende plastics zijn polyetheen (PE), de # 1 qua 
productievolume plastic in de wereld, naar schatting in 2019 meer dan 100 miljoen ton. Daarna 
volgen polypropeen (PP) met een ca. 60 miljoen ton en polyester (PET) van de bekende PET-
fles en als vezel in textiel met ook bijna 60 miljoen ton. Bekend zijn ook polyvinylchloride (PVC) 
van de laminaat vloeren en polystyreen (PS) het materiaal van het bekende piepschuim. Ik wil 
U niet vermoeien met een opsomming van plastics want er zijn nog talloze typen en soorten 
meer. 

Dus ‘Ocean Clean-up’ vangt straks een mix van vele soorten plastic? 

Nee, want niet alle plastics drijven op water. De grootste twee, polyetheen en polypropeen, 
zijn lichter dan (zout) water dus dat afval drijft op zee. Maar de meeste andere plastics zinken. 
De dichtheid van zeewater is 1021 tot 1027 kg/m3 en die van polystyreen 1050 kg/m3, van 
polycarbonaat 1200 kg/m3 en van PVC 1400 kg/m3 , In de vorm van een fles blijven die 
zwaardere plastics ook nog wel een tijdje  drijven dankzij de wet van Archimedes maar als ze 
eenmaal fragmenteren dan gaan ze zinken. Uiteindelijk zullen alle plastics kapotgaan onder 
invloed van zonlicht (UV) en mechanische agitatie (golven) maar dat kan wel jaren duren. 

Nu wil ‘Ocean Clean Up’ juist voorkomen dat plastics gaan zinken en/of fragmenteren tot 
deeltjes op micrometer-schaal en dat spul opvissen voor dat het in stukjes fragmenteert en 
voer voor vissen wordt. Maar ze zijn in feite al te laat want het blijkt dat wat nu ze al hebben 
gevangen voornamelijk bestaat uit een mix van polyetheen en polypropeen in de verhouding 
2 ; 1 en dat is de ratio die de industrie produceert. De rest van het plastic afval ligt al op de 
bodem of is op de weg er naar toe. 



Je zou dus eigenlijk voor dat het plastic in de rivier de zee instroomt dit afval moeten 
tegenhouden en daar hebben de dames Anne Marieke Eveleens, Francis Zoet en Saskia 
Studer iets op gevonden. Het is begin 2015, de drie vriendinnen – die elkaar kennen van zeilen 
– raken in gesprek over het probleem van de plastic soep. Prompt bedenken ze een idee om 
met een ‘scherm’ van luchtbellen in rivieren het plastic naar de kant te sturen. Immers, het 
grootste deel van het plastic raakt te water doordat het er, vaak bij stedelijke omgevingen, 
inwaait. 

Meer dan drie jaar later werken de drie fulltime aan wat ‘The Great Bubble Barrier’ is gaan 
heten: een start-up die bellenschermen in rivieren of kanalen plaatst. Ze wonnen de Green 
Challenge, een duurzaamheidswedstrijd van de Postcode Loterij, waar een bedrag aan 
gekoppeld is van 5 ton. Er deden 845 initiatieven mee. 

 

 

Principe ‘Great Bubble Barrier’ 

 

The Great Bubble Barrier is een scherm van lucht in het water. Zowel schepen als vissen 
kunnen ongehinderd passeren. Plastic soep wordt echter wél door het bellenscherm 
tegengehouden en naar de kant geleid. Het bellenscherm wordt gecreëerd door een buis op 
de bodem van de rivier waar lucht doorheen wordt gepompt. The Great Bubble Barrier creëert 
een bellenscherm van de bodem van de rivier tot aan het wateroppervlak. De opwaartse 
stroming die hierdoor ontstaat, brengt zwevend afval in de waterkolom naar boven.  



 

De uitvinders van de ‘Great Bubble Barrier’. de dames Anne Marieke Eveleens, Francis Zoet 
en Saskia Studer 

 

Op het moment van het schrijven van dit boek is nog niet bekend of de ‘Great Bubble Barrier’ 
al ergens wordt toegepast dus even weer terug naar ‘Ocean Clean-up’. Als ooit dat principe 
van ‘Great Bubble Barrier’ wordt toegepast dan blijft nog het probleem van wie ruimt de huidige 
plastic rommel in de Oceanen op en dat is het doel van ‘Ocean Clean-up’. In feite zijn ze dus 
al te laat want veel plastic ligt al op de bodem of zweeft halverwege dus kunnen ze alleen nog 
maar de lichte drijvende plastics polyetheen en polypropeen vangen. 

En wat kun je met zo’n mengsel van polyetheen en polypropeen of beter gezegd met een 
mengsel van vele typen polyethyeen en dito polypropeen. Het antwoord is simpel: helemaal 
niets! In de eerste plaats is al dat afval zwaar bevuild met olieresten, algen en resten van verf 
en andere coatings. Je kunt dat schoonmaken maar dan nog geldt de vuistregel: plastics kun 
je onderling niet mengen. Bij metalen is het gebruikelijk om verschillende soorten te mengen, 
de bekende legeringen of ook wel alliages genoemd. De gouden ring die u cadeau geeft of als 
cadeau krijgt is geen zuiver goud maar een mengsel van goud, zilver en wellicht nog andere 
metalen.  Maar plastics ‘lusten’ elkaar onderling niet en je kunt net als bij andere stoffen die 
niet mengbaar zijn, bijvoorbeeld olie en water, de twee door elkaar hutselen door ze op te 
smelten in een maal- en menginrichting. Maar zo gauw ze de kans krijgen willen ze weer uit 
elkaar en geen enkele verwerker van plastic zit te wachten op zo’n mengsel. 

Kun je dan niet polyetheen en polypropeen van elkaar scheiden op basis van soortelijk 
gewicht? Nee ook dat lukt niet want ze zijn beiden nagenoeg ‘even zwaar’ of beter gezegd 
hebben nagenoeg hetzelfde soortelijk gewicht.  

Kun je het dan niet verbranden? Ja dat kan maar op een bierviltje kun je gemakkelijk 
uitrekenen dat het veel meer aan energie (stookolie) kost van de schepen die dat plastic op 
moeten halen dan de energie die vrijkomt bij verbranden van (natte) plastic afval. En ja 
verbranden willen ze niet bij ‘Ocean Clean-Up’. 



Nu moet ik toegeven dat die lui bij ‘Ocean Clean-up’ uiterst creatief en gemotiveerd zijn. En 
niet geremd door kennis van zaken komen ze aan met toepassingen zoals tafelbladen in 
kroegen, kerken, ministeries etc. met als logo “Ocean-born”. Dat je daarin de halfvergane 
visnetten nog ziet zitten is dan juist de charme en geen technische onvolkomenheid.  Ja tegen 
zo veel creativiteit kan ik als ‘Piet Plastic’ niet op en als ze de toer op gaan van een soort 
‘plastic-art’ dan is niets voorspelbaar. 

Toch nog even zeuren als het mag, is er wel sprake van plastic soep in oceanen met plastic 
eilanden ter grootte van Texas die gevangen zitten in gigantische draaikolken (‘gyres’) op 
diverse oceanen? Het antwoord is driewerf NEEN! 

Nu legt u waarschijnlijk dit boek terzijde omdat ik van het padje af ben, leef in de 19de eeuw en 
waarschijnlijk geen krant lees of TV kijk en geen aansluiting heb op internet. Ik moet u op dat 
punt teleurstellen, maar aangezien we niet een discussie kunnen aangaan verwijs ik de lezer 
graag rechtstreeks naar betere informatiebronnen bijvoorbeeld het prestigieuze blad Science4 
of neem contact op met Dr Dirk Sjoerdsma (de vader van de bekende D-66 politicus Sjoerd 
Sjoerdsma) die als plastic deskundige is aangesteld bij “Ocean Clean-up”. Dirk was vroeger 
mijn collega bij DSM  en weet alles van verpakking en recycling. Vraag ‘face-to-face’ aan hem: 
“Drijven er grote plastic eilanden in de oceanen?” 

Hoe komen dan die verhalen de wereld in over die plastic eilanden, dat er in het jaar 2050  
meer plastic in de oceanen zit dan vis? Tja, hoe beginnen ‘hypes’ en hoe begint ‘fake news’? 
Een gedreven onderzoeker signaleert een vermeend probleem en om geld te krijgen schrijft 
hij voorstellen naar organisaties die onderzoek financieren. Om in de moordende concurrentie 
zijn voorstel gehonoreerd te krijgen, moet hij het probleem wat aandikken tot hij uiteindelijk 
budget krijgt, en weer opnieuw als het geld op is, dan moet hij of zij nog harder gaan 
schreeuwen, en beweren dat de wereld vergaat als er niet meer onderzoek wordt gedaan. 
Zodra de geldstroom kraan opengaat, duiken zijn collega’s ook op deze nieuwe bron en voor 
je het weet heb je een koor van gelijkgestemde onderzoekers die voor de mensheid een groot 
probleem gaan oplossen. Wie moet en kan dat stoppen? 

Hadden we in het verleden niet de club van Rome’ die voorspelde dat de wereld rond de 
eeuwwisseling ten onder zou gaan door gebrek aan ondermeer grondstoffen met name koper? 
De prijs van koper is nog nooit zo laag geweest als nu omdat dit metaal in communicatie 
systemen is vervangen door glasvezel. 

De ‘ontdekker’ van de plastic soep en plastic eilanden was Charles Moore en via internet en 
andere media ging het grote publiek denken dat er enorme eilanden rondzweefden in de 
oceanen.  

Nogmaals vraag een second opinion’ bij ‘Ocean Cleanup” maar die eilanden bestaan niet, zie 
ook ingelast kader, en dat weet men bij ‘Ocean Cleanup’ ook. Men schat een maximale 
concentratie aan drijvende plastics van 100 kg/km2 en dat is een bijna homeopatische 
hoeveelheid van 0.1 gram/m2   Daarom richt ‘Ocean Cleanup’ zich op het concentreren middels 
passieve systemen van de geringe hoeveelheid drijvend plastic.  Maar dan kun je de vraag 
stellen levert de winst van wat gevangen plastic op tegen de milieuschade die bijvoorbeeld de 
boten gaan opstoken aan smerige dieselolie? 

 

                                                             
4 Science September 2010, vol. 329, p. 1185 - 1188 



            

 

 

 

Maar er is toch plastic afval op onze stranden en in bossen en langs de wegen? Ja: wie kunnen 
of mogen we daarvan de schuld geven? De industrie die plastics produceert of de 
verpakkingsindustrie die er flesjes en folies van maken als verpakking van ons voedsel en 
(fris)dranken, of de twijfelende overheid die onvoldoende ingrijpt zoals met het heffen van 
statiegeld op ook kleinere plastic flessen of toch de consument? 

 

Symptoombestrijding of aanpakken bij de bron? 

De grote kritiek, waaronder de voornoemde Charles Moore, op de aanpak van ‘Ocean Clean 
Up’ is dat men doet aan symptoombestrijding, men ruimt de afval op maar je moet het 
probleem aanpakken bij de bron et ergo de petrochemische industrie. De petrochemische 
industrie produceert gigantische hoeveelheden plastic die meestal in de vorm van korreltjes 

Een grote afvalverwerker in Zuid-Nederland bedacht dat  met subsidie van de overheid, de 
EU, VN of wie dan ook, het probleem van die plastic eilanden wel zou kunnen worden 
opgelost. Om te inventariseren hoe groot het probleem eigenlijk is monsterden twee 
medewerkers van dat bedrijf aan op de klipper ‘de stad Amsterdam’ en dat schip zou de 
oorspronkelijke route bevaren van Charles Darwin met zijn- “Beagle”- en deze reis werd 
uitgezonden door de VPRO in samenwerking met Canvas. Het doel was ondermeer om de 
plastic eilanden te bekijken maar tot grote teleurstelling van onze twee afvalverwerkers 
zagen ze niets, helemaal niets. Tot ze op een gegeven dag  plastic afval zagen drijven naast 
het schip maar dat bleek door de scheepskok over boord te zijn gezet. 

P.S.: Dit verhaal werd mij face-to-face verteld door één van de betrokken medewerkers. 
 

 

 



(granulaat) wordt geleverd aan talloze verwerkers van plastics die er hun dingetje van maken. 
Nederland was vroeger een grote speler op het gebied van plastics of kunststoffen zoals deze 
materiaalklasse ook wel wordt aangeduid. In de jaren 1990 waren we ‘second-to-none’ als het 
ging om innovaties met plastics met grote spelers zoals Shell, DSM, Dow en GE-plastics die 
allemaal plastics produceerden in de vorm van korreltjes of in de vorm van harsen zoals het 
bekende epoxyhars van Shell. En naast de grote producenten had je grote verwerkers zoals 
een Akzo Nobel, de grootste producent van kunstvezels ter wereld, en Philips die plastics 
gebruikte voor zijn CD’s, DVD’s, behuizing van TV’s en zelfs plannen had om in de plastic 
electronica te stappen, de zogenaamde PLED’s. Rond de laatste eeuwwisseling is veel van 
die innovatiekracht verloren te gaan, zie verder hoofdstuk 22 (DPI). 

De ‘business column’ van plastics is simpel, een paar grote producenten met bekende namen 
zoals Dow, DSM, Sabic, BASF. Als klant een aantal grote verwerkers, bijvoorbeeld een Wavin 
met buizen en het bekende Lego. En daarnaast ook tal van kleine verwerkers, in Nederland 
meer dan duizend, die tal van ver uiteenlopende producten maken, van klerenhangers tot 
tuinmeubelen. 

Om een indruk te krijgen van de schaalgrootte even wat rekenvoorbeelden. In Zuid-Limburg 
ligt het chemie complex Chemelot en daar zijn de plastic producenten zoals DSM en Sabic 
gevestigd. Ik schat dat de fabrieken op Chemelot meer dan een miljoen ton plastic per jaar in 
de vorm van korreltjes uitbraken, continu 24/7. En al die korreltjes moeten worden afgevoerd 
naar de verwerkers en dan praat je over zo’n 50.000 vrachtwagens per jaar en het is al zo druk 
op de A-2.  

In die plastic korreltjes zitten al de nodige toevoegingen zoals kleurstoffen en allerlei  
chemicaliën die bijvoorbeeld de levensduur moeten verlengen, een soort zonnebrand creme 
tegen UV-straling, statische oplading, vulstoffen zoals glasvezels voor meer stevigheid etc. 
etc.. De verwerking van die plastic korreltjes is eenvoudig, je moet deze opsmelten en in 
gesmolten toestand een vorm geven en dan afkoelen en klaar is Kees. Iedere boer die een 
lege schuur heeft en stroom kan beginnen als verwerker van plastics ook wel aangeduid als 
kunststofverwerker. Je moet wat investeren in apparatuur maar die is overal vaak 
tweedehands te koop en kennis van zaken hoeft niet want die wordt wel aangeleverd door de 
producent die de plastic korreltjes verkoopt. 

Wat je moet kopen is een zogenaamde extruder en dat is een soort worstmachine waarbij een 
schroef het opgesmolten plastic bijvoorbeeld door een gaatje drukt, en dan krijg je de vorm 
van een vezel. Je kunt die gesmolten massa ook door een spleet drukken en dan krijg je na 
afkoelen een tape of film. Of je drukt het door een concentrische opening en krijg je een buis. 

Een andere vormgevingstechniek is het zogenaamde spuitgieten en dan druk je het gesmolten 
plastic in een matrijs en dan kun je 2-D(imensionale) maar ook 3-D voorwerpen maken zoals 
Lego-blokjes.  

Als we de plastic vervuiling aan de bron willen aanpakken waar gaan we dan naar toe, naar 
de producent van plastics of naar de verwerkers van plastics, met name de 
verpakkingsindustrie? 

De plastic producerende industrie redeneert als volgt:  

- plastics worden nog voor ca. 99% gemaakt uit olie maar we gebruiken slechts 5% van 
de wereldvoorraad olie voor het maken van plastics; 

- plastic zoals  piepschuim isoleert onze huizen en gebouwen en vermindert het gewicht 
van auto’s, vliegtuigen etc. dus we besparen daarmee brandstof dus olie; 



- plastic verpakkingen gaan voedselbederf tegen en verlengen de houdbaarheid tussen 
akker en consument; 

- een simpele berekening leert dat door het gebruik van plastics we meer olie besparen 
in de vorm van olie (benzine) dan we nodig hebben om plastics te produceren; 

- en na gebruik kunnen we plastics alsnog verbranden want de energie inhoud van de 
meeste plastics is gelijk aan die van olie dus geven we deze terug aan de energieketen. 

Bovenstaande argumenten kloppen maar de industrie kan geen technologie ontwikkelen om 
de consument af te leren dat hij plastic afval niet mag dumpen.  

Een reëel tegenargument is dat door de voorspelde groei van plastics we straks geen 5% maar 
misschien wel 20% van de wereldolie voorraad nodig hebben om plastics van te maken en is 
dat haalbaar? Het antwoord op deze vraag is er al. De huidige petrochemie/plastic industrie 
draait op de zogenaamde C2-Chemie, gebaseerd op olie. Maar de firma Sasol in Zuid-Afrika 
heeft tijdens de olieboycot haar chemie ontwikkeld op basis van kolen en gas en dat is 
overgenomen later door bijv. Qatar, de zogenaamde C1-Chemie, en we kunnen dus ook 
plastics maken uit gas en de schier onbeperkte hoeveelheid kolen.   

Conclusie: we zouden onze fossiele grondstoffen voor eeuwig moeten gebruiken voor het 
maken van plastics en niet opstoken in benzine of dieselmotoren. 

Okay de grote producenten hebben hun antwoord al klaar en beschikken over voldoende 
middelen en kennis om elke lokale of nationale overheid af te troeven. 

Dan maar naar de verwerker maar daarvan zijn er zoveel dat we dan maar naar hun branche 
organisaties gaan. En die hebben hun antwoord ook al klaar, we doen in toenemende mate 
aan recycleren van kunststoffen en dat is ook waar. Voor bepaalde goed gedefinieerde plastic 
afvalstromen is hergebruik al in gang gezet, bijvoorbeeld voor de bekende PET-flessen. Maar 
dat hergebruik stelt nog niet zoveel voor als we het vergelijken met hergebruik van glas en 
metalen. Het grote probleem is de zogenaamde ‘single-use’ verpakking, met etensresten 
besmeurde films en bekertjes, daar kunnen ze niets mee. Temeer daar die ogenschijnlijk 
eenvoudige films en folies vaak zijn opgebouwd uit meerdere lagen, tot wel 7 lagen 
verschillende soorten plastics, zie ook verderop waarom dat zo is. Processen bedenken om al 
die laagjes verschillende plastics te scheiden, te zuiveren en her te gebruiken is economisch 
niet realiseerbaar in onze samenleving. Vroeger werd er veel van dat plastic afval verscheept 
naar China maar dat land heeft zijn grenzen dichtgegooid voor die troep uit Europa. 

De enige twee opties lijken dan ook of verbranden in energiecentrales (de verbrandingswarmte 
van veel plastics is gelijk aan olie) of die afval plastics chemisch te recycleren, terug te brengen 
naar hun grondstoffen de zogenaamde monomeren (zie verder in hoofdstuk-2).  

Dus we gaan weer terug naar de consument. Er is een bekend Amerikaans spreekwoord dat 
luidt:  ‘There is no technology that can cure lack of human discipline’. Dus we moeten de 
consument via reclame spotjes er bewust van maken geen plastic afval weg te gooien. Maar 
in Europa doen we dat ook nauwelijks in vergelijking met sommige landen in Azië en Afrika. 
Daar zitten de grote vervuilers. Alles verdwijnt via de rivieren op weg naar zee in de armen 
van Boyan Slat en zijn kompanen. 



 

Rivieroever op Java 

 

 

Verteerbare plastics 

Maar kan de industrie dan echt niet iets bedenken om dat vervuilde plastic zwerfafval in de 
Natuur af te breken tot hapklare brokken voor de ‘vuilopruimers’ in de Natuur, voor onze 
schimmels en wormen? Kunnen we die plastics niet afbreekbaar maken, dus dat ze na gebruik 
op termijn volledig degraderen zelfs bij ‘per ongeluk’ weggooien in de Natuur? Dat deze 
plastics spontaan na een zekere tijd uiteenvallen in fragmenten die verteerbaar zijn voor onze 
beestjes in de Natuur en/of micro-organismen in de bodem? 

Ja dat kan! En er zijn firma’s die zogenaamde ‘oxo-biodegradable plastics’ aanbieden en dat 
zijn plastics waaraan een snuifje van een stof is toegevoegd dat oxidatieve afbraak bevordert. 
Afhankelijk van de hoeveelheid die je gebruikt kun je tijd tot ‘volledige’ afbraak instellen. Ik 
schrijf ‘volledig’ tussen haakjes omdat het concept van ‘oxo-biodegradables’ is dat het plastic 
wordt afgebroken tot moleculaire fragmenten die wel verteerbaar zijn voor onze wormen en 
andere beestjes en micro-organismen in de Natuur. 

Het gebruik van ‘oxo-biodegradables’ wordt aangeprezen met wetenschappelijk onderbouwde 
presentaties op congressen door respectabele hoogleraren zoals Norman Billingham (Sussex 
University) die jarenlang de Editor-in-Chief was van het tijdschrift “Polymer Degradation and 

Mijn vriend Han Stiphout was ooit de ongekroonde koning van de plastic recyling in Limburg. Zijn 
bedrijf ‘Smile Plastics’ verpoederde kunststoffen voor grote bedrijven zoals DSM, Bayer, BP en 
Akzo. Zijn bedrijf ‘Smile again’ deed aan recycling. Nu is Han Stiphout bezig met zijn dochter Eline 
om plastic afval te verzamelen uit Afrika, met name in de landen grenzend aan de Atlantische 
Oceaan. Lokale mannen, vrouwen halen plastic afval van de stranden en uit de steden, maken het 
schoon en sorteren en malen het tot bruikbare secundaire grondstof, dat vervolgens in containers 
naar Rotterdam verscheept wordt. Kunststofverwerkers in Nederland kopen dat en maken er weer 
bruikbare producten van. Nu zullen er ongetwijfeld weer lieden zijn die roepen dat dit een vorm 
van moderne slavernij is. Maar ik vind dit een geweldige aktie, je verschaft mensen ter plekke 
werkgelegenheid die anders op gammele bootjes stappen richting Europa en je maakt Afrika weer 
schoon. 



Stability’ en prof. Emo Chiellini  (Pisa University). Maar…. er heerst wantrouwen want is die 
Norman Billingham geen adviseur van het bedrijf EPI (Canada) dat ‘oxo-biodegradables’ 
maakt? En  ‘oxo-biodegradables’ bevatten zware metaalverbindingen  zoals mangaan, nikkel 
en ijzer. Nu komen deze metalen al in ruime mate voor in de Natuur maar toch…..? 

Dat probleem van zware metalen is echter al ondervangen door het gebruik van ‘oxo-
biodegradables’ op basis van organische stoffen, de zogenaamde diketonen en mijn ex-
promovendus Pieter Gijsman5 die nu een wereldexpert is op het gebied van stabilisatie en 
degradatie van plastics heeft octrooien ingediend vanuit zijn firma DSM6 . 

Enkele jaren geleden was ik adviseur van een minister in Marokko die het probleem van 
landbouwfolie afval in zijn portefeuille had. Marokko is groot in land- en tuinbouw en de boeren 
maken uitbundig gebruik van de bekende zwarte folie waar de gewassen door heen groeien 
en het onkruid geen zonlicht krijgt. Na het oogsten wordt de folie verzameld en in een hoek 
van de akkers gegooid. Hergebruik van de vervuilde folie is te duur en het resultaat is dat die 
landbouwfolie gaat zwerven en de waterafvoersystemen en rioleringen verstopt. Men is toen 
overgestapt op ‘oxo-biodegradables’ en dat was niet mijn advies dus of dat een succes is weet 
ik niet want ik kom niet meer in Marokko. 

Dus in conclusie: we gaan alleen nog maar plastics maken waar we iets in stoppen dat op de 
door ons gekozen termijn de plastics weer afbreekt tot ‘hapklare brokjes’ voor onze 
afvalopruimers in de Natuur? 

Tja wie beslist daar over? Wie neemt het voortouw, een firma als DSM? Nee, want DSM heeft 
zijn commodity plastic business de zogenaamde polyolefinen( = polyethyleen + polypropyleen) 
,de plastics die met name gebruikt worden voor verpakkingen, verkocht aan Sabic rond het 
jaar 2000. En ik ben bij Sabic geweest in Ryadh op hun hoofdkantoor en prachtig laboratorium 
maar heb niet de prins gesproken die gaat over de plastic business van Sabic en zijn 
onderdanen waren te druk met moskeebezoek, ook overdag, en dus weet ik niet wat de ‘policy’ 
is van Sabic inzake plastic afval. Ook bij Sabic op Chemelot waar tal van mijn ex-promovendi 
werken en vaak ook bezig zijn met plastics voor verpakkingen krijg ik geen antwoord op mijn 
vragen inzake ‘oxo-biodegradables’. Men weet het niet, is het wel echt waar, kloppen die 
resultaten? 

Dan maar weer naar Pieter Gijsman en die toont mij overtuigende documenten waaruit blijkt 
dat je de afbraak van standaard plastics die gebruikt worden voor verpakking gecontroleerd 
kunt instellen en die plastics breken af tot voor de natuur verteerbare (moleculaire) fragmenten 
en uiteindelijk wordt dat plastic omgezet in CO2 en water. Dus het zwerfafval zal verdwijnen 
en in feite bepaal je de termijn zelf. Maar als niemand het wil geloven en er geen minister is 
die zegt  ‘en zo gaan we het doen’  dan is het dus einde verhaal. 

 

Bioplastics 

Dan is ook nog de sterke tegenwind uit de hoek van de zogenaamde bioplastics ‘boys en girls’ 
en met name de European Society of Bioplastics fulmineert tegen het gebruik van ‘oxo-
biodegradable’ plastics. In die club zitten gedreven onderzoekers in instituten en bedrijven die 
af willen van de nu op olie gebaseerde plastics en die plastics willen maken op basis van 
biomassa. Er zijn nu al een reeks zogenaamde Bioplastics op de markt met elk hun eigen 

                                                             
5 The long-term stability of polyolefins Ph.D. TU-Eindhoven, 1994; Pieter Gijsman 
6 PCT Int. Appl. WO2008006492 



voordelen en nadelen en aangezien er geen wetenschappelijke scheidsrechters zijn die 
uitmaken welke bioplastic het beste is komt iedereen met zijn eigen verhaal.. 

Ons land is toonaangevend en gidsland op het gebied van bioplastics met bedrijven zoals 
Corbion (voorheen Purac), Avantium, Rodenburg Biopolymers etc. en ‘dedicated’ 
universiteiten en instituten bijvoorbeeld bij de WUR in Wageningen en AMIBM op Chemelot in 
Zuid-Limburg.  

Die bioplastics gemeenschap is met een bijna religieuze gedrevenheid op zoek naar plastics 
uit biomassa en een simpele oplossing zoals de ‘oxo-degradables’ kan niet, omdat ze af willen 
van de olie. Bovendien zijn er nu normen vastgesteld inzake afbreekbaarheid. In feite zijn alle 
materialen van organische oorsprong biologisch afbreekbaar alleen de tijd waarin dit zal 
gebeuren kan erg lang zijn. Uw plastic tuinstoel is hoogstwaarschijnlijk gemaakt van het 
bekende plastic polypropeen. Nu is polypropeen ‘an sich’ slecht bestand tegen UV-straling en 
kunt u uw stoel na één seizoen wel weggooien want u zakt er geheid door heen. Maar….. de 
plastic industrie heeft daar iets op gevonden, in dat polypropeen plastic zit een stofje dat UV-
straling neutraliseert, een soort zonnebrandolie, en uw tuinstoel blijft stabiel. En er zit nog veel 
meer ‘rotzooi’ in uw polypropeen tuinstoel, zie hoofdstuk 17, dat ervoor zorgt dat uw tuinstoel 
jaren mee kan gaan.  

Dat stabiliseren van plastics tegen veroudering en chemische afbraak is inmiddels een grote 
tak van industrie geworden en maakt dat plastics nauwelijks afbreken en soms wel honderd 
jaar mee kunnen gaan. 

Dus zijn plastics biologisch afbreekbaar? Ja maar het duurt veel te lang tenzij je er die ‘oxo-
biodegradables’ bijstopt maar dan moet je wel compenseren voor al die zogenaamde 
stablisatoren, maar nogmaals dat kan allemaal. 

Die bioplastics goeroes hebben nu een norm, een Europese norm, een Japanse norm , een 
Amerikaanse norm etc. Maar goed er zijn normen. Een producent krijgt het keurmerk dat zijn 
plastic (product) zogenaamd ‘biocomposteerbaar’ is wanneer zijn spul binnen een bepaalde 
tijdspannen, 2-3 maanden, in een industriële composteerinrichting is omgezet in CO2 en water. 

Let wel, biocomposteerbaar is niet hetzelfde als biologisch afbreekbaar. Biologisch 
afbreekbaar zijn alle organische materialen op termijn maar biocomposteerbaar dan moet het 
weg zijn binnen een gestelde termijn van enkele luttele maanden. 

Nu er een norm is kun je daar rekening mee houden of mee sjoemelen. De grote plastic 
producent BASF heeft een composteerbare plastic ontwikkeld. Gebaseerd op biomassa? 
Neen, gemaakt uit olie maar wel composteerbaar. Dr Warzelhahn, de voormalige directeur 
van de plastic R&D van BASF, heeft met zijn team net zo lang geknutseld in het lab totdat zijn 
Ecoflex® voldeed aan de Europese norm, volledig biocomposteerbaar dus een ‘groene’ plastic 
maar wel uit olie. Ecoflex® is een uitgekiende combinatie van een zogenaamde aliphatische 
en aromatische (co)polyester dat in hoofdstuk 16 nader zal worden uitgelegd. 

Mijn enige zoon heeft jarenlang geprobeerd in Brazilië in opdracht van de firma Rodenburg 
Biopolymers om zetmeel in te zetten als bioplastic. Zetmeel is naast Cellulose een 
natuurproduct dat in grote hoeveelheden wordt gemaakt, in de orde van 1013-1014 ton/jaar dus 
meer dan100.000 keer zo veel als plastics. Zetmeel zit in granen, aardappelen rijst, cassave 
en we consumeren zetmeel in ons brood en als we iets te lang kauwen of de aardappels iets 
te lang laten liggen dan proeven we iets zoets. Zetmeel is een polysuiker waarover straks meer 
en breekt biologisch heel gemakkelijk af. Maar zetmeel is niet verwerkbaar als een plastic, bij 
opsmelten gaat het kapot. Nu kan je daar iets aan doen, wat glycerine er bij en wat water en 



dat fungeert als smeermiddel of nog beter mengen met een andere biocomposteerbaar plastic 
zoals polymelkzuur, PLA, zie hieronder. 

Mijn zoon in Brazilië ging enthousiast aan de slag met Rodenburg Solanyl®  (zetmeel/PLA) en 
kreeg op een gegeven moment contact met de oude heer Odebrecht, de baas en 
grootaandeelhouder van Braskem, een chemieconglomeraat in Brazilië. De heer Odebrecht 
wilde blijkbaar op zijn zeer oude dag nog een goede daad doen en vroeg aan mijn zoon of hij 
geen zetmeel uit cassave kon gebruiken en dan konden de boeren in de arme deelstaat Bahia 
bioplastics op hun land kweken. Prima plan! 

Maar… de firma Braskem beconcurreerde mijn zoon door suikerriet te fermenteren tot alcohol 
en aan het alcohol het water te onttrekken, een klassiek organische chemische reactie, en dan 
krijg je etheen. Dat etheen kun je vervolgens omzetten in polyethyleen het #1 bulkplastic ter 
wereld. 

Braskem promoot polyetheen uit suikerriet als ‘groen’ plastic, bio-polyetheen, en niet alleen in 
Brazilië maar wereldwijd. Door de grote advertenties in de Braziliaanse kranten van een 
nieuwe generatie ‘groene’ plastics had mijn zoon geen schijn van kans met zijn zetmeel en hij 
is weer terug in Nederland en dat is misschien ook beter. Hij had toch al grote moeite om zijn 
Joodse schoonfamilie in Brazilië uit te leggen dat hij samenwerkte met dhr.Odebrecht die in 
1945 om moverende redenen uit Duitsland was vertrokken op de boot naar Sao Paolo.. 

De twee voornoemde voorbeelden van Ecoflex® van BASF en bio-polyethyleen van Braskem 
tonen aan hoe verwarrend die wereld van bioplastics is maar dat is nog niet alles. 

Corbion gaat het bioplastic polymelkzuur, PLA  produceren op basis van suiker uit zetmeel en 
dat is ‘man-made’, bio-based en biodegradeerbaar c.q. composteerbaar maar wel op een 
composthoop in een industriële composteerinrichting. Er is een fabriek gebouwd (2018) in 
Thailand samen met het Franse Total en laten we Corbion het beste wensen. Het PLA heeft 
een ‘trigger’ nodig in de vorm van warmte en vocht, anders gebeurt er niets. Gooi je een PLA 
fles weg in de natuur dan ligt deze er na jaren waarschijnlijk nog. In Engeland doen ze 
voornamelijk aan ‘home composting’ maar op die composthoop composteert  die PLA fles of 
folie niet. 

Avantium, een spin-off van Shell maar geleid door de ex-DSM-ers Ton van Aken als CEO en 
Gertt-Jan Gruter als CTO, gaat een bio-based polyester maken ook op basis van suikers 
(zetmeel) maar dat is niet biocomposteerbaar. Er zijn meer van dat soort ‘bio-based’ maar niet 
bio-composteerbare plastics op de markt en die worden gebruikt door bijv. autofabrikanten om  
hun producten een groen(er) imago te geven. In het geval van Avantium mikt men op 
vervanging van de PET-fles, hun materiaal ‘PEF’ heeft betere barrière eigenschappen dan 
standaard PET, dus een fles van hun ‘PEF’ houdt beter koolzuur binnen. Helaas voor 
Nederland komt de fabriek van Avantium in Antwerpen in samenwerking met het grote BASF, 
en niet op Chemelot in Limburg of in Amsterdam. Maar in december 2018 kwam het negatieve 
bericht dat BASF zich wil terugtrekken uit het project en de toekomst van ‘PEF” lijkt nu zeer 
onzeker. Heb diep medelijden met de mannen en vrouwen bij Avantium die jarenlang hebben 
geploeterd om de technische problemen op te lossen. Ze hebben nachten wakker gelegen om 
hun droom te realiseren en nu? 

In hoofdstuk 15 zal ik nader ingaan op de verwarrende wereld van bioplastics. Als chemici die 
werken aan bioplastics door de bomen het bos al niet meer zien wat te denken van de 
supermarkteigenaar of zijn klant die moet kiezen uit verpakte producten in ‘groen’ 
polyethyleen, ‘groen’ Ecoflex, PLA  etc. 



Trouwens dat hele gedoe rond bioplastics en biodegradeerbaar is mij nooit duidelijk geworden 
en ik leg mijn probleem met bioplastics alvast bij u in de week dan kunt u even nadenken tot 
hoofdstuk 15. We kunnen dus bioplastics maken uit biomassa en die biomassa is ontstaan via 
fotosynthese van CO2 en water. Die biomassa gebruiken we rechtstreeks zoals bij zetmeel of 
we fermenteren zetmeel en/of suiker tot bouwstenen waarmee we plastics kunnen maken. Dat 
kost wel wat energie en waarschijnlijk gebruiken we olie bij de procesvoering. Als we dan na 
gebruik dit bioplastic op een composthoop laten composteren tot weer CO2 en water dan 
geven we de ingebouwde energie weer vrijelijk terug aan de natuur. Waarom dan niet gewoon 
verbranden? Dan hebben we in ieder geval weer een groot deel van de energie(inhoud) terug 
en beide opties zijn CO2 neutraal.  

Nog even de tussenstand als u de weg nog niet kwijt bent. Aan de ene kant hebben we de op 
olie gebaseerde producenten van plastics. Aan de andere kant de industrie die bioplastic 
propageert maar die is nog maar klein, nauwelijks een procent van het totale volume aan 
plastics en daar kom ik op terug in hoofdstuk 15.  

Als niemand door de bomen het bos niet meer kan zien door al die verschillende soorten 
plastics waarom dwingen we dan niet de EU of nationale overheden om schoon schip te 
maken. Waarom niet terug naar een aantal overzichtelijke soorten plastics, laten we zeggen 
een zachte, voor de verpakkingsfolie, en een harde type voor de containers en flessen? 
Hergebruik zou een stuk eenvoudiger worden en dat is nu schier onmogelijk van met name 
besmeurd verpakkingsafval bestaande uit verschillende soorten plastics. En vooral die 
meerlaags-verpakkingsfolie, waarom zijn al die laagjes verschillende plastic in deze in volume 
enorme toepassing nodig? 

 

Waarom zoveel soorten en typen plastics? 

Ik kom zelf nooit in een supermarkt maar soms word ik rondgeleid in de twee mega 
supermarkten in Oosterhoogebrug (Gn) waarvan mijn vriend uit mijn jeugd, Frits van der Heide, 
de baas is of was. Hij was de zoon van de Spar kruidenier en ik de zoon van de bakker. Mijn 
Frits zou zijn vader opvolgen als kruidenier en ik mijn vader als bakker, maar Frits zijn vader 
heeft mijn vader weg geconcurreerd door in zijn winkel fabrieksbrood te verkopen voor een 
prijs waarvoor mijn vader zijn brood niet eens kon bakken. Dus was ik gedwongen iets anders 
te doen en ben chemie gaan studeren. 

Als ik mij dan door Frits laat rondleiden in zijn supermarkten dan ben ik verbaasd over de mate 
waarin voedsel is voorverpakt. Hoeveel verschillende soorten plastics kom je dan wel niet 
tegen en de technologie van voedsel verpakken in plastic is beslist high-tech en ook daar kom 
ik later nog op terug in hoofdstuk 15. En dat is allemaal gedaan met de bedoeling om ons 
voedsel langer te kunnen bewaren, het verhogen van de zogenaamde ‘shelf-life’.  

Dan lees ik in de krant dat ca. een derde van ons voedsel wordt weggegooid, over de 
houdbaarheidsdatum. Of zoals Frits doet, verplicht aan zijn status als ereburger van de stad 
Groningen, wordt gebracht naar de voedselbank. Dus de moraal is dankzij plastics helpen we 
de mensen van de voedselbank? 

Er is een duizelingwekkende hoeveelheid verschillende soorten plastics op de markt. En vele 
namen van plastics zijn generiek, een familienaam. Bijvoorbeeld het bekende, qua volume het 
grootste type plastic polyethyleen dat tegenwoordig in meer dan 100 miljoen ton per jaar wordt 
gemaakt, kun je kopen bij een firma zoals Sabic in wel meer dan 200 ‘soorten en maten’. Het 
ene type is geschikt om transparante taaie folies van te maken, een ander type voor de wat 
stijvere containers en/of emmers, nog een ander type voor kunstijsbanen dat hoge eisen stelt 



aan de slijtvastheid, nog een ander type als coating op karton voor bijvoorbeeld pakken melk 
etc. etc. etc. 

Kunnen we die waanzinnige verscheidenheid aan soorten plastic terugbrengen? We kunnen 
zeker niet alle soorten plastics terugbrengen naar een beperkt aantal vanwege een unieke 
toepassing bijvoorbeeld in automobielen en vliegtuigen maar daar zit het probleem ook niet 
zoals eerder omschreven. Het probleem zit bij plastics die worden gebruikt als 
verpakkingsmateriaal, in folies, flessen, containers en met name bij folies die vaak bestaan uit 
meerdere lagen verschillende soorten plastics. Is dat nodig, neen! 

 

 

PVC weg er mee 

We hadden in Nederland een unieke plastic met de naam polyvinylchloride, PVC. Deze plastic 
is uniek in meerdere opzichten. 

In de eerste plaats helpt het ons af van een groot probleem, het bijproduct chloorgas. In Delfzijl  
staan de zout en sodafabrieken. Het zout wordt aangevoerd vanuit de Groninger bodem als 
pekel in transportbuizen naar het complex bij Delfzijl en daar gezuiverd tot keukenzout.  

De Groningers klagen nu dat de Hollanders hun bodem leegroven en ik hoor en lees alleen 
maar over gaswinning. Maar zout zit in dikke lagen, soms wel een kilometer dik, in de 
Groninger bodem rond Veendam en dat wordt met water weggehaald als pekel. Wanneer stort 
dat hele Groningen nu eens een keer echt in? Een paar zielige aardbevinkjes op schaal 3-4 
van Richter stelt nog niet veel voor. In Japan zou dat niet eens nieuws zijn dat begint daar pas 
bij 8 of 9 op de schaal van Richter en die schaal is logaritmisch dus minimaal 100.000 keer 
zwaardere bevingen dan in Groningen. Maar ik heb ze gewaarschuwd die Groningers en zelfs 
geschreven over mijn nieuwe partij in de jaren 90 de G3, ‘Groningen Geeft Gas’ met als doel 
de provincie af te scheiden van het koninkrijk der Nederlanden7 maar ik kreeg maar 5 leden, 
mijn eigen gezin, maar ik moest de contributie betalen. 

Een deel van het keukenzout wordt onderworpen aan zogenaamde electrolyse, een 
experiment dat iedereen thuis kan doen. Los wat keukenzout op in water en stop een 
koperdraadje verbonden met de pluspool van een batterij en een ander draadje met de minpool 
in dat water/keukenzout mengsel en je ruikt het chloorgas dat vrijkomt bij pluspool (anode). 

                                                             
7 Cursor TU-Eindhoven 19-10-1995 

In het Financieel Dagblad van 4 December 2018 stelde mevr. Hella Huck in haar column de vraag 
aan Lego waarom ze niet meer bioplastics gebruiken in hun Lego-blokjes. Lego had al 
aangekondigd dat ze 1-2% bio-polyetheen van Braskem gaan gebruiken voor met name de groene 
boompjes. Lego wil wel meer bioplastics gaan gebruiken maar die voldoen niet aan de kwaliteit. 
Het bio-polyetheen van Braskem is te zacht en te slap, alleen geschikt voor hun boompjes. Maar 
voor de Lego-blokjes is een harder type plastic nodig en dat is nu ABS, een gemodificeerd type 
polystyreen. Aan dat ABS is jaren onderzoek verricht om de juiste eigenschappen te verkrijgen 
zoals het aanbrengen van kleuren en de kleurvastheid (ook na wasbeurten), de juiste 
maatvastheid, de juiste klik en tal van andere eigenschappen waar de consument geen weet van 
heeft. Om dat te vervangen door bioplastic is zo eenvoudig nog niet. 

 

 



Aan de minpool ontstaat (natron)loog en dat is een belangrijke grondstof voor de chemische 
industrie. Maar wat doen we met het chloorgas? 

Dat chloorgas wordt per trein vervoerd naar het Botlek gebied bij Rotterdam en daar laat men 
het reageren met etheengas tot vinylchloride de grondstof voor het maken van PVC.  

In de tweede plaats is PVC uniek omdat het niet wil branden in lucht8 (21% zuurstof). Dit wordt 
aangegeven met de zogenaamde LOI-index (Limiting Oxygen Index) en materialen met een 
LOI-index beneden de 21 branden spontaan in lucht. Voor (hard)PVC is de LOI ca. 50 en voor 
andere standaard plastics zoals het bekende polyetheen, polypropeen en polystyreen ligt de 
LOI beneden de 20. 

In de derde plaats kan PVC worden verwerkt tot buizen of raamprofielen en na jaren van 
gebruik kan het volledig worden hergebruikt, even granuleren (malen) en van een buis maak 
je een raamprofiel. Op een PVC buis in de grond ligt een garantie van tot 50 jaar! 

In de vierde plaats kan men folie maken van PVC of flessen en die zijn gasdicht een zeer 
belangrijke eigenschap. Glas is volledig dicht voor water(damp) en de gassen zuurstof en 
koolzuurgas, het bekende CO2. Plastics zoals polyethyleen en polypropyleen zijn weliswaar 
‘dicht’ voor water(damp) maar zo lek als een mandje voor zuurstof en CO2. Dat wil zeggen dat 
die moleculen gemakkelijk door een folie of flessenwand van plastic diffunderen en voor de 
houdbaarheid van voedsel of bewaren van dranken is dat redelijk desastreus. In 
koolzuurhoudende dranken wil men liefst het CO2 zo lang mogelijk binnenhouden en in het 
geval van een bierfles moet elk molecuul zuurstof worden buitengesloten want anders bederft 
de smaak van bier. 

Nu is PVC de alleskunner, houdt water(damp), zuurstof en CO2 ‘buiten de deur’ en is dus een 
ideaal materiaal om iets in te verpakken.  

Maar er ging iets mis in Nederland. Plastic verpakkingsafval werd vaak verbrand en op een 
gegeven dag werd er dioxine aangetroffen in de melk van koeien die graasden in de weiden 
rond de AVR in de Rijnmond. Nederland was te klein, baby’s zouden straks melk drinken met 
dioxine, een giftige stof. 

Of dioxine echt zo giftig is valt echter nog te bezien. In 1976 ontplofte een fabriek in Italië 
waarbij dioxine vrijkwam in grote hoeveelheden en het stadje Soveso werd bedekt met dioxine 
poeder. Er brak enorme paniek uit, de abortuswetgeving werd aangepast om zwangere 
vrouwen de kans te geven zich te ontdoen van hun nageslacht. Uiteindelijk bleek dat niemand 
nadelige gevolgen had ondervonden van de uitbraak van dioxine, men kreeg huiduitslag maar 
dat verdween na een paar weken en de baby’s die wel werden geboren bleken voornamelijk 
van het vrouwelijk geslacht maar wel kerngezond. Er viel evenwel één dode te betreuren, de 
plantmanager Paolo Paoletti werd op 5 februari 1980 doodgeschoten door een linkse guerrilla 
groepering.  

Tja veiligheid, MAC waarden en safety behoren tot het domein van de toxicologen en daar wil 
ik liever niets mee te maken hebben want het wordt steeds moeilijker om experimenten te 
doen in laboratoria gezien de vigerende en steeds strenger wordende veiligheidsvoorschriften. 
Ik was een keer op een sollicitatie c.q. kennismakingsgesprek bij de grote firma Du Pont in 
Delaware. Het eerste wat mij opviel dat je op het gehele terrein niet mocht roken. Koffiedrinken 
moest bij het koffieapparaat want lopen met hete koffie was een misdaad. En bij traplopen 
                                                             
8 In de Jaren 1970 ontwikkelde het KRITNO (het Kunststof en Rubberinstituut in Delft) in opdracht van DSM een 
schuim op basis van PVC, vergelijkbaar in eigenschappen met het bekende polystyreen piepschuim. Bij mijn 
weten is daar nooit iets mee gedaan en KRITNO bestaat niet meer en DSM produceert geen PVC meer dus kan 
het niet navragen. Als de Grenfelltower in London was bekleed met dat PVC schuim…… 



moesten beide handen de leuning vasthouden. Okay Du Pont heeft een verleden als munitie 
company en is trots op haar veiligheidsprocedures die ze zelfs verkopen en implementeren bij 
andere bedrijven maar werken in een lab wordt schier onmogelijk gemaakt.  

In het verleden maakten wij de laboratoriumtafels schoon met benzeen aan het einde van de 
week en iedereen werd vrolijk, want benzeen lost goed vet op, ook het vet tussen de 
hersencellen en je wordt dus ‘high’. Nu komt er geen druppel benzeen meer in een lab want 
het is extreem kankerverwekkend aldus toxicologen. 

Dus werd in Nederland PVC in de ban gedaan door de firma die platgeslagen gehaktballen 
tussen kleffe kadetjes verkoopt en door de supermarkten.  

Later werd het temperatuurprofiel in de verbrandingsovens bijgesteld en bleek het dioxine 
probleem over, maar het was te laat. In Nederland: PVC weg er mee! In mijn kennissenkring 
zijn er personen die PVC zelfs niet meer durven aan te raken, bang dat ze kanker krijgen. 

Toen ik in 1985 werd benoemd bij de TU-Eindhoven als hoogleraar Kunststoftechnologie ging 
mijn jongste dochter naar de nieuwe kleuterschool en kwam ze thuis met een liedje 

 Plastic, plastic, 

 Rot op met je plastic,  

De pot op met je plastic  

Denk es even na waar al die plastic zooi toe leidt, 

Je raakt die vieze plastic rommel, Never nooit meer kwijt 

Gelukkig wist ze toen nog niet dat kunststoffen een meer verheven woord is voor die vieze 
plastics en dat moet ik u ook nog even uitleggen in het volgende hoofdstuk.  

Maar als u in het ziekhuis belandt en bloedtransfusie moet ondergaan en kijkt in uw bed 
omhoog en vraagt aan de zuster ‘waar is die plastic zak waarin bloed zit van gemaakt?’ dan 
zal ze dat waarschijnlijk niet weten maar als ze dat navraagt  komt als antwoord ‘van PVC’. 

Maakt u verder geen zorgen om het plastic PVC, de groeicijfers zijn nog steeds indrukwekkend 
met name door de opmars van PVC laminaat als vloerbedekking. Ieder jaar worden er tig 
fabrieken bijgebouwd in de wereld. Werd vroeger geprobeerd een houten plank in plastic te 
imiteren qua vorm, kleur en structuur, de ontwerpers van nu met plastics zijn flauw van imitatie 
en gaan voor een eigen design en dat kunt u zelf zien bij een moderne PVC vloer met meer 
dan 30 jaar garantie. 

PVC is nu qua volume de #3 plastic met ca. 50 miljoen ton/jaar, na polyethyleen (100 miljoen 
ton/jaar) en polypropeen (80 miljoen ton). 

Maar goed in dit boek nemen we nu afscheid van PVC zij het met enige moeite van mijn kant 
want heb als post-doc in Bristol in 1975/1976 kennis gemaakt met dit unieke plastic via ICI en 
later bij DSM nog jaren gewerkt aan PVC voordat het werd verkocht, PVC weg er mee.  

Bij DSM heb ik in de late avonduren en in het geniep buiten alle veiligheidsprocedures om zelf 
nog wat geprutst met PVC door een beetje extra chloor op de PVC moleculen te plaatsen. 
Overdag kon dat niet omdat academici bij DSM-Research niet met de handen werken maar 
moeten denken. Het labwerk wordt gedaan door assistenten die als ze de kans krijgen dat 
weer uitbesteden aan operators veelal voormalige mijnwerkers die de pech hadden nog te 
moeten werken bij DSM dat ooit was opgericht als sociale werkplaats door Joop den Uyl, maar 



die gehoopt hadden thuis te mogen blijven om zich volledig te wijden aan hun hobby’s als 
fanfare, schutterij of duiven melken. 

Ik heb nooit begrepen waarom academici niet uitbundig in het lab staan bij DSM. In de 
medische wereld mag een specialist, na jaren studie en training eindelijk opereren en wordt 
daarbij geassisteerd door verpleegsters en verplegers. 

Een chemicus bij DSM heeft ook jaren studie en training achter de rug en ampel ervaring 
opgedaan met experimenteren tijdens zijn afstuderen en promotieonderzoek maar zit nu als 
gepromoveerd chemicus op een kamertje proeven te bedenken maar zelf uitvoeren nee dat 
doet de verpleegster sorry de lab-assistent. 

PVC bevat 56.8% chloor (atomen) en bij een paar procent meer krijg je een heel ander type9 
PVC en dat ‘nieuwe’ PVC lost overal in op en ik kon er hele dunne vezeltjes van spinnen. Ik 
zag een kans, neem ontslag, schrijf een octrooi en verkoop dat aan een bedrijf die onbrandbare 
kleding wil maken. Alvorens ontslag te nemen eerst nog even de literatuur ingedoken en tja 
het was al een keer eerder gedaan door de Nazi’s. De piloten van de Luftwaffe hadden 
nagechloreerde PVC kleding. Ik zag dat voor me, dat grote IG-Farben waar Joodse 
dwangarbeiders werkten aan de bereiding van Zyklon B en PVC nachloreren in 
kankerverwerkende oplosmiddelen. Hun gemiddelde verblijftijd bij IG-Farben was 4 maanden 
en daarna dood. 

In mijn geval betekende het dat ik moest blijven werken bij DSM. Okay dus PVC is weg als 
verpakkingsmateriaal en dat betekent big business voor de andere plastics want zij moeten 
PVC vervangen en de folies moesten dikker vanwege de veel slechtere barrière 
eigenschappen voor zuurstof en CO2 dan PVC. 

We moeten dus op zoek naar een alternatief, een folie die water(damp) kan tegenhouden 
alsmede de gassen water(damp) en CO2 maar… die bestaat niet . De bekende plastics die in 
grote volumes worden geproduceerd zoals polyethyleen en polypropeen houden perfect 
water(damp) tegen maar zijn nagenoeg lek voor  zuurstof en/of CO2.  

Nu heeft de fa. Kuraray (J) een plastic ontwikkeld op basis van het wateroplosbare 
polyvinylalcohol, PVAL, dat ze wat meer hydrofoob (watermijdend) maken en ook verwerkbaar 
als plastic en dat heet EVAL. Dit plastic EVAL is verkrijgbaar in diverse typen en is een redelijke 
barrière voor zuurstof en CO2 maar blijft watergevoelig. 

Geen nood we plakken dat EVAL als folie tussen twee polyethyleen of polypropeen folies en 
klaar is kees. Maar…. deze twee soorten plastic hechten niet op elkaar, ze moeten niets van 
elkaar hebben. Dan nog maar twee zogenaamde hechtfolies ertussen en tja dan hebben we 
al een 5-laags folie! Als u denkt dat het daarbij blijft weet dan dat een ‘deftig’ stuk kaas of vlees 
meestal is verpakt in een 7-laags folie want er moet ook nog een ‘seal’ folie op etc. En wat 
moeten we na gebruik met al die meerlaagsfolies? Kunnen we die hergebruiken? Neen! De 
verschillende plastics in die folie ‘lusten’ elkaar niet dus vermalen en herverwerken is 
uitgesloten, zie verder bij hoofdstuk-15. 

                                                             
9 Dorrestijn, A., Lemstra, P. J., & Berghmans, H. (1983). Gelation/crystallization of poly(vinyl chloride). Polymer 
Communications, 24(8), 226-230 



 

 

 

 

Nano-technologie 

In de middeleeuwen bouwden we prima schepen van hout. De maatnauwkeurigheid was toen 
de duim of een halve duim en gaten die overbleven werden gestopt met pek. In het midden 
van de vorige eeuw doorbrak Philips de micrometer grens met de putjes in hun CD die kleiner 
waren dan een micrometer. Nu doorbreken we de nanometer,1000 x kleiner dan een 
micrometer zoals de firma ASML dat doet in mijn woonplaats Veldhoven. Er zijn nu ‘carbon-
nano-tubes’, grafeen en nano-klei op de markt, allemaal deeltjes waarbij 1 dimensie in de 
nanometer ‘range’ zit. Kunnen we die ook gebruiken in combinatie met plastics? Er zijn 
inmiddels duizenden publicaties over de toepassing van die nano deeltjes in plastics maar een 
echt succes is het nooit geworden, veelal te duur. Maar er zijn firma’s die bijvoorbeeld een 
homeopatische hoeveelheid grafeen in hun producten stoppen en dan in hun advertenties 
schreeuwen ‘graphene-based’.  

Maar in het geval van de zogenaamde nano-klei leek het even of er een doorbraak zou komen 
qua toepassing en wel op het gebied van luchtdichte verpakkingen. 

Zoals in dit hoofdstuk al eerdergenoemd zijn glas en metaal ‘gasdicht’ en bier wordt verkocht 
in glazen flessen of metalen blikjes want er mag geen lucht (zuurstof) binnendringen dat 



bederft de smaak. Echter, een lichtgewicht en transparante plastic bierfles is nog steeds een 
droom. 

Afgezien van het feit of je de bierdrinker van zijn glazen flesje afkrijgt moet je dan eerst het 
probleem oplossen hoe je zuurstof buiten sluit en koolzuurgas binnen in het flesje houdt. De 
oplossing leek: nano-klei. Klei is een natuurproduct en overal in de wereld winbaar. Nu zijn er 
meer soorten klei dan soorten bier, maar in het algemeen is klei opgebouwd uit laagjes silicaat 
en die laagjes laten geen zuurstof of koolzuurdioxide moleculen door, ze zijn impermeabel net 
als glas. Maar hoe krijg je die kleilaagjes mooi verdeeld in je plastic film of in de wand van de 
fles? Het meest ideale zou zijn de dunne silicaat laagjes, < 100 nanometer, te scheiden van 
elkaar en te dispergeren in een plastic matrix, c.q. in de wand van de fles. Nog beter zou zijn 
wanneer de laagjes parallel aan elkaar in de folie of wand van de fles liggen maar dat is lastig. 

 

 

Hi 

 Laagjes silicaat in klei in diverse stadia van dispersiegraad in een plastic matrix. Het doel is ‘ 
exfoliated’ waarbij de dunne laagjes, ca. 100 nanometer dik, van elkaar zijn gescheiden (c).  

 

 

 

     

 

Als de nano-kleilaagjes parallel liggen dan moet een gas molecuul een zeer lange diffusie-weg 
afleggen 



 

Bij DSM werd in het verleden een project opgestart in het kader van “emerging businesses” 
(EBA’s) op het gebied van ‘smart packaging’ onder leiding van de super dynamische Tony de 
Vrught. Allerlei concepten werden ontwikkeld maar de markt bleek stroef. Het 
wetenschappelijk geweten van de EBA ‘smart packaging’ was Dr Dirk Sjoerdsma (zit nu bij 
Ocean Cleanup, zie hiervoor) en die startte een project om die klei niet te dispergeren in 
plastic, maar apart en vooraf in een oplosmiddel of hars, en dan op de buitenkant van flessen 
aan te brengen middels een (op)spuitproces of door dompelen. Briljant idee want de nano-klei 
laagjes zitten aan de buitenkant, dus geen contact met voedsel of drank in de fles, en de nano-
klei laagjes gaan bijna automatisch parallel aan elkaar liggen op de wand van de fles of folie. 

Tijdens een nationale presentatie van dit concept werd DSM ernstig gewaarschuwd door  
‘deskundigen’ uit de wereld van de milieu-organisaties10, “Waag het niet om nano-deeltjes in 
de wereld van de verpakkingen te introduceren”. DSM nam die waarschuwing serieus en het 
project werd gestopt. Geen zin in gevechten met emotioneel gedreven figuren. 

Vanwaar die felle weerstand tegen nano-deeltjes? In hoofdstuk 16 ga ik nader in op nano-
composieten en carbon-nano-tubes, grafeen etc. maar hier alvast even het mileu-aspect zoals 
gezien door sommigen. Nano-technologie is nu overal en iedereen praat over nano-
technologie als een doorbraak op diverse terreinen van wetenschap en technologie. Nano-
deeltjes zijn onzichtbaar voor het oog en voor een (optische) microscoop. Behalve nano-klei 
zijn er tal van andere deeltjes in onze samenleving waarvan we de toxicologische effecten niet 
kennen, nu niet en zeker niet op langere termijn. Nanozilver is op dit moment het meest 
gebruikte nanodeeltje in consumentenproducten. Van de producten die nanotechnologie 
bevatten, gaat het in ongeveer 24% om nanozilver. Het nano-zilver dankt deze populariteit aan 
zijn bacteriedodende werking. Het wordt toegepast in desinfecterende sprays en kleding zoals 
in sokken met nano-zilver, die verkocht worden tegen zweetvoeten. De cosmetische industrie 
gebruikt plastic nano-deeltjes in douchegel, shampo en in crèmes om rimpels in je gezicht 
dicht te pleisteren de zogenaamde ‘microbeads’. Recentelijk heeft Beiersdorf (Nivea) deze 
plastic ‘microbeads’ vervangen door milieuvriendelijke alternatieven zoals micro-cellulose, wie 
volgt? 

Maar de natuur zit zelf ook niet stil. Plastics zijn koolwaterstoffen en die zijn thermodynamisch 
rijk aan (vrije) energie. Dat geeft aanleiding tot biochemische redoxreacties en dus microbiële 
degradatie. De polymeren breken af tot kleinere oligo- of zelfs monomeren die dan de 
celmembraan kunnen passeren en vervolgens oxideren in de cel. Helge Niemann(NIOZ) kreeg 
eind 2017 een beurs van de Europese Onderzoeksraad (ERC) van 2 miljoen Euro om uit te 
zoeken hoe het nu zit met die plastic-etende micro-organismen in zee (het zogenaamde 
VORTEX project, zie website NIOZ). Waarschijnlijk zal daar uitkomen dat de zogenaamde 
polyolefinen (polyetheen en polypropeen) relatief gemakkelijk worden afgebroken, die drijven 
in zee en staan bloot aan direct zonlicht (UV) maar hoe zit het dan met bijvoorbeeld polyester, 
de PET fles, en PVC? 

In Japan is in 2016 een bacterie ontdekt, Ideonella sakaiensis 201-F6,  die polyester (PET) 
‘lust’11 en die bacterie is nieuw en moet zijn geëvolueerd op de plastic afvalhopen ter plekke 
dus de Natuur vecht zelf terug. 

Een spin-off bedrijfje van de TU-Eindhoven, Ioniqa Technologies’ is het gelukt met behulp van 
een ‘magnetic smart process’ en nanotechnologie om PET-polymeren volledig af te breken tot 
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11 Science (March 11) , vol. 351, pp 1196-1199 



kleurloze, zuivere monomeren. Deze monomeren vormen de originele bouwstenen voor nieuw 
hoogwaardig PET.  

Dus in conclusie er zijn allerlei positieve ontwikkelingen. “Ocean Cleanup” vist het drijvende 
plastic, met name polyetheen en polypropeen, uit onze oceanen en mogelijk ook de nog niet 
gefragmenteerde polyester flesjes en verloren visnetten. Nieuwe bacteriestammen evolueren 
die in toenemde mate plastic lekker gaan vinden en innovatieve bedrijfjes zoals Ioniqa komen 
met nieuwe technieken. 

Voorlopige conclusies 

Anno 2019 produceren we ca. 350 miljoen ton plastics geproduceerd per jaar en dat is ca. 40 
kg per capita! In de westerse wereld ligt het verbruik veel hoger, meer dan 200 kg per persoon 
Dat gebruik valt niet meer terug te dringen of te vervangen door natuurlijke materialen zoals 
wol, katoen of hout.  

Plastics worden gemaakt uit aardolie, ca. 5% van de olie wordt daarvoor gebruikt, de rest 
stoken we op als benzine en/of diesel. De lichtere plastics vervangen staal en aluminium in 
respectievelijk auto’s en vliegtuigen, dus minder brandstof. Plastic schuim isoleert onze huizen 
en gebouwen. Dat er in veel mensen al plastic als materiaal aanwezig is daar zal niemand 
bezwaar tegen hebben. Een plastic stent of plastic bloedvat bij aneurysma of plastic in een 
kunstheup in het lichaam zijn slechts enkele voorbeelden van het uitbundig gebruik van 
plastics in de medische technologie. Ook een plastic tandvulling in plaats van giftig 
kwikalmagaam of plastic contactlenzen zijn welkom lijkt mij. Maar alle positieve verhalen vanuit 
de petrochemische industrie over plastics vallen in het niet bij het oh zo zichtbare plastic 
zwerfafval.  

We kunnen niet meer zonder plastics en wie geven we de schuld van dat zwerfafval? De 
(petro)chemische industrie of de supermarkten die elk stukje fruit en groente wil verpakken of 
de consument die plastic achteloos weggooit? Een bekende Amerikaanse gezegde is “there 
is no technology that can cure human lack of discipline”. En dus kan de industrie die plastics 
produceert geen technische oplossing aandragen. Maar de consument kan dat wel bij 
aanschaf van in plastic verpakte producten en op juiste wijze deponeren van plastic afval. En 
de overheid kan dat stimuleren met bijvoorbeeld ook statiegeld op kleinere plastic flessen.   

 

  



 
Hoofdstuk 2: Polymeren 

Kralen kunnen we aan elkaar rijgen tot een ketting en sommige moleculen kunnen we 
chemisch aan elkaar rijgen tot een lange ketting en dat noemen we polymeer moleculen. Maar 
daarvoor hebben we wel speciale moleculen nodig. Watermoleculen kunnen we niet aan 
elkaar rijgen tot polywater alhoewel de Russen dat in de jaren 1950 beweerden en dat 
veroorzaakte grote opschudding12. De oceanen zouden kunnen worden veranderd in 
polywater en de Russische tanks zouden zo Amerika binnenrijden. 

Voor het chemisch aan elkaar rijgen of aan elkaar knopen hebben de moleculen waar we van 
uitgaan minimaal twee ‘handjes’ nodig. Even voor de leek, stoppen we 100 mannen en 100 
vrouwen in een zaal en we vertellen hen dat de vrouwen de mannen een hand mogen geven 
en omgekeerd dat kunnen we een menselijke keten bouwen van 200 mensen, alternerend 
mannen en vrouwen. Is er een man of vrouw die maar één hand heeft dan stopt de keten tenzij 
hij of zij aan het begin of aan het einde gaat staan. En zo is het ook met moleculen. Dat klinkt 
anno 2018 allemaal heel logisch maar 100 jaar geleden had men daar nog geen flauw idee 
van laat staan in de negentiende eeuw. 

Galaliet 

Toch werden er in de negentiende eeuw al de eerste plastics gemaakt maar a) men wist niet 
precies wat het was dat men maakte en b) men wist niet wat je er mee moest doen. Bijgevolg 
zullen ongetwijfeld bij veel chemische reacties in laboratoria de zwarte teerachtige producten 
door de gootsteen zijn weggespoeld als ongewenste uitkomst van een reactie. Het waren 
hoogstwaarschijnlijk plastics. In 1838 maakt Regnault reeds Polyvinylchloride, het nu bekende 
PVC, en Simon maakte in 1839 polystyreen maar nogmaals men wist niet wat men er mee 
moest doen.In sommige gevallen waren de reactieproducten wel succesvol. De Franse 
chemicus Jean-Jacques Trillat ontdekte in 1890 dat wanneer je formaldehyde toevoegt aan 
melk je een harde doorschijnende stof krijgt die lijkt op hoorn en ivoor. Nu weten we dat dit het 
reactieproduct is van het melkeiwit caseïne en formaldehyde maar toen was dat allemaal niet 
bekend. Het nieuwe materiaal gedoopt met de naam Galalithe werd in 1900 tentoongesteld op 
de wereldtentoonstelling in Parijs en het veroorzaakte een revolutie in de knopenindustrie. In 
1910 werd alleen in Duitsland al 13 miljoen liter melk gebruikt voor de productie van galaliet.  

Ook in Nederland werd de productie gestart. Talsma begon in Leeuwarden  in 1920 het bedrijf 
Casolith (een samentrekking van caseine en galalith) en daarmee ontstond het eerste 
kunststof productiebedrijf in Nederland. Sieraden uit galaliet speelden een belangrijke rol 
omstreeks 1930 (art-deco). De wereldproductie bereikte een hoogte van 10.000 ton per jaar. 
Na de Tweede Wereldoorlog werd echter de concurrentie van plastics op aardoliebasis steeds 
sterker voelbaar, en dergelijke materialen waren bovendien minder bros.  

Dit galaliet was een product gemaakt op basis van een reactie aan een natuurlijke stof, een 
eiwit en valt daardoor in de categorie ‘half-synthetische plastics’ ter onderscheiding van 
volledig synthetische plastics uit aardolie. 

Een ander belangrijke klasse half-synthetische plastics is op basis van chemische reacties aan 
cellulose, het hoofdbestanddeel van hout, katoen,vlas, jute etc. Dat wordt besproken in 
hoofdstuk 4. 
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