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Voorwoord: 
de hoeksteen is samenwerking

Sinds de start in 1992 doet de NRK actief mee met het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiency, 

kortweg MJA . De potentie om energie te besparen, zit als het ware ingebakken in de producten van rubber en 

kunststof . Dat wordt gevoeld en uitgedragen door de bedrijven . Inmiddels nemen zo’n honderd, veelal mkb-

bedrijven uit de Rubber- en Kunststofindustrie deel aan MJA . In de afgelopen twintig jaar zijn ambitieuze 

doelstellingen gesteld en vaak ook nog overtroffen . In het MJA1, dat in 2000 afliep, realiseerden de bedrijven 

20% efficiency in hun productie . Die score werd nog verbeterd in MJA2 dat tot 2008 liep . Naast de bespa-

ring in de productie realiseerden de bedrijven in tien jaar zo’n 47% efficiencyverbetering door recycling van 

grondstoffen, door energiezuinige producten te ontwikkelen en door duurzame energie in te zetten . De scope 

van MJA is verder verbreed met MJA3 dat in 2008 startte . Nog meer is het accent komen te liggen op keten-

effecten, juist voor een ‘enabling industry’ als de Rubber- en Kunststofindustrie van groot belang . Daarnaast 

kwam een tweede accent – mede op verzoek van de NRK – te liggen op bij het ontwikkelen van een toekomst-

visie op de fabricage en inzet van duurzame producten .

Nu, in januari 2012, kunnen bedrijven hun eigen toekomstvisie concreet vormgeven met behulp van twee 

documenten: de Prima Business Kansenkaart en de routekaart . Voor de meeste bedrijven zal de Prima Business 

Kansenkaart het belangrijkste zijn . De kansenkaart geeft een helder overzicht van ontwikkelingen in maat-

schappij, markt, technologie en bedrijfsvoering en koppelt deze aan concrete projecten die bedrijven individueel 

of gezamenlijk met hun branche of NRK kunnen uitvoeren . Projecten dus met een dubbele doelstelling: bijdra-

gen aan concurrentiekracht door nieuwe en betere producten waar de klant om vraagt of kostenverlaging bij de 

fabricage . en ten tweede bedrijven met hun producten laten bijdragen aan het verduurzamen van onze maat-

schappij, ook door de inzet van hernieuwbare grondstoffen . De maatschappelijke waarde van onze producten 

zit in de genen van ieder bedrijf, in de ‘enabling’ Rubber- en Kunststofindustrie . Als één ding tijdens het maken 

van de kansenkaart duidelijk is geworden, dan is het dat de (maatschappelijke) winst vraagt om samenwerking . 

Slimme materialen en hoogwaardige engineering zorgen voor producten met een lange levensduur en hoge 

gebruikswaarde . Maar alleen als de materialen weer opnieuw ingezet kunnen worden, is de keten echt gesloten . 

Vandaar de titel ‘RKI-koolstofketencirkels’ . De routekaart focust op de onderbouwing van de energiebesparing 

en is vooral bedoeld voor de beleidsmakers . 
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De samenwerking tussen de vele ketenpartners is de hoeksteen van toekomstig succes, zowel zakelijk als 

maatschappelijk . Ik roep alle NRK-bedrijven op hun strategie daaraan te toetsen en waar nodig aan te pas-

sen . De volgende stap is om op projectmatige wijze te werken aan een gezamenlijk toekomstperspectief . Met 

partners, in individuele trajecten of met collega’s . Uw branche en de NRK zullen u daarbij met raad en daad 

terzijde staan . Ook wij doen dat in samenwerking vanuit het Innovatienetwerk RKI, dat in april 2011 is 

opgericht door Syntens, DPI Value Centre, AgentschapNL, Hogeschool Windesheim en de NRK . De actuele 

innovatiekalender vindt u op www .innovatienetwerk-rki .nl . 

Ik wens alle NRK-bedrijven een goed perspectief . Succes in uw samenwerking naar duurzame innovaties .  

Dat is winst voor uw bedrijf en onze maatschappij!

Tot slot wil ik de leden van de stuurgroep en de vele tientallen leden en ketenpartners danken die hebben 

bijgedragen aan de kwaliteit van deze kansenkaart . Die investering betaalt zich ongetwijfeld terug .

Joan Hanegraaf

Voorzitter NRK
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Inleiding

De NRK Routekaart is opgesteld in het kader van de MeerJarenAfspraken (MJA3) energie-efficiency . MJA is 

een convenant tussen de Nederlandse overheid en het Nederlandse bedrijfsleven om de energie-efficiëntie in 

de deelnemende sectoren te verbeteren . In 2010 is een voorstudie gemaakt waarin een beeld wordt gegeven 

van de wereld in 2030 en ontwikkelingen die voor de rubber-, recycle- en kunststofindustrie (RKI-bedrijven) 

nodig zijn om duurzaam vitaal te blijven .

Aan de totstandkoming van de routekaart heeft een groot aantal bedrijven meegewerkt . Onder andere door 

deelname aan de interviews, bijeenkomsten of de enquête . er zijn 18 interviews gehouden met verschillende 

NRK-leden . 67 personen van 48 verschillende bedrijven (NRK en toeleveranciers) hebben deelgenomen aan 

één van de vijf bijeenkomsten . er zijn bijeenkomsten georganiseerd voor de thema’s biobased, sluiten van de 

keten en duurzame producten . Om rubber extra aandacht te geven in de routekaart, is er een aparte bijeen-

komst ‘kansen met rubber’ georganiseerd . Vanwege het speciale karakter van het thema biobased heeft er nog 

een extra validatieworkshop plaatsgevonden . 

De volgende personen hebben meegeschreven aan de routekaart (waarvoor hartelijk dank!):

 z Karin Molenveld – WUR

 z Bob Ursem – TNW / TU Delft

 z Ben Drogt – Biinc

 z Martin van Dord – DPI

 z Henk Vooijs - BCPN

Nadruk op 1e eN 2e orde MVo

Om de sector mee te krijgen in het langetermijndenken, is de routekaart binnen de NRK omgedoopt in 

Prima Business Kansenkaart . De NRK Prima Business Kansenkaart laat zien welke businesskansen er zijn 

voor de rubber- en kunststof(recycle)industrie (RKI) op het gebied van duurzaamheid . en dat niet alleen in 

2030 maar ook al op hele korte termijn . Daarom heeft Berenschot de kansenkaart langs de 1e orde en 2e 

orde MVO-denklijn opgezet .
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FIguur 1. Berenschot MVO-model.

de kaNseNkaart Is ook eeN routekaart

In de voorstudie rubber-, recycle- en kunststofbedrijven (RKI) zijn verschillende thema’s geselecteerd waarop 

kansen verzilverd kunnen worden . Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen kansen in de ‘buitenwereld’ 

(buiten het eigen bedrijf, in de keten) en de ‘binnenwereld’ (binnen het eigen bedrijf) . 

Bij de kansenkaart ligt het zwaartepunt op kansen in de buitenwereld, omdat op die thema’s nog veel inno-

vatie nodig is .

BuIteNwereld (prIMaIr NIeuwe oMzetkaNseN, lees 2e orde MVo):

In de buitenwereld kunnen RKI-bedrijven op de volgende manieren nieuwe omzetkansen naar zich 

toetrekken:

 z Ontwikkelen van duurzame producten: de rol van ‘enabler’ te spelen bij de belangrijke trends bij klanten op 

het gebied van quality of life en duurzaamheid (bijvoorbeeld langere levensduur, lichter in gebruiksfase) . 

 z Biobased: over te schakelen van aardolie naar koolstofketens uit biobased materialen .

 z Materiaalketen sluiten: een rol spelen in het sluiten van de materiaalketen (reuse/recycling) .
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BINNeNwereld (prIMaIr NIeuwe BesparINgskaNseN, lees 1e orde MVo)

Ook binnen de eigen organisatie kan er meer rendement worden behaald door te blijven investeren in:

 z innovatie in de eigen processen (bijvoorbeeld energie- en materiaalbesparingen) 

 z innovatie in de eigen organisatie .

strategIe (NIeuwe reNdeMeNtskaNseN,  

de coMBINatIe VaN 2e orde eN 1e orde MVo)

Om in de toekomst een goed rendement te maken, zal de RKI blijvend aandacht moeten besteden aan het 

bepalen van het juiste businessmodel per bedrijf . Dit om vitaal te zijn en te blijven, bijvoorbeeld door meer 

toegevoegde waarde te leveren door productontwikkeling/engineering, of het uitvoeren van voorraadbeheer 

voor klanten, maar ook door nieuwe verdienmodellen zoals leaseconcepten .

Opbrengst

Marge (€) Kansenkaart

Routekaart

People / sociaal
Financieel / economisch
Juridisch
Ecologisch

Energie (PJ)

Technisch

Organisatorisch

Markt

€

RisicoKans

Middelen

FIguur 2. Kansen: opbrengst, risico en middelen.

In de routekaart ligt de nadruk op de energetische opbrengst van alle kansen; in de kansenkaart staat het 

economisch voordeel voorop . Het één versterkt immers het ander .

In de voorstudie is hierbij de ambitie van 50PJ voor de sector neergezet . Dit is onder het motto van ‘factor 5’ 

een doel geweest gedurende het gehele routekaartproces (Figuur 2) . 
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FIguur 3. Besparingspotentieel voorstudie vs. energieverbruik RKI.

Deze factor 5 heeft veel teweeg gebracht in de sector en heeft het denken op scherp gezet . In het laatste 

hoofdstuk kijken we opnieuw naar de ambitie voor 2030 .

pu-schuim als isolatiemateriaal zorgt voor grote 

energiebesparing in de gebruiksfase van een huis. 

het is dus een voorbeeld van een duurzaam product 

in de keten waarbij rKI-bedrijven een deel van de 

besparing op hun conto kunnen schrijven.

leeswIjzer

Dit document begint met karakteristieken van de NRK en RKI en de inventarisatie van innovatieprojecten die 

reeds lopen binnen de bedrijven en in gezamenlijkheid (hoofdstuk 1) .

Vervolgens behandelen we de drie thema’s die zich richten op kansen in de buitenwereld:

 z Ontwikkelen van duurzame producten (hoofdstuk 2) .

 z Biobased (hoofdstuk 3) .

 z Materiaalketen sluiten (hoofdstuk 4) .

Deze drie onderwerpen overlappen elkaar deels, omdat biobased producten en recycling van rubber en 

polymeren ook leiden tot duurzamere producten .
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Duurzame producten

Biobased Sluiten 
van de
keten

FIguur 4. Defi nitie duurzame producten.

In hoofdstuk 5 geven we een overzicht van alle mogelijke verzamelde en geselecteerde innovatieprojecten . 

Dit gebeurt aan de hand van de drie thema’s van de kansenkaart en een voorzet van mogelijke collectieve 

projecten .

In hoofdstuk 6 keren we terug naar de doelen van de routekaart en de hoofddoelstelling in 2030 . Is via dit 

traject nog steeds sprake van dezelfde ambitie? Welke ondersteuningsorganisatie tuigen de NRK en haar part-

ners op om bedrijven te helpen de kansenkaart en routekaart waar te maken?
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1. karakteristieken rubber-, recycle- 
en kunststofindustrie

1.2 BelaNg ruBBer-, recycle- eN kuNststoFINdustrIe 

Voor NederlaNdse INdustrIe

De rubber-, recycle- en kunststofindustrie (RKI) is een belangrijke sector voor de Nederlandse industrie . Ze 

neemt een belangrijke positie in tussen enerzijds de chemische industrie die de polymeren produceren en 

anderzijds de afnemers van kunststofproducten zoals de verpakkingsindustrie, bouw, automotive en elek-

trotechnische industrie . De RKI bestaat voornamelijk uit mkb-bedrijven; slechts 15 van de in totaal 1 .100 

bedrijven heeft 250 of meer werknemers . Dit terwijl zich onder zowel de toeleveranciers (chemie) als de 

klanten juist wel veel multinationals bevinden . Daardoor kent deze cruciale schakel in de keten van kunst-

stofproducten zowel druk van de toelever- als van klantzijde .

De RKI draagt met € 6,9 miljard productiewaarde en een toegevoegde waarde van € 2,1 miljard sterk bij aan 

de Nederlandse economie . Daarnaast heeft deze industrie 32 .000 Nederlandse banen gecreëerd . Ook wordt 

er met € 41 miljoen stevig geïnvesteerd in R&D en daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan de Neder-

landse kenniseconomie (hoewel relatief een minder groot aandeel in de totale industrie) .

IndIcator (bron: cbS) rKI % van totaal InduStrIe

Productiewaarde (2010)* (x € miljard) 6,9 2,6

Toegevoegde waarde (2010) (x € miljard) 2,1 3,2

Aantal banen (2010) (x 1000) 32 2,7

Aantal bedrijven (2010) 1255 2,8

Uitgaven R&D (2009) (x € miljoen) 41 1,2

taBel 1. Karakterisering RKI.

* Productiewaarde komt ongeveer overeen met de omzet van de branche.1

De RKI industrie kenmerkt zich als verwerkers van composieten, rubbers en polymeren  

zowel virgin als gerecyclede materialen .

1  Het verschil tussen omzet en productiewaarde verschilt enigszins. Het uitgangspunt bij de berekening van omzet door het CBS betreft alle bedrijfsopbrengsten, oftewel alles wat 
een bedrijf ontvangt wordt als opbrengst gezien. Hieronder vallen daarom naast de netto-omzet ook uitkeringen van (schade)verzekeringen en ontvangen restituties en subsidies. 
Als de netto-omzet uit handel wordt de totale handelsomzet genomen. Bij de berekening van de productiewaarde is dat anders, daar worden uitkeringen en ontvangen restituties 
en subsidies niet meegenomen en wordt bij de omzet uit handel uitsluitend de handelsmarge als productiewaarde gezien. Dit wordt gedaan om dubbeltellingen te voorkomen: de 
productiewaarde van het verhandelde goed wordt vermeld in de branche waarin het wordt geproduceerd (bron CBS, 2009).
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FIguur 5. Karakterisering RKI.
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1.2 kuNststoFFeN eN ruBBers keNNeN Vele toepassINgeN

Kunststoffen en rubbers zijn niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij en kennen vele 

toepassingen voor verschillende soorten materialen:

naam afKortIng toepaSSIng

Polyolefine LDPE Plastic containers, pijpen

Polyolefine HDPE Huishoudfolie, krimpfolie

Polyolefine PP Kunststof meubelen, jerrycans, auto-onderdelen

Vinylpolymeer PVC Rioleringspijpen, kunststofkozijnen, dakbanen,  
behang, vloerbedekking, kunstleer producten

Styreenpolymeer PS Wegwerpbekertjes, frietbakjes

Styreenpolymeer ABS Veiligheidsbrillen, helmen, helmvizieren,  
drinkflessen, pc’s, autobumpers

Acrylaat PMMA Wegwerpbekertjes, frietbakjes, lichtstraten, dakkapellen

Polycarbonaat PC Lichtstraten, dakkapellen

Technische TP PET Flessen, bakjes

Technische TP PA Textiel, vloerbedekking, touw, muurpluggen, panty’s

Technische TP PC Veiligheidsbrillen, helmen, helmvizieren, drinkflessen

Technische TP POM Tandwielen, lagerbussen

Schuim EPS Isolatie, verpakkingen, dasboards

Schuim PUR Isolatie, verpakkingen, technische componenten,  
matrassen, kussens

Composiet TH GFRP Abri’s, panelen, auto-onderdelen, boten, bruggen,  
windmolens, leidingsystemen

Composiet TH CFRP Vliegtuigonderdelen, fietsen, sportartikelen

Composiet TH AFRP Pantser, kabels, vliegtuigonderdelen

Composiet TP PEEK/PEI Thermoplastische variant van alle composieten

Rubber TPE Schoenen, aandrijfriemen, dichtringen

Rubber Nat rubber (Auto)banden

taBel 2. Overzicht toepassingen kunststoffen en rubbers.
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de ontwikkeling van energiezuinige led (light emitting diodes) is voor 

een groot deel te danken aan de kunststofontwikkeling van het omspuiten 

van de elektronische component door middel van insert moulding.

1.3 Vraag Naar VerschIlleNde soorteN kuNststoFFeN

De marktvraag naar kunststoffen in de eU in 2009 was 45 mton . Gedifferentieerd naar type levert dat het 

beeld op in fi guur 3 . Pe-LD, Pe-LLD, Pe-HD en PP vormen samen 50% van de marktvraag in de eU . In 2009 

werd wereldwijd 230 miljoen ton kunststof geproduceerd2 . 

PE-LD, PE-LLD 17%

45.0
Mtonne

PE-HD 12%

PP 19%

PVC 11%

PS, PS-E 8%

PET 8%

PUR 7%

Others 18%

FIguur 6. Vraag naar kunststof per soort naar volume (Europa), bron: Plastics Europe 2009.

Verschillende soorten kunststoffen worden in verschillende eindmarkten gebruikt . Op europees niveau wordt 

vooral geleverd aan de verpakkingenindustrie en de bouw en daarnaast aan de automotive en de elektrotech-

nische industrie .

2  Data: Plastics Europe en European Bioplastics.
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Packaging

Bron: Plastics Europe 2010

40,1%

20,4%

7,0%

5,6%

26,9%

PE-LD,
PE-LLD

PE-HD PP PS PS-E PVC ABS,
SAN

PMMA PA PET Other
Thermo-
plastics

PS

Total: 45.0 Mtonne

Automotive

Building &
Construction

Electrical and
Electronic 
equipment

Others

FIguur 7. Vraag naar kunststoffen per productgroep (naar volume).

1.4 de INNoVatIepIjplIjN VaN de rkI-BedrIjVeN

Bekend Bekend Onbekend Onbekend onbekend

Toekomst

1. Ketenkansen
2. Biobased
3. Recycling
4. Proces efficiëntie

Individueel Collectief

FIguur 8. RKI innovatiepijplijn.

De termen onbekend/bekend komen overigens uit de literatuur rondom managen van echte research inno-

vaties (managing the known unknown en the unknown unknown) .

Hiervoor staat het model van de innovatiepijplijn (lees: businesskansenpijplijn) van een bedrijf . De scope is 

zeer lange termijn . Innovaties komen als het ware vanuit de toekomst (rechts in dit model) naar binnen, en 

bewegen zich naar links . We weten 100% zeker dat als we tien jaar vooruitkijken we absoluut enkele inno-

vaties nog niet kennen, die moeten immers nog ontstaan . Op een gegeven ogenblik ontstaat een innovatie 

en raakt deze bekend bij een universiteit, kennisinstelling, bedrijf of meerdere bedrijven uit de sector . Het 

idee wordt van onbekend onbekend, bekend onbekend: we weten er immers zeker nog niet het fijne van . Dit 

betekent dat de rijpheid van dit idee nog onvoldoende kan zijn om meteen toegepast te worden en/of dat het 

innovatieidee nog verder ontwikkeld wordt bij universiteiten of kennisinstellingen voordat het goed bruik-

baar is voor een bedrijf . Dit noemen we onbekend bekend . 
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Soms is een innovatie-idee ook meteen goed bruikbaar . Dit noemen we individueel bekend . Dit betekent dat 

het bedrijf het idee ook daadwerkelijk gaat invoeren om er geld mee te verdienen . Vaak staan deze ideeën 

bij het bedrijf op het lijstje van de WBSO-aanvraag . Toch zien we ook in de praktijk dat, voordat een bedrijf 

hiertoe besluit, men zich niet zeker voelt en, precompetitief, een samenwerking zoekt met andere partijen om 

de technologie en/of de markt beter te verkennen . Dit noemen we collectief bekend . Bij de NRK zijn dit vaak 

IPC-projecten, DPI VC-projecten of andere subsidiesamenwerkingsvormen . Individuele projecten zijn geslo-

ten: niet openbaar en geheim . Collectieve projecten zijn vaak open: (deels) openbaar . 

Uiteraard haalt niet elke kans de eindstreep (lees: kapitalisatie in een business/bedrijf) . Vuistregel is een ratio 

van 10 : 1 . Met andere woorden: van de tien kansen haalt één daadwerkelijk de eindstreep . Bij elke rode pijl 

wordt dus gefilterd en vallen de minder aantrekkelijke, risicovolle of dure projecten snel af .

Berenschot heeft in 2011 een analyse uitgevoerd binnen de NRK . Dit resulteerde in de volgende oogst van 

collectieve en individuele lopende projecten:

 z Duurzame producten: 30

 – Lagere GeR-waarden: 5

 – Lagere energiegebruiksfase: 12

 – Verlengen levensduur: 13

 – Next life: 0

 z Biobased: 16

 – Materiaaltechnologie: 7

 – Fabricagetechnologie: 1

 – Applicaties: 8

 z Recycling: 21

 – Materiaaltechnologie: 4

 – Fabricagetechnologie: 3

 – Recycletechnologie: 3

 – Applicaties: 5

 – Logistiek: 6

 z Generiek/randvoorwaarden: 6

 – Divers: 6



19

Het aantal individuele lopende projecten is vastgesteld aan de hand van een vertrouwelijke enquête onder 

een twaalftal NRK-bedrijven .

groep aantal projecten 
KleIn bedrIjf

aantal projecten 
groot bedrIjf

aard

Recyclebedrijven 0 – 1 0 – 2 1e orde (MJA)

Kunststof composieten 6 – 8 1e en 2e orde

Verpakkingen 4 – 6 4 – 10 1e orde (MJA)

Polymeren 4 – 6 1e orde

Rubber 4 – 10 1e en 2e orde

taBel 3. Lopende individuele projecten.

In de volgende hoofdstukken gaat het dus met name om te achterhalen welke nieuwe marktkansen er 
in het blok ‘onbekend bekend’ zitten die de moeite waard zijn om naar links te organiseren. Op deze 
manier jagen we de kansen van alle NRK-bedrijven aan op drie duurzaamheidscategorieën:

 z Duurzame producten .

 z Biobased materialen .

 z Sluiten van de keten . .
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2. Nieuwe kansen met duurzame 
producten

2.1 INleIdINg

Het eerste thema dat wordt beschreven, is duurzame producten . Duurzame producten zijn alle producten (of 

wijzigingen in producten) die resulteren in een lagere impact op mens en milieu . In de praktijk komt dit neer 

op de volgende soort eigenschappen:

 z Levensduuroptimalisatie .

 z energiereductie gebruiksfase .

 z Minder onderhoud gebruiksfase .

 z Materiaalbesparing .

 z Next life .

 z Lage embodied energy .

 z People friendly .

Milieu-impact wordt vaak gekwantificeerd met behulp van een levenscyclusanalyse (LCA) . een LCA geeft een 

overzicht van de milieubelasting van een product over de hele keten, dus van grondstoffase tot recycling en 

hergebruik . 

Bij dit hoofdstuk over duurzame producten hebben we het dus over rubber- en kunststofproducten in de 

gebruiksfase . Hierna volgt een snelle inventarisatie van de interessante duurzaamheidseigenschappen .

Levensduuroptimalisatie

Levensduuroptimalisatie kan hier het oprekken van de technische levensduur betekenen zodat het totale 

systeem veel langer meegaat of het scheiden van de technische en esthetische levensduur (bijvoorbeeld bij 

omhullingen van gsm’s die snel veranderen qua design maar waarbij de telefoonbody een veel langere levens-

cyclus kent) .

Ook het behouden van de kwaliteit van voedsel en daarmee het verkleinen van het weggooipercentage (lees: 

indirect dus minder transport- en fabricage-energie) is een voordeel dat tot deze categorie gerekend mag 

worden .
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houdbaarheid van voedsel wordt vergroot door verpakkingen: duurzamere voedselverpakkingen 

en daardoor langere houdbaarheid, wat meestal leidt tot een lagere co2-uitstoot.

Minder energie in gebruiksfase

Het kan hier gaan om producten die lichter zijn en daardoor minder energie kosten om te bewegen, of om 

producten die het weglekken van energie voorkomen: bijvoorbeeld isolatiematerialen of kunststoffen die 

wrijving verminderen . Hierbij valt te denken aan tandwielen en glijlagering .

Steeds meer lichtere koolstofcomposieten in de primaire 

constructies van vliegtuigen (boeing 787, airbus a380).

Boeing stelt dat een composiet romp comfortabeler is voor de 

passagiers dan een aluminium romp: de druk en de luchtvoch-

tigheid in de cabine zijn hoger en de ramen zijn groter. Een 

voordeel voor de luchtvaartmaatschappijen is dat de onder-

houdscontrole van de constructie van zes naar twaalf jaar gaat. 

Boeing onderzoekt de mogelijkheid om de huidige 737 van 

composiet te maken door het bestaande vliegtuig te heront-

werpen. Het is niet goed mogelijk de bouwtechniek van de 787 aan te passen aan de 737. De huid 

wordt namelijk dunner en daardoor gevoeliger voor hagelschade. Moderne composieten hebben 

de luchtvaartindustrie fundamenteel veranderd ten aanzien van eigenschappen, kosten en milieu-

aspecten, en er liggen enorme kansen voor composieten om de luchtvaartsector verder te verande-

ren. Het gebruik van composieten verlaagt hier de total cost of ownership. 
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de verpakking van coca cola-fl essen is qua gewicht sterk afgenomen en daarmee ook 

de energiebehoefte bij transport van de fabriek naar de consument en terug.

26 gr.

21,7 gr.

20102005

Bron: www .cocacolanederland .nl/default .aspx?nodeID=16 N .B . Inmiddels (2011) zijn ook fl esjes met 22,5% biobased materiaal geïntroduceerd .

Materiaalbesparing

Lichtere producten die statisch zijn in de gebruiksfase (en dus niet bewegen) kunnen ook veel materiaal 

besparen (en dus indirect energie besparen) . Voorbeeld is de toename van composietgeveldelen bij gebou-

wen, deze besparen materiaal in ophangconstructies en dus indirect de energie die benodigd is om die extra 

materialen te maken . 

gevelpanelen van polyproducts op het mahlergebouw op de zuidas 

bron: website Polyproducts .
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Next life 

Next life-producten gaan meerdere levens mee doordat ze volledig in orde zijn aan het einde van de levens-

duur van de component ofwel met een kleine rework-/herstelactie weer een volledig leven dan wel volledige 

gebruiksfase mee kunnen gaan .

loopvlakken vervangen maakt een vrachtwagenband tot een next life product.

Banden kunnen van een nieuw loopvlak worden voorzien. Dit is te duur voor autobanden, maar 

wel haalbaar voor vrachtwagenbanden. Het loopvlak van vrachtautobanden wordt door herprofi le-

ring geschikt gemaakt voor hergebruik. In oude vrachtautobanden, ook wel karkassen genoemd, is 

een levendige handel. Naast vrachtautobanden worden ook vliegtuigbanden van nieuwe profi elen 

voorzien. Opvallend voor deze recyclingindustrie zijn de zeer hoge kwaliteitsnormen en -eisen, 

ook in vergelijking tot de hoge kwaliteitsnormen die al in alle onderdelen van de recyclingindus-

trie gelden. Technisch gezien is hier sprake van hergebruik dus next life in plaats van recycling.

Bron: http://www .recyclingplatform .nl/recycling-processen/vrachtautobanden
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Lage embodied energy

embodied energy is de hoeveelheid energie die nodig is om een materiaal te maken . Het is dus een maat voor 

de keten of supply chain . Hierna volgt een diagram met een vergelijking van veel materialen: 

Bron: http://green-manufacturing.blogspot.com/2011_08_01_archive.html

Let op: andere factoren bepalen natuurlijk het toegepaste volume en pas dan kan een productvergelijking 

plaatsvinden . Kunststof is bij dit voorbeeld niet de winnaar maar verslaat wel bekende andere oplossingen . 

Let op met welke parameter de vergelijking plaatsvindt .

glass pe pet alu Steel

the winner
is steel.
the losers 
are glass and 
aluminium

container type

mass (g) 325 38 25 20 45

mass/volume
(g/litre)

433 38 62 45 102

energy/mass
(mj/kg)

14 80 84 200 23

energy/
volume
(mj/litre)

8.2 3.2 5.4 9.0 2.4

Bron: http://www-g .eng .cam .ac .uk/impee/?section=topics&topic=RecyclePlastics&page=materials
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People friendly

een belangrijk aspect ten aanzien van duurzaamheid van producten is natuurlijk de gezondheid van de 

omgeving voor mensen en alle flora en fauna . Toxiciteit blijft een bekend begrip en moet zeker in orde zijn 

(weekmakers speelgoed, cadmium in kratten, etc .) . Ook cradle-to-cradle hecht veel waarde aan de gezond-

heid door middel van de ABC-X meetmethode die weer resulteert (met andere factoren meegerekend) in een 

cradle-to-cradle certificaat .

Nieuw is ook de omgeving beter maken . Bijvoorbeeld door het filteren van lucht op stofdeeltjes (vanwege 

allergenen) door een nieuwe tapijtontwerp .

Zeer fijne stofdeeltjes worden
opgevangen en vastgehouden 
door het dunne garen van de 
DESSO AirFiltersTM

Grovere stofdeeltjes worden 
opgevangen door het dikkere
garen van de DESSO 
DustCollectorsTM

De uinieke structuur van DESSO 
AirMasterTM voorkomt dat stof 
weer in de lucht terecht komt.

Fijne stofdeeltjes (< 10 µm)
Grovere stofdeeltjes (< 10 µm)

Bron: Desso airmaster .

2.2 treNds VraagzIjde rIchtINg 2030

Duurzaamheid is in vele markten een steeds belangrijker thema aan het worden . Voor de RKI-bedrijven is de 

verwachting dat duurzaamheid ook in belang zal toenemen . In de volgende tabel (afkomstig uit de voorstu-

die) is een inschatting gemaakt van de belangrijkste trends in de verschillende eindmarkten . Daaruit blijkt 

dat duurzaamheid niet in alle markten tot de belangrijkste toekomstige eisen zal gaan horen . 
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marKt belangrIjKSte eISen nu en In de 
toeKomSt

trendS groeI 
nl

Verpakkingen •	 Duurzaamheidsimago
•	 Productveiligheid en hygiëne (food)
•	 Kostprijs en logistiek 

blijven belangrijk
•	 Innovatie en design voor 

onderscheidend vermogen

•	 Gebruiksgemak steeds belangrijker
•	 Smart packaging: informatie op 

verpakkingen (bijvoorbeeld: huidige 
condities, veiligheid, inhoud) door 
verkleuring verpakking of RFID-chips


Bouwmaterialen •	 Kostprijs en kwaliteit blijven 

belangrijkste eisen
•	 Duurzaamheid en veiligheid 

zijn ook van belang
•	 Footprint

•	 Nieuwe (flexibele) materialen 
bestemd voor tijdelijke bouw

•	 Meer geïntegreerde/ multifunctionele 
prefab onderdelen, vaak hybride 
oplossingen (meerdere materialen)

•	 Intrede CO2-laddersystematiek


Automotive •	 Hoge eisen op het gebied van 

doorlooptijd en kostprijs
•	 Veiligheid (traceability), design 

en innovatie (technologisch)
•	 Duurzaamheid ook belangrijk

•	 Kansen voor (vezelversterkte) kunststof: 
light weight onderdelen (sterk en 
licht) en integratie van onderdelen

•	 Intrede IMDS-systematiek, 
steeds meer traceability van 
materiaalgegevens mogelijk


Machine- en 
apparatenbouw 
(incl. medische 
systemen)

•	 Integratie functies en innovatie 
van groot belang 

•	 Kostprijs ook belangrijke eis, 
naast total cost of ownership

•	 Cradle-to-cradle

•	 Sterke technologiefocus 
gestimuleerd door ontwikkelingen 
in technologiegebieden zoals 
microsysteem- en nanotechnologie, 
mechatronica, elektronica en photonica

•	 Vooral low volume/high mix producten
•	 Kansen voor technologisch 

gespecialiseerde toeleveranciers 
doordat OEM steeds meer uitbesteedt

•	 Vaak hybride oplossingen 
(meerdere materialen)



Consumenten-
producten

•	 Belang van lifestyle (design) en 
goede kosten-kwaliteitverhouding

•	 Productveiligheid, 
integratie onderdelen

•	 Veilig (niet-toxisch)

•	 Conceptueel denken, waarin 
marketinginformatie goed wordt 
vertaald in producten belangrijker

•	 Technologie gebruiksvriendelijk, 
onzichtbaar en zelfvoorzienend 
(ook in huis: domotica)

•	 Customization (custom-fit producten)
•	 Vaak hybride oplossingen 

(meerdere materialen)



Medische sector •	 Productveiligheid en hygiëne 
belangrijkste eisen

•	 Groeimarkt door vergrijzing
•	 Consumables
•	 (Kleine) hightech health 

producten voor thuisgebruik 
ICT •	 Kleiner (integratie van functies en 

miniaturisering) en innovatie en 
time-to-market zijn belangrijk

•	 Kostprijs ook van groot belang
•	 Duurzaamheid eveneens 

een belangrijke eis

•	 Apparaten worden steeds 
kleiner en sneller 


Leisure Voor luxe producten zal duurzaamheid 

een belangrijke eis zijn
Productveiligheid is ook belangrijk

Leisure en sport belangrijke groeimarkten 

taBel 3. Markten, eisen, trends en groei.
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Het verschilt echter per markt in welke mate deze voordelen ook behaald kunnen worden, zoals te zien is 

in Tabel 4 . Groen geeft aan dat het om een groot voordeel gaat; een geel streepje wil zeggen dat het om een 

beperkt voordeel gaat .3 
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Verpakkingen ++ +/- ++ ++ +/- + + ++

Bouw-
materialen

++ ++ ++ + ++ ++ + ++

Automotive + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Machines + ++ + + ++ ++ + +

Cons. prod. ++ + + ++ + ++ ++ ++

Medisch ++ + + + + + + +

ICT + ++ + ++ ++ + + ++

Leisure ++ + + + + + + +

Landbouw + ++ + + + + + +

taBel 4. Voordelen rubber en kunststof per eindmarkt.

een belangrijke trend die in alle markten geldt, is het denken in de analyse van de gehele levenscyclus van 

een product of dienst oftewel het denken in LCA’s . Deze tool wordt steeds vaker gebruikt bij het maken van 

beslissingen bij klanten .

lca’s bij unilever: in iedere stap van het innovatieproces

Screening
LCA

Guidance
Tools

Ideas Feasibility Capability Rollout

Lau
n

ch

Low HighLevel of Detail

LCA as an Innovation Support Tool

Checklists

Streamlined
LCA

Full LCA

3  De informatie in de figuur is afkomstig vanuit de bijeenkomst over duurzame producten. 
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In een LCA komen namelijk de positieve eigenschappen van producten uit rubber en kunststof (ten opzichte 

van producten uit andere materialen) tot uitdrukking . Naast de vaak lagere total cost of ownership zijn de 

lagere energiebehoefte (embodied en disembodied) en een lagere milieubelasting doorslaggevende criteria om 

voor rubber of kunststof te kiezen . 

de lca van een composiet brug kan positiever uitvallen, onder 

andere door minder energiegebruik in de productiefase.

een LCA is schematisch opgebouwd uit de volgende stappen:

 z Defi nitie van het doel en de scope .

De scope is bijvoorbeeld cradle-to-grave of slechts gate-to-grave . Verschillende doelen van een LCA 

kunnen zijn transparante onderbouwing van een duurzaamheidsstatement of het tegen elkaar 

afwegen van designalternatieven (bijvoorbeeld variatie in materiaalkeuze) . een doel kan ook zijn te 

kijken waar in de levenscyclus van een product de grootste kansen voor verduurzaming zitten .

 z Inventarisatie van de levenscyclus .

Vaststellen van de levenscyclus en de parameters waarop het product of dienst gescoord wordt . 

 z Impactassessment van de levenscyclus .

Voor het kwantifi ceren van de impact per parameter zijn gegevens nodig . Deze gegevens zijn te vinden in 

databases . De juistheid van de gegevens in een database is cruciaal voor de betrouwbaarheid van een LCA . 

 z Interpretatie van de uitkomsten .

De interpretatie van de uitkomsten leidt tot besluiten in de ontwerpfasen 

maar ook tot het toekennen van bepaalde duurzaamheidslabels .
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voorbeeld van greencalc+: lca-

berekeningen in de gebouwde omgeving.

2.3 treNds aaNBodzIjde

Rubber- en kunststofproducten kunnen op verschillende manieren een lagere milieu-impact tot gevolg heb-

ben . Naar verwachting gaan deze specifi eke manieren voor steeds meer producten in steeds meer markten 

belangrijker worden .

The battle of materials

De voordelen van producten uit rubber en kunststof ten opzichte van producten uit andere materialen zijn 

uit te drukken in de criteria embodied energie (energie nodig voor productie), CO2 footprint, overvloed 

winning, toxiciteit, recyclebaarheid, lichter construeren, minder onderhoud, langere levensduur en next life 

opties . 

vergelijkende lca-studie naar pvc 

en concurrerende materialen.
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In de volgende fi guur zijn rubber en kunststoffen vergeleken met verschillende andere materialen .
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FIguur 8. Kunststoffen zijn lichte, stijve, sterke en voordelige materialen (klassieke vergelijking).

Aantal vrijheidsgraden van keuzen neemt toe

Opvallend is dat rubber en kunststof als materiaal voor alle vergelijkingen op de criteria embodied energie en 

lichter construeren hoger scoort . De (bulk)polymeren en technische kunststoffen scoren ook op recyclebaar-

heid en next life beter dan hout, glas, staal, aluminium en keramiek . Opgemerkt dient te worden dat het hier 

gaat om een algemene vergelijking op materiaalniveau . Deze vergelijking is bovendien niet gebaseerd op een 

LCA-berekening . De uitkomsten van de vergelijking kunnen daarom in specifi eke toepassingen anders zijn . 
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Polymeren vs. hout + +/- + +/- + + + + +

Polymeren vs. glas + +/- +/- + + + +/- +/- +

Polymeren vs. staal + + + + + + + + +

Polymeren vs. aluminium + + + + + + + + +

Polymeren vs. keramiek + + +/- +/- + + +/- +/- +

                   

Technische kunststoffen vs. hout +/- +/- + +/- + + + + +

Technische kunststoffen vs. glas + + +/- +/- + + + + +

Technische kunststoffen vs. staal + + +/- + + + + + +

Technische kunststoffen vs. aluminium + + + + + + + + +

Technische kunststoffen vs. keramiek + + +/- +/- + + + + +

                   

Composieten vs. hout + +/- +/- +/- +/- + + + +

Composieten vs. beton + + +/- + +/- + + +/- +

Composieten vs. glas + +/- +/- +/- +/- + + +/- +/-

Composieten vs. staal + + +/- +/- +/- + + + +/-

Composieten vs. aluminium + + + + +/- + + + +/-

Composieten vs. keramiek + + +/- +/- +/- + +/- +/- +

                   

TPE vs. natuurrubber + +/- + - + + + + +

taBel 5. Rubber en kunststof vergeleken met andere materialen.
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Kunststof inclusief decoratietechnieken vervangen metalen onderdeel

Door de invoering van een decoratieve solgellak als decoratieve en 

functionele afwerkingslaag op kunststof spuitgietdelen kon dit scheer-

apparaat vele malen goedkoper en duurzamer gemaakt worden 

doordat een verchroomd metalen injectiedeel kon worden vervangen. 

Essentieel was de ontwikkeling van de solgellak waarmee de levens-

duur van de kunststofvariant gelijkwaardig werd aan de metalen 

variant.

2.4 kaNseN duurzaMe producteN

Meer specifi ek kan per eindmarkt een aantal kansen worden benoemd voor het gebruik van rubber en 

kunststof als materiaal (zie volgende tabel) .

marKt voordelen 

Verpakkingen •	 Licht en dun (bijvoorbeeld mLLDPE)
•	 Voordelige oplossingen (TCO) door o.a. verlengde levensduur inhoud, lage 

transportkosten, verschillende end-of-life oplossingen (bv. composteren)
•	 Toenemende mogelijkheden om verpakking en product te 

koppelen naar wens, gebruiksduur, informatie
•	 Inhoud duidelijk zichtbaar voor consument
•	 2e orde kansen: extra functies toevoegen aan verpakkingsmateriaal, 

versheidindicator, bacteriologische indicator of integratie RFID 

Bouwmaterialen •	 Flexibele mogelijkheden voor groene gevels
•	 Lager gewicht per volume 
•	 Eenvoudig te scheiden
•	 Lage onderhoudskosten en gebruikerskosten (o.a. door betere isolatie)
•	 2e orde kansen: self-healing materialen, anti-allergeen en integratie van functies in delen
•	 Grotere vrijheid in vormgeving (mass customization)

Automotive •	 Lichter en corrosiebestendig, verlaging van rolweerstand: 
gewichts- en energiebesparing bij de autogebruiker

•	 Eenvoudige integratie van elektronica en andere functies
•	 Verlaging fabricagebelasting milieu (energie, CO2, doorlooptijd) door integratie 

van componenten en vermindering assemblage effort/tijd/uren
•	 Duurzaam (groen) imago: bedrijf versterkt ‘brand image’ 

door duurzamere automobielen te leveren
•	 Gebruik van nieuwe versterkende hulpmiddelen, langere vezels, metaaldraad ( EASI)

Machines / 
apparaten

•	 Detaillering aan beide zijden van product mogelijk
•	 Grotere vormvrijheid 
•	 Lichter; verhoogt snelheid en verlaagt energiegebruik
•	 Kunststof ‘shell’ makkelijk afneembaar, waardoor intern apparaat 

met een nieuw ‘jasje’ een nieuw leven krijgt
•	 Nieuwe machines veelal beter aangedreven, nauwkeuriger 

maken dunner materiaal verwerkbaar
•	 Beter thermisch isolerend, makkelijker reinigbaar, langere levensduur, 

eenvoudiger te hergebruiken, geen coating / lak nodig
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marKt voordelen 

ICT •	 Lichter 
•	 Functie-integratie, bv. RFID 

Consumenten 
producten

•	 Lichter, lange levensduur, dubbele krommingen mogelijk, geen 
laklaag noodzakelijk, koelend/isolerend vermogen

•	 Mogelijkheid om producten door en door te kleuren zodat 
oppervlaktebeschadigingen minder zichtbaar zijn (geen lakschade)

•	 Minder onderdelen, daardoor beter herbruikbaar, recycleerbaar

Medisch •	 Organisch en inert
•	 Beter reinigbare vormen eenvoudig mogelijk: vrije vormgeving
•	 Lichter 
•	 Vrijheid doorlaten of juist transparantie van diverse vormen van straling
•	 Oplosbaar, bijvoorbeeld voor protheses

Leisure •	 Duurzaam, sterk, kleur, vrije vormgeving 
•	 Kunststof makkelijk aan te passen aan trends

Landbouw •	 Afbreekbaar (nutriënten voor gewassen)
•	 Herbruikbaar (voor diverse cycli kunnen gebruiken)
•	 Composteerbare mulchfolie maakt gebruik van pesticiden onnodig
•	 Lichter
•	 Lage onderhoudskosten

taBel 6. Voordelen rubber en kunststof per markt.

Uit het voorgaande blijkt dat rubber en kunststof vooral gunstiger scoren op de volgende aspecten:

 z Materiaalbesparing tijdens productiefase .

 z energiereductie in de gebruiksfase (vaak doordat kunststof relatief lichter is) .

 z Minder onderhoud gebruiksfase .

 z Next life opties, daardoor verlengen van de gebruiksfase .

 z Levensduurverlenging is verlengen van de gebruiksfase .

 z Custom made .

 z People friendly, minder toxisch in de gebruiksfase .

2.5 INNoVatIeprojecteN

Tijdens de bijeenkomsten en de interviews zijn op het gebied van duurzame producten een aantal moge-

lijke innovatieprojecten geformuleerd . Deze projecten zijn een resultaat van de trends genoemd in de vorige 

paragraaf .

Ook loopt er al een aantal projecten via IPC, AgentschapNL (MJA3) of bij DPI . Deze en de nieuwe mogelijke 

projecten uit de workshop zijn weergegeven in hoofdstuk 5 . De innovatieprojecten zijn ingedeeld in de cate-

gorieën verlengen van de levensduur, next life, minder energie gebruiksfase en lagere GeR-waarde . 
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thema categorIe # worKShop # Ipc # mja # dpI

Duurzame 
producten

Verlengen levensduur 14 10 4

Next life 6

Minder energie gebruiks-
fase

15 6 8

Lagere GER-waarde 23 1 3

58 17 15

taBel 7. Kwantificering kansen duurzame producten.

Zoals gezegd, maken we in hoofdstuk 5 een selectie van de projecten met hoge opbrengst en laagste risico en 

investering . Dit op basis van een inschatting van de opbrengsten, risico en investering in de innovatieprojec-

ten . een en ander is weergegeven in de volgende tabel .

28 Hogere isolatiewaarden, geringere dikten. Hoe dunner het pakket isolatie is met een bepaalde isola-
tiewaarde hoe minder volume (bijvoorbeeld een huis) aan de buitenkant erbij krijgt. Dit kan een 
enorme kostenbesparing betekenen ten opzichte van dikke pakketten isolatie.

16 PE & PP met lage verwerkingstemperaturen. Toepassingen verpakkingsmaterialen en consumen-
tenproducten bestaan vaak uit deze materialen. Deze materialen worden door middel van spuitgie-
ten, blowmolding, folieblazen etc. omgevormd. Het verwerken van deze materialen bij relatief lage 
temperaturen ten opzichte van de huidige zou een enorm GER-waardevoordeel met zich meebren-
gen.

26 Post Industrial Recycling / Post Consumer Recycling-toevoegingen in materialen verlagen bijna 
altijd de GER-waarden van de materialen. Deze getallen dienen ook in de databases ingebracht te 
worden nadat ze vastgesteld zijn. Kan individueel zeker een concurrentievoordeel geven.

20 Dakbedekking met warmteopslagcapaciteit. Eigenlijk zijn miljoenen km2 plat dak verkeerd gecon-
strueerd. Er wordt juist veel moeite gedaan om warmte buiten te houden in plaats van binnen te 
laten treden. Huidige gebouwen hebben zelfs meer energie nodig voor koeling dan voor verwar-
ming. Het idee is om een lichtgewicht warmteabsorptiesysteem in dakbedekking te maken. Con-
structies met water worden te snel te zwaar.

25 Verwarmings-/koelingstechnieken in spuitgietproces. Ook hier scoren op een vermindering van 
de GER-waarden van kunststofproducten waardoor in LCA-berekeningen kunststof er nog sneller 
en beter uitspringt. Hierdoor valt de keus eerder op kunststoffen. Project met matrijzenmakers en 
spuitgietmachinefabrikant(en).

taBel 8. Innovatieprojecten duurzame producten.
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2.6 BarrIères

In de transitie naar meer duurzame producten is een aantal barrières te noemen .

Het maken van een snelle en objectieve LCA

Uit het voorgaande blijkt dat klanten al vaak vragen om duurzame producten en dat rubber- en kunst-

stofproducten veel kansen daarvoor bieden . Daarnaast zijn er reeds vele mooie voorbeelden van duurzame 

producten . echter, een belangrijke tool om oplossingsrichtingen voor duurzame producten te bedenken en te 

communiceren, lees: de LCA, wordt door NRK-bedrijven nog zeer beperkt toegepast . Ook het inbrengen van 

de juiste waarden van kunststoffen in de juiste databases is heel belangrijk . Daar zijn dus verbetermogelijkhe-

den aanwezig . 
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wat is een lca precies?

Het bepalen van de mate waarin een product (en bijbehorende processen) duurzaam is, kan 

worden bepaald aan de hand van een analyse van de hele levenscyclus ervan – van wieg tot 

graf. Een levenscyclusanalyse (LCA) geeft een overzicht van de milieubelasting van een product 

over de hele keten (dus inclusief hergebruik en recycling). Een LCA is daarom te gebruiken als: 

•	 stuurinformatie (waar liggen verbeterkansen?) 

•	 vergelijking van designalternatieven

•	 fact-based onderbouwing van een duurzaamheidsclaim 

•	 informatievoorziening voor klanten en eindgebruikers.

Hierna volgt een schematisch overzicht van de stappen en onderdelen van een LCA:

Materiaal
energie, etc.

Input

Energie, etc.

Materiaal
energie, etc.

Materiaal
energie, etc.

Energie, etc.

Materiaal
energie, etc.

Energie, etc.

Energie, etc.

LCI results

Waste
Emissies, etc.

Raw materials

Land use

CO2

VOS

P

SO2

NOx

CFC

Cd

PAH

DDT

Etc...

Etc...

Waste

Emissies, etc.

Waste
Emissies, etc.

Waste
Emissies, etc.

Emissies, etc.

Waste
Emissies, etc.

Emissies, etc.

Emissies, etc.

Materiaal
productie

Distributie

Component
productie

Assembly

Distributie

Gebruik

Distributie

Recycling

Uit een LCA kunnen vervolgens de belangrijkste kansen voor verbetering worden 

geïdentificeerd. Dit maakt een onderbouwde en communiceerbare keuze voor 

bijvoorbeeld een procesaanpassing of andere materiaalsoort mogelijk. 

Voorbeelden binnen de sector laten zien dat op basis van LCA’s ervoor gekozen wordt:

•	 een andere (minder milieubelastend) type kunststof te gebruiken

•	 een product uit minder materiaal te maken (dematerialisa-

tie) of minder energieverbruik tijdens de productiefase

•	 functievervulling van een kunststofsoort te optimaliseren (meerdere functies voor 

een type kunststof en afspraken welk type kunststof voor welke functies)

•	 design for disassembly; bij het productontwerp al rekening hou-

den met de recyclebaarheid van een product

•	 buitenkanten van producten vervangen (nieuwe jasjes) in plaats van het hele product, 

waardoor de technische, economische en esthetische levensduur samenvallen.
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Imago kunststoffen

Over het algemeen hebben rubber en kunststoffen een positief imago . Kunststoffen staan bekend als lichte 

en sterke materialen waar goed producten van te maken zijn . er zijn drie factoren die momenteel afbreuk 

doen aan het goede imago van rubber en kunststof . Dit zijn (ten onrechte) gerecyclede kunststoffen, marine 

litter en zwerfvuil . 

Bij sommige klanten en consumenten heeft recyclaat nog een negatief imago, zelfs als bij de eigenschappen 

van het product er niets van te merken is . Bovendien vindt diezelfde klant en/of consument het geen enkel 

probleem dat in bijvoorbeeld stalen producten ook veel recyclaat wordt gebruikt . 

De goede eigenschappen van rubber en kunststof zorgen er ook voor dat ze in het milieu zichtbaar zijn en 

dat ook voor lange tijd blijven . Naast zichtbaarheid hebben afgedankte kunststoffen in het water en op land 

negatieve effecten, zowel ecologisch als economisch . 

2.7 raNdVoorwaardelIjke projecteN

Om de barrières te slechten die in voorgaande paragraaf zijn beschreven, kunnen de volgende randvoorwaar-

delijke projecten worden opgepakt:

 z Design for sustainability: het maken, sturen en beslissen op basis van LCA’s is cruciaal . 

Het startpunt in de reis naar een duurzaam productportfolio is het opstellen van LCA’s 

van het productportfolio . Belangrijk in het denken is overigens dat de levensduur van een 

product tijdens het ontwerp bepaald wordt, en dat het vaak niet aan de materialen ligt . Om 

de drempel tot het maken en gebruiken van LCA’s te verlagen, is er behoefte aan:

 – duidelijke instructie 

 – eenduidige en breed beschikbare cijfers (databases)

 – in de ‘transitiefase’ delen van ervaringen (oplossen veelvoorkomende knelpunten) .

 z Quick and dirty LCA: een LCA is nu voor veel mkb-bedrijven in de RKI-sector een te 

ingewikkeld instrument . Het kost behoorlijk wat kennis om deze het te hanteren en 

uitbesteden kost relatief veel geld (helemaal als het voor het hele productportfolio uitgevoerd 

moet worden) . Daarom is er behoefte aan een snelle methodiek die inzichtelijk maakt 

waar de optimalisatiemogelijkheden liggen met betrekking tot milieu-impact .

 z Collectief vermarkten duurzaam imago kunststof producten: creëert klantvraag en motiveert 

hele branche om duurzame producten te ontwerpen . LCA is daarbij het uitgangspunt .

 z Vergroten vraag naar duurzame producten door overheid (wortel en stok): creëert klantvraag en 

motiveert hele branche om duurzame producten te ontwerpen . LCA is daarbij het uitgangspunt .

 z Vermarkten langere levensduur plus lagere kosten over levensloop (TCO) in combinatie 

met duurzaamheid: Ook daarbij kan LCA als uitgangspunt worden gebruikt .
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3. Nieuwe kansen met biobased 
materialen

3.1 INleIdINg

Het tweede thema waar we aandacht aan besteden, is biobased materialen . Specifiek voor de RKI betreft dat 

biobased polymeren, door de mens gemaakte of verwerkte organische macromoleculen (uit biomassa) uit 

biologische bronnen en bestemd voor kunststoffen en vezelapplicaties . 

Waardeketen

De waardeketen voor biobased producten begint bij de productie van biomassa . Biomassa kan uit veel ver-

schillende bronnen afkomstig zijn, bijvoorbeeld maïs, suikerbiet of houtafval . Daarna worden er via chemi-

sche en/of enzymatische verwerking biopolymeren van gemaakt . De polymeren worden als granulaat aan de 

kunststofindustrie geleverd . Na compounderen is dit granulaat geschikt voor het maken van verschillende 

producten . De biobased waardeketen bevindt zich nog in een beginstadium . Producten uit biobased kunst-

stoffen concurreren met producten uit fossiele kunststoffen die al een veel langere ontwikkeling hebben 

doorgemaakt . 

Agricultural
Feedstocks

Chemical
Industry

Plastics
Industry

Bioplastics
Consumer
products

FIguur 9. Biobased waardeketen (bron: European Bioplastics).

Duurzaamheid biobased polymeren

De grootste impact van biobased kunststoffen komt door de vervanging van fossiele grondstoffen (olie) door 

biomassa . Hierdoor hebben biobased materialen een CO2-voordeel op fossiele materialen . Biomassa heeft 

namelijk een zogenaamde kortcyclische CO2 footprint . Met kortcyclisch wordt bedoeld dat de koolstof uit 

gewassen tijdens de levensduur van het gewas (ordegrootte van een jaar tot tientallen jaren in het geval van 

bomen) als CO2 uit de lucht wordt gehaald en wordt omgezet in koolstofketens (fotosynthese) . De cyclus 

duurt dus maximaal enkele jaren . Dit in tegenstelling tot langcyclisch materialen: koolstoffen uit fossiele 

bronnen (olie), waarbij olie het resultaat is van miljoenen jaren anaerobe vergisting van organische materie . 

De cyclus van het verbranden, laten opnemen door planten en weer vergisten tot olie duurt miljoenen jaren, 

vandaar langcyclisch . 
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Omdat voor het bouwen/samenstellen van het polymeer geen olie nodig is, is de energie-inhoud (GeR-

waarde) van biobased materialen eveneens vaak lager dan voor fossiele materialen . echter, er zijn nog enkele 

issues op het gebied van duurzaamheid zoals in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk wordt beschreven .

voorbeeld Synbra biofoam: biologisch 

afbreekbaar epS voor o.a. verpakkingen.

www .biofoam .nl/index .php

Biobased en biodegradeerbaar

Vaak wordt gedacht dat alle biopolymeren biodegradeerbaar zijn . Dit is niet waar, ook sommige fossiele 

polymeren kunnen biodegraderen . Het is daarom nuttig om alle polymeren te classifi ceren langs twee assen, 

namelijk wel of niet biobased en wel of niet biodegradeerbaar, zoals is gedaan in fi guur 9 . er zijn dus biode-

gradeerbare en niet-biodegradeerbare biopolymeren (zie bijlage 4 voor defi nities) .

Bio-
polymeren

Biobased grondstof

Bio-
polymeren

Meest
voorkomende

polymeren

Olie
gebaseerd,

wordt soms 
biopolymeer

genoemd

Fossiele grondstof

N
ie

t 
bi

od
eg

ra
de

er
ba

ar B
iodegradeerbaar

FIguur 10. Classifi catie polymeren (bron: European Bioplastics.
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een rondgang langs de verschillende leveranciers van kunststoffen levert het volgende beeld op van de 

verschillende biopolymeren die momenteel verkrijgbaar zijn:

bIodegradeerbaar en bIobaSed bIobaSed

•	 Polylactide PLA
•	 (Natureworks, Purac, Synbra)
•	 Op zetmeel gebaseerde materialen 
•	 (Novamont, Sphere-Biotec, 

Plantic, Rodenburg)
•	 Op cellulose gebaseerde materialen
•	 (Innovia)
•	 PLA blends
•	 (BASF, FKUR)
•	 Polyhydroxyalkanoaten
•	 (Telles, Kaneka)

•	 PTT (deels biobased (fermentatie uit suiker))
•	 (DuPont)
•	 PE uit bioethanol
•	 (Braskem, DOW)
•	 Polyamiden PA11, PA6,10, PA4,10, PA10,10
•	 (Arkema, BASF)
•	 Bio-PET
•	 Coca-Cola
•	 DSM composite resins
•	 Natural fi bres

taBel 9. Voorbeelden biodegradeerbare en niet-biodegradeerbare biobased materialen (bron: European Bioplastics / WUR).

voorbeeld autocarrosserie uit biobased 

composiet (nabasco/npSp). 

www .npsp .nl/newsItem .asp?ID=106&IDNewsItem=28

3.2 treNds VraagzIjde

Biobased producten ontstaan vanuit een intrinsieke motivatie van een producent maar ook naar aanleiding 

van vragen vanuit de markt . Imago en duurzaamheid zijn de grootste drivers achter deze vragen, die we in 

deze paragraaf nader introduceren . 

Toenemende marktvraag naar biobased producten vanwege CO2 footprint en energie-inhoud

Biomassa heeft zoals gezegd een kortcyclische CO2 footprint . Ook de energie-inhoud (GeR-waarde) van bio-

based materialen is vaak lager dan voor fossiele materialen .
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voorbeeld toyota prius alpha met 80% 

biobased kunststof in het interieur.

(www .plasticsnews .com/headlines2 .html?ncat=100&id=23465)

Toenemende marktvraag naar biobased producten vanwege composteerbaarheid

Biobased materialen kunnen een aantal nieuwe eigenschappen bieden, biodegradeerbaarheid is daar een goed 

voorbeeld van . een product uit biodegradeerbaar materiaal kan composteerbaar zijn . Wanneer de retourlogis-

tiek van een product complex of economisch niet haalbaar is, of wanneer een product in aanraking komt 

met de biocycle, kan composteren een goede en duurzame end-of-life optie zijn . Om deze reden is er markt-

vraag naar producten uit biodegradeerbare materialen . 

Toenemende vraag naar biobased producten vanwege imago

Vanwege de milieuvoordelen hebben biobased materialen een goede uitstraling, die kan bijdragen aan een 

duurzaam imago . Producenten van onder andere verpakkingen en auto’s maken om deze reden dankbaar 

gebruik van biobased materialen .

voorbeeld pla-verpakking ter verbetering imago danone (waar 

veel over te doen is en zelfs gesproken wordt van greenwashing).

http://www .natuerlicher-verpackt .de/ein-neuer-becher .php

3.3 treNds aaNBodzIjde

Transitie biopolymeren op drie manieren

Biobased materialen worden langs drie verschillende wegen nu mogelijk gemaakt . Het doel is om in 2030 

25% van de gebruikte materialen om te zetten naar biobased . Dit via de volgende opties:

1 . Revival oftewel de inzet van bestaande en bekende biobased materialen zoals cellulose . .

2 . C-switch, het vervangen van fossiele bouwstenen voor materialen door een biobased component . 

een voorbeeld hiervan is de veel onderzochte vervanging van tereftaalzuur door furanen . 
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uIt aardolIe uIt groene grondStoffen

C1 Synthesegas, methaan Methanol, Synthesegas, methaan

C2 Ethyleen Ethanol

C3 Propyleen Glyserol, melkzuur, propanols

C4 Buteen, Butadieen N-Butanol

C5 Diverse koolwaterstoffen G5 suikers

C6 Benzeen G6 suikers, lysine

C7 en hoger Aromaten G7 suikers

FIguur 11. C-switch. 

Bron: Nieuwe bronnen voor chemie, eindrapport transitiepad 5, platform groene grondstoffen, A . Bruggink, 2006 .

3 . Nieuwe materialen uit biomassa . Voorbeelden hiervan zijn PHA, PHB en PLA .

voorbeeld bio-pet (pef) fles als 

voorbeeld van de c-switch

www .envapack .com/wp-content/uploads/2010/05/
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In een studie van het Copernicus Instituut zijn uitspraken gedaan over de mogelijke vervanging van 

bestaande fossiele polymeren door nieuwe materialen uit biomassa . De potentie van vervanging is in de vol-

gende figuur weergegeven . De informatie is gebaseerd op overeenkomsten in technische eigenschappen en de 

mening van producenten van de biopolymeren . 
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Novamont + + + + + - + + - - - +   -  

Biotec + + + + + - - - + - - -   +  

BIOP ++ ++ ++ + + + - + + - - ++   -  

p
la

NatureWorks - + + + - +/- + + - - - +/- - - -

PURAC +/- + + + +/- +/- + +/- - +/- - +/- + + +

p
tt

? - - - + - - ++ + ++ + -   - - -

p
h

a
s P(3HB) Telles + + + + + - - + + - - -   +  

P(3HB-co-3HHx) Kaneka + + + + - - - - - - - +   -  

taBel 10. Vervanging van polymeren door biopolymeren (bron: Copernicus Instituut).

Eigenschappen en functionaliteiten biopolymeren nemen verder toe

Door continu onderzoek en steeds grotere beschikbaarheid van additieven die geschikt zijn voor gebruik in 

nieuwe biobased polymeren, nemen de eigenschappen en functionaliteiten van biopolymeren verder toe . In 

geval van PLA is het mogelijk de HDT (maximale gebruikstemperatuur) te verhogen, zijn er additieven die de 

smeltsterkte verbeteren (en processing) en zijn efficiënte impactmodifiers beschikbaar (zowel voor transpa-

rante als niet-transparante toepassingen) . 

PET

PBS

PP

PVC

UP

PBS

Zetmeel blends

PC

Nylon 10, 10

PEF

PLA

PTT

PET

PUR

Nylon 6,10

PHA’s

PE

Geregenereerd 
cellulose

Nylon 11

Alkyd harsen

Gedeeltelijk 
biobased

Biobased

R&D Pilot schaal Commercieel Uitontwikkeld

Bron: ‘Biobased plastics 2012’, Christiaan Bolck, Jan Ravestein, Karin Molenveld. WUR 

FIguur 12. Ontwikkeling van biobased kunststoffen.
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Prijs fossiele polymeren stijgt

De prijs van fossiele polymeren laat sinds 2005 een opgaande trend zien . Figuur 13 laat dit verloop zien, 

evenals het prijsverloop van Brent oil . De prijs van kunststoffen is gemiddeld zo’n 40% gestegen sinds 

2000 . Op basis van de opgaande trend in Figuur 13 is ook de komende jaren en op lange termijn een ver-

dere stijging van de prijs van fossiele polymeren te verwachten . Drivers hiervoor zijn de afname van de 

hoeveelheid makkelijk winbare olie en de afname van de hoeveelheid fine crudes (oliesoorten met een laag 

zwavelgehalte) . 
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FIguur 13. Prijsverloop kunststoffen (bron: NRK, bewerking Berenschot).

Vanwege de afhankelijkheid van olie voor de productie van fossielgebaseerde polymeren, kunnen biobased 

polymeren een aantrekkelijk alternatief worden . 

Productiecapaciteit biopolymeren neemt toe

Hoewel in 2009 slechts 0,2% van de totale productiecapaciteit kunststof uit biobased polymeren bestond 

(434 .000 ton van de wereldwijd 230 miljoen ton kunststof), is de verwachting dat de productiecapaciteit 

snel zal stijgen4 . Navraag bij producenten wereldwijd levert het beeld op zoals is weergegeven in Figuur 14 . 

Naar schatting bestaat de helft van de productiecapaciteit in 2020 uit kunststoffen uit zetmeel en PLA . 

4  Data: Plastics Europe en European Bioplastics.
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FIguur 14. Productiecapaciteit biobased (bron: Copernicus Instituut / bewerking Berenschot).

Volgens european Bioplastics was de wereldwijde productiecapaciteit van biobased kunststoffen in 2010 

724 .000 ton . Voor 2015 verwacht zij een groei naar 1 .710 .000 ton . Deze prognose is dus een stuk beschei-

dener dan die van het Copernicus Instituut . Temeer omdat in de prognose van european Bioplastics ook de 

fossiele biodegradeerbare kunststoffen zijn meegeteld .

Biobased composieten ontwikkelen zich verder

Ook bij biobased composieten zien we de driedeling van materialentransitie terug:

 z Revival van bekende materialen 

Vlas, sisal en hennep zijn producten die al eeuwen gebruikt worden en vaak zelfs als afvalproduct 

op de markt komen . Oude matrixmaterialen zijn gomsoorten, latex en rubbersoorten zoals 

polyisopropeen . Al deze materialen zijn biocomposteerbaar en in de cradle-to-cradle biocycle 

makkelijk inzetbaar . Zeker de matrixmaterialen op basis van natuurlijke harsen zijn vaak te 

bros en niet UV-bestendig en dienen door middel van fossielgebaseerde additieven te worden 

opgepimpt . Bij rubbertoepassingen is bijvoorbeeld de Russische paardenbloem weer in beeld, 

maar ook worden de cis (flexibel) en trans (hard) uitvoeringen van rubbers weer herontdekt .

 z C-switch materialen 

Het vervangen van fossiele koolstofketens door biobased koolstofketens geldt 

voor de matrixmaterialen, waarbij bijvoorbeeld DSM bezig is om steeds meer 

biobased matrixmaterialen aan te bieden . Te denken valt aan Pe/PP .

 z Nieuwe materialen 

Hier gaat het om nieuwe (bewerkte) biobased materialen net zoals PLA bij de polymeren . 
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Belangrijke nieuwe vezelsoorten zijn Nieuw-Zeelands vlas, Rami (Hibiscus), Spaans gras (Stipa), 

mammoetboom (Sequoia), gelignificeerde vezels van naaldbomen en touwplant (Periploca) .

een overzicht van de belangrijkste plus- en minpunten van de verschillende vezelmaterialen:

materIaal pluSpunten mInpunten

Sisal Hoge mate van kiezelstructuur (Si-gehalte) Stug en niet flexibel

Vlas Breed toepasbaar in composiet
Lange vezel
Flexibel en sterk

Beperkte marktaanvoer
Dunne vezel en vochtgevoelig

Bamboe Sterke vezels
Stijve constructies

Korte vezels

Gelignificeerde vezels 
van naaldbomen

Hol en voorzien van poriën (stippels van 
Hof) daardoor te vullen en te benutten als 
agent

Korte vezel

Hennep Insluiten matrix, sterkte Hydratatie

Banaan Zeewaterbestendig Bros en onregelmatige vezels

Nieuw-Zeelands vlas Lange vezels Hechting? (nog onbekend vanwege weinig 
onderzoek)

Rami Opknipbaar, mix Vochtopname

Spaans gras Stugge, stijve vezel

Sequoia Brandsmorende eigenschappen Minder geschikt voor composieten

Periploca Holle vezels Eigenschappen nog weinig bekend (onder-
zoek nodig)

taBel 11. Plus- en minpunten van verschillende vezelmaterialen.

Binnen de ontwikkelingen van biobased composieten kunnen vier belangrijke trends de toepasbaarheid van 

dergelijke materialen verhogen:

 z Op weg naar 100% biobased composieten 

Composieten bestaan uit een tweetal bouwstenen en toevoegingen . De belangrijke bouwstenen 

zijn de vezel en de hars, gom en latex die de vezels bij elkaar houdt (vaak matrix genoemd), .

Daarnaast kunnen allerlei additieven worden toegevoegd om kleur en eigenschappen 

zoals UV-bestendigheid te verkrijgen . De richting is om alle bouwstenen en toevoegingen 

in een biobased variant te krijgen zodat echt 100% van het materiaal biobased is .

 z Van interieurapplicaties naar exterieurapplicaties 

een belangrijke mismatch voor grootschalige toepassingen is de beperkte resistentie tegen vocht .  

Hierbij is het Si-gehalte van de natuurvezel van belang en de hechting van de matrix aan de vezel .  

Vocht kan hier tussen komen en rottingsproblemen veroorzaken . Dit probleem zorgt ervoor 

dat met name de grootschalige toepassingen voor interieurproducten zijn (interieurpanelen 
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automotive, meubelen) en geen exterieurtoepassingen . De benatting van vezel, en daarmee 

de hechting van vezel en matrix, moet verbeterd worden bij de fabricageprocessen .

 z Sterkere constructies

Het manipuleren van de skeletstructuur (bijvoorbeeld het vullen van de 

vaak holle natuurvezels) en het bundelen van vezels en de zoektocht 

naar lange natuurlijke vezels (Nieuw-Zeelands vlas kent een vezellengte 

van 1,20 tot 1,50 meter) zijn van belang om de sterkte van de 

constructie verder op te voeren en daarmee de kans op toepassing te 

vergroten .

 z Nieuwe eigenschappen

Hoewel dit niet in een kunststofcomposiet aangetoond is, is er een combinatie 

van vezels en asfalt ontwikkeld met een self-healing eigenschap . Hierbij worden 

scheuren dichtgetrokken door vezels die bij blootstelling aan de lucht met CO2 

reageren en daarmee korter worden en dus de constructie weer dichttrekken .

Voorbeelden van toegepaste biobased composieten zijn:

 z dashboards automotive: hennep/vlas met Pe/PP

 z hoedenplanken automotive: vezel en cellulose geperst met houtlijm

 z aerospace: binnenbekleding van vliegtuigen met Pe/PP

 z surfboard: bamboe met Pe/PP

 z catamaran: Dyneema, balsa en vlas

 z stoel: balsa sandwich

 z verpakkingsmaterialen: op cellulosebasis

 z isolatiematerialen voor thermo-isolatie van laadruimten van vrachtwagens .

Samenvattend zijn de volgende trends gesignaleerd: 

vraagzIjde aanbodzIjde

Toenemende marktvraag naar biobased 
producten vanwege CO2

Biobased materialen ontwikkelen zich langs 
drie wegen

Toenemende marktvraag naar biobased 
vanwege composteerbaarheid

Eigenschappen en functionaliteiten van 
biopolymeren nemen toe

Toenemende marktvraag naar biobased 
vanwege groen imago

Prijs fossiele polymeren stijgt

Productiecapaciteit biopolymeren neemt 
toe

Ontwikkeling biobased composieten

taBel 12. Overzicht trends biobased materialen. 
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3.4 kaNseN BIoBased MaterIaleN 

Producten en materialen uit biobased materialen beschikken over een aantal nieuwe eigenschappen die kan-

sen bieden in de markten waar rubber- en kunststofproducten worden toegepast . Over het algemeen bieden 

biobased materialen een imagovoordeel, een LCA-voordeel, een aantal nieuwe eigenschappen (bijvoorbeeld 

composteerbaarheid en biodegradeerbaarheid), een economisch ketenvoordeel en een onafhankelijkheid van 

fossiele grondstoffen . Deze algemene eigenschappen bieden elk zo hun voordeel in de verschillende markten, 

zoals blijkt uit de volgende tabel .

 + = groot voordeel
+/- = gemiddeld voordeel
= weinig/geen voordeel
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Verpakkingen + + + + + +

Bouwmaterialen +/- ++ +/- - +/- +/-

Automotive ++ + +/- - + +

Machines / apparaten - +/- +/- - +/- +/-

Consumentenproducten ++ + +/- +/- +/- +/-

Medisch +/- +/- + +/- +/- +/-

ICT ++ + +/- - +/- +/-

Leisure + - + - +/- -

Landbouw +/- +/- +/- + +/- +

taBel 13. Voordelen biobased materialen per markt. De informatie in de tabel is afkomstig van de 
deelnemers in de gehouden workshops en gebaseerd op de informatie uit de interviews. 

Per markt leidt dit tot een aantal onderscheidende bekende en nieuwe eigenschappen, maar er zijn ook nog 

een aantal issues . 

Verpakkingen en fast moving consumer goods

Binnen de verpakkingsmarkt zijn er vele toepassingen van biobased materialen, waaronder flessen, bekers, 

bakjes, sleeves en tassen . Onderscheidende eigenschappen zijn de biodegradeerbaarheid en composteerbaar-

heid van het product en de barrière-eigenschappen . een composteerbare groente- of fruitverpakking kan 

bijvoorbeeld ongescheiden van het product bij het gft-afval . De lagere verwerkingstemperatuur van biobased 

materialen levert ook een voordeel op . een biobased verpakking past eveneens goed bij een duurzaam imago 

van een organisatie . 
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Issues zijn op dit moment de bekendheid en communicatie richting de consument . Het kiemplantlogo is bij-

voorbeeld bij veel mensen niet bekend, waardoor verpakkingen niet op de juiste manier worden gescheiden . 

een tweede issue is de beschikbaarheid van productiecapaciteit . De opheffing of verlaging van de importhef-

fing op biomassa kan leiden tot het sluitend krijgen van de businesscase . een derde issue ligt in de materiaal-

keuze van verpakkingen . Het door elkaar gebruiken van fossiele en biobased polymeren, bijvoorbeeld PP en 

PLA, leidt tot een verpakking die in het huidige systeem slecht te recyclen is . Dit omdat PLA nog niet geschei-

den wordt uit de afvalstroom . 

Bouw

Binnen de bouw vinden biobased materialen hun toepassing onder andere in isolatiematerialen, scharnie-

ren en bewegende delen, geluidschermen, dakbanen, vloerbedekking, etc . Ook kunnen biobased materialen 

dienen als vervanging van stalen componenten . Onderscheidende eigenschappen, naast duurzaamheid, zijn 

de eventuele biodegradeerbaarheid, een lager gewicht en lange levensduur . Biodegradeerbaarheid biedt een 

functioneel voordeel omdat arbeids- en transportkosten voor lastig in te zamelen producten worden verme-

den . Degradeerbaarheid kan een voordeel bieden voor tijdelijke constructies in de bodem . 

een marktissue is de geringe bekendheid bij beslissers in de bouwketen, zoals architecten en ingenieursbu-

reaus . een deel van de oplossing kan liggen in het verplicht stellen van het gebruik van biobased materialen 

in (overheids)aanbestedingen . 

Automotive

Biobased materialen worden in de automotive reeds toegepast in stoelen, panelen, dashboards, leidingen . 

Maar ze kunnen ook worden toegepast in composieten, carrosseriedelen en ter vervanging van aluminium 

onderdelen . Voorbeelden zijn bekleding van PLA of Rilsan (nylon 11) als coating van brandstofleidingen . 

Ook voor rubber onderdelen, zoals banden, zijn nieuwe biobased alternatieven te ontwikkelen . Bijvoorbeeld 

door hevea als grondstof voor rubber te vervangen door de Russische paardenbloem . 

Binnen de automotive wordt door middel van IMDS en ReACH een begin gemaakt met het uitsluiten van 

toxische grondstoffen voor producten . IMDS zorgt er bovendien voor dat de materialenlijst per voertuig 

bekend is . Doordat recyclebedrijven nog geen toegang hebben tot IMDS, wordt deze kennis nog niet volledig 

benut . 

Machines en apparaten

Toepassing van biobased kunststoffen binnen machines en apparaten gebeurt onder andere op het gebied van 

tandwielen, frames (composieten) en kappen/platen . Vaak bieden kunststoffen het voordeel dat ze glad-

der zijn en daardoor minder smering nodig hebben en minder aan slijtage onderhevig zijn . Daarnaast is het 

lagere gewicht een voordeel, in combinatie met een lange levensduur en de een grotere 3D vormvrijheid . Ook 

binnen additive manufacturing zijn biobased materialen toe te passen . 

Voor machines en apparaten geldt dat qua energieverbruik de gebruiksfase vaak dominant is . 
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Duurzame consumentenproducten

Hierbij kan worden gedacht aan speelgoed, consumentenelektronica, meubilair en bijvoorbeeld fietsen of 

scooters . Voordelen zijn het invullen van een duurzaam imago, het lagere gewicht, een lange levensduur en 

een grotere vormvrijheid . Het beste te onderbouwen met een goede LCA om greenwashing te voorkomen .

Medisch

Toepassingen van biobased materialen binnen de medische markt zijn onder andere spuiten, zakjes, flesjes, 

slangetjes, etc . Dit zijn producten waarbij de hygiëne van groot belang is . Biobased maakt het wellicht moge-

lijk om deze spullen direct te vergisten voor energiewinning .

Landbouw

Onder andere toepassing voor folies, hulpmiddelen en netten, bijvoorbeeld als pvc-vervanger . Het grootste 

voordeel is de bioafbreekbaarheid (eventueel in combinatie met nutriënten) . Het inzamelen van teelthulp-

middelen en onkruidwerende bedekking is vaak niet economisch rendabel . 

3.5 INNoVatIeprojecteN

Tijdens de bijeenkomsten en de interviews zijn op het gebied van biobased materialen ruim vijftig mogelijke 

innovatieprojecten geformuleerd . Ook lopen er al een aantal projecten via IPC, Agentschap NL, MJA of bij 

DPI . Kwantitatief is een overzicht gegeven in Tabel 14 .De innovatieprojecten zijn ingedeeld in de categorieën 

applicatie, materiaal-, fabricage- en recycletechnologie . De volledige lijst van de projecten staat in hoofdstuk 5 .

thema categorIe # worKShopS 
en IntervIewS

# Ipc # mja # dpI

Biobased Applicatie 21 1 3

Materiaaltechnologie (MT) 16 1 1 2

Fabricagetechnologie (FT) 7 1

Recycletechnologie (RT) 7

51 1 2 6

taBel 14. Overzicht lopende innovatieprojecten en projectideeën biobased materialen.

Op basis van een inschatting van de opbrengsten, risico’s en investeringen in de innovatieprojecten afkom-

stig uit de workshops en interviews komt een aantal projecten bovendrijven met een hoge opbrengst versus 

risico en investering . Deze zijn weergegeven in de volgende tabel:

40 FT - produceren biobased producten met lagere vraag aan energie. Ook de GER-waarden van deze materi-
alen zijn van belang bij LCA-afwegingen. Het ontwikkelen van lage temperatuur verwerkingsprocessen is 
van belang.

36 MT - inzetten van reststromen in biopolymeren, zoals bloem i.p.v. zetmeel. Wat zijn de mogelijkheden van 
grondstoffen met zowel eiwitten als zetmeel. In kunststoffen maar bijvoorbeeld ook in functionele lijmen.
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41 RT - onderzoek naar de recyclingopties van biopolymeren, van zowel industriële (PIR) als consumenten 
stromen (PCR). Kunststof verwerkers samen met onderzoeksinstellingen (en additieven leveranciers).

35 MT - optimalisatie van biopolymeer blends (compatibiliteit, prijs evt. vulstoffen). Verbreden van de specs 
en toepasbaarheid van biopolymeren. N.B. blenden en vullen is een veel gebruikte manier om eigen-
schappen te optimaliseren. Nu zijn vulmiddelen vaak gecoat met stearaten om toepassing in PE en PP te 
verbeteren. Voor biopolymeren zijn nieuwe ontwikkelingen nodig en liggen nieuwe kansen.

42 RT - inzetten op kwaliteitsbehoud van het materiaal.

43 RT - voorkomen van materiaalcombinaties waarbij geen/nauwelijks recycling mogelijk is.

34 MT - biopolymeren in spuitgietproducten; ontwerp, processing, properties (materiaal)functies, gebruik 
van additieven, hoogwaardige toepassingen. Samenwerking tussen grondstoffenleveranciers, ontwer-
pers, spuitgietbedrijven en kennisinstellingen.

taBel 15. Geselecteerde innovatieprojecten biobased.

3.6 BarrIères

Om in 2030 een groot deel van de synthetische rubber en kunststoffen uit koolstofketens te maken en olie 

als grondstof overbodig te maken, moeten er nog veel barrières overwonnen worden . De rubber- recycle- en 

kunststofindustrie is wel grotendeels afhankelijk van de R&D-inspanningen van grote materiaalleveranciers 

en het opstellen van productiecapaciteit van deze partijen . 

Duurzaamheid biopolymeren

Hoewel biobased polymeren een positieve impact hebben op LCA’s, zijn er ook op het gebied van duurzaam-

heid nog issues . Uit LCA-studies is bijvoorbeeld gebleken dat PLA een beperkt milieuvoordeel heeft ten 

opzichte van bestaande kunststoffen . De reden hiervoor is dat er meer fossiele brandstoffen gebruikt worden 

voor de verwerkingsprocessen . Dit komt door de hogere dichtheid van biobased materialen . PLA heeft bij-

voorbeeld een dichtheid van 1,3, bij Pe is deze kleiner dan 1,0 . een 40µ folie uit PLA is daarmee altijd mini-

maal 30% zwaarder dan een folie uit Pe . Voor het verkrijgen van een reëel milieuvoordeel moeten dus andere 

wegen worden bewandeld . 

Feed for food?

Daar komt bij dat ‘people’ niet de dupe mogen zijn van deze ’planet’-actie . Deze winning mag dus niet ten 

koste gaan van de voedselproductie en hiervoor mag uitsluitend van niet-eetbare gewassen of restmaterialen 

van eetbare gewassen gebruikgemaakt worden . er wordt daarom onderscheid gemaakt tussen drie generaties 

biomassa . De ontwikkeling naar biopolymeren uit speciale stromen (3e generatie) is overigens al gaande . 

 z 1e generatie: eerste biomassastromen, vaak in competitie met voedsel 

en meestal volwassen productietechnologieën .

 z 2e generatie: biomassa die niet in competitie is met voedsel, bronnen zijn: reststromen 

& speciale gewassen, productietechnologieën meestal nog in ontwikkeling .
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 z 3e generatie: biomassa uit compleet nieuwe bronnen met nieuwe 

productietechnologie (bijvoorbeeld algen)5 .

Aan de andere kant wordt in verschillende studies de verwachting uitgesproken dat het biomassapotentieel 

nog veel hoger kan worden door slimmere teelt .

“Free” agricultural area in 2006 and the global demand of area in 2020

Available
rainfed 
XXXX
land

(cropland)*

“Free”
agricultural

area in
2005**

1.500
Cropland

today

800
Potential

forest land

3.300 570

330
protected

area
(ca. 10%)

Source: FAO 2008, OECD 2007, OECD-FAO 2007, FAPRI 2007, nova 2007, FAO 2000

300
Residential area

road and rail
(ca. 3%)

The global demand on land in use in 2020:
1. Increasing demand of food per 
 capita due to an increase in purchasing
 power (more meat...)
2. Increasing demand of food due to 
 population growth
3. Residential area, road and rail
4. Biofuel in the most important
 Biofuel countries***

* FAQ 2000 indicates a potential of 4,2 Mrd on ha
** De facto parts of the “free” crop lands could be considerably
 XXXXXX in terms of nature resources or market acces
*** The calculation is based on OECD-FAO 2007. It is assured 
 that most of the resources are from the demand regions yield 
 increase of XXXX updating product from 2016 to 2020

ca. 96 Mio. ha

ca. 64 Mio. ha
ca. 32 Mio. ha

ca. 18 Mio. ha

∑ 201 Mio. ha
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Year 2006 Year 2020in Mio. ha in Mio. ha in Mio. ha
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2

3
4

FIguur 15. Vraag naar landbouwgrond (bron NOVA instituut).

Productiecapaciteit wellicht niet afdoende

Niet de beschikbaarheid van biomassa, maar de beschikbare productiecapaciteit van biopolymeren is de bot-

tleneck voor de inzet van biopolymeren . Technologisch gezien is de beschikbaarheid van biomassa voldoende . 

Barrières liggen op het institutionele en economische vlak . een voorbeeld hiervan is de importheffing op 

biomassa . 

5  WUR / Platform groene grondstoffen.



54  ROUTeKAART NRK 2012-2030 

Prijs kan gaan stijgen

Nu zijn fossiel gebaseerde polymeren vaak nog goedkoper dan biobased polymeren . echter, door de toene-

mende vraag naar en toenemende verwerkbaarheid van biobased polymeren, met als gevolg toenemende 

schaalgrootte en efficiency van het productieproces, wordt het verschil in kosten tussen fossiele en biobased 

polymeren kleiner (en valt wellicht zelfs positief uit voor de biobased polymeren) . Verder zal ook de stijgende 

olieprijs ervoor zorgen dat biobased materialen concurrerender worden .

 

KunStStof prIjS (gemIddelde julI, 
auguStuS, September 2011) 

[euro / 100Kg]

Index September 2011 

(januarI 2000 = 100)

Synthetisch rubber 171,9 178,3

EPDM 181,6 178,1

EPS 148,3 152,2

HDPE blaas 133,7 139,5

HDPE SPG 133,4 139,2

LDPE 139,4 136,5

LLDPE 129,1 127,5

PMMA 322,0 146,9

PP 146,0 183,3

PS 154,6 169,3

PVC pijp 124,1 151,8

TPS blends >250 -

PLA >180 -

PHA 410 – 470 -

PBS 350 – 400 -

PBAT 330 – 370 -

FIguur 16. Nederlandse prijzen fossiele en biobased polymeren (bron: NRK, DPI-VC).

Kwaliteit (functionaliteit) / verwerkbaarheid 

Hoewel de eigenschappen en functionaliteiten van biobased polymeren steeds verder toenemen, bestaan ook 

hier nog een aantal barrières . 

Ten aanzien van de eigenschappen geldt dat vergeleken met fossiel gebaseerde polymeren nog niet alle 

eigenschappen economisch rendabel verkregen kunnen worden met biobased polymeren . Te denken valt aan 

de maximale gebruikstemperatuur (HDT) en barrière-eigenschappen . Met name door de ontwikkeling van 

rendabele biobased additieven kunnen de eigenschappen van biobased polymeren verbeterd worden .
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een ander punt is de onbekendheid met de verwerking van biobased polymeren . Biobased polymeren laten 

zich niet altijd op dezelfde wijze (temperatuur, snelheid, etc .) verwerken als fossiel gebaseerde polymeren . 

Het verkrijgen van deze kennis kost verwerkers extra tijd en geld voor het experimenteren met instellingen en 

het uitvoeren van testen . 

Recyclebaarheid van nieuwe materialen 

Nieuwe biobased polymeren zijn niet zonder meer te recyclen in de bestaande recyclestromen . een deel PLA 

bijvoorbeeld kan een PeT-recyclestroom dusdanig vervuilen dat een hele batch onbruikbaar wordt . Biobased 

polymeren halen nu namelijk nog niet het minimale volume waarbij het economisch rendabel is om een 

stroom gescheiden in te zamelen . In het geval van de vervanging van grondstoffen voor materialen van fos-

siele bronnen naar biobased bronnen (de C-switch) ligt dit anders . Recyclebaarheid is daar vaak geen enkel 

probleem, een goed voorbeeld is de Coca-Cola Plant Bottle . 

In het geval van nieuwe biobased polymeren is de scheidbaarheid van de materialen zelf geen technische 

uitdaging . De uitdaging ligt op economisch vlak: voor het opzetten van een stroom is een bepaald volume en 

continuïteit nodig . 

Composteerbaarheid

Composteerbare biobased polymeren kunnen natuurlijk ook via de groenafvalroute worden afgevoerd . ech-

ter, hier gelden twee belangrijke aandachtspunten: 

1 . Composteren is suboptimaal omdat de lange koolstofketens die met veel energie zijn opgebouwd, 

worden afgebroken . Recycling heeft dus de voorkeur . er zijn echter situaties denkbaar 

waar recycling te veel energie kost, bijvoorbeeld vanwege hoge kosten voor logistiek . 

2 . Soms is biodegradatie vanuit duurzaamheidsoogpunt wel de meest voor de hand liggende 

optie . Belangrijk is om dit per product-materiaalcombinatie te onderzoeken en afgewogen 

keuzes te maken . Voorbeelden hiervan zijn biologisch afbreekbare bloempotjes waarbij de 

pot in de bodem gezet degradeert en voedsel is voor de plant, of biologisch afbreekbare 

verpakking voor voedsel binnen een ‘beheersbare keten’ (bijvoorbeeld in een vliegtuig) .

3.7 traNsItIe Naar 2030 eN raNdVoorwaardelIjke projecteN

Vanwege de toenemende vraag naar kunststoffen, het CO2-vraagstuk, de toenemende vraag naar duurzaam-

heid en het opraken van fossiele kunststoffen is een transitie naar biobased kunststoffen reeds in gang gezet . 

Deze transitie gaat de komende jaren verder, naar verwachting van european Bioplastics bestaat in 2020 de 

markt voor 5% uit biobased kunststoffen, in theorie is 90% mogelijk in 2020 . De NRK heeft als doelstelling 

een biobased aandeel van 25% in 2030 opgenomen in haar ambities . Deze ambitie geldt ook bij de chemi-

sche industrie en is recentelijk wederom bekrachtigd .

een nu al zichtbare stap in de transitie is de vervanging van bouwstenen van een product door biobased 

kunststoffen . een voorbeeld hiervan is de Plant Bottle, een frisdrankfles die voor 22,5% uit biobased PeT 
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bestaat . De fl es heeft dezelfde eigenschappen als een PeT-fl es die volledig uit fossiel PeT gemaakt is en kan 

daardoor in het reeds bestaande recyclingproces worden opgenomen . 

Transitiepad

• 5% biobased in EU in 2020
• theoretisch 90% mogelijk

100% biobased; 
nieuwe biobased polymeren

Biobased

2030

Vervanging van bouwstenen: 
gedeeltelijk biobased polymeren

Nieuwe bronnen voor chemie, eindrapport transitiepad 5, platform groene grondstoffen, A. Bruggink, 2006

Fossiel gebaseerde polymeren

FIguur 17. Transitiepad biobased.

3.7.1 randvoorwaardelijke projecten

In 2007 heeft het Platform Groene Grondstoffen de visie op het gebruik van biomassa vastgelegd in het 

Groenboek . In dit boek zijn ook de volgende vijf transitiepaden benoemd, die opgevat kunnen worden als 

randvoorwaardelijke projecten om de transitie te realiseren:

Transitiepad 1: Duurzame productie en ontwikkeling van biomassa .

Transitiepad 2: Duurzame biomassa-import .

Transitiepad 3: Coproductie van chemicaliën, biobrandstoffen en energie .

Transitiepad 4: Groen gas in de aardgasinfrastructuur .

Transitiepad 5: Innovatieve toepassingen in de chemie .

In de komende jaren zal deze transitie verder vorm moeten krijgen door invulling te geven aan het technische 

vervangingspotentieel van fossiele bouwstenen door biobased bouwstenen . Hiervoor is initieel extra inspan-

ning van de gehele keten noodzakelijk, bijvoorbeeld in de vorm van (gezamenlijk) onderzoek . Uiteindelijk 

levert dit continuïteit en het bestaansrecht voor kunststof . 

In de Actieagenda van de topsector Chemie ‘New earth, New Chemistry’ zijn twee ambities geformuleerd die 

richtinggevend zijn voor het opstellen van het innovatiecontract: Groene Chemie en slimme materialen . Bij 
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het opstellen van de innovatiecontracten zijn zowel vraaggestuurde als aanbod/nieuwsgierigheid gedreven 

aspecten opgenomen .

Het nieuwe NRK-platform biobased materialen 

Onlangs is er binnen de NRK een nieuw platform opgericht dat zich speciaal ook wil bezighouden met de 

volgende randvoorwaarden: 

 z Toegang tot grondstoffen: het beïnvloeden van wet- en regelgeving die ervoor zorgt dat er 

biobased materialen worden ingezet voor producten en niet massaal voor biobrandstoffen . 

 z Communicatie en voorlichting: vanuit de RKI-bedrijven bestaat de behoefte aan eenduidige 

communicatie richting de consument . Vragen die onder andere beantwoord moeten worden:

 – Voorlichting over wat producten uit biobased materialen zijn en benoemen van de voordelen . 

 – Voorlichting over correcte afdanking . 

 z Regelgeving / normen: het beïnvloeden van wet- en regelgeving die ervoor zorgt dat er 

een minimale hoeveelheid biobased materialen verplicht in verpakkingen opgenomen 

dient te worden en dat bio-oxo producten niet meer gebruikt mogen worden .

 z Overheid als inkoper / public procurement: launching customer van aantoonbaar 

betere duurzaamheids producten (onder andere met biobased materialen) .

 z economische randvoorwaarden zoals:

 – stimulans voor bedrijven die transitie maken bijvoorbeeld op uitgespaarde energie of CO2-emissie

 – verplichten van gebruik van minimale hoeveelheden biobased content op applicatieniveau (80% in 

groenteverpakking, 45% in laptopbehuizing), analoog aan BioPreferred-programma in de VS maar dan 

verplichtend .

 – Verbieden van specifieke applicatiecategorieën die heel goed omgezet kunnen worden naar biobased of 

biodegradeerbaar .
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4. Nieuwe kansen door sluiten 
van de materiaalketen

4.1 INleIdINg

De NRK speelt een zeer belangrijke rol in het sluiten van de materiaalketen van kunststofproducten en is ook 

van oudsher een sector die al veel aan recycling doet . Dit hoofdstuk beschrijft de stand van zaken met betrek-

king tot kunststofrecycling in Nederland en beschrijft de kansen die recycling biedt voor de sector . 

Duurzamer en businesskansen

Het sluiten van ketens levert energiebesparing op omdat de GeR-waarde (energie-inhoud) van virgin materiaal 

is de meeste gevallen hoger is dan die van recyclaat . Door materiaalhergebruik hoeft geen aanspraak te worden 

gemaakt op virgin grondstoffen ofwel fossiele bronnen . Daarnaast is het door een groeiende materiaalschaarste 

(olie) en de daardoor oplopende prijs steeds vaker economisch interessant om materiaal opnieuw te gebruiken 

of te recyclen . Tot slot kan ook het imago van kunststoffen door het sluiten van de keten worden verbeterd . 

We starten met een aantal defi nities voor een betere beoordeling van 

kansen verderop in dit hoofdstuk .

Defi nitie gesloten ketencirkel

een volledig gesloten keten betekent dat de processen inwinnen, 

demonteren en herwinnen zo zijn ingericht dat er basismateriaal van 

zodanig voldoende kwaliteit ontstaat dat er weer nieuwe (gelijkwaar-

dige) materialen van gemaakt kunnen worden . Dit impliceert dat er op een bepaald moment geen input/

feed-in van virgin materialen meer nodig is . 

Verkoop

Basis-
materiaal Herwinnen

Feed in nieuwe materialen: 0%

DemonterenMateriaal

GebruikEind-
fabrikant

InwinnenToe-
leverancier

FIguur 18. Gesloten keten.
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Definitie cradle-to-cradle

In overeenstemming met de cradle-to-cradle gedachte zijn er twee verschillende manieren om een keten te 

sluiten, zoals gevisualiseerd in Figuur 19 . er kan onderscheid gemaakt worden tussen een biologische en een 

technische keten . In de technische keten wordt gebruik gemaakt van mechanische of chemische recycling . 

Bij hergebruik mag (in de cradle-to-cradle gedachte) geen downcycling optreden . Dit betekent dat de eigen-

schappen van het gerecyclede materiaal niet minder zijn dan de virgin materialen . In geval van biologisch 

afbreekbaar betreft het materialen die in de natuur (relatief) snel biologisch kunnen worden opgenomen in 

het natuurlijke ecosysteem (biologische kringloopsluiting) .

Groei

Grondstof Consument
Bio
cycle

Techno
cycle Grondstof

Biologische
afbraak

Recycling

Productie

FIguur 19. Gesloten ketens: bio- en technocycle.

In de praktijk is het volledig sluiten van de keten zonder downcycling (nog) niet altijd haalbaar, omdat het 

economisch rendabeler is om een mix van kunststoffen of rubbers te recyclen . er ontstaan dan zogenaamde 

mengstromen, een mix van veel verschillende soorten kunststoffen . Ook deze mengstromen zijn te verwer-

ken tot producten (bankjes, paaltjes, pallets, isolatieplaten, etc .) . 

Definities verschillende end-of-life opties

Na de gebruiksfase bestaan er voor fossiele en biobased kunststoffen een aantal verschillende end-of-life 

opties . 

 z Storten (landfill) .

 z Verbranden met energieterugwinning (thermische recycling) .

 z Recycling; mechanisch of feedstock (chemisch) en dan hergebruik .

 z Composteren; industrieel of thuis .

 z Vergisten (met energieterugwinning) .
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Vergisten
(energieterugwinning)

Verbranden
(energieterugwinning)

Vergisten
(energieterugwinning)

Composteerbaar

Mechanisch Feedstock

Recycling

Bio based Fossil based

FIguur 20. End-of-life opties.

Verbranden is eenrichtingsverkeer: er bestaat na verbranding geen mogelijkheid meer om de met veel energie 

in elkaar gezette polymeerketen weer te herstellen . Om deze reden zijn de andere opties te prefereren . Storten 

neemt ruimte in beslag, vervuilt het landschap en kan leiden tot het weglekken van schadelijke stoffen in 

de bodem (in Nederland is dit met gesloten stortsystemen niet meer mogelijk) . Storten is daarom ook geen 

wenselijke optie, hoewel op een later tijdstip de polymeren mogelijk nog kunnen worden gerecycled .

Opties waarbij polymeren opnieuw worden gebruikt, zijn recycling, composteren en vergisten, schematisch is 

dit ook weergegeven in de Ladder van Lansink (Figuur 21) . Boven aan de ladder staat de optie met de laagste 

milieu-impact, namelijk preventie . 

Preventie

Hergebruik

Recycling (ook
thermisch)

Verbranden

Storten

G
eb

ru
ik

en
Ve

rw
ijd

er
en

FIguur 21. Ladder van Lansink.
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4.2 treNds VraagzIjde: VaN opeN Naar gesloteN MaterIaalcIrkels

De trends aan de vraagzijde vertalen zich in een opkomende vraag naar gesloten materiaalcirkels . De markt-

vraag naar producten uit gerecycled materiaal groeit . Om producten uit gerecycled materiaal te maken, is 

het noodzakelijk om materiaalcirkels te sluiten . er zijn een aantal redenen aan te wijzen die de vraag naar 

producten uit gerecycled materiaal verklaren . 

enerzijds komt deze vraag voort uit duurzaamheid en imago . er kunnen grote LCA-voordelen zitten aan het 

gebruik van recyclaat en steeds meer consumenten waarderen ook de (milieu)voordelen van het gebruik van 

recyclaat . 

voorbeeld : Senseo, viva cafe 

eco met actieve marketing van 

50% gerecycleerd materiaal

Anderzijds heeft de vraag te maken met het onafhankelijk willen zijn van virgin grondstoffen . Vanwege de 

verwachte groei van de vraag naar kunststoffen in Azië en de beperkte beschikbaarheid van olie wordt schaar-

ste van kunststoffen in europa verwacht . Dit heeft een prijsstijging van virgin materiaal tot gevolg . Deze 

prijsstijging zal het verschil tussen de prijzen voor virgin en recyclaat defi nitief in het voordeel van recyclaat 

laten uitvallen . 

Vraag naar organisatie van inwinnen, scheiden en herwinnen 

In de organisatie van inzamel-, scheidings- en herwinningsinitiatieven is een aantal rollen en functies te 

onderscheiden die door bepaalde partijen worden vervuld . Deze zijn gevisualiseerd in Figuur 22 .
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Verkoop

Basis-
materiaal

Herwinnen

Feed in

DemonterenMateriaal

GebruikEind-
fabrikant

InwinnenToe-
leverancier

Verkoop

Basis-
materiaal

Herwinnen

Feed in

DemonterenMateriaal

Ketenregisseur kiest 
ketenspeler en schrijft voor

Ketenregisseur laat activiteit 
aan vrije markt over

Eind-
fabrikant

InwinnenToe-
leverancier

Verkoop

Basis-
materiaal

Herwinnen

Feed in

DemonterenMateriaal

GebruikEind-
fabrikant

InwinnenToe-
leverancier

Closed

Semi
closed

Open

FIguur 22. Ketenrollen en organisatie.

In een open keten worden de activiteiten inwinnen, demonteren en herwinnen volledig aan de markt overge-

laten . In een semigesloten keten laat de ketenregisseur een deel van de activiteiten (inwinnen, demonteren of 

herwinnen) over aan de vrije markt . Dit kan heel efficiënt zijn, maar vermindert het vermogen om te sturen . 

Partijen als ICT~office en Wecycle treden bijvoorbeeld op als (regisseur van) het inwinnen buiten de kunst-

stofverwerkers . In een gesloten keten is een ketenregisseur aanwezig die alle rollen beheert en de bijbehorende 

taken delegeert . De eindverantwoordelijkheid en macht om te sturen, ligt volledig bij de ketenregisseur .

een voorbeeld van een gesloten keten is het Buizen Inzamelsysteem (BIS) van Bureau Leidingen die de 

inname, scheiding en herwinning van watersystemen (o .a . pvc) organiseert . een ander voorbeeld zijn de 

ePS-fabrikanten die ook steeds meer hun producten direct terug willen hebben en het materiaal weer gebrui-

ken in de fabricage . In het reeds genoemde voorbeeld van de groentekrat treedt Morssinkhof eveneens op als 

ketenregisseur . Ook zijn er individuele bedrijven die dit voor hun eigen producten regelen en die zich daar-

mee strategisch willen onderscheiden, zoals Desso .
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gesloten keten pp groentekratten

Een (kleinschalig) voorbeeld van een gesloten keten zijn PP 

groentekratten. Alle geproduceerde kratten worden terug 

ingenomen en verwerkt tot gelijkwaardige nieuwe kratten. Voor 

dit proces heeft Morssinkhof een EFSA-certifi cering ontvan-

gen, zodat in de kratten voedsel kan worden opgeslagen. 

Bron: www .morssinkhofplastics .nl/public_html/wp-content/uploads/2011/01/Artikel%20

eFSA .pdf/

ahrend regelt de inwinlogistiek en het demonteren

Het Ahrend Next Life programma is een duurzame 

dienstverlening. Door herfabricage van gebruikt 

meubilair wordt de recyclingketen gesloten.

Herfabricage en hergebruik van producten verlen-

gen de gebruiksduur van het meubilair, dit geldt voor 

zowel producten als productonderdelen. Zo heeft een 

Next Life archiefkast 40% minder energieverbruik in de productie nodig dan een nieuwe 

kast: een aanmerkelijke verbetering van de footprint van het meubel op het milieu.

Bron: Ahrend .

desso zet in op depolymerisatie naar monomeren

Desso onderzoekt met partners en toeleveranciers op dit 

moment nieuwe, innovatieve vormen van recycling. “Veel 

recycling is behoorlijk ongezond. Volgens Braungart zorgt 

gebruikelijke pvc-recycling voor kankerverwekkende stoffen 

in de lucht. Downcycling dus. Met mechanisch scheiden kun je 

slechts de donkere kleuren, pakweg 70%, opnieuw gebruiken. 

Met depolymerisatie heb je dat niet. Dat proces levert blank garen op waarmee we alle kleuren 

kunnen voeren en tot bijna 100% van het garen in nieuwe producten kunnen terugbrengen.”

Bron: Desso .
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4.3 treNds aaNBodzIjde

Er wordt steeds meer kunststof gerecycled

een overzicht van post consumer kunststofafval in europese context laat zien dat in Nederland 89,2% van 

het post consumer wordt teruggewonnen . Voor 64% bestaat de terugwinning uit energieterugwinning . Voor 

25% wordt materiaal (recyclaat) teruggewonnen . De uitdaging voor de sector is om dit laatste cijfer te verho-

gen naar 100% . 

Frankrijk

Luxemburg

Noorwegen

Nederland

Belgie

Oostenrijk

Zweden

Denemarken

Duitsland

Zwitserland

Recovery ratio per land

Materiaal terugwinning

Energie terugwinning

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

FIguur 23. Recovery ratio per land van post-consumer afval 2009 (bron: Consultic / bewerking Berenschot).

Logistieke stromen kunststofafval in Nederland nemen toe

Volgens cijfers van Plastics europe worden in Nederland jaarlijks 1 .800 kiloton polymeren op de markt geïn-

troduceerd (2010) .Het totale afvalvolume aan polymeren is tussen de 800 en 940 kiloton per jaar (2010) . 

Nederland is een netto-exporteur van producten; dit impliceert automatisch dat ons land ook een netto-

exporteur van kunststofproducten is (als onderdeel van een apparaat of als verpakking) . Dit impliceert dat een 

deel van de in Nederland geïntroduceerde producten niet in Nederland als kunststofafval beschikbaar komt .

NL marktintroductie

1800 kt
(convertor demand)

NL kunststof

800 - 940 kt
afval

Export

Stort

AVI

Export

Producten

Import
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In Nederland zijn er langs twee assen op hoofdlijnen vier stromen kunststofafval te onderscheiden . De eerste 

as betreft de herkomst: industrieel of vanuit consumenten . De tweede as is de omlooptijd van het product: 

lang- of kortcyclisch (niet te verwarren met kort- en langcyclisch bij biopolymeren) .

Post
industrial -

lang cyclisch

Post industrial

Post
industrial -

kort cyclisch

Post
consumer -

lang cyclisch

Post
consumer -
kort cyclisch

Post consumer

La
ng

 c
yc

lis
ch

Kort cyclisch

FIguur 25. Stromen kunststofafval.

een gedeelte van de in Nederland afgedankte stroom kunststof wordt in Nederland verwerkt . In de interviews 

is ook duidelijk geworden dat in iedere stap van de verwerking van afgedankt kunststof import en export van 

materiaal plaatsvindt . In dit rapport onderscheiden we inwinnen, scheiden en herwinnen als de verschil-

lende stappen in de verwerking van afgedankt kunststof .

Import- en exportstromen zijn lastig te kwantificeren . Dubbeltelling en het ontbreken van een eenduidig 

meetsysteem zijn hiervoor de belangrijkste oorzaken . 

Export

Inzamelaar Sorteerder Recycler

Import

Export

NL
kunststof-

afvan

Import Import

FIguur 26. Import en export in recycleketen.
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Voor elk van de vier stromen is al een aantal initiatieven ontwikkeld voor de organisatie van het sluiten van 

de keten . Voor de post consumer kortcyclische stroom is Nedvang actief in de inzameling van PeT, PP, HDPe, 

LDPe, hard kunststof (mix), zacht kunststof (mix) . Voor de post consument langcyclische stroom is onder 

andere Wecycle (e-waste) opgezet . Dit betekent dat de verschillende soorten materialen langs verschillende 

logistieke kanalen terug in het systeem zouden moeten komen .

recycle-
Kanaal  
poSt uSe

recycle-
Kanaal  
poSt uSe

recycle-
Kanaal 
poSt uSe

recycle-
Kanaal Ind 
uSe

recycle-
Kanaal Ind 
uSe

Polyolefine LDPE Plastic Heroes Afvalverwerkers Recylers Afvalverwerkers

Polyolefine HDPE Plastic Heroes Afvalverwerkers Recylers Afvalverwerkers

Polyolefine PP Plastic Heroes Afvalverwerkers Afvalver-
werkers

Recylers Afvalverwerkers

Vinylpolymeer PVC Plastic Heroes Bureau  
leidingen

Recylers Afvalverwerkers

Styreenpolymeer PS Plastic Heroes Afvalverwerkers Recylers Afvalverwerkers

Styreenpolymeer ABS Wecycle Afvalverwerkers Recylers Afvalverwerkers

Acrylaat PMMA Wecycle Afvalverwerkers Recylers Afvalverwerkers

Technische TP PET Plastic Heroes Afvalverwerkers Recylers Afvalverwerkers

Technische TP PA Wecycle Branche vloer-
bedekking

Afvalver-
werkers

Recylers Afvalverwerkers

Technische TP PC Plastic Heroes Afvalverwerkers Recylers Afvalverwerkers

Technische TP POM Wecycle ARN Afvalver-
werkers

Recylers Afvalverwerkers

Schuim EPS Wecycle ARN Afvalver-
werkers

Recylers Afvalverwerkers

Schuim PUR Wecycle ARN Afvalver-
werkers

Recylers Afvalverwerkers

Composiet TH GFRP Afvalverwerkers Afvalverwerkers Afvalverwerkers

Composiet TH CFRP Afvalverwerkers Afvalverwerkers Afvalverwerkers

Composiet TH AFRP Afvalverwerkers Afvalverwerkers Afvalverwerkers

Composiet TP PEEK/PEI Afvalverwerkers Afvalverwerkers Afvalverwerkers

Rubber TPE Wecycle Afvalverwerkers Recylers Afvalverwerkers

Rubber Nat Rubber ARN Afvalverwerkers Recylers Afvalverwerkers

taBel 16. Recyclestromen.

In Nederland zijn verschillende recyclebedrijven, inwinners en ketenregisseurs werkzaam op het gebied van het 

recyclen van kunststoffen . een aantal bekende inzamelsystemen komt voort uit de (wettelijk vastgelegde) uit-

breiding van de producentenverantwoordelijkheid . Voorbeelden hiervan zijn Nedvang, Wecycle, ARN, Stich-

ting Disposables Benelux . Andere, wellicht minder bekende, door de industrie zelf georganiseerde ketens zijn 

om economische redenen opgezet . een voorbeeld hiervan is de inzameling van matrassen of landbouwfolie . 
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een overzicht op hoofdlijnen van de Nederlandse volumes per markt is gegeven in Tabel 17 . Benadrukt 

dient te worden dat de tabel een combinatie is van verschillende literatuurbronnen en inschattingen van 

experts . Geconcludeerd kan worden dat een aanzienlijk deel van de afgedankte kunststoffen in een AVI 

wordt verbrand . Blijkbaar is dit economisch en organisatorisch een aantrekkelijk alternatief . Ook valt op dat 

er volgens sommige rapportages nog een deel van het kunststofafval wordt gestort, terwijl marktpartijen dit 

tegenspreken .

Stroom / verwerking
alle getallen in kton

afdanK- 
volume

materIaal- 
recyclIng

avI Stort

verpakkingen (cons) 290 - 370 96 359 20

verpakkingen (ind) 168 - 216 131

automotive 35 7 20 8

e&e 65 18 9 3

land- en tuinbouw 38 13 23 2

bouw 68 17 44 4

overig >140 >10 >25 ?

totaal 805 - 932 285 480 37

taBel 17. Overzicht Nederlandse stromen.

Recycling van composieten is een belangrijke ontwikkeling

Hoewel composieten bekend staan als moeilijk recyclebaar, zijn er in toenemende mate opties om compo-

sieten te recyclen (zie Figuur 27) . Recycling van composieten wordt op dit moment nog niet op grote schaal 

toegepast, meestal vanwege lage volumestromen en moeilijke scheidingsprocessen die de economische haal-

baarheid van recycling verlaagt . er is wel een aantal goede opties voorhanden, maar deze liggen momenteel 

voornamelijk nog op het niveau van ‘nuttige toepassing’ en ‘downcycling’ .

Recycling van
composiet materialen

Cement
brandstof

Mechanische
verwerking

Thermische
verwerking

Chemische 
verwerking

Cement
oven

AVI

Pyrolyse

Poeder
vulstof

Vezel
producten

FIguur 27. Recycling van composietmaterialen.
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Steeds meer onderzoek naar mogelijkheden voor herwinnen

Kunststoffen en rubbers danken hun eigenschappen aan koolstofketens en de verbindingen tussen die 

koolstofketens . Vaak worden crosslinkverbindingen aangelegd om de sterkte van de materialen te vergroten . 

Helaas zijn dat vaak onomkeerbare processen , zodat veel kunststoffen in de categorie thermohardend niet 

herwinbaar zijn en niet opnieuw als virgin ingezet kunnen worden . Hetzelfde geldt voor rubbers .

Daarnaast wordt gekeken naar technologieën die het mogelijk moeten maken om thermoplastische kunst-

stoffen meer dan vijf maal te recyclen .

Foto’s: Rumal . 

BEM en ARN voeren op dit moment i.s.m. Universiteit Groningen en UTwente 

een onderzoek uit naar de devulkanisatiemogelijkheden van rubber.

4.4 kaNseN

De algemene kansen voor recycling liggen in het feit dat van steeds meer recyclestromen de economische 

haalbaarheid in zicht komt vanwege de stijgende prijzen van virgin grondstoffen . Daarnaast neemt de markt-

vraag toe, zoals al is aangegeven, wat mogelijk tot premiumprijzen kan leiden . Verder kan voor sommige 

eindmarkten een specifi eke kans worden benoemd voor het sluiten van de materiaalketen .

trend KanS

Verpakkingen Leasen grondstof in een gesloten circuit van 
verpakkingen

Grondstof blijft van verwerker
Terugdringen eenmalige verpakkingen

Bouw Inzameling op de bouwplaats van bijvoorbeeld 
schrootjes, kozijnen

Uitbouwen inzameling op de bouwplaats

Medisch Anaerobe vergisting wordt steeds meer gepro-
moot

Besparing van energie en arbeid
omzetten naar water en energie
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trend KanS

E&E (ICT) ICT vraagt om hoogwaardige kunststoffen Goed voorbeeld van ketenregie toepasbaar 
maken voor andere markten 
Verhogen inzameling van e-waste (van 33% 
naar 100% (gewicht)) 
AVI fractie verlagen

Leisure In deze industrie zal veel discussie ontstaan 
over composieten. 2015 verwacht men al 300Kt 
end of life en huidige oplossing zit met name in 
landfill en energy recovery

Kansen voor composieten, (tuin)meubelen, 
houseware, tapijt en speelgoed

Automotive Aandeel kunststoffen in auto’s neemt toe Verlagen AVI-fractie. Op zoek naar nieuwe 
stromen, bijvoorbeeld pvc uit kabelbomen

Agrofood Veel producten uit biodegradeerbare materialen Zijn niet allemaal composteerbaar
Uitbouwen bestaande initiatieven voor folie om 
AVI fractie terug te dringen.
Kansen voor potten, trays, big bags.

taBel 18. Kansen sluiten van de keten per markt. 

4.5 INNoVatIeprojecteN

een brainstormsessie leidde tot een flink aantal ideeën voor innovatieprojecten . 

In hoofdstuk 5 zijn de ideeën genoemd .

thema categorIe # worKShop # Ipc # mja # dpI

Sluiten van de keten Applicatie 20

Materiaaltechnologie 4 2

Fabricagetechnologie 6

Scheidingstechnologie 13

Organisatielogistiek 19 2

62 - 2 2

taBel 19. Kwantificering innovatieprojecten sluiten van de keten.

Op basis van een inschatting van de opbrengsten, risico’s en investeringen in de innovatieprojecten afkom-

stig uit de workshops en interviews, komt een aantal projecten bovendrijven met hoge opbrengst versus risico 

en investering . Deze zijn weergegeven in de volgende tabel:

10 Eenduidige organisatie inwinlogistiek (overheid verantwoordelijkheid). Streven naar Europese regel-
geving. Huidige situatie is niet altijd overzichtelijk en deels op deelbelangen gebaseerd

5 Design for recycling: LCA’s en juiste keuzen end of life. Ontwikkelen van keuzentool/ondersteunings-
checklisten voor ontwerpers
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6 Verhogen scheidingsrendement sorteerinstallaties (bestaande verbeteren). Verder door ontwikkelen van 
nieuwe en verfijnde scheidingstechnologieën waarmee de restfractie qua samenstelling steeds kleiner 
wordt

13 Projectmatige aandacht aan vergroten bewustzijn consument van gerecycled materiaal. Programma om te 
laten zien dat dit ook kwalitatief goede producten zijn en in essentie zelfs beter.

9 Langetermijncontracten (volumegaranties) van green dots met recyclebedrijven zodat investeringen kun-
nen plaatsvinden

3 Aanmoedigen van innovatie op bestaande productieprocessen om recyclaten te kunnen verwerken. Het 
aanjagen van verschillende productieprocessen om meer vanuit gerecyclede materialen te kunnen verwer-
ken en daarmee meer toepassingen mogelijk te maken

taBel 20. Innovatieprojecten sluiten van de keten.

4.6 BarrIères

Om de materiaalketen te sluiten, zijn er ook nog veel barrières op het gebied van productontwerp en materi-

aalgebruik, retourlogistiek en technische en economische haalbaarheid: 

1 . Consumenten awareness . Veel consumenten weten niet goed hoe ze kunststoffen moeten scheiden . Zo is 

er bijvoorbeeld veel onduidelijkheid over het kiemlogo . Dit leidt tot verkeerde afdanking van materialen . 

2 . Acceptatie recyclaat in nieuwe applicaties .

3 . Samengestelde materialen, niet identificeerbaar materiaal (scheiden) . Wanneer scheiden niet 

mogelijk is, ontstaat een mengstroom van vele verschillende kunststoffen . Dat vereist betere 

scheidingstechnieken, temeer omdat de stroom kunststofmateriaal en de hoeveelheid samengestelde 

materialen groeit (OeM’s zijn over het algemeen niet bezig met design for recycling) . 

4 . Kosten/volume (inwinnen scheiden en herwinnen brengt kosten met zich mee, deze moeten 

in verhouding zijn met de opbrengsten) . 1 tot 2% van de afvalstroom bijvoorbeeld is nu 

composteerbaar . Voor het economisch rendabel opzetten van een recyclestroom – bijvoorbeeld 

door middel van composteren – is een bepaald volume nodig . 5% lijkt een goede indicatie 

hiervoor . Tevens is een groot aantal afvalverbranders actief, die een grote hoeveelheid kunststof 

naar zich toe trekt . Vanwege de lage gate fees is dit ook vaak economisch een voordelige optie . 

5 . Afvalwetgeving: voor afval gelden andere regels dan voor grondstof . Voor transport van afval zijn aparte 

vergunningen nodig . Bovendien vallen producten gemaakt uit recyclaat in de europese wetgeving 

binnen de categorie ‘nieuwe producten’ . Hier mag bijvoorbeeld geen cadmium en lood in zitten . In veel 

oud kunststof zitten die additieven wel, waardoor dit niet in nieuwe producten terecht mag komen .

6 . Food contact met recyclaat is via wetgeving geregeld . Helaas heeft eFSA (european Food Safety Authority) 

een grote vertraging opgelopen, waardoor een flink aantal dossiers nog wacht op goedkeuring . 
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7 . Voor een effectieve en efficiënte scheiding van kunststoffen en inzet in producten is veel specifieke kennis 

noodzakelijk, met name op het gebied van toepassing van recyclaat . In gesprekken met recyclebedrijven 

en ketenregisseurs blijkt dat deze kennis bij deze partijen vaak slechts in beperkte mate aanwezig is . 

Specifiek zijn er in de volgende tabel nog enkele trends per eindmarkt opgenomen .

eIndmarKt trend conSequentIe voor hergebruIK

Verpakkingen Steeds dunnere verpakkingen Meer m2 per kg, daardoor lastiger te wassen 
en malen (verhouding vuil is hoger)

Co-extrusie virgin en recyclaat Samenstelling moeilijk detecteerbaar in inza-
melstroom

Uitstraling en marketing verpakking wordt 
belangrijker, verpakking verkoopt het pro-
duct en zichzelf

Diversiteit stromen wordt groter, uitdaging 
voor scheiden

Bouw Volume in de markt groeit enorm door lang-
durig gebruik

Natuurvezel compound wordt steeds meer 
gevraagd

Toename meerdere toepassingen kunst-
stoffen en soorten kunststoffen vanwege 
toename functies in en om woningen

Diversiteit stromen wordt groter, uitdaging 
voor scheiden

Veel geïmporteerde materialen zijn van 
slechte kwaliteit

Levert ook slechte kwaliteit recyclaat op

Automotive Verdubbeling van de hoeveelheid kunststof-
fen in auto’s in tien jaar tijd

Meer verschillende kunststoffen die lastiger 
van elkaar zijn te scheiden.
PP, PE, ABS en PS zijn goed te scheiden uit 
shredderafval. (kunststoffen met dichtheid 
kleiner 1,1 kg/dm3)
Kunststoffen in het bereik dichtheid > 1.1 kg/
m3 zijn lastig van elkaar te scheiden, dit heeft 
als gevolg downgrading en verbranding met 
energieterugwinning

Levensduur auto is 15 jaar Vertragende werking

Steeds meer composieten in auto’s Composieten zijn lastig te level- of upcyclen

Machines en 
apparaten

Toename van eisen aan kunststoftoepassin-
gen (geleiding, slijtvastheid, stijfheid)

Consumenten 
producten

Tekort aan goede stromen PCW Enkele converters trekken kar om toch recy-
claat toe te passen maar zijn nog aarzelend 
over opzetten eigen inzamelstructuren

Toename gebruik PCW en PIW, 10% van het 
totaal gebruik 2012

Medisch Veel (steeds meer?) medische polymeertoe-
passingen.

I.v.m. hoge hygiëne-eisen recyclaat nu niet 
geaccepteerd. Uitdaging is om kwaliteit van 
recyclaat omhoog te halen, en te kunnen 
garanderen. Verbranden vaak noodzaak i.v.m. 
veiligheid
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eIndmarKt trend conSequentIe voor hergebruIK

ICT Demontage en inzameling zijn de bottle-
necks. Export kunststof fractie naar China is 
aantrekkelijker dan nadenken / investeren in 
goede sorteertechniek

Goede stromen verdwijnen

taBel 21. Sluiten van de keten trends en consequenties per markt.

4.7 traNsItIe Naar 2030 eN raNdVoorwaardelIjke projecteN

een mogelijke ontwikkeling die in een aantal interviews terugkomt, is om producten en materialen met hoge 

volumes in de technocirkel te houden . en om producten en materialen met lage volumes over te brengen 

naar de biocirkel . Voorwaarde hiervoor is dan dat er op basis van het (verwachte) volume van een product 

een materiaal wordt gekozen . Dit vraagt om een andere denkwijze bij het ontwerp van een product . Reden 

achter deze ontwikkeling is om retourlogistiek, scheiden en herwinnen economisch rendabel te maken . 

In de transitie naar 2030 dienen in ieder geval een aantal randvoorwaarden gecreëerd te worden .  

Deze worden hierna in willekeurige volgorde toegelicht .

 z Consumenten awareness verhogen 

Consumenten dienen op de hoogte te zijn van hoe en waar ze kunststofproducten kunnen afdanken . 

Hij dient hier ook het belang van in te zien, zodat er voor hem een meerwaarde ontstaat om mee te 

helpen om een effectief en efficiënt recyclesysteem voor alle stromen kunststoffen op te zetten . 

 z Imago recyclaat verhogen 

Bij sommige gebruikers heeft gerecycled kunststof een ander, negatiever imago dan 

virgin kunststof . Dit is ongefundeerd en belemmert de acceptatie van recyclaat . 

 z Food contact recyclaat 

Deze maatschappelijke en politieke discussie moet europees opgelost worden . 

 z Design for sustainability (next life) 

Deze manier van denken en ontwerpen dient te worden gehanteerd door ontwerpers van producten . 

 z Organisatie en keuzes retourlogistiek 

Met name voor de inzameling en verwerking van kunststof uit huishoudelijk afval 

bestaan veel verschillende modellen en opties . Iedere Nederlandse gemeente is vrij om 

te kiezen en de keuze voor een scheidingsmethodiek lijkt zeer lastig te maken . Voordelen 

van een eenduidige Nederlandse keuze zijn duidelijkheid en transparantie . 

 z Volume en continuïteit van recyclaatstromen  

Volume en continuïteit (zowel in volume als kwaliteit) zijn cruciaal voor 

het slagen van recyclaat als vervanger van virgin materiaal . 
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5. Nieuwe individuele en collectieve 
innovatieprojecten 

In de gehouden workshops en interviews is een groot aantal innovatieprojecten geïdentificeerd . Dit zijn de 

projecten die de rubber- en kunststofindustrie kan oppakken om zowel meerwaarde te creëren als duurzamer 

te zijn . In dit hoofdstuk presenteren we het totaalaantal projecten en een selectie best scorende projecten .

In de volgende paragrafen geven we een nadere toelichting op de achtergrond van deze projecten (trends 

aanbod- en vraagzijde, kansen en barrières) .

5.1 totaal aaNtal projecteN

In totaal zijn er 63 collectieve en precompetitieve innovatieprojecten geselecteerd vanuit de gehouden work-

shops en interviews . De projecten zijn gegroepeerd naar de drie thema’s: duurzame producten, biobased 

materialen en sluiten van de keten . Omdat rubber als geheel wat onderbelicht was en toch aandacht ver-

dient, is het als apart thema benoemd . 

De volgende tabel geeft een overzicht van alle projecten .

S
lu

it
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n

1 Recepturen waar mogelijk zo eenvoudig mogelijk houden zodat de recyclaten van hogere kwaliteit zijn

2 Recycling als wetenschap bv leerstoel TU

3 Aanmoedigen van innovatie op bestaande productieprocessen om recyclaten te kunnen verwerken

4 Internationale samenwerking: recycle roadmap \kp????

5 Design for recycling: LCA’s en juiste keuzen end of life

6 Verhogen scheidingsrendement sorteerinstallaties (bestaande verbeteren)

7 Meer toepassingen voor mixed plastics

8 Nieuwe toepassingen voor gebruikte rubberbanden, naar het voorbeeld van treinbielzen

9 Langetermijncontracten (volumegaranties) van green dots met 
recyclebedrijven zodat investeringen kunnen plaatsvinden

10 Eenduidige organisatie (overheid verantwoordelijkheid). Streven naar Europese regelgeving.

11 Ownership materiaal: de cirkel rond organiseren: leasen van materiaal

12 De keten dient haar verantwoordelijkheid te nemen als we echt duurzaam willen werken en het niet 
alleen als verkoopargument voor ons product willen gebruiken.

13 Projectmatige aandacht voor vergroten bewustzijn consument

14 Investering in high quality sorting ipv quantity sorting

15 Eenduidige NL keuze voorsorteren of nasorteren
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16 PE & PP met lage verwerkingstemperaturen. Toepassing in 
verpakkingsmaterialen en consumentenproducten

17 Geïntegreerde chassis/batterijhouder voor elektrische voertuigen van lichtgewicht kunststof

18 Samengestelde producten ontwerpen op basis van homogene 
materialen (recyclebaarheid vereenvoudigen)

19 Uitrekenen van het energiebesparingspotentieel van een product tov van de vorige versie (bij innovatie) 
of uitvoering in ander materiaal (bij substitutie)

20 Dakbedekking met warmteopslagcapaciteit

21 Modulair zonnecelsysteem

22 Biologische UV-stabilisator voor langere levensduur

23 Tweecomponentenproducten die met derde stof te scheiden zijn

24 Slijtgevoelige onderdelen van producten maken uit biodegradeerbaar 
materiaal (banden, schoenzolen, ...)

25 Verwarmings-/koelingstechnieken in spuitgietproces

26 PIR- / PCR-toevoegingen

27 Flexibele snel aanpasbare mallen

28 Hogere isolatiewaarden, geringere dikten

29 Zelfversterkende polymeren (vezel en matrix uit 1 materiaal)

30 Verbeterde scheidingsprocessen

31 Additief waarmee je kleur instelt en ook later kunt wijzigen

b
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32 MT - meerlaagse biofolies

33 MT - vervangen additieven in het kader van REACH

34 MT - biopolymeren in spuitgietproducten; ontwerp, processing, properties (materiaal)functies, 
gebruik van additieven, hoogwaardige toepassingen. Samenwerking tussen grondstoffenleveranciers, 
ontwerpers, spuitgietbedrijven en kennisinstellingen

35 MT - optimalisatie van biopolymere blends (compatibilisatie, prijs evt vulstoffen). Verbreden van de 
specs en toepasbaarheid van biopolymeren. N.B. blenden en vullen is een veel gebruikte manier om 
eigenschappen te optimaliseren. Nu zijn vulmiddelen vaak gecoat met stearaten om toepassing in PE en 
PP te verbeteren. Voor biopolymeren zijn nieuwe ontwikkelingen nodig en liggen nieuwe kansen

36 MT - inzetten van reststromen in biopolymeren, zoals bloem ipv zetmeel. Wat zijn de mogelijkheden van 
grondstoffen met zowel eiwitten als zetmeel in kunststoffen maar bijvoorbeeld ook in functionele lijmen.

37 AT - overzicht maken van niches

38 AT - het op gezette / gefixeerde tijd starten van afbraak (capsulation)

39 AT - biobased leisure producten

40 FT - produceren biobased producten met lagere energievraag

41 RT - onderzoek naar de recyclingopties van biopolymeren. In fabriek en end-of life. Plastic verwerkers 
samen met onderzoek (en additievenleveranciers).

42 RT - inzetten op kwaliteitsbehoud van het materiaal

43 RT - voorkomen van materiaalcombinaties waarbij geen/nauwelijks recycling mogelijk is
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44 Zelfsmerende materialen (bv. door middel van additieven)

45 Vermindering wrijvingscoëfficiënt bij dynamische afdichtingen

46 M.b.t. autobanden rubber in asfalt gaan verwerken, geeft minder wrijving, weerstand en slijtage

47 Energieverslindende producten opsporen en kijken wat je met toepassing van rubber en innovatie kunt 
besparen

48 Aangepast ontwerp delen met als doel lager energieverbruik

49 Verbeterde anti-oxidanten en polymeerstructuren

50 Slijtvaster materiaal

51 Zelfreparerende rubberproducten

52 Lagetemperatuurvulkanisatie

53 Kunststof als vervanger voor metaal in rubber-metaalproducten

54 Mengen van moeilijk dispergeerbare ingrediënten in latex of polymerisatiefase

55 Electroactive polymers

56 Afval van het ene bedrijf als grondstof voor het andere (banden)

57 Onderzoeken van devulkanisatiemogelijkheden in toenemende mate, lopend onderzoek i.s.m. TU 
Twente/Groningen en BEM

58 Idem, pyrolyse in combi flash back liquefaction, idem

59 Onderzoek met Universiteit Wageningen over “Europees” natuurrubber/polymeer

60 Bewust maken van energiegebruik in inzamelingsfase en recyclingalternatieven d.m.v. LCA-studies, of 
andere vorm, bijv Ecotest, ontwikkeld in opdracht van BEM en ARN

61 Gezamenlijk investeren in (kostbare) recycleapparatuur. Dan aparte inzameling per bedrijf (ook klein-
schalig) haalbaar?

62 M.b.t. autobanden is keten nagenoeg gesloten en wordt organisatie geoptimaliseerd

63 Vervangen loopvlak banden personenauto’s

taBel 22. Overzicht geselecteerde innovatieprojecten.

5.2 selectIe VaN Best scoreNde projecteN

In de workshops zijn alle projecten gescoord door de deelnemers op verwachte opbrengst (profit en energie-

besparing), het projectrisico en de benodigde resources (tijd en uren) . Dit maakt het mogelijk om de innova-

tieprojecten te plotten in een figuur, zoals is gedaan in Figuur 28 . 
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FIguur 28. RRR-bollengrafiek collectieve innovatieprojecten.

Kleur thema

 Groen Duurzame producten

 Blauw Biobased materialen

 Lichtblauw  Sluiten van de keten

 Geel Rubber

Tevens is een eerste selectie gemaakt van projecten die goed scoorden, met andere woorden: waarbij de 

verwachte rewards groot zijn en het risico zo laag mogelijk . Per thema zijn deze projecten weergegeven in de 

volgende tabellen . Deze projecten staan als eerste op de rol om door de sector opgepakt te worden .

Duurzame producten

28 Hogere isolatiewaarden, geringere dikten

16 PE & PP met lage verwerkingstemperaturen.  
Toepassingen verpakkingsmaterialen en consumentenproducten

26 PIR- / PCR-toevoegingen

20 Dakbedekking met warmteopslagcapaciteit

25 Verwarmings-/koelingstechnieken in spuitgietproces

taBel 23. Innovatieprojecten duurzame producten.
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Biobased

40 FT - produceren biobased producten met lagere energievraag

36 MT - inzetten van reststromen in biopolymeren, zoals bloem i.p.v. zetmeel. Wat zijn de mogelijkheden van 
grondstoffen met zowel eiwitten als zetmeel in kunststoffen maar bijvoorbeeld ook in functionele lijmen

41 RT - onderzoek naar de recyclingopties van biopolymeren. In fabriek en end-of life. Plastic verwerkers 
samen met onderzoek (en additievenleveranciers)

35 MT - optimalisatie van biopolymeer blends (compatibiliteit, prijs evt vulstoffen). Verbreden van de specs 
en toepasbaarheid van biopolymeren. N.B. blenden en vullen is een veel gebruikte manier om eigen-
schappen te optimaliseren. Nu zijn vulmiddelen vaak gecoat met stearaten om toepassing in PE en PP te 
verbeteren. Voor biopolymeren zijn nieuwe ontwikkelingen nodig en liggen nieuwe kansen

42 RT - inzetten op kwaliteitsbehoud van het materiaal

43 RT - voorkomen van materiaalcombinaties waarbij geen/nauwelijks recycling mogelijk is

34 MT - biopolymeren in spuitgietproducten; ontwerp, processing, properties (materiaal)functies, gebruik 
van additieven, hoogwaardige toepassingen. Samenwerking tussen grondstoffenleveranciers, ontwer-
pers, spuitgietbedrijven en kennisinstellingen

taBel 24. Innovatieprojecten biobased materialen.

Sluiten van de keten

10 Eenduidige organisatie (overheid verantwoordelijkheid). Streven naar Europese regelgeving

5 Design for recycling: LCA’s en juiste keuzen end of life

6 Verhogen scheidingsrendement sorteerinstallaties (bestaande verbeteren)

13 Projectmatige aandacht voor vergroten bewustzijn consument

9 Langetermijncontracten (volumegaranties) van green dots met recyclebedrijven  
zodat investeringen kunnen plaatsvinden

3 Aanmoedigen van innovatie op bestaande productieprocessen om recyclaten te kunnen verwerken

taBel 25. Innovatieprojecten sluiten van de keten.

Rubber

60 Bewustmaken van energiegebruik in inzamelingsfase en recyclingalternatieven d.m.v. LCA-studies, of 
andere vorm, bijv Ecotest, ontwikkeld in opdracht van BEM en ARN

54 Mengen van moeilijk dispergeerbare ingrediënten in latex of polymerisatiefase

50 Slijtvaster materiaal

63 Vervangen loopvlak banden personenauto’s

52 Lagetemperatuurvulkanisatie

45 Vermindering wrijvingscoëfficiënt bij dynamische afdichtingen

taBel 26. Innovatieprojecten rubber.
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6. ambitie 2030 en de weg  
daarnaar toe

Richten, inrichten en verrichten
Een grootschalig programma waarin meerdere partijen een rol spelen, kent in over het algemeen drie 
fasen:

 z De richtfase, waarin de ambitie en de algemene doelstellingen van het programma worden bepaald 

en waarin wordt aangegeven langs welke wegen deze bereikt dienen te worden . Wat gaan we in het 

programma precies bereiken? Wat zijn de randvoorwaarden? De voorstudie NRK (2010), de gesloten 

koolstofketencirkel heeft hierin richting gegeven en vormde het vertrekpunt voor de routekaart . 

 z De inrichtfase, waar het gaat om het verdiepen van de actieplannen, het realiseren van de juiste 

randvoorwaarden, het wegnemen van drempels voor succes en het organiseren van de juiste 

bemensing om het programma daadwerkelijk uit te voeren . Met wie gaan we het programma doen? 

In deze fase (2011) wordt een concreter plan opgesteld (routekaart NRK) voor de uitvoering . 

 z De verrichtfase 2012-2030, die ten doel heeft de activiteiten die in de inrichtfase zijn afgesproken 

volgens planning beheerst uit te voeren via het managen van de innovatiepijplijn . Uiteraard 

dient er in deze fase steeds op toegezien te worden of een veranderende context (bijvoorbeeld 

qua markt of technologische ontwikkeling) bijstelling van het plan noodzakelijk maken . 

NRK in transitie
Eén kalenderjaar geleden zijn we gestart met dit traject van de Prima Business Kansenkaart 2030. 
Daar waar de sector een jaar geleden nog afwachtend was ten aanzien van het 2e orde denken, is dit 
erg veranderd. Dit komt doordat er een aantal zaken goed gecombineerd is onder de paraplu van de 
routekaart NRK 2020:

 z Combinatie van ‘voor de schermen’ de kansenkaart en ‘achter de schermen’ de routekaart . 

Naar de bedrijven toe is vooral gecommuniceerd over de businesskansen van de drie thema’s . 

Alle kansen leveren bovendien een energetische bijdrage aan de prestaties van de keten .

 z Combinatie van morgen en 2030 . Door de inzet van kansen die morgen reeds zouden 

kunnen spelen bij klanten, is een mooie opkomst van bedrijven gerealiseerd:

 – PPP-trainingen: 5 sessies met 62 deelnemers uit 55 bedrijven

 – Werksessies: 6 inhoudelijke sessies met 87 deelnemers uit 63 bedrijven

 • kansen sluiten van de keten

 • kansen biobased materialen

 • kansen duurzame producten
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 • kansen generiek : Kunststoffenbeurs Veldhoven

 • kansen rubber 

 • validatie biobased

 – Presentatie op NRK-congres: Partner in rubber en kunststof: HTS-campus eindhoven

 z Combinatie van NRK, DPI-VC, AgNL, Syntens Hogeschool Windesheim, en het consortium 

Berenschot met eeI die in een gezamenlijke aanpak de drie 2e orde thema’s hebben uitgedragen . 

Aan het begin van het jaar is een jaarkalender gemaakt en deze is ook zorgvuldig gerealiseerd .

FIguur 30. Voorbeeld Prima business kansenkalender. 

Tot slot heeft Berenschot meer dan 200 

ABC-X boekjes over de betekenis van duur-

zaamheidsbegrippen en defi nities onder de 

NRK-leden verspreid .

FIguur 31. Berenschot Duurzaamheids ABC-X.
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Kortom, een grote stap vooruit, maar hoe nu verder? De NRK kan wederom grote stappen maken in de 

verrichtfase door:

 z richting de bedrijven de Prima Business Kansenkaart 2030 maximaal te benutten

 z succesvolle samenwerking voort te zetten met een kalender 2012

 z het managen van de NRK-innovatiepijplijn

 z het uitbouwen van de Prima Ondernemen Duurzaamheid Award

 z te werken met het juiste ambitieniveau 2030 .

6.1 rIchtINg BedrIjVeN de prIMa BusINess 

kaNseNkaart 2030 MaxIMaal BeNutteN

De boodschap van het vorige hoofdstuk is helder: er zijn volop ontwikkelingen en kansen voor de verricht-

fase 2012-2030 voor de RKI-bedrijven om zich verder te profileren door middel van innovatie en dat kan 

vaak extra impulsen geven aan duurzaamheidsstrategieën . Gezien de hoeveelheid ideeën, kan de sector wel 

een aantal jaren vooruit met deze lijst . Het is van groot belang dat de kansenkaart alle leden bereikt en dat de 

kaart als kapstok voor de NRK-programmering en ook in de verbinding met routekaarten van andere secto-

ren zoals de chemie gebruikt wordt .

Snelheid opvoeren is hierbij cruciaal, de wereld draait door . De hamvraag is: hoe kunnen we innovatie orga-

niseren richting de bedrijven? Hoe stimuleren we innovatie in eigen huis of samen met anderen? Wat past 

bij het DNA van deze sector? en hoe ‘open’ of ‘gesloten’ kan deze innovatie zijn?

Wat in ieder geval goed bij het DNA van de sector aansluit, zijn de zogenaamde gebruikersgroepen . Om de 

rode pijl van onbekend bekend naar bekende projecten te organiseren, zouden drie gebruikersgroepen moeten 

worden ‘ingeprogrammeerd’:

1 . Ketenkansen duurzame producten .

2 . Biobased .

3 . Recycling/sluiten van de keten .

Drie à vier maal per jaar dienen attractieve sessie te worden georganiseerd met vernieuwende kennis, markt-

vragen, nieuwe technologie(overzichten) . Dit om NRK-leden te inspireren om stappen te zetten op het 

gebied van individuele en/of collectieve bekende projecten .

Bekend Bekend Onbekend Onbekend onbekend

Toekomst

Gebruikersgroepen: per thema 1

Individueel Collectief

1. Ketenkansen
2. Biobased
3. Recycling
4. Proces efficiëntie

FIguur 32. 1 gebruikersgroep per thema
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In paragraaf 6 .3 beschrijven we hoe deze kansen bij bedrijven verder ondersteund moeten worden .

6.2 succesVolle saMeNwerkINg VoortzetteN Met eeN kaleNder 2012

De succesvolle combinatie van NRK, DPI-VC, AgNL, Syntens en Hogeschool Windesheim moet de komende 

jaren ook worden voortgezet in een gezamenlijke collectieve programmering naar de leden toe . Concreet 

betekent dit dat er voor 2012 wederom een jaarkalender opgesteld moet gaan worden met te ontwikkelen 

activiteiten voor de verschillende thema’s (bijvoorbeeld de gebruikersgroepen) .

eind 2011 is tot voortgaande samenwerking besloten, terwijl naast Hogeschool Windesheim ook de Hoge-

school Stenden in emmen aan het Innovatienetwerk RKI deel gaat nemen .

Bij de kunststofvelg is gekozen voor de kunststof Ultramid Structure van BASF. 

Deze composiet, een langvezelig versterkt polyamide, is tijdens de K 2010 in 

Düsseldorf (D) geïntroduceerd. Op de foto van links naar rechts: de spuitgiet-

velg, de spuitgietvelg met een afdekking en de velg klaar voor montage.

De nieuwe kansenkalender 2012 wordt gepresenteerd tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst 

van de NRK op 19 januari .

6.3 MaNageN VaN de Nrk-INNoVatIepIjplIjN

Bekend Bekend Onbekend Onbekend onbekend

Toekomst

Individueel Collectief

1. Ketenkansen
2. Biobased
3. Recycling
4. Proces efficiëntie

FIguur 33. Managen van de RKI innovatiepijplijn
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Het managen van de innovatiepijplijn houdt in het:

 z organiseren van de rode pijl tussen bekend onbekend en bekend door 

middel van gebruikersgroepen (zie vorige paragraaf)

 z wegnemen van barrières door randvoorwaardelijke projecten

 z identificeren en realiseren van Green Deals

 z stimuleren van individuele en collectieve bekende projecten

Op alle punten dienen dus acties te worden ondernomen . 

Wegnemen van barrières door randvoorwaardelijke projecten

Bekend Bekend Onbekend Onbekend onbekend

Barrières

Individueel Collectief

1. Ketenkansen
2. Biobased
3. Recycling
4. Proces efficiëntie

FIguur 34. Wegnemen barrières door randvoorwaardelijke projecten.

Om een flow te krijgen van rechts naar links van allerlei innovatieprojecten, is het zaak om zo veel mogelijk 

barrières die in hoofdstuk 3, 4 en 5 genoemd zijn weg te nemen . Noemen is makkelijk maar oplossen is de 

kunst . Daarom besteden we in dit document ook aandacht aan het verder oplossen van deze barrières door 

middel van randvoorwaardelijke projecten . Deze staan hierna nog eens per thema gerangschikt .

bIobaSed duurzame producten SluIten van de Keten

•	 Toegang tot grondstoffen
•	 Communicatie en 

voorlichting
•	 Regelgeving/normen
•	 Toegang tot markten
•	 Overheid als inkoper/

public procurement
•	 Economische 

randvoorwaarden

•	 Design for sustainability: 
denken in LCA's

•	 Quick and Dirty LCA tool
•	 Vermarkten duurzaam 

imago van producten 
uit rubber en kunststof

•	 Consumenten awareness
•	 Imago recyclaat
•	 Food contact recyclaat
•	 Design for sustainability 

(next life)
•	 Organisatie en keuzes 

retourlogistiek
•	 Volume en continuïteit 

van recyclaat stromen

In de afronding van de routekaart is binnen het NRK-bestuur afgesproken dat deze randvoorwaardelijke pro-

jecten van groot belang zijn en deze door de verschillende NRK-deelbranches collectief worden opgepakt . Met 

andere woorden, elke branche pakt een van de van de projecten op voor de gehele NRK-achterban . Hierdoor 

wordt de investering netjes verdeeld over de branches en pakken die branches met de meeste ervaring/belang 

dit ook effectief op . Ook de onderlinge verdeling wordt op 19 januari wereldkundig gemaakt .
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Identificeren en realiseren van Green Deals

Het kabinet heeft met Green Deal een programma gestart om als Nederland concrete stappen te zetten 

naar een duurzame economie waarin meer duurzaamheid en economische groei hand in hand gaan . Met 

projecten die zichzelf terugverdienen . In beleidsnota’s (zoals het energierapport 2011, de Bedrijfslevenbrief, 

de Duurzaamheidsagenda) schept het kabinet de voorwaarden voor groene economische ontwikkeling . De 

Green Deal helpt om op korte termijn resultaat te boeken . De grootste winst volgt echter later, als een Green 

Deal bredere navolging krijgt .

Na de eerste ronde Green Deals die in oktober 2011 werden gepresenteerd, is de inschrijving geopend voor de 

tweede tranche . Initiatieven voor een Green Deal kunnen tot en met 29 februari 2012 worden ingediend . De 

NRK heeft een eerste inventarisatie gemaakt en de volgende potentiële Green Deals geïdentificeerd:

 z Wetgeving die oxo-fragmenteerbare kunststoffen (oxo’s) verbiedt; oxo’s leiden tot schadelijk microplastics . 

 z Wetgeving om composteerbare kunststoffen duidelijk identificeerbaar te maken 

voor gebruiker (intuïtieve herkenning met voorscheiding) of om later aan de 

restafvalstroom te onttrekken: algemeen toepassen van het kiemplantlogo .

 z Wetgeving die verplicht dat bij een nieuw product de hergebruikmogelijkheden 

zijn aangegeven (design for next use) .

 z Rijksbeleid waardoor afvalverwerkers verplicht zijn te rapporteren over volumes 

(beschikbaarheid) van afgedankte producten en hun geografische spreiding, 

zodat deze reststromen kunnen worden gerecycled en hergebruikt . 

 z Wettelijk kader waardoor garanties op grondstoffen van leveranciers niet meer 

vervallen indien deze met regranulaatmateriaal worden gemengd .

 z Wetgeving voor de ontwikkeling van een uniform, herkenbaar keurmerk 

voor recyclaat dat dient als (onbetwist) kwaliteitskenmerk . 

 z Onderzoek naar wetgeving om af te dwingen dat een bepaald percentage van 

een product uit gerecycled materiaal moet bestaan (percentage specifiek per 

product(groep) en afhankelijk van beschikbaarheid recyclaat) .

 z Wetgeving waardoor fabrikanten het energieverbruik van hun producten 

of apparaten vooraf bekendmaken (TCO inclusief MVO) .

Stimuleren van individuele en collectieve bekende projecten

Over het algemeen gaat een bedrijf dat alle middelen tot zijn beschikking heeft (geld, kennis en kunde) 

alleen te werk . Vaak ontbreekt het echter aan één of meer van deze drie elementen, en het regelen van geld of 

het opbouwen van kennis of kunde kost veel tijd . Op dat moment is het vaak sneller en/of minder risicovol 

om met elkaar samen te werken . 
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energie-efficiencyplannen (eeP) 2012-2016 worden komend kalenderjaar weer voor vier jaar vastgelegd . een 

groot deel van de NRK-bedrijven is ook MJA3-deelnemer en zal medio 2012 weer vierjarenplannen moeten 

maken op het gebied van energie-efficiency . Bij deze ronde zal echter veel nadruk komen te liggen op het 

inbrengen van ketenefficiency (Ke-maatregelen) . De Prima Business Kansenkaart bevat vele mogelijkheden 

voor deze Ke-maatregelen en de uitkomsten dienen daarom te worden overgeheveld naar de deelnemende 

bedrijven en de adviseurs die dit traject begeleiden .

Tot nu toe heeft de branche ook veel gebruik gemaakt van het Innovatie Prestatie Contract (IPC)-instrument 

om individuele en collectieve projecten te organiseren . In het IPC is ruimte voor innovatie in eigen huis 

(gesloten) en in samenwerkingsverband (open) . De verschijningsvorm kan hierbij zijn: 

 z een consortium van twee of drie aanvullende partijen die een nieuw idee verder uitwerken 

 z een collectief project, waarbij gelijke partijen een nieuw idee verder uitwerken en na een afgesproken 

punt iedereen in zijn eigen business/bedrijf verder kan met dat idee, en er zijn eigen invulling aan geeft .

Ook andere vormen van individuele ondersteuning dienen actief te worden gepromoot bij de leden zijnde 

SBIR, WBSO . Het MKB innovatiefonds dat vanuit het topsectorenbeleid gaat komen, zal hier mogelijk ook een 

ondersteunende rol in kunnen spelen omdat het leeuwendeel van de NRK-achterban in deze categorie valt .

Bekend Bekend Onbekend Onbekend onbekend

Toekomst

Individueel
1. EEP 2012-2016
2. IPC/SBIR/MKB fonds
3. DPI-VC
4. WBSO

Individueel Collectief

1. Ketenkansen
2. Biobased
3. Recycling
4. Proces efficiëntie

FIguur 35.  Individuele projecten in de RKI pijplijn.

Het schakelpunt en kenniscentrum van de branche DPI-VC zal actief gepositioneerd moeten worden om 

individuele bedrijven te leiden naar de juiste kennis of de juiste ketenpartner . DPI-VC zal de komende twee 

jaar een actieve rol kunnen spelen . Dit geldt ook voor collectieve projecten .

Bij het opstellen van de kansenkaart is ook nadrukkelijk aansluiting gezocht bij het Innovatiecontract voor de 

Topsector Chemie . Met name in de TKI-materialen heeft actief afstemming plaatsgevonden .
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Bekend Bekend Onbekend Onbekend onbekend

Toekomst

Collectief
1. Collectief via branches
2. DPI-VC
3. Syntens
4. AgentschapNL

Individueel Collectief

1. Ketenkansen
2. Biobased
3. Recycling
4. Proces efficiëntie

FIguur 36. Collectieve projecten in de RKI innovatiepijplijn.

Naast DPI-VC kunnen ook de brancheorganisaties collectieve innovatieprojecten starten en staan AgNL 

en Syntens vanuit hun overheidsrol ook klaar om collectieve initiatieven mee te helpen ontwikkelen en 

ondersteunen . 

composieten in de automotive = minder gewicht en 

dus minder energie benodigd in de gebruiksfase

In de transportsector heeft kunststof een sterke opgang 

gemaakt. In het verleden werd metaal vaak ver-

vangen door kunststof vanwege de gewichtsreduc-

tie. Tegenwoordig zijn de vormgevingsvrijheid, de 

gunstige productiekosten en – niet onbelangrijk – de 

functionele mogelijkheden belangrijke factoren om voor kunststof composieten te kiezen.

De kracht van composiet ligt in de volgende eigenschappen: relatief laag soortelijk 

gewicht, dus gewichtsbesparing en energiebesparing in gebruiksfase, grote vormvrij-

heid, schokabsorberend, weer- en waterbestendig, UV-bestendig ,isolerend, onderhouds-

arm, mogelijkheid tot serieproductie, part integration: lagere assemblagekosten.

Bron: VKCN .

6.4 uItBouweN VaN de prIMa oNderNeMeN duurzaaMheId award

Nadat de NRK duurzaam ondernemen in 2000 opnam in haar mission statement, is het beleid vanuit dat 

perspectief vormgegeven . Om duurzaam ondernemen beter zichtbaar te maken, startte de NRK in 2004 met 

de Prima Ondernemen Duurzaamheid Award, een prijsvraag voor duurzaam en innovatief ondernemen .
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De prijs is inmiddels drie keer uitgereikt: in 2006, 2009 en 2011 . In 2013 staat de vierde uitreiking gepland . 

Mede dankzij de samenwerking met vier hogescholen en de sponsoring van ABN AMRO en Berenschot is de 

prijs geprofessionaliseerd en heeft deze aanzien verworven . In 2013 wordt de Prima Ondernemen Duurzaam-

heid Award uitgebreid met een publieksprijs . Ook is een derde sponsor gevonden met communicatiebureau 

De Jong &Verder .

Berenschot stopt in 2012 met het routekaartproject, maar zal op een andere wijze de sector blijven onder-

steunen . Berenschot blijft sponsor van de Prima Ondernemen Duurzaamheid Award 2013 en zal verder alle 

genomineerden doorlichten op hun MVO-plannen . Daarbij is uiteraard volop gelegenheid om de kansen-

kaart onder de aandacht te brengen en projecten van de longlist terug te zien . Berenschot zal rapporteren aan 

de jury van de award .

6.5 werkeN Met het juIste aMBItIeNIVeau 2030

In de voorstudie is hierbij de ambitie van 50PJ voor de sector neergezet . Dit is onder het motto van ‘factor 5’ 

een doel geweest gedurende het hele routekaartproces . 

Energieverbruik RKI

Eigen proces

Duurzame producten

Sluiten van de keten

Biobased
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FIguur 37. Besparingspotentieel voorstudie vs. energieverbruik RKI
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Deze factor 5 heeft veel teweeggebracht in de sector en heeft het denken op scherp gezet . In deze para-

graaf stellen we echter een nieuwe ambitie voor die gebaseerd is op de prestaties van de sector en het 

kansenkaarteffect .

Voor een juiste prognose is een inventarisatie gemaakt van de prestaties van de branche in de afgelopen 

jaren . Hierna staat de totale besparing en de besparing per thema weergegeven . Tot op heden is in de MJA-

methodiek nog geen rekening gehouden met de drie thema’s zoals we die in de routekaart kennen . Daarom 

is in de groene lijn geen onderscheid te maken tussen sluiten van de keten en biobased . Onze inschatting 

is dat circa 90% van de besparing toe te wijzen is aan het sluiten van de keten . Duurzame producten en de 

eigen processen bleken wel helder te scheiden te zijn . Bij duurzame producten moet worden bedacht dat in 

MJA met de ketenefficiency maar een deel van de winst door het gebruik van energiezuinige producten wordt 

meegerekend .
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Bron: MJA monitoring

FIguur 38. Gerealiseerde besparing per thema.

In de volgende grafiek (figuur 39) is de gele curve gebaseerd op de totaal gemonitorde prestaties van de vier 

thema’s . Het feit dat deze curve dipt in de jaren 2009 en 2010 kan het effect van de economische terugval 

zijn, maar kan ook andere oorzaken hebben . De rode lijn geeft de ambitie van 50PJ 2030 aan .
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FIguur 39. Doelstelling, realisatie en prognose.

De prognose van de te verwachten besparingsprestatie is erg afhankelijk van welke periode men neemt als 

gemiddelde groei van de besparing . Tussen 2005 en 2008 is de helling het meest steil . Prognosticeert men 

op basis van de periode 2006 - 2010, dan is de extrapolatie het grootst, te weten 20PJ . Andere perioden op 

basis van de perioden 2001 t/m 2010 of 2001 t/m 2008 leveren een lagere prognose op . De NRK zet in op de 

ambitie van de meest steile hellingzijde 20PJ . Dit is factor 2!

Om hierbij nog onderscheid te maken naar de verschillende oplossingsrichtingen, is per richting ook een 

nieuw deeltarget berekend:
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Deeltarget sluiten van de keten en biobased

Prognose sluiten van de
keten en biobased (obv
2006-2010)

Doelstelling sluiten van 
de keten en biobased

FIguur 40. Deeltargets biobased en sluiten van de keten.
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Deeltarget duurzame producten 
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FIguur 41.  Deeltarget duurzame producten. 
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Deeltarget eigen proces

Prognose eigen 
proces/keten (DE) 
(obv 2006-2010)

Doelstelling eigen
proces/keten (DE)

FIguur 42. Deeltarget eigenproces.

Omdat in 2012 wederom een nieuwe eeP-periode wordt ingezet en bedrijven hun plannen concreet moeten 

invullen, is de NRK van plan om na deze inventarisatie opnieuw de ambitie te bekijken en omhoog bij te stel-

len als de resultaten in die richting wijzen . De NRK wil graag de ambitie op deze wijze, bij elke start van een 

nieuwe eeP-periode, tegen het licht houden . Dus in 2016, 2020, 2024 en 2028 opnieuw kijken of de ambitie 

scherper gesteld kan worden .
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Op deze manier komen we tot de volgende monitoringsopzet van de rubber- en kunststofi ndustrie 

(Figuur 43):
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 FIguur 43. Monitoringsopzet RKI

Vanuit de NRK beleidsgroep Arbo, Milieu en energie wordt met een jaarlijkse frequentie gekeken hoe de 

sector presteert ten opzichte van de ambitielijn en wordt op basis hiervan aan het NRK-bestuur gerapporteerd 

en geadviseerd over de voortgang in de innovatiepijplijn (PDCA = plan-do-check-act) .

Bij achterblijvende prestaties dienen extra inspanningen in de innovatiepijplijn te worden gepleegd . Bij voor-

liggende prestaties kan eventueel op prioriteiten worden bijgestuurd . Met een vaste frequentie van vier jaar 

wordt opnieuw, als onderdeel van de eeP-werkwijze, een nieuwe ambitie voorgesteld en bekrachtigd in het 

bestuur .
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Berenschot Groep B .V .
europalaan 40
3526 KS Utrecht
T +31 (0)30 291 69 16
e contact@berenschot .nl
www .berenschot .nl

Berenschot is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met 

500 medewerkers in de Benelux . Al ruim 70 jaar lang verrassen 

wij onze opdrachtgevers in de publieke en private sector met 

slimme en nieuwe inzichten . We verwerven ze en maken ze toe-

pasbaar . Dit door innovatie te koppelen aan creativiteit . Steeds 

opnieuw . Klanten kiezen voor Berenschot omdat onze adviezen 

hen op een voorsprong zetten .

Ons bureau zit vol inspirerende en eigenwijze individuen die 

allen dezelfde passie delen: organiseren . Ingewikkelde vraag-

stukken omzetten in werkbare constructies . Door ons brede 

werkterrein en onze brede expertise kunnen opdrachtgevers ons 

inschakelen voor uiteenlopende opdrachten . en zijn we in staat 

om met multidisciplinaire teams alle aspecten van een vraagstuk 

aan te pakken .

Berenschot is aangesloten bij e-I Consulting Group, een 

europees samenwerkingsverband van toonaangevende bureaus . 

Daarnaast is Berenschot lid van de Raad voor Organisatie-

Adviesbureaus (ROA) en hanteert de ROA-gedragscode .

Deze routekaart is uitgevoerd in het kader van de Meerjarenafspraken energie-effi ciëntie waarin 

afspraken zijn gemaakt over energie-effi ciëntieverbetering . Het traject is gefi nancierd door het 

ministerie van economische Zaken, Landbouw en Innovatie, en ondersteund door Agentschap NL . 

Meer informatie over Meerjarenafspraken energie-effi ciëntie en de voorstudies en routekaarten kunt u 

vinden op: http://www .agentschapnl .nl/programmas-regelingen/voorstudies-en-routekaarten-mja .


