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Het is Wageningse wetenschappers voor het eerst gelukt om op
industriële schaal hittebestendige
wegwerpbekertjes van bioplastic te
maken. Wegwerpbekertjes voor
kofﬁe worden nu nog van aardolie
gemaakt, want het bioplastic polymelkzuur (PLA) kon tot heden niet
tegen de hete kofﬁe. PLA wordt
normaal gesproken zacht bij temperaturen boven 60 graden Celsius. Een methode om PLA hittebestendiger te maken was al bekend,
maar kon tot nog toe alleen in een
lab uitgevoerd worden.

De truc is om plastics van links- en
rechtsdraaiend melkzuur onder
speciﬁeke omstandigheden en in
de goede verhouding samen te
brengen. Christiaan Bolck (Food &
Biobased Research) en collega’s
hebben nu de juiste mix gevonden
voor toepassing op een commerciele productielijn van bekertjes in
een fabriek in Duitsland. Ze hebben de installatie zo afgesteld en
ingericht dat er op commerciële
schaal en bij hoge productiesnelheden hittebestendige bekertjes
van polymelkzuur geproduceerd
kunnen worden. De opdrachtgever, die zichzelf nog niet bekend
wil maken, gaat de bekertjes in
productie nemen.
AUDI
De vinding werd bekend gemaakt

op het symposium Biobased Performance Materials dat in juni
plaatsvond in Wageningen. Het
symposium trok 150 mensen uit

vooral de maakindustrie en wetenschap. Het ging om ontwikkelingen op het gebied van biokunststoffen waardoor ze kunnen wedijveren met kunststof gemaakt uit
aardolie. Daarnaast hebben ze
vaak nog een extra voordeel. ‘Het is
juist die extra eigenschap die de
markt vaak in gang zet’, zegt Bolck
die ook directeur is van het Biobased Performance Materials programma. Voor autofabrikant Audi
zijn biokunststoffen bijvoorbeeld
niet alleen interessant omdat ze
biobased zijn, maar ook omdat ze
lichter zijn dan gangbare kunststof. Een vertegenwoordiger van
het automerk zei tijdens het symposium dat Audi meer in gaat zetten op gebruik van bioplastic, in
de toekomst ook voor de carrosserie. -7
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Een ding is zonneklaar: de zeespiegel stijgt. Zelfs in het hypothetische geval dat we vanaf nu geen
CO2 meer uitstoten, dan nog
neemt de snelheid waarmee het
water stijgt de komende decennia
toe. Dat blijkt uit de nieuwste berekeningen van de zeespiegelstijging
onder leiding van Wageninger
Michiel Schaeffer (Milieusysteemanalyse). Hij publiceert daarover in
de online versie van Nature Climate
Change.
In het stuk worden de effecten
doorgerekend van de aanpak van
klimaatverandering op de zeespiegel. Die effecten zijn voorlopig
nog niet zichtbaar. Wat we ook
doen, halverwege deze eeuw stijgt
de zeespiegel nog zes millimeter
per jaar. Dat is het dubbele van nu.
Dat komt door het naijleffect van
de CO2 die we in het recente verle-
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den al in de lucht hebben geblazen.
Pas tegen het einde van deze
eeuw zijn de effecten van klimaatbeleid pas enigszins zichtbaar. Als
alle Kopenhagenbeloftes worden
nagekomen, stijgt de zeespiegel
maar met ongeveer een meter.

Zonder emissie is dat 59 centimeter. Theoretisch kan derhalve een
stijging van 40 centimeter worden
voorkomen. Meer kunnen we niet
doen.
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De effecten van klimaatbeleid wor-

den daarentegen veel groter als de
onderzoekers verder kijken dan
deze eeuw. Dan bedraagt de zeespiegelstijging meters. Succesvol
klimaatbeleid – een opwarming
van minder dan twee graden Celsius - zal de zeespiegelstijging tegen
het jaar 2300 tussen 1,5 en 4,2 meter houden. De meest waarschijnlijke stijging is in dat geval evenwel
2,7 meter.
De schattingen op die lange termijn lopen nogal uiteen. Dat komt
doordat de wetenschappers niet
precies weten hoe het ijs bij Groenland en Antarctica op de opwarming reageren.
De jongste cijfers komen op een
lagere stijging van het zeeniveau
uit dan de Deltacommissie in 2008
berekende. Die kwam voor 2100
uit op een stijging van het water
voor de Nederlandse kust van 1,30
meter. Dat is 30 centimeter meer
dan nu wordt becijferd. Het verschil verklaren de onderzoekers in
het feit dat nu de effecten van succesvol klimaatbeleid zijn meegeteld. RK
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