DE TOEKOMST VAN DE NEDERLANDSE CHEMIE

AANVAL OP
HET AFVAL

De Nederlandse chemie heeft veel plannen voor biobased pilotplants
en demofabrieken. Maar wat zijn de 4 meest kansrijke richtingen? En
welke uitdagingen spelen daarbij? Het tweede deel van een tweeluik
(zie Chemie Magazine juli/augustus voor het eerste deel).
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e derde beloftevolle richting
voor de chemische industrie
zit in de hoek van recycling.
Want waarom zou je bijvoorbeeld
plastic afval verbranden? Je kunt
die gemengde polymeerstromen net
zo goed afbreken tot kleinere moleculen en er nieuw plastic van
maken.
Onderzoekscentrum ECN experimenteert hiermee via vergassing,
vertelt innovation manager gasification Berend Vreugdenhil. Hij licht
toe: “Bij 750 graden Celsius breken
we het plastic afval af tot de bouwstenen waaruit het ooit bestond,
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zoals etheen, propeen, butadieen,
benzeen en tolueen.” Dat proces is
handiger dan afval verbranden voor
energie: “Door vergassing behoud je
waarde, in plaats van dat je het vernietigt.”

Minder vervuiling

Een andere vorm van plasticrecycling vind je terug bij QCP (Quality
Circular Polymers) in Geleen. Dit
bijna zestigkoppige bedrijf zet 24/7
plastic afval om in nieuwe bouwstenen. QCP werkt hiervoor samen met
SUEZ. Het afvalbedrijf (tevens aandeelhouder) levert gesorteerd plastic verpakkingsafval uit het Plastic
Heroes-inzamelsysteem, zodat QCP
geen tekort aan grondstoffen heeft.
De plasticfabrikant vermaalt dat
binnenkomende plastic, verwijdert
metalen en andere vervuiling, en
wast het dan stapsgewijs tot schone
plastic snippers (zogeheten flakes),
waar het nieuwe korrels van maakt.
Volgens QCP zorgt deze aanpak niet
alleen voor twintig keer minder

benodigde grondstoffen in vergelijking met plastics uit olie, maar ook
voor slechts 25 procent van de CO2uitstoot en tien keer minder vervuiling van het ecosysteem in de grond.
Sinds eind 2015 is de fabriek in
bedrijf, waarin jaarlijks meer dan 35
duizend ton plastic afval omgezet
wordt naar nieuwe plastic korrels.

Coca-Cola en Ikea

Een derde aanpak van slim hergebruik van plastic komt uit de koker
van Morssinkhof Plastics, een familiebedrijf dat al meer dan vijftig jaar
kunststoffen recyclet. Met meer dan
vierhonderd medewerkers verwerkt
het op acht locaties jaarlijks 225
duizend ton plastic afval tot opnieuw
bruikbaar plastic granulaat. Die
korrels gaan naar grote plasticfabrieken in Europa, die er nieuwe
producten van maken.
Voor frisdrankfabrikanten (waaronder Coca-Cola) verwerkt Morssinkhof bijvoorbeeld lege Nederlandse
pet-statiegeldflessen. Het bedrijf
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Duurzaamheid

Greentom
maakt zijn
kinderwagens
van gerecycled
kunststof van
QCP uit Geleen.

wast, versnippert en smelt het
materiaal, waarna het granulaat via
een vacuümproces voedselveilig
wordt gemaakt. Het resultaat:
grondstof van 100 procent gerecyclede flessen voor nieuwe flessen.
Ook Ikea behoort tot de klanten. De
meubelgigant kocht begin dit jaar 15
procent van de Morssinkhof-aandelen, iets wat het bedrijf nooit eerder
deed bij een plasticverwerker.
Daarnaast maakt Morssinkhof van
het plastic hogesterkte-polyestergaren in de voormalige AkzoNobelfabriek in Emmen.

Groene kinderwagens

Chemisch recyclen kent twee grote
uitdagingen, vertelt ECN-innovatiemanager Vreugdenhil. Ten eerste
ontbreekt het vertrouwen van de
industrie. “In Nederland is verbranden een technologie die draait en
meer dan voldoende capaciteit
heeft. Een vergasser neerzetten die
extra scheidingen uitvoert, betekent
risico door hogere investeringen en

minder zekerheid dat je de feedstock
kan claimen.” Twee: ontbrekend
overheidsbeleid. “Het geeft vertrouwen als er beleid komt dat over
meer nadenkt dan energie alleen,
zoals bij SDE (Stimulering Duurzame Energieproductie – red.) het
geval is. Ook chemicaliënproductie
uit biomassa en afval moet een
voordeel krijgen, inclusief de voorwaarde dat dit voor de lange termijn
geldt.”
QCP kent een andere uitdaging: het
negatieve imago van gerecyclede
producten. De plasticfabrikant
spreekt daarom liever niet over
recycling, vertelt Marcel van Enckevort, account & application development manager. Want hoewel zijn
plastic kostencompetitief is, maakt
onbekend snel onbemind. “Klanten
zijn wel bereid om meer te betalen
voor biobased producten, maar niet
voor producten uit recycling. Negatieve ervaringen in het verleden
zorgen voor veel weerstand. Terwijl
er met virgin plastic steeds weer

‘Klanten zijn wel
bereid om meer te
betalen voor biobased
producten, maar niet
voor producten uit
recycling’
nieuw plastic bij komt, ook al is het
van biobased grondstoffen. Een fles
uit suikerriet moet ook gewoon
gerecycled worden.” QCP richt zich
daarom op klanten die duurzaamheid belangrijk vinden, zoals
Greentom, een fabrikant die zijn
kinderwagens maakt van gerecycled kunststof uit Geleen.
Ook producent van verpakkingsmaterialen Mauser is in zee gegaan
met QCP, voor duurzamere ziekenhuis-afvalbakken. Daar loopt QCP
alleen tegen een andere barrière
aan: omdat de wetgeving achterloopt op de realiteit, mogen deze
bakken niet zomaar de markt op,
aangezien het om secundaire
grondstoffen uit verpakkingsafval
gaat. Van Enckevort benadrukt
daarom het belang van een stimulerende en meedenkende overheid.
Wel merkt hij dat diezelfde overheid
versneld dit soort tijdelijke belemmeringen op wil heffen. Hij hoopt
daarnaast op een gedifferentieerde
verpakkingsbijdrage. Oftewel: hoe e
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Waste2Aromatics onderzoekt of je uit suikerrijke
afvalstromen zoals gft suikers kunt halen.

meer gerecyclede grondstoffen je
inzet, des te minder je betaalt.
“Dat maakt de incentive groter
voor bijvoorbeeld grote brand
owners om te kiezen voor een
gerecyclede grondstof.”
Mark Ruesink, productie- en
innovatiedirecteur (r)Pet van
Morssinkhof Plastics, klinkt het
meest radicaal. Hij vindt dat het
verbranden van plastic ‘stap voor
stap’ verboden moet worden.
“Dan komen er vanzelf meer toepassingen voor recycling. Het
hele systeem gaat dan harder
draaien.”
Hij pleit daarom voor vier veranderingen in het huidige systeem.
Eén: verhoog de recyclingdoelstellingen in de wet. Twee: zorg
ervoor dat recycling financieel
altijd interessanter is dan plastic
verbranden. Drie: stimuleer de
grote retailers, zoals supermarkten, om meer gebruik van gerecycled plastic te eisen van hun toeleveranciers. En vier: vraag van
producenten om hun artikelen
altijd geschikt te maken voor
recycling.
Vooral aan dat laatste kan Ruesink zich ergeren: “Plastic voedselverpakkingen, zoals schaaltjes
voor vlees of kaas, bevatten een
folie met daarin soms wel tien
lagen kunststof. Daar is bijna
niets meer mee te beginnen.” Zijn
advies: “Begin met design for
recycling, en combineer dat met
doelstellingen van de overheid
voor de industrie en de markt.” Zo
zouden aanbestedingen van de
overheid veel meer gericht moeten zijn op duurzaamheid: “Leg
leveranciers bijvoorbeeld een
hoger percentage verplicht gerecyclede producten op.”
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‘Door SDE+ wordt de mindere
technologie nu bevoordeeld, terwijl
wij juist innovatief zijn’
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VAN ORGANISCH
AFVAL NAAR
CHEMISCHE
PRODUCTEN

A

fvalverwerkers roepen het al
jaren: afval bestaat niet. Ook in
de chemie zien steeds meer
ondernemers dat in. Zo vergisten
bacteriën bij het Amsterdamse
ChainCraft groente- en fruitresten
tot 1000 ton vetzuren per jaar. Dit
gebeurt in de mengcultuurfermentatie van een 6 miljoen euro kostende demonstratiefabriek. Normaal
worden die zuren gemaakt door de
palmolie- en petrochemische industrie. De Amsterdamse vetzuren, vier
tot acht koolstofatomen, gaan
momenteel vooral naar producenten
van dierenvoeding. Zij hoeven zo
minder antibiotica te gebruiken en
verbeteren diergezondheid en -pres-
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Design for recycling

taties. En omdat er wereldwijd meer
vraag dan aanbod is, heeft ChainCraft een afnamegarantie voor de
demoplant. In 2021 moet er – als
alles goed gaat – een full scale
fabriek verschijnen.
Het is nu vooral zaak om de afzetmarkt voor vetzuren te vergroten,
vertelt mede-oprichter en -directeur
Niels van Stralen. ChainCraft ontwikkelt daarom toepassingen voor
de chemische industrie, zoals in
coatings, smeermiddelen, weekmakers en gewasbescherming. Technisch moet dat geen probleem zijn,
aangezien de vetzuren van ChainCraft identiek zijn aan die uit palmen fossiele olie. “Maar omdat het
aanbod van vetzuren altijd beperkt
was, werd dit nog niet op grote
schaal gedaan. Het succes daarvan
kan ons verhaal groot maken.”

Slepende trajecten

Een hindernis daarbij is de regeling
Stimulering Duurzame Energieproductie, SDE+. “Door de subsidies

1á2

± 10

Support
overheid
nodig

Cascadering
groene grondstoffen

Duurzaamheid

VIER BELOFTEVOLLE ONTWIKKELINGEN
GRONDSTOFFEN

PRODUCTEN

ORGANISCH ‘AFVAL’

CHEMISCHE PRODUCTEN

groente/fruitresten

GRONDSTOFFEN

PRODUCTEN

HOUTAFVAL

CHEMISCHE GRONDSTOFFEN

vetzuren

houtpellets

suikers

plastic afval

synthesegas & methanol

lingucellulose

ethanol & butanol

SUIKERS

FURANEN

suikerbieten & maïs

PEF

voor biogas zijn de prijzen voor
groente- en fruitafval kunstmatig
hoog geworden. Dat betekent dat de
mindere technologie nu bevoordeeld
wordt, terwijl wij juist innovatief
zijn”, aldus Van Stralen. Hij verwacht
daarom dat er een soortgelijke
SDE+-subsidie voor materialen uit
afval komt en is hoopvol dat dit ook
gaat lukken. Enerzijds door de inzet
van de VNCI, anderzijds omdat hij
zelf ook is uitgenodigd om bij de
Sociaal-Economische Raad zijn visie
te geven. Daarnaast merkt hij dat er
een algehele beweging richting biobased grondstoffen is. “En wij zitten
in de goede hoek. Maar het zijn
gewoon lange, slepende trajecten,
terwijl het ons natuurlijk nooit snel
genoeg kan gaan.”

Suikers uit afval

Een andere chemische benadering
van organisch afval vind je terug bij
het Shared Research Center Biorizon. Dit samenwerkingsverband
onderzoekt via het project Was-

te2Aromatics of je ook suikers uit
afval kunt halen, want dat is rijkelijk
voorhanden en goedkoop. Het project – gecoördineerd door TNO en
met onder meer de afvalindustrie en
SABIC als partners – richt zich op
vier suikerrijke afvalstromen: gft,
zeefgoed, luiervulling en mest.
Volgens Monique Wekking, senior
business developer voor de duurzame chemische industrie bij TNO,
neemt de animo voor afval als
grondstof toe. Het huidige alternatief, afval als energiebron, is namelijk enkel mogelijk door SDE-subsidies. “Maar het is niet bekend hoe
lang die regeling nog verlengd
wordt, omdat het besef ontstaat dat
afval als grondstof waardevoller is
dan als brandstof. De afvalsector is
zich daar al langer van bewust en
wil graag bijdragen aan de circulaire
economie door grondstofleverancier
te worden.”

Pilotplant

Wel speelt wet- en regelgeving de

RECYCLING HOOGWAARDIGE RESTSTROMEN

plastic afval

kwalitatief plastic

ontwikkeling parten. “Afval mag niet
zomaar de grens over of als grondstof dienen. We zijn beperkt in wat
we kunnen doen. Zo hebben we tien
maanden vertraging opgelopen
omdat we afval niet mochten opsturen naar een proefinstallatie in het
buitenland. Dat levert heel veel
frustratie op en belemmert innovatie. De afvalindustrie baalt daar
enorm van.” De discussie hierover
loopt al jaren, maar er is nog geen
vooruitgang zichtbaar. Toch houdt
Biorizon vol, want zijn businesscase
is veelbelovend.
Momenteel bevindt het project zich
op de schaal dat uit kilogrammen
afval furanen gemaakt worden. De
volgende stap moet een pilotplant
zijn die tientallen kilogrammen per
uur omzet. Tot het einde van het jaar
maakt het consortium (geholpen
door pilotbouwer Zeton) een design,
inclusief businesscase. Het is vervolgens aan de industrie om te
besluiten of de pilotplant gebouwd
wordt. p
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