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Odi en amo, ik haat en heb lief.  De Romeinse dich-
ter Catullus had het niet over plastic in een van de 

beroemdste gedichten uit de oudheid. Maar het ver-
woordt wel hoe we anno 2019 over kunststof denken. 
Tegenover de zonzijde van innovatie, technologie en 
gemak staat tegenwoordig de schaduw van afval, ver-
vuiling en plasticsoep.

Pure liefde
Helaas leidt gebrek aan kennis ertoe dat alle kunst-
stoffen over één kam worden geschoren. Sied Kooistra 
van PyraSied in Leeuwarden pleitte er op een presen-

Polymethylmethacrylaat (PMMA) is een vrij ‘kleine’ kunststof. Het bijzondere 
is, dat recycling in een volledig gesloten cirkel mogelijk is, zonder toevoeging 
van virgin-materiaal. En dat gebeurt ook want het Italiaanse Madreperla 
levert honderd procent gerecycled plaatmateriaal onder de merknaam 
Greencast dat aan de basis van een eindeloze circulariteit kan staan. 

Kleine kunststof PMMA 
kampioen in recycling 
Acrylaat kan en moet als ‘Koning der Kunststoffen’ ook gerecycled worden 

Bij de lancering van het material Durat was een bar van negen meter lang gemaakt 

TEKST LEENDERT VAN DER ENT tatie op de beurs MaterialDistrict in Rotterdam voor 
om in ieder geval kunststoffen voor eenmalig gebruik 
zoals verpakkingen, te onderscheiden van perfor-
mance- en kwaliteitsplastics voor langdurig gebruik: 
een totaal ander gebruik, een volledig ander toepas-
singsgebied. Maar op één punt moeten ze hetzelfde 
worden behandeld, vindt Kooistra.  Recycling is ook 
voor de technische kunststoffen nodig: “Deze kunst-
stoffen leveren op allerlei gebieden een zeer nuttige 
bijdrage aan duurzaamheid,  aan CO2-reductie, voor-
komen van slijtage, oplossen van gezondheidsproble-
men, efficiënt transporteren, slim produceren 
(3D-printen, spuitgieten) en levensverlenging van 
allerlei producten, huizen, machines en mensen.” Hij 
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Madreperla 

Madreperla in Cinisella Balsamo bij Milaan begon in 1955 met 
de productie van knopen uit acryl. De speciale glans hiervan 
verklaart de naam van het bedrijf, Italiaans voor parelmoer. In 
1970 stapte Madreperla over op gietplaten van acryl, waarin het 
toonaangevend in Italië werd. Het bedrijf is sinds 2010 de enige 
producent van acryl gietplaat uit honderd procent gerecycled 
acryl met de merknaam Greencast. 

www.madreperlaspa.com 

noemt acrylaat de ‘koning der kunststoffen’ en een 
‘absolute quality plastic’. Het is duidelijk: hier is pure 
liefde aan het woord. Maar die liefde maakt Kooistra 
niet blind: “Ook bij de performance plastics is scherpe 
aandacht voor slim hergebruik nodig, iets wat al in het 
ontwerp moet worden voorzien.”

Eindeloze cirkel
Dat is precies wat Madreperla met Greencast acrylaat 
van honderd procent gerecycled materiaal doet. 
Merken als Apple, Chanel en Zara gaan in 2019 over op 
Greencast voor hun acrylaat displays in winkels. Het 
uitzonderlijke van dit proces is, dat het een volledig 
gesloten cirkel betreft. Een materiaal als PET is ook 
vrijwel oneindig recyclebaar – mits er in iedere cyclus 
een percentage virgin-materiaal wordt bijgemengd. Bij 
PMMA is dat niet nodig als de fabrikant voor recycling 
via de-polymerisatie naar een vloeistoffase kiest, zoals 
Madreperla doet.  Re-granulaat is na de-polymerisatie 
klaar voor de productie van nieuwe acrylplaten. En die 

PyraSied en Most 
PyraSied in Leeuwarden is een groothandel in acrylaat 
(Plexiglas) en polycarbonaat (Lexan). Het bedrijf heeft een 
sterke duurzaamheidsfocus. Dat blijkt onder andere uit het feit 
dat het de Nederlandse leverancier is van Madreperla’s 
Greencast. Uit dit materiaal bestaan de beide dekplaten in 
Ecoben composietplaat, dat een kartonnen kern heeft. 
Bovendien levert PyraSied  gerecycled PET en HDPE producten 
van Smile Plastics.  

Durat Palace 
Het bedrijf voert ook de Palace-collectie van Durat uit 
Helsinki, Finland. Het gaat hierbij om vloer- en interieurdelen 
uit polyesterhars met dertig procent post-industrieel 
gerecycled acryl. Voor de ontwikkeling van de Palace-collectie 
tekende het bedrijf Most uit Scheveningen. Het volledig 
recyclebare materiaal laat zich verwerken als hout: zagen, 
boren of polijsten vormt geen probleem. Er kan bijvoorbeeld 
ook serviesgoed van worden gemaakt, zoals tijdens de 
lancering van het materiaal bleek. Voor die lancering was niet 
alleen een negen meter lange bar uit de Palace collectie 
opgebouwd, ook het servies op de bar was ervan gemaakt. 

Zeventiende eeuwse molen 
Dat het materiaal in technische zin duurzaam was, vond Kaori 
Pi van Most niet voldoende. “De uitstraling moet er ook bij 
aansluiten. Eco-luxury staat voor het overbruggen van de kloof 
met de natuur die voor veel materialen is ontstaan. Om dat te 
bewerkstelligen, hebben we gekozen voor de toevoeging van 
volledig natuurlijke pigmenten die in een zeventiende eeuwse 
molen zijn gemalen uit natuurlijke mineralen. Eco-vriendelijke 
materialen hoeven er niet gerecycled uit te zien.”

www.pyrasied.nl 
www.duratpalace.com/collection 
www.mostcollective.com 

zijn na hun gebruiksfase en inzameling weer klaar 
voor het vermalen tot regranulaat. 
Directeur Michele Cattaneo (foto) van Madreperla: 
“PMMA is waarschijnlijke het enige kunststofmateriaal 
met een dergelijke eindeloze circulariteit. Met polycar-
bonaat lukt dit bijvoorbeeld niet, want die kunststof 
geeft veel de-polymerisatieproblemen. En hoewel 
PMMA met een productievolume van twintig duizend 
ton in Europe een vrij kleine kunststof is, moeten we 
van die unieke mogelijkheid gebruikmaken. We moe-
ten naar een toekomst met volledig recycling toe. En 
met PMMA kan dat.”

Circulair ontwerpen
Om die mogelijkheid ook daadwerkelijk te benutten, is 
het belangrijk dat industrieel ontwerpers en architec-
ten hun producten zo ontwerpen dat de contaminatie 
met andere materialen tot een minimum beperkt blijft. 
“Het mixen van PMMA met polycarbonaat in dezelfde 
toepassing is  bijvoorbeeld ongewenst”, aldus 
Cattaneo. “Overigens is het de-polymerisatieproces in 
de extruder wel zo robuust dat kleine verontreinigin-
gen door beprinten of lijmen geen probleem vormen.”
Ook is het belangrijk dat nationale partners (zoals 
PyraSied  voor Nederland) de inzameling mogelijk 
maken. “Als producent van het materiaal mogen wij 
niet zelf materiaal inzamelen. De strenge Italiaanse 
regelgeving verbiedt producenten zich met recycling 
bezig te houden. Wij zijn dus afhankelijk van het logis-
tieke proces van andere partijen om te zorgen dat 
PMMA wordt ingezameld en wordt verwerkt tot  
regranulaat.” 
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