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Hoogleraar Resources & Recycling Peter Rem: “Ik krijg hier in Delft 
wereldspelers in kunststofeindgebruik over de vloer maar ik zie 
geen kunststofproducenten of recyclers.”

In zijn afdeling werkt Rem aan de oplossing van maat-
schappelijke problemen. “De oplossingen zijn nooit 

alleen technische want daar heeft de maatschappij 
niks aan. Het gaat om economisch haalbare oplossin-
gen.” Vanuit deze optiek begrijpt Rem wel waarom de 
kunststofketen achter loopt op de recycling van glas, 
papier en metalen. “In de kunststofketen zijn recyclers 
en producenten van virginmateriaal met elkaar in con-
currentie. Kennelijk zijn de belangen moeilijk in lijn te 
brengen.”

Investeringshorizon
De analyse van Rem: “Voor natuurlijke hulpbronnen zoals 
mijnen voor metaalertsen of oliebronnen voor de produc-
tie van polyolefinen is een investeringshorizon van tien-
tallen jaren nodig om de hoge investeringen te kunnen 
terugverdienen. In de metaal-, glas- en papiercyclus is 
de recycling in die keten geïntegreerd. Kunststofrecyclers 
concurreren tot nu toe eerder met leveranciers van  
virginmaterialen. De recyclers hebben ook hoge investe-
ringen, maar alleen kortlopende concessies op de aan-

Elke materiaalketen heeft de afgelopen decennia een winstgevend recyclingsysteem 
in werking gesteld, behalve de kunststofketen. Hoe kan dat, vraagt hoogleraar 
Resources & Recycling Peter Rem van de TU Delft zich af. Hij krijgt wereldspelers in 
eindgebruik van kunststof over de vloer maar kunststofproducenten en -recyclers 
ziet hij niet in Delft. En dat is jammer want er is een werkbaar recyclingconcept 
mogelijk. Voor de kunststofketen is dit van levensbelang: zonder recyclingsysteem 
willen  steeds meer eindgebruikers weg van de kunststof.
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ALLEEN DE KUNSTSTOF 
HEEFT GEEN WINSTGEVEND 
RECYCLING-SYSTEEM
Zonder goede recycling willen steeds meer eindgebruikers weg van kunststof 

RECYCLING

BENZINE EXTRA ARGUMENT  

De wereld zal steeds minder benzine maar steeds meer plastic 
gaan gebruiken. Lastig, want bij het kraken van aardolie komen 
de fracties voor beide producten in een vaste verhouding vrij. 
Minder benzine betekent dus minder polyolefinen. Als je juist 
meer wilt hebben, zul je dus moeten recycleren.
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PLASTIC SOUP LUCRATIEF

“Op het moment dat plastic afval waarde krijgt”, zegt Peter 
Rem van de TU Delft, “komt er ook sneller een oplossing voor 
het probleem van plastic zwerfafval. Het probleem 
manifesteert zich in zee, maar tachtig procent van het afval 
komt daar via rivieren terecht. Het is vrij gemakkelijk om het 
daar al op te vissen en daarmee is het potentieel lucratief.”

voer van hun grondstof, het kunststofafval. Zo krijgen de 
recyclers het plaatje niet rond.”
Investeringen voor de lange termijn gaan niet samen 
met een onzekere aanvoer van grondstoffen. “Vooral 
traders – die helemaal geen investeringen hoeven te 
doen maar met recyclers concurreren om hetzelfde 
afval – kunnen een verstorende rol spelen. Een over-
heid zou zo’n situatie niet mogen laten bestaan.”

Hoogwaardig, volwaardig
In de kunststofmarkt gaat de discussie vaak over tech-
nische problemen voor recycling, zoals de kwaliteit 
van het recyclaat en de vele soorten kunststof die 
worden gebruikt. Rem: “Dat is bij metaal niet anders. 
Koper, staal en roestvaststaal zijn er in talloze kwali-
teiten en samenstellingen die je niet zomaar even in 
dezelfde smelter kunt gooien. Toch is daar is al een 
jaar of vijfentwintig een recyclingoplossing voor.” 
In de kunststofketen is dat niet zo, met uitzondering 
van de statiegeldfles van PET. “Waarom komt er in de 
kunststofrecycling nog zoveel handwerk voor, terwijl 

andere materiaalketens al lang een vergaand geauto-
matiseerd proces hebben? Waarom is het recyclaat 
desondanks vaak te laagwaardig?”, vraagt Rem zich af. 
Zijn antwoord: omdat het vraagstuk niet op het juiste 
aangrijpingspunt wordt benaderd. “Recyclers moeten 
de kans krijgen gerecyclede flakes van dezelfde kwali-
teit als virgin bij te mengen en als één product te voe-
ren. Die kans krijgen ze niet omdat recyclaat nog niet 
als hoogwaardig en volwaardig alternatief geldt. Er is 
geen technologie voor zo’n hoogwaardig, volwaardig 
product omdat er geen afnemer voor is.”

Existentieel probleem
Hier en daar verandert er wel wat in de kunststofke-
ten: recyclers beginnen samen te werken met produ-
centen van virginmateriaal en eindgebruikers nemen 
recyclingbedrijven over. “Ik kijk vooral terug op vijfen-
twintig jaar van stagnatie. Sinds de jaren zeventig 
begon de materialenwereld te beseffen dat er iets 
moest veranderen. Materiaalketens gingen recyclen – 
behalve de kunststofketen. Daar kunnen redenen voor 
zijn geweest. Misschien kan alleen de overheid de pat-
stelling tussen virginproducenten, recyclers en traders 
doorbreken. Wellicht waren er andere uitdagingen die 
om prioriteit vroegen. Hoe het ook zij, de stijging van 
de olieprijs en de CO2-problematiek onderstrepen al 

RECYCLING

vele jaren lang de noodzaak van kunststofrecycling.”

Begin van verandering
Er is nu een begin van verandering maar de druk op de 
kunststofketen neemt snel toe. Eurocommissaris 
Frans Timmermans heeft aangegeven dat de keten 
moet recyclen. Belangrijk, want een oplossing vraagt 
om een Europese schaal. Helaas heeft Europa nog 
geen heldere oplossing geformuleerd. Nog belangrij-
ker is de opstelling van de eindafnemers. Voor veel 
toepassingen weten ze dat kunststof functioneel het 
beste materiaal is maar doordat een sluitend recy-
clingsysteem ontbreekt, willen ze, mede onder druk 
van de consument, meer en meer weg van de plastics. 
Dat is een existentieel probleem voor de sector.

Voldoende rendement
“Eindafnemers zoals Ikea en Apple komen bij ons pra-
ten over kunststofrecycling”, zegt Rem.  “Maar partijen 
uit de kunststofindustrie zelf zie ik hier niet. Waarom 
springen ze er niet op in? Op de achterkant van een 
bierviltje kan ik voorrekenen dat grootschalige recy-
cling met voldoende rendement mogelijk is.” Bij de 
benadering van recycling neemt TU Delft Resources & 
Recycling alleen het begin- en het eindpunt in ogen-
schouw. “Optimalisatie van tussenstappen heeft geen 
zin”, maant Rem. “Dat is waar de huidige situatie de 
fout in gaat. Daarbij subsidieert de overheid elke ton 
recyclaat. Op dit moment geeft Nederland zevenhon-
derd miljoen per jaar uit aan verpakkingskunststof. 
Het afvalfonds legt honderdvijftig miljoen per jaar bij 
voor recycling, omdat de waarde van het recyclaat 
slechts dertig miljoen bedraagt. Dat is bedroevend, 
gezien het feit dat recycling geen geld hoeft te kosten 
maar winst kan opleveren. Wij houden ons sowieso 
niet bezig met recycling die geld kost.”
Voor de afdeling Resources & Recycling is de  
intrinsieke waarde van verpakkingskunststof een 
belangrijk uitgangspunt. Dan volgen de vragen: hoe 
krijg je die waarde eruit? Wie zou dat willen doen? Pas 
dan komt de technologie aan de orde. De waarde van 
twaalfhonderd euro per ton is hoog; bij staal is het 
maar vierhonderd. “Die hoge waarde bereik je alleen 
als je virgin-grade recyclaat inbrengt bij de converter. 
Dat is een kwestie van slim sorteren”, concludeert 
Rem.

Logaritmisch sorteren
Hij sluit de ogen niet voor het feit dat er in totaal wel 

‘Koper, staal en rvs zijn er ook in 
talloze kwaliteiten en 

samenstellingen die je niet zomaar 
even in dezelfde smelter kunt 

gooien’  
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HDPE. Daarvan kan de verpakkingsleverancier van 
Glorix met een laag percentage bijgemengd virgin gra-
nulaat gewoon weer Glorix-flessen blazen. En zo staan 
er nog 999 big bags klaar voor toepassingen waarvan 
de waarde vrijwel gelijk ligt aan die van virginmateri-
aal.”

Vijfhonderd miljoen verschil
Deze vorm van scheiden vergt een lage investering en 
kan dicht bij de bron plaatsvinden. Elke grote stad zou 
zo’n scheidingsinstallatie kunnen hebben. Er zijn 
modellen beschikbaar om een optimale schaalgrootte 
met een optimale logistiek te kunnen combineren. “En 
nu de achterkant van mijn bierviltje. Kosten: flakes  
vier- tot vijfhonderd euro per ton, scheiding vijftien tot 
twintig euro per ton per stap plus logistiekkosten. 
Kosten: zes- à zevenhonderd euro. Waarde voor de 

converter twaalfhonderd euro per ton. De enige vraag 
die nog resteert is: waarom gebeurt dit niet?”  Als we 
nog één stapje verder rekenen: kunststofrecycling zou 
niet honderdvijftig miljoen moeten kosten zoals nu, 
maar ruwweg de helft van zevenhonderd miljoen moe-
ten opleveren. Er zit een slordige vijfhonderd miljoen 
euro verschil tussen de huidige praktijk en de situatie 
die volgens Rem haalbaar is.

Proefinstallatie in Roemenië
Haken en ogen zijn er altijd (zie ook kader) maar voor 
PET is al bewezen dat van gewassen flakes met een 
klein beetje granulaat prima nieuwe flessen zijn te 
blazen. Rem: “Het is belangrijk dat de flakes goed 
gewassen worden, zodat ze vet- en oplosmiddelvrij 
zijn. Dat wasproces kan gewoon met water plaatsvin-
den, door ‘in tegenstroom’ te wassen. De flakes gaan 
één kant op en het water gaat de andere kant op, zodat 
het schoonste water voor de laatste wasstap wordt 
gebruikt.”
In Roemenië is een proefinstallatie voor de recycling 
van PE en PP via dit proces industrieel getest. Volgens 
Rem zijn er nog allerlei andere voordelen aan het  
systeem: “Afval van biobased kunststof gemengd met 
fossiel kunststofafval is geen probleem, je haalt het 
eruit. Het maakt niet uit welke ketenpartij dit oppakt. 
Ook maakt het niet uit of je een grotere of een kleinere 
verpakker bent; er komt altijd een moment dat er een 
big bag met jouw materiaal weer bij je kan worden 
afgeleverd.” De inzet is hoog: gaan we recyclen met 
winst of gaan we ten onder doordat de maatschappij 
noodgedwongen naar andere materialen uitwijkt? Die 
keuze lijkt toch niet zo moeilijk.

RECYCLING

ADDITIEVEN COMPLICEREND

Additieven kunnen een kunststof voor een bepaalde toepassing 
van op maat gesneden eigenschappen voorzien. De toevoeging 
van (bijvoorbeeld) uv-blokkerende additieven aan kunststoffen 
betekent wel een complicerende factor voor de recycling. Er 
bestaan zowel organische als minerale additieven. Wanneer 
deze samen voor een nieuwe toepassing worden gesmolten, 
ontstaan problemen. Er zijn afspraken over de toepassing van 
dergelijke additieven nodig om dit probleem voor recycling het 
hoofd te bieden.

“De huidige recyclingsituatie is 
bedroevend, gezien het feit dat 

recyling geen geld hoeft te kosten 
maar juist winst kan opleveren.”

duizend soorten kunststof zijn. “In die situatie moet je 
geen materialen afscheiden uit de bulk. Dan heb je 
duizend sorteerlijnen nodig. Je moet met de bulk aan 
de slag gaan. Dat kan door logaritmisch te sorteren. 
Deze techniek is bekend uit de literatuur en de 
metaalrecycling maar is voor plastics nog nooit opera-
tioneel toegepast.” 
Er is maar één scheider, die is voorzien van bijvoor-
beeld infraroodsensoren en chemometrische senso-
ren. “Eerst was je het recyclaat, snijdt het in flakes en 
brengt het in big bags naar de scheider. De truc is ver-
volgens dat je de complexiteit stap voor stap in onge-
veer gelijke delen opdeelt. De eerste stap zou wit en 
transparant versus kleur kunnen zijn.” Als je begon 
met duizend ongesorteerde big bags, heb je er nu twee 
keer vijfhonderd die één scheidingsstap verder zijn. 
Volgende stap: wit en transparant scheiden tot ieder 
250 big bags. “En zo ga je stap na stap – continu en 
volledig geautomatiseerd – tien stappen door tot je één 
big bag hebt met bijvoorbeeld precies de juiste gele 

Peter Rem: logaritmisch sorteren
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