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Alle Bruggink: “We kunnen bij de kunststoffen vrolijk verder gaan met de inzet van kolen, olie en gas en bovendien kunnen we  nu ook 
 profiteren van de zes miljard ton biomassa om biobased kunststoffen te maken.” (foto: hetoog.nl) 

Bruggink toonde de illustrtatie (zie pag 7). “Dit 
schema heb ik zelf gemaakt. Ik ben er best trots 

op maar ik moet het wel steeds uitleggen. Dus bij 
deze: links zie je dat onze planeet per jaar tweehon-

derd miljard ton aan nieuwe biomassa produceert. 
Ernaast zie je dat we twintig miljard ton fossiele 
grondstof, dus kolen, olie en gas per jaar verbruiken. 
Maar als grondstof voor kunststoffen gaat het om 

Op het Nationaal Kunststof Congres in Steenwijk was het de taak van chemicus en 
oud-hoogleraar Alle Bruggink om zijn gehoor te prikkelen met boude uitspraken 
zoals de stelling dat kunststof materialen maar heel weinig te maken hebben met 
het CO2-probleem. Hij was ook kritisch naar zijn eigen vakgebied, de chemie: “Het 
is een schande voor dat de chemie met alle kennis die er bestaat van katalyse en 
procestechnologie het probleem van de plastic soep niet in no-time oplost.”

‘De materialen-chemie zit in 
een uiterst riante positie’
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slechts driehonderd miljoen ton. We hebben het dus 
over de verhouding twintig miljard ton ten opzichte van 
driehonderd miljoen ton. Daar zit een factor 66 tussen. 
Zeshonderd miljoen ton is de hoeveelheid fossiele 
grondstof die wordt verbruikt voor de gehele chemie, 
dus voor de som van alle chemicaliën inclusief de 
materialen. Vervolgens zijn er natuurlijk meer materi-

alen in omloop, meer dan drie miljard ton per jaar 
zelfs, maar dan heb je het over de natuurlijke materia-
len waar weinig tot geen chemie aan te pas komt. Ik 
wil met dit schema de globale verhoudingen weerge-
ven. Uit het schema blijkt dat we feitelijk gewoon kun-
nen doorgaan met onze kunststoffen omdat iets 
anders gaan doen of ermee stoppen maar een margi-
nale  invloed zal hebben. De getallen laten dat duide-
lijk zien: we verbruiken met z’n allen op deze wereld 
twintig miljard ton fossiele grondstof per jaar en daar-
van wordt maar driehonderd miljoen ton voor kunst-
stoffen verbruikt. De invloed van kunststoffen op het 
geheel is dus gering. Het is echt de energiesector die 
het CO2 probleem moet gaan oplossen.”

Riante positie 
Deze situatie levert voor de chemie en de kunststoffen 
een uitermate riante positie op, vindt Bruggink. “Zeker. 
Wij kunnen tegenwoordig immers kiezen uit meerdere 
bronnen om onze producten te maken. We kunnen 
zoals gezegd vrolijk verder gaan met de inzet van olie, 
kolen en gas en we kunnen daarmee dus ook alle ken-
nis uit de petrochemie blijven gebruiken. Bovendien 
kunnen we tegenwoordig ook bij de boeren terecht en 
biobased kunststoffen maken uit de zes miljard ton 
aan reststromen van de biomassa.  De chemie en de 
materialensector hebben tot en met het jaar 2000 
altijd maar op de bagagedrager van de olie-industrie 
gezeten. Dat voelde best goed maar inmiddels hebben 
we meer mogelijkheden want we kunnen nu alle grote 
plastics ook uit alcohol of propanol of aceton maken, 
stoffen die we uit suikers maken. Suiker wordt belang-
rijk, suiker is de olie van de toekomst.
Polyetheen maken uit alcohol is super eenvoudig. En 
als je nu een nieuwe fabriek zou moeten bouwen, kan 
je waarschijnlijk beter beginnen met suiker in plaats 
van olie.  In Brazilië en op de Filipijnen doen ze dat ook 
maar dat het verder niet op grote schaal gebeurt, komt 
simpelweg door het feit dat de bestaande traditionele 
installaties zo ongelooflijk efficiënt zijn en al zo ver zijn 
afgeschreven, dat je er om economische redenen veel 
beter maar mee kan doorgaan.  Dat zie je dus ook 
gebeuren.”

Drop-ins en polymelkzuur
De chemie heeft nog meer mogelijkheden, zoals de  
drop-in,  een etheen uit alcohol die is gemaakt uit sui-
ker. “Je produceert exact hetzelfde product,  namelijk 
etheen en polyetheen, maar dan uit suiker en dat heet 
dan een drop-in. Het is een beetje een onlogische term 
misschien maar je hebt het feitelijk over een vervan-
gersmiddel van hetzelfde product uit fossiele olie. Last 
but not least kun je tegenwoordig ook een geheel 
nieuw product maken dat helemaal op zetmeel of sui-
ker is gebaseerd: polymelkzuur ofwel PLA. Dit komt 
helemaal uit de biomassa . PLA kan je niet eenvoudig 
maken uit olie of gas.” 

Nieuw speeltje 
Technisch kan het dus allemaal. Maar wanneer gaat 
het dan ook echt een keer gebeuren?  “Als je biomate-
rialen hebt die in eigenschappen identiek zijn aan de 
traditionele materialen, dan kan het alleen maar wat 
worden als je bedrijfseconomisch wat kan verdienen. 
Met andere woorden: het moet net zo goedkoop of 
goedkoper. Anderzijds, heb je nu een geheel nieuw 
product zoals een polylactaat of de verwante PHA´s, 
dan heb je iets in handen dat is gemaakt uit agrarische 
grondstof en dat bovendien nieuwe eigenschappen 
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‘Ik vind het een schande voor de 
chemie dat die met al z’n kennis en 

technieken het probleem van de 
plastic soep niet in no-time oplost’

Eindelijk, zo vindt Alle Bruggink, is het REN21-
rapport verschenen dat laat zien dat de ontwikkeling 
van duurzame energie wereldwijd ook echt in een 
stroomversnelling zit. “Dit vind ik persoonlijk enorm 
interessant want het gaat zó hard nu. Wat zal de 
voormalige minister Henk Kamp van EZ  een lol 
hebben gehad toen hij ineens aanbiedingen kreeg 
voor windmolenparken op zee waarvoor hij de 
subsidiepot helemaal niet meer hoefde te openen. Hij 
had twintig miljard euro apart staan voor de 
ontwikkeling van windenergie op zee voor de periode 
tot 2023. Nu al blijkt dat men door de ontwikkelingen 
dit geld niet meer hoeft uit te geven. Dit feit hangt 
natuurlijk sterk samen met het recente besluit van 
Kamps opvolger Wiebes die zomaar ineens de 
gaskraan in Groningen dicht kan draaien. Dit kan ik  
nú doen, zal hij gedacht hebben, want in die pot zit 
de compensatie.”

“Shell is misschien wel de beste scenario-
ontwikkelaar van de wereld maar ze hebben in het 
geval van de opkomende elektrificatie niet genoeg 
gekeken naar de dynamiek van de massaproductie, 
die van de automobielindustrie. Olie moet je eerst 
zoeken, dan aanboren en vervolgens oppompen en 
distribueren.  Dat oppompen gaat eerst gemakkelijk 
maar wordt gaandeweg steeds moeilijker en daarmee 
duurder. Bij wind en zon is dat allemaal niet zo. Het 
is alleen maar een kwestie van steeds meer 
zonnepanelen maken en meer windmolen bouwen. 
De prijzen dalen razend snel.”
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doet het systeem honderdduizend experimenten voor 
jou.  Maandagmorgen ga je het analyseren en bedenk 
je de volgende honderdduizend experimenten. Zo 
werkt het tegenwoordig in de biotechnologie en het 
moderne onderzoek naar nieuwe katalysatoren, zoals 
bijvoorbeeld bij Avantium. Die kan in een paar dagen 
tijd tienduizend katalysatoren onderzoeken.”

Toegankelijkheid en geld 
“Het grote probleem bij het afvalplastic zit ‘m in de 
toegankelijkheid van het materiaal, dat hoor ik steeds.  
Olie is vloeibaar en  gas is gasvormig, in beide gevallen 
kun je gemakkelijk het molecuul beetpakken. Bij de 
rottige polymeren is dat veel lastiger en daar zit het 
probleem, zegt men dan steeds. Maar dan zeg ik op 
mijn beurt: ga nou eens te rade bij de analytische col-
lega’s. Die moeten voor jullie toch ook vaststellen hoe 
zuiver het spul is dus die moeten het materiaal toch 
ook op een of andere manier in oplossing kunnen 
brengen of afbreken? Ik beweer niet de eindantwoor-
den te hebben hoor,  ik reik handvatten aan. Maar het 
punt is dat het sowieso niet opschiet. Het is allemaal 
niet sexy.  Ik heb de kwestie voorgelegd aan professor 
Bert Weckhuysen  van de Universiteit van Utrecht. Die 
zei dat ik eigenlijk wel gelijk had. Hij stuurde mij ook 
reviews  over de stand van zaken op dit gebied en daar 
werd ik bepaald niet vrolijk van. Het gaat er gewoon 
om wie er geld mee gaat verdienen. Er moet eerst een 
rendabel business-model zijn voordat er iets gebeurt.”  

Niet nog meer erbij
“Laten we nou eerst maar eens heel snel beginnen 
met het opvangen van de afvalstroom van 160 miljoen 
ton die elk jaar in het milieu verdwijnt en dit materiaal 
te gaan hergebruiken. Naar aanleiding daarvan zal de 
public relations naar de goede kant draaien en vervol-
gens kunnen we het stuk historische ellende dat in de 
oceanen drijft, gaan opruimen, zoals bijvoorbeeld 
Boyan Slat met zijn Ocean Cleanup van plan is.” 
Resumé: de analisten kunnen de moleculen toeganke-
lijk maken want de technieken zijn er. Het kán dus, 
maar het gebeurt maar mondjesmaat. “Ik vergelijk de 
kwestie met die van de accu’s. We hebben vijftig of 
zestig jaar lang gezocht naar accu’s met goede opslag-
capaciteit maar het is nooit gelukt. Maar nu we ineens 
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heeft. Dit soort materialen kan eigen marktsegmenten 
bedienen. Hoe dan ook, vaart de chemie er wel bij .
Vandaar dat ik zeg dat de chemie een riante positie 
heeft.  Nu de bio erbij komt, heeft de chemie een 
nieuw speeltje. We kunnen werken met suikers en 
eiwitten en vetten. Dit brengt nieuwe producten. De 
consument profiteert er ook van want het palet aan 
materialen wordt groter.”   

Snap er niks van 
De biomaterialen vormen vanuit de materialenontwik-
keling gezien een fantastisch speelveld waarin partijen 
hun eigen niches kunnen zoeken. Maar je moet het op 
een veel betere manier verkopen aan de consument 
want die snapt natuurlijk helemaal niets van de ver-
schillen in fossiel, biobased, afbreekbaar, composteer-
baar et cetera, stelt Bruggink. “De industrie moet dit 
gaan oplossen en het niet op het bordje van de consu-
ment leggen. Het is als bij de tv: het interesseert nie-
mand hoe zo’n ding werkt, hij moet het gewoon doen. 
En dit geldt ook voor de biomaterialen. Ik wil als con-
sument toch niet elke keer een discussie over waar ik 
met dit of met dat plastic afval naartoe moet?”
“Je zou er voor kunnen kiezen deze zaak heel nadruk-
kelijk bij de producent neer te leggen via een soort van 
materialenpaspoort waarmee je eigenlijk zegt: beste 
producent, u blijft eigenaar van het materiaal.  Het 
moet de kant op van de statiegelddiscussie. De produ-
cent blijft eigenaar of  houdt in ieder geval een bepaal-
de vorm van verantwoordelijkheid.  En dit is niet alleen 
zo belangrijk vanwege de plastic soep. We willen 
immers ook nog alles gaan hergebruiken in de circu-
laire economie. De verantwoordelijkheid voor die ont-
wikkeling kun je niet bij de consument neerleggen. De 
producent is er verantwoordelijk voor producten te 
maken waarbij circulariteit en hergebruik vanzelfspre-
kend zijn.”

Schande voor chemie
Bruggink valt ook zijn eigen vakgebied aan. “Met de 
immense kennis die er bestaat van katalyse en proces-
technologie moeten we het probleem van het plastic 
afval in minder dan no-time, zeg een jaar of zes,  kun-
nen oplossen.  Aardolie zit uiteindelijk  veel ingewik-
kelder in elkaar dan de mix van afvalplastics.  Ik vind 
het een schande voor de chemie dat we dit niet doen, 
dat we het allemaal maar laten slingeren.  Natuurlijk,  
het heeft alles te maken met de vraag wie de eigenaar 
van het product is. Wij als chemie hebben het eigen-
dom gemakshalve maar neergelegd bij de consument, 
we zeggen dat het hún plastic zakje is en hún PET-
flesje. Maar daar komen we niet mee weg. Ik pleit voor 
een chemische oplossing van het afvalprobleem. Met 
de bestaande kennis en de vele mogelijkheden van 
robotisering en automatisering van onderzoek  moet 
het heel snel kunnen.  Je kunt tien experimenten tege-
lijk doen in potjes en flesjes maar je kunt er tiendui-
zend tegelijk doen op een microplaat met een robot en 
een warmtecamera. Je zet het aan en in een weekend 

 
Emeritus hoogleraar Alle Bruggink 

Na een carrière als bijzonder hoogleraar 
industriële chemie aan de 
Rijksuniversiteit van Nijmegen en een 
carrière in de medicijnenchemie bij 
DSM heeft Alle Bruggink (1944) zich 
gestort op de biobased economy (BBE) 
voor Nederland, in opdracht van het 
Ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat- en dan met name voor chemi-
sche producten en materialen. 
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geld met elektrische auto’s kunnen gaan verdienen, 
zijn er tweehonderdduizend ingenieurs op de wereld 
met dit onderwerp bezig. En nu komen die accu’s er 
gewoon wel. In het geval van de kunststoffen werkt er 
nu maar een handjevol chemici aan voorstellen voor 
het opruimen van de plastic soup.  Bovendien staan 
hun researchvoorstellen nergens bovenaan de lijstjes 
hoor, het is dus ook nog eens heel lastig om budget 
voor onderzoek te krijgen. We constateerden aldat de 
chemische industrie in een riante positie zit want men 
kan de grondstoffen links en rechts halen. Dus, waar-
om zou dezelfde chemie zoveel moeite gaan doen om 
die grondstoffen uit taaie afvalplastics te gaan halen. 
Misschien moeten we het afdwingen met een verplich-
tingsmodel maar dan zit je op politiek niveau. En hoe 
gaat die politiek het dan regelen, nationaal of 
Europees? Hoe dan? En wie werkt er mee en wie niet?  
Het is een heel lastig dossier, hoor.” 

Niet scheiden 
“Mijn punt is dus dat de techniek niet het probleem is 
maar hoe je er geld mee gaat verdienen, dáár zit het 
op vast. In dat kader heb ik een heel andere uitdaging: 
stel nu eens dat we van de mix van afvalplastic iets 
heel anders gaan maken in plaats van de soorten alle-
maal uit elkaar te halen.  Niet scheiden maar gewoon 
bij elkaar laten en zoeken naar mogelijkheden waarbij 
het feit dát het bij elkaar zit toegevoegde waarde heeft. 
Dus dat de mix het product is.” 

Auto-industrie
“Momenteel worden er op de wereld jaarlijks 75 mil-
joen auto’s geproduceerd en een wakkere journalist 
heeft eens uitgerekend waar je uitkomt als je de plan-
ningen van alle autofabrikanten op het gebied van 
elektrische auto’s bij elkaar optelt. De journalist kwam 
uit op een aantal van 157 miljoen elektrische auto’s in 
het jaar 2030, dat is twee keer de totale huidige jaar-
productie. Dit gaat ‘m natuurlijk nooit worden maar 
wat dit heel erg aantoont, is dat de auto-industrie 
overduidelijk geloof heeft in elektrische auto’s. Die 

auto’s gaan dus goedkoop worden, dat kan niet anders.  
E-auto’s zijn heel simpel. Bedreiging voor het huidige 
business-model?  Het woord bedreiging moet je niet 
gebruiken want e-auto’s vormen juist een gouden 
kans. Er zullen wereldwijd namelijk steeds meer men-
sen gaan autorijden want er zijn geen belemmeringen: 
ze worden goedkoop, ze schaden het milieu niet of in 
ieder geval veel minder. En ze vervuilen het luchtkli-
maat in de steden niet. De benodigde energie is bin-
nenkort ook geen probleem meer door de ontwikkelin-
gen van zon en wind.”

Upcycling
In dit kader komt Bruggink met het begrip upcycling. 
“Ik zag een Chinees onderzoek waaruit bleek dat als je 
bouwafval zoals beton en puin opnieuw gebruikt dan 
blijkt dat gerecyclede beton beter aardbevingsbesten-
dig dan vers beton. Dat betekent dus dat het afvalpro-
duct een hogere toegevoegde waarde heeft dan het 
oorspronkelijke product.  Dit fenomeen van upcycling 
is een van de thema’s waarvoor ik op mijn oude dag 
naar voorbeelden zoek. Upcycling moet ook met 
kunststoffen kunnen. Ik kan mij voorstellen dat een 
ingenieur een deel PP en anderhalf deel PE en een 
beetje Kevlar en een snufje Dyneema bij elkaar doet 
en iets maakt waar nooit iemand aan heeft gedacht. Of 
wat te denken van de afvalplastics van zojuist.  Als we 
dat probleem nou eens bij de auto-industrie neerleg-
gen. Laat die auto’s maken van het materiaal. De 
machtige autosector heeft de ontwikkelcapaciteit, de 
technische kennis en de fondsen om er handen en 
voeten aan te geven.”
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De voorraden fossiele energie worden 
momenteel geschat op 1.100 miljard 
ton, bij een verbruik van twintig 
miljard ton per jaar is er dus voorraad  
voor 550 jaar. Alle Bruggink: “De 
eindigheid van de olie is daarmee niet 
de reden van de energiediscussie die 
momenteel plaatsvindt. Maar het is 
natuurlijk wel zo dat als je al die 
fossiele voorraden daadwerkelijk zou 
verbranden, het hier veel te warm 
wordt door het broeikaseff ect. 
Hiermee is CO2 dus de oorzaak van 
de energiediscussie, niet de 
voorraad.” 

‘De machtige autosector heeft de 
ontwikkelcapaciteit, 

de technische kennis en de fondsen 
om handen en voeten aan 

afvalplastic te geven’
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