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Unilever stimuleert de omslag richting een circulaire plastic-economie. Vice-
president Agri-Food External Affairs Rob Hamer ziet het enthousiasme ervoor toe-
nemen. Maar een gemakkelijk doel is het niet, want sortering en conversie zullen 
nog heel wat hoofdbrekens en investeringen vergen. “Het belangrijkste is dat we één 
gemeenschappelijke agenda omarmen en kennis delen binnen de keten om belem-
meringen weg te nemen.” Dan komt zelfs het recyclen van voedselverpakkingen tot 
voedselverpakkingen binnen bereik.

‘ Ik zie het enthousiasme voor 
circulair plastic toenemen’ 

Belangrijkste is één gemeenschappelijke agenda en het delen van de kennis
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voor deze materialen, heeft Unilever ook toegezegd 
dat tegen 2025 zijn verpakkingen uit minstens 25 gere-
cycled plastic zullen bestaan. Hamer: “In Nederland, 
waar wij het PlasticPact mede hebben ondertekend, 
zal dat aan de bovenkant zitten. We brengen nu al pro-
ducten op de markt waarvan de fles uit honderd pro-
cent gerecycled materiaal is gemaakt, maar de dop 
nog niet.” Zo gaan interne eisen gestaag omhoog. 
Om van verpakkingen nieuwe verpakkingen te maken, 
moet er nog veel verbeteren. Inzameling en sortering 
vergen bijvoorbeeld nog fikse investeringen. Zo wordt 
overal in Nederland plastic ingezameld, maar de hoe-
veelheden plastic die hieruit worden teruggewonnen 
variëren enorm. “Het roer is om, iedereen wil meehel-
pen om verandering te realiseren”, constateert Hamer. 
“Maar hoe en volgens welke spelregels, dat is nog lang 
niet altijd duidelijk. 

Chemisch recyclen
Hamer kent het begin van het antwoord: “Een kritische 
succesfactor is dat al bij inzameling het gebruiksdoel 
verderop in de keten bekend is. Dat maakt vroegtijdig 

duidelijk aan welke eisen het recyclaat moet voldoen 
en of mechanische dan wel chemische recycling 
geschikt is.” Aan die duidelijkheid ontbreekt het nog 
vaak. Even inzoomen op de technologie voor chemi-
sche recycling maakt duidelijk welke problemen dit 
oplevert. In Nederland is slechts een deel van de PET-
verpakkingen geschikt om weer verpakkingen voor 
voedingsmiddelen te maken. Unilever wil daar met de 

‘Je kunt met elkaar oplossingen 
bedenken om de cirkel sneller te 

laten draaien’

TEKST LEENDERT VAN DER ENT 

“Unilever wil groeien en tegelijk onze milieuvoetafdruk 
verkleinen”, zegt Rob Hamer. De vice-president Agri-
Food External Affairs bij Unilever verwoordt één van de 
hoofddoelen uit het Unilever Sustainable Living Plan 
dat het bedrijf ongeveer een decennium geleden lan-
ceerde. Afval en verpakkingen spelen daarbij een 
belangrijke rol. Hamer: “De afgelopen jaren is 
gewichtsreductie bereikt op veel verpakkingen. Een 
voorbeeld vormen de Dove-flessen, die vijftien procent 
lichter werden dankzij MuCell-technologie: kleine bel-
letjes in de kunststof maken de verpakking lichter en 
houden die sterk genoeg.” Maar gewichtsreductie is 
niet genoeg, weet Hamer. “We gaan naar circulair. Het 
is daarbij belangrijk dat alle betrokkenen van één en 
dezelfde toekomstagenda uitgaan, dezelfde stip op de 
horizon voor ogen hebben. Bij de gigantische investe-
ringen in scheidings-, sorteer- en regeneratiemetho-
den is duidelijkheid voor de lange termijn essentieel. 
Daarom hebben we ons als partner aangesloten bij de 
Ellen MacArthur Foundation.” 
Unilever wil zijn verantwoordelijkheid nemen, aldus 
Hamer. “We weten dat een systeemverandering nodig 
is om aan alle doelstellingen te voldoen. Niet alleen 
wij, maar ook de chemiesector, de kunststofverwer-
kers en producenten van verpakkingen zijn druk bezig 
zijn met die transitie. Iedereen heeft een rol om de 
verandering mogelijk te maken. Ook randvoorwaarden 
op het gebied van regelgeving, veiligheid en logistiek 
moeten daarop worden aangepast.”  

Eisen omhoog
Unilever’s strategie is ‘Geen, minder en betere plas-
tics’. Concreet wil Unilever  dat tegen 2025 honderd 
procent van zijn plastic verpakkingen volledig her-
bruikbaar, recyclebaar of composteerbaar is. Om ook 
bij te dragen aan de ontwikkeling van een afzetmarkt 
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Prof. dr. Rob Hamer, vice-president Agri-Food External Affairs bij 
Unilever: “Producten zijn tot nu toe nooit ontwikkeld op sorteer-
baarheid. Dat moet veranderen.” (foto: Unilever) 

samenwerking met innovatieve scale-up Ioniqa 
Technologies (zie elders in dit blad, red.) verandering 
in brengen. Ioniqa ontwikkelt onder andere ionische 
vloeistoffen voor glycolyse: PET wordt onder invloed 
van het oplosmiddel glycol omgezet in monomeren. 
Deze oplossing wordt vervolgens gezuiverd door met 
magnetische deeltjes allerlei onzuiverheden (zoals 
inkten) te verwijderen. Uit deze oplossing kan weer 
nieuw PET worden gemaakt.
Voor andere kunststoffen uit huishoudelijk afval lijkt 
op dit moment pyrolyse de beste keuze. Pyrolyse, ver-
hitting onder zuurstofloze omstandigheden, maakt het 
mogelijk meerdere kunststofsoorten tegelijk te recy-
clen. Pyrolyse is geschikt voor veel voorkomende 
kunststoffen zoals PE, PP of PS, maar ook dit proces 
vereist een sorteerslag op de gemengde kunststof-
stroom uit huishoudelijk afval. Het gas dat bij pyrolyse 
ontstaat wordt als brandstof gebruikt. Uit de olie die 

bij pyrolyse ontstaat kunnen weer grondstoffen voor 
nieuwe plastics gemaakt worden. Op die manier wordt 
het mogelijk uit gebruikte plastics nieuwe plastic ver-
pakkingen te maken, ook van de hoogste kwaliteit voor 
voedingsmiddelen. 

Parallel aanpakken
In het algemeen bepleit Hamer ‘design for recycling’ 
en minder kunststofsoorten om de sorteerbaarheid en 
recyclebaarheid alvast vooruit te helpen. “Verder moe-
ten de kwaliteit en de geschiktheid voor conversie van 
de kunststofstroom omhoog”, benadrukt hij. “Dat is 
vooral een kwestie van afstemming tussen sorteerder 
en eindklant. Wat wil je maken en welke kwaliteitsei-
sen stelt dat aan recyclaat? De sorteerder moet dat 
weten. Omgekeerd kan de sorteerder ook samenwer-
ken met de producent van de verpakking om te zorgen 
dat deze zodanig ontworpen wordt dat goede sortering 
mogelijk is. Duidelijkheid vooraf, daar draait het om.”
Het liefst wil Unilever kunststof voedselverpakkingen 
circulair kunnen inzetten voor nieuwe voedingsmidde-
lenverpakkingen. Op dit moment zijn er verschillende 
wettelijke beperkingen die dit nog niet toestaan. En 
zolang niemand bewijst dat bijvoorbeeld hergebruik 
veilig kan, komt er geen aanpassing van de regelge-
ving. Hamer: “Om de cyclus op gang te brengen, moe-
ten zaken parallel worden opgepakt: de overheid 
bereidt aanpassing van de regelgeving voor terwijl het 
onderzoek naar veilig hergebruik loopt.”
Ook andere regels werken nog belemmerend: “Sabic 
heeft in Geleen een installatie voor conversie van 

CIRCULAIRE VERPAKKINGEN

‘We brengen al producten op de 
markt waarvan de fles uit honderd 

procent gerecycled materiaal is 
gemaakt, maar de dop nog niet’
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brengen cases in. Zo wil Heineken graag een retour-
systeem voor de plastic fusten voor zijn thuistap 
Blade.” 
Het is een goede manier om kleinere bedrijven mee te 
nemen naar de circulaire plastic-economie, vindt 
Hamer: “Je ziet meteen waar je in de praktijk tegen 
oploopt. Je kunt met elkaar oplossingen bedenken om 
de totale cirkel beter en  sneller te laten draaien. Het 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu steuntfieldlab 

door oplossingen te toetsen aan regelgeving, zodat die 
zo nodig snel aangepast kan worden. Die praktische 
benadering leeft enorm: bij de lancering zaten hon-
derd bedrijven uit alle schakels in de keten in de zaal 
en de eerste bedrijven willen van start. Dit Fieldlab-
model spreekt aan, ook elders in Europa. Brussel 
erkent dat.”

Bij nul beginnen
Hamer is voor de langere termijn optimistisch over de 
mogelijkheden voor circulariteit in Nederland en 
Europa. En de Verenigde Staten? “Soms gaat het daar  
harder dan in Europa. De reden daarvoor is eenvoudig: 
toelatingsprocedures werken daar sneller dan hier.. 
Azië en Afrika zijn intussen aanzienlijk minder ver. 
Inzameling is er nog nauwelijks van de grond geko-
men. In 2018 startte Unilever daarom een samenwer-
king met Veolia om inzamel- en sorteersystemen op te 
zetten in landen als Indonesië, India en Brazilië. Ook 
wordt er samen aan innovatieve recyclingtechnologie 
gewerkt. Waar nu nog geen inzameling bestaat, is het 
zaak een economie voor gebruikt plastic te creëren. 
Waarde toevoegen aan wat mensen nu waardeloos vin-
den.”
Bij nul beginnen, biedt ook kansen. “Grote delen van 
de wereld hebben vaste telefonie overgeslagen. Des te 
makkelijker bleek het om daar mobiele toepassingen 
te introduceren. Zo is het met recycling ook: waar je 
met een leeg blad kunt beginnen, kunnen de beste 
oplossingen ontstaan.”

https://www.unilever.com/sustainable-living
https://www.ellenmacarthurfoundation.org

https://www.innovationquarter.nl/agenda/event-
fieldlab-circulaire-verpakkingen 
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recyclaat. Daarvoor kun je natuurlijk het best recy-
claat uit een straal rond de fabriek aanvoeren, bij-
voorbeeld uit Keulen, maar regelgeving staat dit nog 
in de weg”. Bij de opening van de recyclingfabriek 
Attero zei Frans Timmermans - vicevoorzitter van de 
Europese Commissie - daarover: “Europa doet er 
goed aan op dit punt zijn toegevoegde waarde te 
tonen door een gelijk speelveld te creëren.”

Eco-modulatie
Een andere belangrijke stimulans voor circulariteit is 
eco-modulatie. Dit komt volgens Hamer op gang: 
“Recentelijk is er gestart met een stimulerend beleid: 
bedrijven die volledig recyclebare verpakkingen op de 
markt brengen worden beloond met een korting op de 
medeverantwoordelijkheidsheffing.”  Het feit dat 
Unilever voor recyclebare plastics kiest, garandeert 
nog niet dat dit materiaal daadwerkelijk wordt gerecy-
cled of wordt herkend bij het sorteren. “Pas als je met 
je recyclepartner in gesprek gaat, kun je maatregelen 
nemen. Onze zwarte Axe-verpakkingen konden bij het 
sorteren niet worden gedetecteerd. Ze verdwenen 
daarom in de laagwaardige mixed stream. Doordat bij 
ons het pigment is aangepast kan de sorteerder deze 
verpakkingen nu wel herkennen en uitsorteren. Een 
andere mogelijkheid is de toevoeging van een minus-
cule barcode die de sorteermachine herkent. Zo’n 
kleine aanpassing heeft mogelijk grote impact. 
Producten zijn tot nu toe nooit ontwikkeld op sorteer-
baarheid. Dat moet veranderen.”
Het wijst erop, zegt Hamer, dat elke schakel in de 
keten moet weten waar hij aan toe is. In de huidige 
lineaire keten hebben schakels enkel de kennis van 
hun buren nodig. In de circulaire keten heb je kennis 
over elke schakel nodig. Kennis delen binnen de keten 
bevordert circulariteit.”

Gewoon starten
Je kunt er lang over praten, zegt Hamer, maar een 
systeemverandering bereik je het best door gewoon 
samen te starten. Dat is het uitgangspunt voor het 
Fieldlab op het gebied van circulaire plastic verpakkin-
gen dat dat Unilever in het kader van het Sustainable 
Food Initiative en met steun van de provincie in Zuid-
Holland helpt opzetten. Het werd afgelopen mei gelan-
ceerd. “Het doel is de voedingsmiddelenproducenten 
en de verpakkingsindustrie op een praktische manier 
richting circulaire kunststofverpakkingen te krijgen”, 
licht Hamer toe. “Koplopers presenteren cases en 
ketenpartners werken ze verder uit. Zo heeft Unilever 
Food Solutions de case voor het opzetten van een 
retour systeem voor haar  grootverpakkingen 
(emmers) van sauzen ingebracht. Uiteindelijk willen 
we daar na inzameling, sortering en conversie weer 
nieuwe emmers van maken. Ook andere bedrijven 

‘Grote delen van de wereld hebben 
de vaste telefonie overgeslagen. Des 

te gemakkelijker bleek het om de 
mobiele toepassingen te 

introduceren’
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