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Thoden van Velzen: vergrijzing, vergeling en haze (foto:Lorient)   

DOOR LEENDERT VAN DER ENT 

Het doel van het WUR-onderzoek staat als volgt 
beschreven: “Inzicht verschaffen in de relaties tus-

sen het percentage inzet van gerecycled PET (rPET) in 
PET-flessen en kritische eigenschappen van PET-
flessen (vergrijzing, verkleuring, haze, migratie en 
flesbreuk). En wat is het effect van herhaald herge-
bruik op deze eigenschappen?”

Voorspellen met model 
Optische eigenschappen zoals vergrijzing, vergeling en 
‘haze’ (vertroebeling) treden op als gevolg van deel-
tjesverontreiniging in rPET. Hoe ver kan je gaan met 
dit recyclaat? Een andere vraag is of de mechanische 
eigenschappen zullen veranderen als gevolg van ver-

Hergebruik van oude PET-flessen om er nieuwe van te maken is het 
bekendste voorbeeld van het circulair maken van het plasticver-
pakkingsproces. Het gebeurt al, maar tot welk niveau gaat dat 
eigenlijk goed? Wageningen Universiteit & Research (WUR) zocht 
het uit en het blijkt dat de sleutel bij de marketing ligt.    

Marketing heeft de sleutel  in 
handen voor rPET in flessen 
In de huidige praktijk kan het aanbod van rPET de marktvraag niet bijbenen

anderingen in de intrinsieke viscositeit (IV) door het 
bijmengen van rPET. Verhoogt meer rPET in flessen de 
kans op breuk?   
De onderzoekers betrokken rPET in drie kwaliteiten in 
hun onderzoek. Er werden metingen verricht aan 
zowel de granulaateigenschappen als aan de eigen-
schappen van flessen. 
Ze bliezen zelf drie series van honderd flessen met elk 
respectievelijk 0, 25, 50, 75 en 100 procent recycled 
PET. Deze praktijkmetingen, samen met metingen van 
flessen, maalgoed en granulaat vormden de basis voor 
een modelsimulatie waarin herhaald hergebruik kan 
worden nagebootst. Dit model voorspelt de effecten 
van het gebruik van gerecycled PET in verschillende 
kwaliteiten op de uiteindelijke kwaliteit van PET-
flessen in een recyclingsysteem. 

Flesbreuk 
De test op mechanische eigenschappen vond plaats 
door de flessen af te vullen met 5,4 bar druk en ze ver-
volgens met de bodem in een bad met natronloog te 
plaatsen. Alle flessen bezwijken onder die omstandig-
heden, de vraag is alleen hoe snel dit gebeurt. De kans 
op spontane breuk van flessen neemt toe wanneer de 
intrinsieke viscositeit (IV) van het materiaal te laag 
wordt. Controle op IV kan dat risico dus beperkt hou-
den. 
De hoeveelheid gerecycled materiaal die wordt toege-
past, hoeft niet van invloed te zijn op het breukrisico, 
zo blijkt. Maar wanneer een mindere kwaliteit rPET 
(met lage IV-waarden) wordt gebruikt, neemt het risico 
op flesbreuk toe. Bij toepassing van een duurdere en 
hogere kwaliteit rPET, is de kans op flesbreuk zelfs 
lager dan wanneer honderd procent virgin-PET wordt 
gebruikt. “Ook bij herhaald hergebruik is er geen rela-
tie tussen het rPET-gehalte en flesbreuk”, stelt WUR-
onderzoeker Ulphard Thoden van Velzen vast.    

Mono-inzameling 
Het blijkt dat de manier van inzameling grote invloed 
uitoefent op de hoeveelheid deeltjes die zich in het 
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‘Gerecycled PET in nieuwe flessen’

Het onderzoek ‘Gerecycled PET in nieuwe flessen. Het effect 
op migratie, kleur en flessterkte’ werd uitgevoerd door Ulphard 
Thoden van Velzen, Marieke Brouwer en Fresia Alvarado 
Chacon van Wageningen Universiteit & Research (WUR). Dit 
artikel is gebaseerd op de presentatie die zij gaven en vragen en 
antwoorden uit de zaal tijdens het symposium over het 
wetenschappelijk onderzoeksprogramma Sustainable 
Packaging (2015-2019) van het Kennisinstituut Duurzaam 
Verpakken (KIDV) en het Topinstituut Food & Nutrition (TiFN) 
op 17 januari in Utrecht.  

recyclaat ophoopt. Deze deeltjes zorgen voor vergrij-
zing en haze in het materiaal. Waarschijnlijk is dat te 
verklaren door de aanwezigheid van doppen, labels en 
lijmresten. 
Wanneer alleen PET-flessen worden ingezameld, zoals 
dat in Nederland met het statiegeldsysteem of in 
Zwitserland met het vrijwillige inzamelsysteem 
gebeurt, zou het aantal deeltjes per cyclus met 12,5 
duizend toenemen als er geen virgin-materiaal zou 
worden bijgemengd. Die menging maakt de totale toe-
name voor de volgende rPET-fles uiteraard navenant 
minder. 

Vijftig duizend deeltjes
Bij een beperkte co-inzameling met andere plastics 
zoals in het Belgische systeem gebruikelijk is, komen er 
per cyclus 22 duizend deeltjes bij. Het Nederlandse sys-
teem van co-inzameling, waarbij plastic, blik en dran-
kenkartons bij elkaar worden ingezameld, leidt tot maar 
liefst vijftig duizend extra deeltjes per cyclus. 
Een apart deelonderzoek toont duidelijke de relatie 
aan tussen de verontreiniging met deeltjes in granu-
laat en de troebelheid van de flessen die van dat gra-
nulaat worden gemaakt. “Ook de vergrijzing neemt toe 
naarmate het percentage recyclaat hoger ligt”, conclu-
deert Thoden van Velzen. “Voor de vergeling geldt dit 
niet per se; vergeling is te voorkomen door te compen-
seren met bijmenging van blauw. Maar de fles wordt 
hoe dan ook donkerder.” 

Probleem creëren 
Mono-inzameling is dus het favoriete systeem om het 
aantal deeltjes zo laag mogelijk te houden. Deze 
gevolgtrekking weegt des te zwaarder wanneer keer 
op keer herhaald hergebruik aan de orde komt. Een 
belangrijke conclusie uit het onderzoek is, dat alleen 
wanneer honderd procent rPET wordt ingezet, het 

aantal deeltjes in gerecyclede flessen lineair blijft stij-
gen naarmate het aantal cycli toeneemt. Hier is vol-
gens Thoden van Velzen een harde conclusie gerecht-
vaardigd: “Naar honderd procent rPET gaan, is in het 
huidige systeem je eigen probleem creëren voor wat 
betreft verkleuring.”  Maar wanneer 25, 50 of zelfs 75 
procent rPET wordt aangevuld met een restpercentage 
virgin-materiaal, stabiliseert het aantal deeltjes bij 
meermalig hergebruik. Hoe lager het percentage 
rPET, des te lager het aantal cycli waarbij deze stabili-

satie ontstaat. Bij 25 procent blijft het aantal deeltjes 
beperkt; na twee cycli stijgt het al niet meer. Bij vijftig 
procent bijmenging van rPET blijft het aantal deeltjes 
na vijf cycli constant op zo’n vijftien duizend deeltjes – 
wat die waarde dan ook inhoudt – en bij 75 procent 
stabiliseert het aantal deeltjes na tien cycli op onder 
de veertig duizend,  uitgaande van een mono-inzamel-
systeem. 

Mono-inzameling
De onderzoekers geven via een voorbeeldberekening 
met de cijfers 3 voor minder streng en 2 voor striktere 
eisen, twee limieten voor een bepaald niveau van troe-
belheid. Bij de Nederlandse manier van co-inzameling 
kunnen er maar enkele tientallen procenten worden 
bijgemengd voordat de strengste limiet van 2 wordt 
bereikt. Maar bij mono-inzameling wordt het een 
ander verhaal, aldus Thoden van Velzen:  “Bij de 
strengste limiet kun je dan altijd nog vijftig tot zestig 
procent rPET bijmengen als men kijkt naar de troebel-
heid van het materiaal.” Minder strenge eisen aan de 
troebelheid van de fles maakt misschien wel 75 pro-
cent bijmenging acceptabel.

Marketing en consument
Eén van de cruciale vragen ligt daarmee bij de mar-
ketingafdelingen van bedrijven: tot welk percentage 
rPET is de vertroebeling die dit oplevert acceptabel? 
En als het om marketing gaat, heeft de consument het 
laatste woord. Accepteert de consument een PET-fles 
met een beetje kleur? Dit onderwerp lijkt niet meer 
onbespreekbaar; de mening is volgens recyclers aan 
het verschuiven. Een beetje verkleuring is acceptabel, 
zo vinden ook de marketeers. Ze geven bij de recyclers 
aan dat dit mede afhangt van welke (fris)drank de fles 
zal bevatten. Voor sinas kunnen ze bijvoorbeeld andere 
normen hanteren dan voor cola.
Voorlopig is het vooral een theoretische kwestie. De 
praktijk is dat het aanbod van rPET de marktvraag niet 
kan bijbenen. Dit onderzoek van WUR maakt in ieder 
geval duidelijk dat de grens voor het bij te mengen 
percentage rPET nog lang niet is bereikt. Kom maar op 
met dat recyclaat, als het ware. Maar dan wel van een 
beetje goede kwaliteit graag. 

‘Naar honderd procent rPET 
gaan, is in het huidige  

systeem je eigen probleem 
creëren voor wat betreft  

verkleuring’
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