
Het zijn relatief kleine projecten
van vaak beperkte diepgang. Er is
geen duidelijk en breed gedragen
visie, volgens het plan. DeRuijter:
‘Hetzijnstukjesvaneenlegpuzzel,
maar niet vandezelfde.Het is nog
een pioniersmarkt, geen volwas-
senmarkt.’

Kunststofafvalmag al enige ja-
renwettelijknietmeerwordenge-
stort. Dus wordt het gerecycled of
als energiebron opgestookt in af-
valverbrandingsinstallaties. ‘Te
veel geschikt materiaal voor re-
cycling wordt verbrand’, zegt Jur
Zandbergen,directeuroperations
bij Veolia Polymers.

Het uitgangspunt van hetmas-
terplanisdatereeneindemoetko-
menaandescheidingtussenener-
zijds de productieketen die loopt
van grondstoffen tot afval en an-
derzijds de recyclingbranche. Die
scheidinghoortbijde lineaireeco-
nomie, aldusDeRuijter. ‘Wemoe-
ten naar een circulaire economie.
Dekostenvanrecyclingzijnnuniet
bij de productieprijs inbegrepen.
Het “waste” management wordt
betaald door de gemeente, dus de
maatschappij.’

Hetmasterplan is een stappen-
plan voor overheid, grondstof-
producenten, fabrikanten van
consumentenproductenendecon-
sumentzelf.Zoveelmogelijkkunst-
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Het recyclingsysteem van kunst-
stoffen inNederland functioneert
onvoldoende. Dat stelt de Federa-
tieNederlandseRubber-enKunst-
stofindustrie (NRK) inhetMaster-
planKunststofKringloop,datdeze
week gepubliceerd wordt. De ge-
recyclede kunststof — recyclaat
—komt terecht in slechts een be-
perktaantalproducten.Vooralom-
dat de kwaliteit van de gerecycle-
de grondstoffen te gering is of de
hoeveelheden te klein. Daardoor
wordengrondstoffennuvooralher-
gebruikt in laagwaardige toepas-
singenalspallets,drainagebuizen,
tuinmeubelen,krattenenhaspels.
Dat is doodzonde. Het recyclaat
kanenmoet ookworden verwerkt
inhoogwaardigerproducten,zoals
inverpakkingen,goedvoor40%van
alle geproduceerde kunststoffen,
zomeldt hetmasterplan.
Het plan ismede ondertekend

door onder meer onderzoekers
vanWageningenUniversity&Rese-
arch,PhilipsenafvalwerkerVeolia.
Het iseenaanvullingophetvorige
maandgepresenteerde‘Rijksbreed
programma circulaire economie
2050’.WoensdagspreektdeTwee-
de Kamer daarover tijdens een Al-
gemeenOverleg.
‘Het is heel lastig om recycling

voor elkaar te krijgen. Er moet
iets fundamenteels veranderen’,
zegt Erik de Ruijter, directeur be-
leid en advies bij de NRK. ‘Anders
komt er in Nederland en Europa
geen grootschalige recycling van
degrond.’

DeNRK, een federatie van der-
tien verenigingen, vertegenwoor-
digt circa 450 bedrijven, 35.000
werknemers en een omzet van
€9 mrd. De sector telt vooral
mkb-bedrijven, terwijl hun leve-
ranciersenafnemersgigantenzijn:
chemie-, voedings-, verpakkings-,
auto- en elektronicafabrikanten.
‘Demargeszijndaardoorbeperkt’,
aldusDeRuijter.Daaromzettende
bedrijvenstevig inop innovatieen
duurzaamheid, ook omdat hun
klantendat eisen.

Maar de acties in de hele keten
van grondstofproducenten tot
recyclingbedrijven om het recy-
clen technologisch en organisa-
torisch te verbeteren, zijn gefrag-
menteerd, aldus hetmasterplan.

Kunststofindustrie roeptop tot
andere aanpakbij recycling
Nog steeds wordt te veel voor hergebruik geschikt materiaal verbrand

Opslag van plastic
verpakkingen die later
verwerkt worden tot
nieuwe producten.
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stofafvalmoetwordenomgezet in
recyclaat, grondstof voor nieuwe
producten. Bedrijven in de hele
ketendienenmee tedoen.

Homogene afvalstromen en re-
cyclaatmet eenduidige specifica-
ties zijn een ‘must’. Die stromen
moetenwordengestandaardiseerd
naarmarktvraag. ‘Ga voor kwali-
teit’, zegt Christiaan Bolck, pro-
grammamanagertoegepastonder-
zoek op het gebied van duurzame
materialen aanWageningenUni-
versity & Rearch. ‘Zorg ervoor dat
een product zijn waarde behoudt.
Er isveelenergieverbruiktomplas-
tic temaken.Benutdiewaarde.Dat
doe je niet door het op te stoken,
nochdoorhet temengen.’

Veel fabrikantenzijnnogteveel
gericht op niet-gerecyclede (‘vir-
gin’) grondstoffen. ‘Er moet nog
veel gebeuren’, zegt Eelco Smit,
directeur duurzaamheid bij Phi-
lips. ‘Aan de kwaliteit en de be-
schikbaarheid.’ Philips verwerkt
al zes jaar recyclaat in zijnproduc-
ten. ‘Wij gebruiken dit jaar naar
verwachting 1 miljoen kilo gere-
cycled plastic. Ons nieuwste pro-
duct is een stofzuiger, waarvan de
onderkant deels wordt gemaakt
vangerecycledekunststofuitoude
Philips-stofzuigers.’

Smitbeklemtoontdenoodzaak
van standaardisatie van de recy-

claatstromen. ‘Dat is eenconcreet
probleem.Wedoenzakenmetregi-
onalerecyclingbedrijven,terwijlwij
eenwereldspelerzijn.Telkensgaan
weweermet bedrijven rond de ta-
fel enmakenwe opnieuw afspra-
ken.’Diegesprekkengaanoverhit-
tebestendigheidofstijfheidvanhet
materiaal, of dat het gemakkelijk
inmatrijzenkanwordengegoten.
‘De in de naaste toekomst in

Nederland opgebouwde ervaring
vormt een eerste stap voor Philips
en ook voor andere bedrijven, om
deze technologiewereldwijduit te
rollen.Standaardisatiemaaktrecy-
clingvoorallepartijengemakkelij-
ker.Zobereikenweechteengeslo-
tenkringloop.’

En ook de overheidmoetmeer
gaansturen,bijvoorbeelddooraan-
passing van de Europese stoffen-
verordeningReachendeAfvalricht-
lijn. Die bevatten nu eisen die de
toepassing van gerecyclede plas-
tics tegenhouden.Ofviaeensubsi-
dieregelingvoor ‘redesignfornext
use’, viabijvoorbeeldeenverlaagd
btw-tarief.

‘Als jeditmasterplannietonder-
deelmaaktvanhetRijksbreedpro-
gramma, gaat dat niet slagen’, al-
dusDeRuijter. ‘Indatprogramma
vindjedebeleidsvoornemens.Aan
dehandvanditmasterplankun je
doorpakken.’

Kunststofafval mag al
enkele jaren nietmeer
worden gestort. Dus
wordt het gerecycled
of verbrand
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