KUNSTSTOFFEN IN DE CIRCULAIRE ECONOMIE
Kunststof producten zijn van grote waarde voor de samenleving. Kunststoffen hebben veel positieve ontwikkelingen in gang gezet en faciliteren
veiligheid, gezondheid, comfort, voedselvoorziening en welzijn. De meeste kunststoffen zijn gemaakt van fossiele grondstoffen, zoals aardolie. Kunststof
producten of verpakkingen worden aan het einde van hun leven vaak nog verbrand (met energie herwinning). Dit is een lineair economisch model. In een
circulaire economie behouden kunststoffen en kunststof producten langer hun waarde door de producten te hergebruiken, te repareren en uiteindelijk
te recyclen. Uitgangspunt is dat de producten en materialen hiervoor specifiek ontworpen worden.
Onderstaande illustratie toont de huidige situatie van kunststoffen in de circulaire economie binnen Nederland.

ENERGIE
3 tot 4% van alle gewonnen olie ter wereld wordt als energie
gebruikt om kunststoffen te produceren1.
Hier kunnen ook duurzame bronnen voor gebruikt worden.

BIOBASED

Op dit moment zijn nog minder dan
1% van de kunststoffen zijn gemaakt
van hernieuwbare grondstoffen5.
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Veruit de meeste kunststof producten of onderdelen
worden uit fossiele grondstoffen geproduceerd.
4 á 5% van alle olie-/gasproductie ter wereld wordt als
grondstof voor synthetisch rubber en kunststof
gebruikt1.
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Zowel mechanische
als chemische recycling
biedt mogelijkheden om
kunststoffen te gebruiken
als grondstof voor
nieuwe kunststoffen.

34%

66%

van de ingezamelde
kunststoffen in Nederland
wordt gerecycled of
geëxporteerd om
gerecycled te
worden2.
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van de ingezamelde kunststoffen
wordt nog niet hergebruikt als
grondstof voor nieuwe kunststof.
Het grootste deel wordt gebruikt
voor energie herwinning. Een klein
deel wordt nog gestort2.
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Chemische recycling
Mechanische recycling
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Op dit moment wordt een klein
deel van de kunststoffen
afgebroken door middel van
compostering of vergisting.
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55.4%3

VERPAKKINGEN
In NL is in totaal 463kton
kunststof verpakkingen
op de markt gebracht.
Dit is ruim 27 kilo per
inwoner (2013)4.
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Als gevolg van misbruik, gebrekkige
logistiek en verkeerd gedrag ontstaat
er nog steeds veel zwerfafval. Een deel
hiervan komt in grond terecht, maar
ook veel in de oceanen, waar het zich
ophoopt in de gyres.

4.0%

AUTOMOTIVE

Van het kunststof verpakkingsafval dat is
ingezameld en aangeboden voor hergebruik is
bijna 50% huishoudelijk verpakkingsafval. Dit
wordt voornamelijk ingezameld met het Plastic
Heroes inzamelsysteem (2013)4.

INZAMELSYSTEMEN

Veel sectoren hebben hun eigen
inzamelsysteem. Zo is er Wecycle voor
elektronische apparaten en lampen,
ARN voor de autobranche, VKG voor
kozijnen en zijn er in diverse branches
particuliere inzamelsystemen.

Logo’s en illustraties:
www.okcompost.be/nl/ken-al
le-ok-milieu-logos/ok-bi
obased/
VINÇOTTE
Biobased
label
Plastic
Heroes
http://www.plasticheroes.nl/
http:/ www.arn.nl/
ARN
http://www.wecycle.nl/
Wecycle
ht p:/ w w.bureauleidng.nl/BIS/
BIS
hVKG
t p:/ www.vkgkozijn.nl/
http://www.european-bioplastics.org
The Seedling is a registered trademark of European Bioplastics e.V. in the EU
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