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1.000.000 ton/jaar

De jaarlijkse wereldproductie 
van bioplastics is 

0,36% 2011

DE VOORDELEN VAN BIOPLASTICS

HERNIEUWBAAR

CONVENTIONELE PLASTICS 

De jaarlijkse wereldproductie 
van conventionele plastics is
280.000.000 ton/jaar
100% 2011

daar kun je 495 van de grootste supertankers mee vullen    
                          de Seawise Giant, een ULCC supertanker
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Conventionele plastics worden gemaakt uit .

BIOPLASTIC
BASICS

141.250
één zo'n supertanker kan het gewicht dragen van

OLIFANTEN
AZIATISCHE

5 %

5 % voor het gebruik als grondstof

voor energie bij het productieproces

10%Wereldwijd wordt van de fossiele brandstoffen gebruikt voor het 
produceren van plastics

HET BELANG VAN PLASTIC

NADELEN VAN CONVENTIONELE PLASTICS

KLIMAATNEUTRAAL GROENE ENERGIE

Plastic is onmisbaar in het dagelijks leven. Je vindt het in auto's, computers, telefoons, iPhones, 
iPods, iPads, speelgoed, CD's, DVD's, huishoudmiddelen, stoelen, tafels, etc. Het is goedkoop en 
weegt weinig. Plastic is ook nuttig, het helpt bijvoorbeeld voedsel vers te houden.

Bij het productieproces van 
conventionele plastics worden 
grote hoeveelheden CO2 
uitgestoten.

onduidelijk wanneer ze precies uitgeput 
zullen zijn. 

Conventionele plastics worden vaak 
slecht verwerkt en komen in het 
milieu terecht. (Dit kan overigens 
ook gelden voor bioplastics.)

CO2 die vrijkomt bij de verwerking 
van bioplastic (zoals verbranding of 
compostering) was al uit de lucht 
gehaald door de planten of algen 
waar de bioplastic van gemaakt is.

Bioplastic wordt van planten of algen 
gemaakt. Dit zijn hernieuwbare bronnen

Bij bepaalde verwerkingsmethodes 
kan groene energie worden 
gegenereerd.

BIOPLASTICS 
Bioplastics worden gemaakt uit  zoals planten en algen.
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Technisch gezien kan 85-90% van de huidige 
fossiele plastics worden vervangen door hun biobased tegenhangers.

De markt voor bioplastics 
verwacht zelf een groei van 

meer dan 20% per jaar.

Het streven is een 
productiecapaciteit te hebben 

van 1.710.000 ton in 2015.

Globale productiecapaciteit van bioplastics

bioplastics in opmars. In één infographic opgedeeld in drie delen onderzoekt 
DuurzaamBedrijfsleven.nl de eigenschappen van bioplastic. 

NEDERLAND

CHINA

In de Stille Oceaan bevindt zich een soep van kleine 
plasticdeeltjes die in de zee zijn opgelost. 

Die soep is gemiddeld net zo groot als China.

Een misverstand is dat de soep er uit zou zien als een 
eiland van drijvend plastic.

Deel 1 De feiten over conventioneel plastic en bioplastic

BIOPLASTICS

PLASTIC SOEP

FOSSIELE PLASTICS
= 1 miljoen ton/jaar

HUIDIG

Vrijwel al het geproduceerde plastic is 
gemaakt van fossiele grondstoffen

TOEKOMST

90% van de conventionele plastics kunnen 
worden vervangen door bioplastics
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CO2-UITSTOOT EEN EINDIGE BRON

 Volgende week Deel 2 De productie van bioplastic


