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 Volgende week Deel 3 Het verwerken van bioplastic

Afbreekbare plastics

Kunnen niet worden afgebroken 
door micro-organismen.

Niet biologisch afbreekbare plastics 

afbreekbare polyesters

HOE WORDT 
BIOPLASTIC GEMAAKT?
Hoe kom je van een aardappel naar een Coca-Colaflesje? Het sleutelwoord: polymeren. Alle
plastics bestaan uit deze lange moleculen die bestaan uit repeterende onderdelen. 

Bij conventionele plastics komen de polymeren uit fossiele grondstoffen. Bij bioplastics worden 
ze daarentegen gemaakt van suikers (ook wel koolhydraten genoemd) uit bijvoorbeeld planten 
en algen.

In deel 2 van deze infographic: hoe wordt bioplastic gemaakt?

Katoen Hout

Suikerriet

MaïsTapioca

Suikerbiet

De meeste gewassen die koolhydraten 
bevatten zijn geschikt als grondstof voor 
bioplastic. De meest gebruikte koolhydraten 
zijn zetmeel en cellulose.

Zetmeel wordt voornamelijk uit maïs en
aardappelen gewonnen. Cellulose komt 
voornamelijk uit hout en katoen.

Welke grondstoffen gebruik je?

Bioplastic wordt momenteel op kleine schaal 
geproduceerd en concurreert niet met de 
voedselindustrie. 

Als de productie wordt opgeschaald, is het een 
oplossing om uitsluitend bioplastics te maken van 
niet-eetbare grondstoffen.

Concurrentie met de voedselindustrie

De meest gangbare bioplastics hebben zonder 
uitzondering een lager fossiel energieverbruik 
en een lagere uitstoot van broeikasgassen dan 
hun fossiele tegenhangers. 

De exacte besparing verschilt in grote mate 
met de grondstof en welke fossiele plastic 
wordt vervangen. 

Minder energie en CO2

Land- en tuinbouwElektronicaAuto-industrie

Verpakkingen Horeca & Catering Gebruiksartikelen

Bioplastics op basis van 
cellulose worden niet als 
duurzaam beschouwd. Bij de 
productie zijn veel schadelijke 
chemicaliën nodig en komt 
relatief veel CO2 vrij. 

Chemicaliën en CO2-uitstoot

Katoen en hout worden 
fijngemalen tot een pap en 
in een grote installatie 
gekookt. 

Na toevoeging van enkele 
chemicaliën ontstaat er 
een brij die voornamelijk 
uit cellulose bestaat.

BIOPLASTIC
BASICS

Deel 2 De productie van bioplastic

Overige

PHA

Geregenereerde

Zetmeelplastics

Biologisch 
PLA

Overige

Bio-PA

Bio-PE

Bio-PET 30 celluloses

58.1%41.9%

Kunnen worden afgebroken 
door micro-organismen.

Biologisch afbreekbare plastics 

Voor welke producten worden bioplastics op het moment gebruikt?

Marktverdeling naar soort bioplastic (2011)

Niet biologisch 
afbreekbare 

plastics zijn ook 
van groot belang. 

 Een product als 
Coca-Cola kan niet 
in een biologisch 

afbreekbare 
verpakking 

worden bewaard.

Kun je niet zomaar in de berm 
gooien. Ze breken meestal alleen 
af in gespecialiseerde installaties.

minder fossiele energie minder CO2

Aardappelen

Niet afbreekbare plastics

witruimte 
minder

Hoe wordt zetmeel gewonnen? Hoe wordt cellulose gewonnen?
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De gewassen worden 
vermaald en geweekt.

Vervolgens worden ze 
gecentrifugeerd en gedroogd.

Zetmeel is 
het eindproduct.
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WINNEN VAN 
ZETMEEL EN CELLULOSE

Zetmeel en 
cellulose worden 

verwerkt tot 
polymeren via 
processen als 
hydrolyse en 
fermentatie.

De verwerkingsmethode 

verschilt per gewas, maar 

zal in grote lijnen zo 

verlopen.


