
De ene verwerkingsmethode levert 
meer milieuwinst op dan de andere. 
Recyclen is de duurzaamste manier, 

gevolgd door vergisten en verbranden.

De minst duurzame manieren om 
bioplastic te verwerken zijn 

composteren en storten.

BIOPLASTIC
BASICS

MAAR WAT MOET JE ERMEE?
Zoals in het eerste deel van deze infographic al duidelijk werd: in de Stille Oceaan drijft een 
soep van plastic deeltjes ter grootte van China. Daarin staat de Stille Oceaan niet alleen: door 
menselijke onnadenkendheid is zo'n soep in elke grote oceaan te vinden.

Omdat bioplastic even sterk is als conventioneel plastic (en dus even slecht wordt afgebroken) 
is er genoeg reden om te kijken naar de juiste verwerkingsmethode. Er zijn vijf manieren: de 
één is duurzamer dan de ander. In deel 3 van deze infographic: hoe verwerken we bioplastics?

Deel 3 Het verwerken van bioplastic

RECYCLEN

Dit is de duurzaamste 
verwerkingsmethode omdat er minder 
nieuwe plastics geproduceerd hoeven
te worden. 

Minder gebruik van grondstoffen.

Minder CO2-uitstoot 

Minder energieverbruik.

Tijdens het recyclingsproces worden 
de bioplastics gesorteerd waarna 
deze worden omgezet in een
nieuw product.

CO2-uitstoot

In Nederland kunnen bioplastics nog 
niet gerecycled worden.

vernieuwde 
bioplastics

VERWERKINGSPROCES EINDPRODUCTEN

VOORDELEN NADELEN

FEITEN

Na iedere recycleronde blijft er 
minder materiaal over. Ook de 
kwaliteit van het plastic gaat vaak
omlaag.

Het recyclingsproces van de 
bioplastics kost energie en 
veroorzaakt CO2-uitstoot.

Bioplastics kunnen alleen gerecycled 
worden in gespecialiseerde 
faciliteiten.

In België zijn de eerste recyclefaciliteiten 
voor PLA gebouwd, waar het bioplastic 
afval opnieuw omgezet kan worden tot PLA 
van hoge kwaliteit.

compost

VERGISTEN

methaangas
(CH4)

In een 
vergistingsinstallatie 
worden verschillende 
bioplastics tezamen met 
het GFT-afval vergist. Dit 
gebeurt in een 
zuurstofarme omgeving 
onder invloed van 
micro-organismen.

VERWERKINGSPROCES EINDPRODUCTEN

VOORDELEN NADELEN

FEITEN

CO2 die vrijkomt tijdens vergisten is 
klimaatneutraal omdat het eerder door 
de plant uit de lucht is vastgelegd.

Het vergistingsproces levert warmte en 
groene energie in de vorm van biogas.

Vergisten heeft een hoger 
energierendement dan verbranden.

Van het restproduct, digestaat genoemd, 
kan compost gemaakt worden die 
gebruikt wordt om nutriënten aan te 
vullen in landbouwbodems.

Niet alle bioplastics vergisten even 
makkelijk en de biogas opbrengst 
verschilt per materiaal.

Het constant houden van de 
omstandigheden in de vergister kost 
energie.

digestaat

Goede 
kwaliteit

Slechte 
kwaliteit

In Nederland is vergisting van bioplastics 
wel mogelijk maar het wordt nog niet veel 
toegepast. Bioplastics komen namelijk niet 
vaak bij het GFT-afval terecht.

Alleen composteerbare plastics kunnen 
worden vergist onder juiste 
omstandigheden.

De warmte die vrijkomt wordt omgezet 
in groene energie, in de vorm van 
elektriciteit.

Alle bioplastics kunnen worden 
verbrand.

Bioplastics verbranden over het 
algemeen schoner dan fossiele plastics.

De CO2 die de bioplastics tijdens het 
verbrandingsproces uitstoten is 
klimaatneutraal omdat het eerder door 
de plant uit de lucht is vastgelegd.

Het realiseren van de hoge 
temperatuur kost energie.

Het elektrisch rendement van 
verbranden is lager dan van vergisten.

Het bouwen van een 
verbrandingsinstallatie is erg 
kostbaar.

VERBRANDEN

Luchtvochtigheid en 
temperatuur worden 

gecontroleerd.

VERWERKINGSPROCES EINDPRODUCTEN

VOORDELEN NADELEN

FEITEN

CO2-uitstoot

warmte

water

bioplastics met afval

In een verbrandingsinstallatie 
worden bioplastics samen met 
het restafval onder hoge 
temperatuur verbrand.

Dit is op het moment de meest 
toegepaste verwerkingsmethode van 
bioplastics in Nederland.

De bouwkosten van een 
verbrandingsinstallatie liggen hoger 
dan van een vergistingsinstallatie.

i

Het eindproduct is compost die 
gebruikt wordt om nutriënten aan te 
vullen in landbouwbodems.

De CO2 die de bioplastics tijdens het 
composteringsproces uitstoten is 
klimaatneutraal omdat het eerder door 
de plant uit de lucht is vastgelegd.

Het constant houden van de 
omstandigheden in de installatie kost 
energie.

water

COMPOSTEREN

CO2-uitstoot

compost

De bioplastics worden in een 
composteerinstallatie samen met 
het GFT-afval afgebroken door 
micro-organismen. Dit moet onder 
gecontroleerde omstandigheden 
gebeuren omdat de afbraak anders
niet volledig is.

VERWERKINGSPROCES EINDPRODUCTEN

VOORDELEN NADELEN

FEITEN

Composteren wordt in Nederland 
afgeraden omdat het minder milieuwinst 
oplevert dan vergisten of verbranden.

Alleen composteerbare bioplastics 
kunnen worden gecomposteerd.

De meeste bioplastics composteren niet 
in de berm of in de achtertuin, maar 
alleen onder gecontroleerde 
omstandigheden.

Plastarch material kan je wel thuis 
composteren en dus op de composthoop 
in de achtertuin gooien.

i

STORTEN

CH4-uitstoot

een berg afval

Het bioplastic wordt samen met het 
restafval gestort op een vuilnisbelt.

VERWERKINGSPROCES EINDPRODUCTEN

VOORDELEN NADELEN

FEITEN

Het is gemakkelijk.

Het kost weinig energie.

Methaan (CH4) ontstaat in het midden 
omdat er geen zuurstof bij kan. Wat 
niet wordt opgevangen en in de 
atmosfeer terecht komt. Methaan is 
een 25 keer sterker broeikasgas dan 
CO2

Het kost ruimte.

Er wordt geen energie uit opgewekt,  
het levert niks op.

In Nederland mag (bio)plastic niet 
gestort worden omdat de andere 
verwerkingsmethoden meer milieuwinst 
opleveren.

Het storten van bioplastic werkt als een 
tijdelijke opslag van CO2 omdat dit uit de 
lucht is gehaald door de plant. Op de lange 
termijn komt deze CO2 bij afbraak toch vrij.

i

Bioplastics 
kun je op

5
manieren
verwerken
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Nadelen

1. Iedere bioplastic heeft een speciale recy-
clemethode en dus faciliteit nodig.

2. Je houdt minder materiaal over. De kwaliteit 
gaat hier omlaag of blijft hetzelfde, ligt aan de 
bioplastic.

3. Transport en productieproces stoot nog 
steeds CO2 en kost veel energie.


