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KUNSTSTOF IN VOGELVLUCHT

PLASTIC FANTASTIC
Kunststof bestaat relatief kort. Een 

van de eerste kunststoffen werd in 

1850 in Amerika uitgevonden. Na 
1945 ging de ontwikkeling hard. 
Niet alleen bestaande producten 
konden met dit nieuwe materiaal 
gemaakt worden, maar ook totaal 
nieuwe producten. De productie is 
wereldwijd tussen 1960 en 2014 ver-
twintigvoudigd. Plastic is functio-
neel, veelzijdig en esthetisch. Plastic 

verpakkingen, goed voor bijna 40 procent van de marktvraag naar kunststof, 
zijn licht, beschermen de inhoud en besparen CO2 in de keten. Er is geen sec-
tor die niet met plastic werkt. Aardolie en aardgas zijn nog steeds de belang-
rijkste grondstoffen voor de huidige kunststoffen. De snelst groeiende product-
groep binnen de Europese kunststoffenindustrie vormt bioplastics. De groeicij-
fers bedragen 10 procent of meer per jaar. Door biobased kunststoffen daalt de 

behoefte aan fossiele grondstoffen. �

SAMENWERKING EN INNOVATIE

KUNSTSTOF HEEFT 
DE TOEKOMST

Kunststof is een veelzijdig alternatief 
voor andere materialen en wordt 
steeds vaker toegepast. Door inno-
vatie in kunststoffen (bioplastics) en 
combinaties van kunststoffen met 
andere materialen (composieten) 
ontstaan nieuwe toepassingsmoge-
lijkheden. Kunststof heeft de toe-
komst. Maar bedrijven moeten wel 
werk maken van hun toekomst. Dit 
houdt in dat ze continu moeten inno-
veren in producten en processen. Bij 
voorkeur samen met afnemers en an-
dere partijen in de keten. Het is cru-
ciaal dat Nederlandse bedrijven de 
kennisintensiteit van hun producten 
verhogen, want de internationale 

concurrentie is sterk. Ook inspelen op klantwensen en nieuwe ontwikkelingen 
in techniek en markt zijn van groot belang. Alleen op deze manier kunnen de 
relatief kleinschalige Nederlandse bedrijven in het internationale krachtenveld 
overeind blijven en de marges verbeteren. �

TIJD VOOR EEN POSITIEF IMAGO

RETHINK
Kunststof producten hebben een slecht milieu-imago. Het 

heeft een niet te negeren afvalprobleem. De Ellen 
MacArthur Foundation stelt dat er in 2050 meer plastic 
dan vis in de zee zit. Dit beeld blijft helaas beter hangen, 
dan de goede eigenschappen van kunststof. De branche 
kan zich niet langer verschuilen achter de eigen kleine 
rol in de keten. Tijd voor de kunststofsector om het roer 

om te gooien. De kunststofproducerende en kunststofver-
werkende industrie in Nederland is daarom gestart met 

Rethink. De branche wil door middel van Rethink kunnen bijdra-
gen aan het realiseren van CO2-reductie en een circulaire economie. De 
kunststofsector maakt bijzondere en waardevolle producten en wil dat op 
een zo duurzame en efficiënte manier doen. Want de overvloed aan moge-
lijkheden en toepassingen maken kunststof onmisbaar voor het aanpakken 

van toekomstige uitdagingen op onze planeet. �

VAN WEGWERP- NAAR KWALITEITSPRODUCT

UPCYCLING VAN PLASTIC AFVAL
Papier en glas worden voor bijna 100 procent gerecy-

cled. Bij plastic ligt het percentage op slechts een 
derde daarvan. Zonde, want van plastic afval 

kunnen diverse nieuwe producten gemaakt 
worden. De Europese Unie heeft gesteld dat 
in 2025 ruim 55 procent van al ons huishoude-
lijk plastic afval gerecycled moet worden. Om 
dat te halen moet er nog wel wat gebeuren. 

Hoewel de wil om de circulaire economie te sti-
muleren er is, maakt de wet- en regelgeving het 

in Nederland ongelofelijk complex iets te doen. 
Toch zijn er al diverse initiatieven gelanceerd. Van 

kunstwerken tot gevelplaatjes en van plastic ‘betonplaten’ tot badkamer-
tegels. De mogelijkheden lijken eindeloos. � 

FACTS & FIGURES

OMZETGROEI
In Nederland zijn meer dan 
1300 bedrijven actief in de 
kunststofverwerkende industrie. 
De meeste bedrijven vind je in 
de kunststofverpakkingsindu-
strie, de kunststofplaat- en pro-
fielindustrie en de kunststof-
bouwproductenindustrie. Twee 
derde van deze bedrijven heb-
ben vijf of minder medewerkers 
in dienst. Ruim 10 procent heeft 
50 of meer werknemers op de 
loonlijst staan. Deze grote be-
drijven zijn veelal actief in de 
kunststofplaat- en profielindu-
strie en in de kunststofverpak-
kingsindustrie. Uit cijfers van 
het CBS blijkt dat de omzet in 
de rubber- en kunststofindustrie 
in het derde kwartaal van 2017 
de grootste omzettoename kende 
in zes jaar. De omzet nam toe met 
8,8 procent. De branche boekte 
in het binnenland een omzetstij-
ging van 9,2 procent en in het 
buitenland van 8,6 procent. �

DRIE SOORTEN 

KUNSTSTOF
THERMOPLAST
Een thermoplast is een materiaal van 
kunststof dat bij sterke verhitting zacht 
wordt. 
• Acrylonitril-butadieen-styreen (ABS)
• Polyvinylchloride (PVC)
• Polypropeen (PP)
• Polyetheen (PE)
• Acryl
• Celluloid
• Polysulfon
• Polystyreen
• Celluloseacetaat
• Teflon (PTFE)
• Polymethylmethacrylaat (PMMA)
• Polymelkzuur (PLA)

THERMOHARDERS
Thermoharders of thermohardende poly-
meren, ook wel duroplasten genoemd, 
blijven hard als ze worden verhit.
• Alkydharsen
• Fenolformaldehyde (PF)
• Diallylftalaat (DAP)
• Melamineformaldehyde (MF)
• Polyesterharsen
• Ureumformaldehyde (UF)

ELASTOMEREN 
Elastomeren zijn polymeren met 
rubberachtige eigenschappen.
• EPDM-rubber
• Epichloorhydrinerubber (ECO)
• Elastan
• Isopreenrubber (IR)
• Neopreen (polychloropreen)
• Isopreen-butylrubber (IIR)
• Polyurethaan (PUR)
• Natuurrubber (NR)
• Styreen-butadieenrubber (SBR)
• Hypalon (CSM, chloor-sulfon-poly-
  ethyleen)
• Siloxanen �

NEXT
SPECIAL

In de volgende editie ver-

schijnt een Chemie Special 

met daarin een verslag van 

het BOB Debat ‘Chemie 

maakt het leven aangenamer’. 

Profileren in deze special? 

Neem contact op met 

annemiek@regio-business.nl.

NIEUWE TOEPASSINGEN VAN KUNSTSTOF

PLASTIC ALS CONSTRUCTIEMATERIAAL
Kunnen kunststoffen ook als constructiemateriaal ingezet worden? Kunststoffen of VVK’s zijn zeer interessant waar 
corrosiebestendigheid of gewicht belangrijk zijn. Gewichtsbesparing is vaak snel te realiseren. Dit resulteert ver-
volgens vaak in energiebesparing, snelheidsverhoging of lichtere constructies. Het is niet moeilijk om met VVK’s 
de sterkte van een stalen onderdeel te matchen. Stijfheid is echter moeilijker en vergt of dure vezels, of een sterk 
opgeblazen geometrie. Het 3D-printen ontwikkelt zich op het moment snel en kan voor kunststoffen in de machi-
nebouw een interessante productietechniek zijn zodat bijvoorbeeld logistiek makkelijker omgegaan kan worden 
met ‘slow runners’. �


