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   tEKSt Els vAN dEN briNK

N
DIESEl UIt 
plaStIc 
dAt ruimt lEKKEr op!

plastic afval is niet alleen een probleem, 
maar ook een waardevolle grondstof. je 
kunt er diesel van maken! dat kan een 
mooie oplossing zijn voor al het kunst-
stof dat ligt opgehoopt op tal van vuilnis-
belten en ronddrijft in zeeën en oceanen.

nederlAnds BedrijF wil eInd 
maken aan plaStIC Soep en 
kunStStof op vuIlnISBelt
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plastic maken gebeurt pas sinds 1856 
en het meeste van dit materiaal bestaat 
nog steeds. de natuur heeft namelijk wel 
450 tot 1000 jaar nodig om plastic te 
verteren! nederlanders kunnen zich dan 
wel ‘plastic heroes’ noemen, toch worden 
er nog enorme hoeveelheden kunststof 
gebruikt. elke seconde worden er wereld-
wijd bijvoorbeeld zo’n 16.000 plastic tas-
jes uitgegeven, die gemiddeld hooguit 
twintig minuten in gebruik zijn. in neder-
land, België en veel andere europese lan-
den valt de situatie misschien nog mee 
(plastic flessen worden ingezameld en 
hergebruikt en ander plastic afval wordt 
deels gerecycled), maar in tal van landen 
is de situatie heel anders. daar komt het 
plastic terecht op een van de vele vuil-
nisbelten of slingert het gewoon ergens 
langs de weg of drijft het in het water.

GRondStof
het Zwitserse bedrijf diesoil be-
sloot het afvalprobleem eens heel 
anders te benaderen: plastic afval is 
niet alleen een probleem, maar ook 
een waardevolle grond-
stof. je kunt er namelijk 
prima diesel van maken! 
in een kleine proeffabriek 
bleek dat idee te werken. 
eén kilo plastic afval kan 
één liter diesel opleveren. 
per liter kost dat ongeveer 
27 cent, terwijl de verkoop-
prijs rond de 55 cent ligt. daarbij 
ontstaat niet meer dan 3% afval, 
wat overigens ook weer nuttig 
kan worden gebruikt, namelijk als 
grondstof voor asfalt. 

diesoil wil het idee nu op grote schaal 
gaan toepassen en is een samenwerking 
gestart met het nederlandse bedrijf pe-
trogas uit gouda. petrogas gaat exclu-
sief voor diesoil de fabrieken bouwen. 
de eerste fabriek komt in de duitse stad 
dresden. eind 2014 moet die klaar zijn. 
een tweede fabriek volgt waarschijnlijk in 
noord-nederland. 

weRk
een groot deel van al het plastic afval op 
aarde ligt op de vuilnisbelten in ontwik-
kelingslanden. dat is dan ook precies de 
plek waar petrogas de meeste fabrieken 
wil bouwen. verkoopdirecteur edwin 
hoogwerf vertelt: „we zijn al in gesprek 
met verschillende klanten die zo’n vuil-
nisbelt willen opkopen en leeggraven. 
in Zuid-Afrika werken we bijvoorbeeld 

samen met hulpverleningsorganisatie 
victory4All. samen hopen we een lokale 
investeerder te vinden die zo’n fabriek 
wil bouwen bij een van de townships 
[woongebieden aan de rand van de stad 

die tot de val van de apartheid waren be-
doeld voor ‘niet-blanke’ inwoners, -red.]. 
het is dan niet alleen een oplossing voor 
het afvalprobleem, maar levert gelijk ook 
werkgelegenheid op voor een honderdtal 
mensen uit die regio.”

klaSlokaal 
voordat plastic afval verwerkt kan wor-
den tot diesel, is een voorbehandeling 
nodig. eerst wordt het afval gesorteerd. 
Al het recyclebare plastic wordt eruit ge-
haald en gaat naar een recyclingfabriek. 
daarnaast zijn er bepaalde soorten plas-
tics die niet tot diesel kunnen worden 
verwerkt; zoals pvC, dat te veel chloride 
bevat. tenslotte wordt het overgebleven 
plastic afval gewassen en in stukjes ge-
hakt. deze voorbehandeling neemt in de 
fabriek de meeste ruimte in, omdat plas-
tic nu eenmaal heel volumineus is. om 
een tank van 50 liter te vullen met diesel, 
heb je bijvoorbeeld 50 kilogram plastic 
tasjes nodig. dat is ongeveer een half 
klaslokaal vol!

om te begrijpen hoe je diesel kunt 
maken uit afval, moet je eerst weten 
wat plastic eigenlijk is. 

plastics zijn zogenaamde polymeren: lange 
moleculen die als een kralenketting zijn 
opgebouwd uit vele duizenden kleinere 
moleculen, de monomeren. die monomeren 
zijn meestal kleine moleculen, bestaande 
uit koolstof en waterstof, afkomstig uit 
aardolie of aardgas. polymeren worden 
gemaakt in allerlei soorten en maten, wat 
allerlei verschillende typen plastic ople-
vert. zacht plastic, zoals in plastic tasjes, 
bestaat bijvoorbeeld uit relatief korte 
polymeren, terwijl het harde kunststof van 
een plastic fles gemaakt is van veel langere 
polymeren. 

plaStIC, wAt is  
dAt eigenlijK?

het is de kunst om het plastic 
afval uit zee te vissen voordat het 
degradeert tot hele kleine stukjes.

plAstic is GEEN 
AFvAl mAAr EEN 
wAArdEvollE schAt
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In StukjeS
„Al het plastic dat oorspronkelijk aardolie 
of aardgas is geweest, kunnen we weer 
in olie of gas omzetten”, zegt hoogwerf. 
de kralen die bij het maken van de poly-
meren aan elkaar zijn geplakt, worden 
dan weer van elkaar losgemaakt. dat is 
eigenlijk een vrij eenvoudig proces. het 
plastic wordt gesmolten en daarna bij 
hoge temperatuur gekraakt. „Zo hakken 
we de polymeren in stukjes. de truc is 
alleen om dat zo te doen dat de keten-
lengte nog wel tussen bepaalde grenzen 
blijft. dat is de kneep van het vak”, legt 
hoogwerf uit. om diesel te maken, moe-
ten de stukjes bestaan uit zo’n 20 tot 
30 koolstofatomen. hoogwerf wil voor-
komen dat het knippen zo ver doorgaat 
dat er nafta (5-10 koolstofatomen) of lpg 
(3-4 koolstofatomen) ontstaat. 

plaStIC Soep
veel plastic afval komt via de rivieren uit-
eindelijk in de zee terecht. in de oceanen 
drijft ondertussen een brij ter grootte 
van twee keer de verenigde staten. dit 
wordt ook wel ‘de plastic soep’ genoemd 
(zie figuur 1). elk jaar sterven daardoor 
1.000.000 zeevogels en 100.000 zee-
zoogdieren. hoogwerf zou daar graag 
wat aan willen doen. „de crux is hoe je dat 
plastic weer uit de zee moet halen. het 
is ondertussen gedegradeerd tot hele 

kleine stukjes, dus dat vis je er niet zo-
maar uit. Bovendien is het nog een kunst 
om het voldoende schoon te krijgen. er 
zitten bijvoorbeeld allemaal visnetten 
en dode zeedieren tussen. wel kunnen 
we het probleem bij de bron aanpakken 
om ervoor te zorgen dat er minder plas-
tic in zee terechtkomt. de plastic 
soup Foundation heeft bijvoor-
beeld een project gestart, waarbij 
schippers in de havens hun plastic 
afval tegen een vergoeding kun-
nen inleveren. wij hebben hen 
aangeboden om het ingezamelde 
plastic in onze fabrieken tot die-
sel te verwerken. daarnaast is er  
ook het project ‘schone maas’. 
via de maas gaat er namelijk elke 
dag een vierkante kilometer aan 
plastic afval richting zee. Al dat 
kunststof is nog niet gedegra-
deerd en dus kun je het redelijk 
goed afvangen. dat plastic kan 
ook weer verwerkt worden in 
onze fabrieken.”

zelf dIeSel maken
diesoil en petrogas zijn overigens 
niet de eerste bedrijven met het 
idee om diesel te maken uit plas-
tic afval. Ze zijn wel de eerste die 
zo grootschalig afval uit vuilnis-
belten willen benutten. 
de japanner Akinori ito heeft een 
soortgelijke fabriek gebouwd, 
maar dan in het klein; een tafel-
model waarmee je in principe 
thuis aan de slag kunt gaan. in 
zijn opstelling is de voorbehande-
ling van plastic niet eens nodig.  
je kunt het afval zo in het vat 
stoppen en de machine aanzet-
ten, waarna de diesel even later 

aan de andere kant tevoorschijn komt. 
door de eenvoudige opzet is de kwaliteit 
van de diesel natuurlijk wel minder.  ito 
reist de hele wereld over om zijn apparaat 
te demonstreren en mensen bewust te 
maken van het feit dat plastic geen afval 
is, maar een waardevolle schat. 

Edwin hoogwerf van petrogas uit Gouda:  
„Eén kilo plastic afval kan één liter diesel opleveren."
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hoogwerf benadrukt dat zijn idee geen 
reden moet zijn om maar weer onge-
limiteerd plastic afval te produceren. 
„wij willen alleen wat doen met plas-
tic dat niet geschikt is voor recycling, 
en nu dus wordt verbrand of gestort.” 
hij verwijst naar de zogenaamde lad-
der van lansink. die ladder geeft aan 
dat je het probleem van plastic afval in 
zes stappen kunt aanpakken: 

A.   preventie. Gebruik zo min mogelijk  
plastic verpakkingsmateriaal. 

b.   hergebruik. dat gebeurt bijvoorbeeld  
door het inzamelen van statiegeldflessen. 

c.   recycling. van bepaalde soorten plastic 
kan opnieuw bruikbaar kunststof worden 
gemaakt.

d.   pas als de bovenstaande stappen niet 
mogelijk zijn, komt de optie om plastic te 
verwerken tot brandstof, zodat het uitein-
delijk energie oplevert. 

E.  verbranden van plastic. 
F.  storten op een vuilnisbelt. 

de twee laatste opties voorziet hoogwerf 
van commentaar: „het verbranden van plastic 
afval levert wel energie op, maar dat ge-
beurt heel inefficiënt. het heeft maar een 
rendement van 35%. het rendement van een 
dieselmotor is veel hoger. bovendien heeft 
diesel als voordeel dat je het kunt opslaan en 
transporteren, terwijl je de warmte van een 
verbrandingsoven direct moet gebruiken.” 
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