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VRAGEN BIJ BAN OP PLASTIC
VOOR EENMALIG GEBRUIK
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Sinds 3 juli is de Europese Richtlijn voor
Single Use Plastics van kracht. Lidstaten
krijgen twee jaar de tijd om deze in wetgeving om te zetten. “De richtlijn is ontstaan
vanuit een brede maatschappelijke ergernis
over de plasticsoep”, aldus Chris Bruijnes,
directeur van het Kennisinstituut Duurzaam
Verpakken (KIDV). “Het vertrekpunt is de
hoge oogst van plastics die op stranden
worden gevonden, niet een analyse van
de belangrijkste afvalstromen. Dat is vrij
pragmatisch, maar wel te verdedigen. De
Europese Commissie wil een begin maken
waarop ze kan voortborduren. Het gaat om
nogal typische producten zoals rietjes, bordjes en wattenstaafjes, maar ook over plastic

zamer en ook nog eens duurder. Maar hoe
zwaarder en degelijker, des te minder makkelijk consumenten het weggooien. Moeten we
die kant op? Dat is een dilemma.” Betekent
dat het failliet van kunststofproducenten?
“Die kans is aanwezig. Fabrikanten moeten
investeringen versneld afschrijven. Tegelijk
werken ze hard aan duurzame alternatieven.”

Plastic rietje
Margriet van Kampenhout, beleidsmedewerker bij Ieder(in), een belangenvereniging
voor mensen met een beperking, snapt de
richtlijn. “Ik denk dat een verbod de snelste
manier is om alternatieven te ontwikkelen.”

“Prima dat de druk wordt opgevoerd en daar een deadline op te
zetten; zolang de wetgeving in alle EU-landen maar identiek is.”
Jur Zandbergen, NRK

verpakkingen als flesjes en houders voor
voedingsmiddelen.” Jur Zandbergen, directeur van branchevereniging voor kunststofproducenten NRK, vindt de gedrevenheid om
zwerfvuil aan te pakken begrijpelijk. “Prima
dat de druk wordt opgevoerd en daar een
deadline op te zetten; zolang de wetgeving
in alle EU-landen maar identiek is.”
Producenten zullen zich achter de oren krabben nu ze hun assortiment zien instorten.
Zandbergen refereert aan een fabrikant van
plastic bestek die zich afvraagt wat hij nu
moet doen. “Om minder grondstoffen te
gebruiken heeft hij zijn bestek steeds lichter
en toch sterk genoeg gemaakt. Als hij het
tien keer zo zwaar maakt, is dat niet duur36

• VAKBLAD AFVAL! NR. 8 • DECEMBER 2019

Er is een maar. Een van dé symbolen van
de plasticsoep zijn rietjes. Daarvan werden
tijdens een wereldwijde schoonmaakactie
in september van dit jaar in zee en op het
strand samen met roerstaafjes ruim 3,6
miljoen stuks aangetroffen. In de Verenigde
Staten zouden mensen er 500 miljoen rietjes
doorheen jagen. Per dag. In Nederland gaat
het naar schatting om dagelijks 8 miljoen
stuks. De gemiddelde gebruiksduur van een
rietje is niet langer dan 12 minuten. Logisch
om die aan banden te leggen en alternatieven te zoeken.
Je kunt je afvragen wat het nut van rietjes
is, behalve dat ze leuk en makkelijk zijn.
“Verschillende mensen zijn afhankelijk van

rietjes om überhaupt te kunnen drinken”,
stelt ervaringsdeskundige Van Kampenhout.
“Ik gebruik zeven soorten rietjes, allemaal
voor een ander doel. Producenten zouden
ons moeten vragen waaraan rietjes moeten
voldoen. Totdat er goede alternatieven
zijn, kun je rietjes niet in de ban doen.”
Wat is er mis met alternatieve rietjes? Van
Kampenhout somt op: “Papier heeft een
nare smaak. Als je het naast je glas legt,
waait het weg. Bij warme dranken neem je
het halve rietje mee. Metaal smaakt vies en
wordt snel heet bij warme dranken. Wie last
van spasmen heeft, bijt zijn tanden erop
stuk. Siliconen zijn goed voor dikke dranken,
maar met wijn ben je heel snel dronken.
Rietjes van maismeel klappen dicht, omdat
je ze vacuüm zuigt en bij bamboerietjes trek
je je rot om er iets doorheen te krijgen. Met
harde plastic rietjes valt het best te leven.
Mensen zonder beperking leggen een vervelend rietje weg, voor ons is het drinken of
niet drinken. Daar is niet bij stilgestaan.”
Voor medische toepassingen zal wellicht een
uitzondering gelden. “In Europa bakkeleien
ze hier nog over”, aldus Van Kampenhout.
Dan nog. “Je wilt niet naar de apotheek voor
zo’n gewoon product. Of naar Amerikaanse
toestanden, waar het verbod op plastic rietjes niet geldt voor mensen met een beperking: daar bepalen obers of je wel genoeg
beperkt bent.”
Kleine plastics als rietjes, roerstaafjes en
wattenstaafjes zijn bovendien lastig te
sorteren voor afvalwerkers. Freek Bakker,
Directeur Operations van Suez Recycling
and Recovery, is voorstander van het terugdringen van moeilijk te recyclen plastics.
“Goed dat die verboden worden.” Het effect
op recyclers zal meevallen en is nu nog niet
merkbaar. “Het effect van het eerdere verbod op gratis plastic tasjes zien we nu pas.
Bovendien gaat het om kleine stromen die
formeel niet onder verpakkingsmateriaal vallen en grotendeels bij het restafval terechtkomen. Grotere plastics als doppen, borden
en bestek kunnen we overigens prima sorteren en verwerken.”

Duurzaam
Het verbod geldt volgens minister Van
Veldhoven alleen als er een duurzaam alternatief is. “Dat is makkelijk praten”, aldus
Bruijnes. “Je moet ook kijken naar de consequenties, voor houdbaarheid bijvoorbeeld.”
En wat is duurzaam eigenlijk? Zandbergen:
“Je kunt een coating aanbrengen om te voorkomen dat papieren rietjes slap worden. Hoe
zit het dan met microplastics?” Datzelfde
geldt voor bamboe met een laklaagje om
het minder ruw te maken. “Steeds meer
verpakkingen bestaan uit gelamineerde
materialen”, weet Bruijnes. “Een verpakking
van karton met een laagje polyethyleen voor
de smaak, houdbaarheid en hygiëne. Dat
ziet er duurzaam uit, maar kan vaak moeilijk
gerecycled worden. Of een papieren broodzak

VERBOD OP SINGLE USE
PLASTICS IN 2021
Het verbod geldt voor plastic rietjes,
wattenstaafjes, roerstaafjes, bestek en
borden, drank- en voedselverpakkingen
van piepschuim en oxo-degradeerbare
plastic wegwerpproducten. Doppen moeten aan flesjes worden vastgemaakt.

Bij schoonmaakacties op stranden worden
steevast veel plastic rietjes aangetroffen.

met een doorzichtig venster van plastic.
beoordelingssysteem voor de totale milieuDat lijkt duurzaam, maar het hoort noch bij
belasting. Bruijnes: “Een onderdeel daarvan
papier noch bij plastic.” Bakker onderschrijft
is de KIDV-Recyclecheck. Deze is al op de
dat: “Het verbod is met de juiste intenties
markt voor harde kunststof verpakkingen,
ingesteld. Als je plastic vervangt moet dat
zoals bakjes en flacons. Voor flexibele kunstgeen negatieve milieugevolgen hebben.
stof verpakkingen, papier en karton, en glas
Daar maken we ons wel zorgen over.
Alternatieven zijn niet per definitie
beter recyclebaar of goed afbreekbaar. “Totdat er goede alternatieven zijn,
Wij adviseren in elk geval om bij het
kun je rietjes niet in de ban doen.”
ontwerp zo min mogelijk verschillende
Margriet van Kampenhout, Ieder(in)
kunststoffen of materialen te combineren, additieven toe te voegen of
etiketten op te plakken.”
“Waar het om gaat,” stelt Zandbergen, “is
komt die eraan. De check geeft een oordeel
dat je niet alleen kijkt naar zwerfafval,
over recyclebaarheid in gradaties. Het is
maar naar de hele levenscyclus. Voor houten niet zwart-wit. Laminaat komt daar nog niet
roerstaafjes is ook een boom gekapt en zijn
goed uit, dat valt heel snel buiten de boot.”
bewerkingen uitgevoerd. Ik weet dat een
fabrikant van roerstaafjes die flink heeft
Voorbode
geïnvesteerd in een nieuwe installatie, nu
op zoek gaat naar biobased of biologisch
De richtlijn is vooral bedoeld voor de aanafbreekbare alternatieven. Het probleem is
pak en bewustwording rondom zwerfvuil,
dat die alleen maar afbreekbaar zijn onder
met rietjes als aansprekend symbool. Het is
specifieke omstandigheden.” Als alternatieve een redelijk beperkte afvalstroom. Tegelijk
grondstoffen bij de productie meer CO2 uitzet het de discussie over alternatieven op
scherp en is het een voorbode hoe plastic
stoten, er chemicaliën gebruikt worden om
ze beter te laten groeien, of uit Azië moeten verpakkingen aangepakt zullen worden.
Producenten pleiten daarom voor goede LCAkomen, dan kan de totale milieubelasting
analyses en uniforme wetgeving in Europa.
best hoger uitvallen. “Als brancheorganisaVan Bakker mag het allemaal nog wel wat
tie coördineren we onderzoeken daarnaar,
ambitieuzer, zeker drankverpakkingen. En
maar van veel alternatieve producten is de
mensen met een beperking blijven voorlopig
LCA nog niet bekend. Het gaat ons vooral
hamsteren. Q
om plastics in de keten te houden. Dat
brengen we nadrukkelijk onder de aandacht
van beleidsmakers.” Het KIDV werkt aan een Marjolein Roggen
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Veel producten zijn niet voor niets van plastic of in plastic verpakt. Zandbergen: “Voor
plastic is de voedselveiligheid strak gereguleerd. Als je bijvoorbeeld een rietje wilt
hergebruiken, moet je hem kunnen reinigen.
Een afwasmachine krijgt een kokertje van
5 mm echt niet schoon.” Bruijnes: “On the
go-producten zijn er juist omdat mensen zich
gedragen zoals ze zich gedragen. Eten heeft
een andere plek gekregen. De nadruk ligt op
gemak, hygiëne en optimalisatie. Plastic is
vooral in de afvalfase een probleem. Als je
je blik alleen op plastic richt, krijg je oplossingen die niet per definitie beter zijn. Het
materiaal is maar een deel van het probleem.
Zo blijft brood in een plastic zak langer vers
dan in een papieren zak. Ook verpakken we
sla in plastic zakken met een reden: er wordt
minder weggegooid dan bij losse kroppen.”
Een collega van Van Kampenhout beaamt
dat: “Ik koop veel voorgesneden voedsel, dat
nu eenmaal in plastic zit, omdat snijden veel
te veel energie en tijd kost. Maar ook omdat
het precies is verpakt voor één persoon.”
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