Greenpeace gebruikt een
‘slimme’ methode om
Bioplastics in een negatief
daglicht te plaatsen.
Anne Wijers van Greenpeace heeft in
haar artikel van 10 september 2019 een
‘slimme’ methode gebruikt om Bioplastics in een negatief daglicht te plaatsen.
In deze methode worden vijf (onzin)vragen gesteld waarop het antwoord altijd
negatief is.

stic verpakkingen
Dat composteerbare pla
in een industriële
12 weken nodig hebben
totale onzin. Uit
composteerinstallatie is
ek van de WUR
een recentelijk onderzo
en al na 2-3
blijkt dat vele toepassing
zijn
weken gedesintegreerd

Ook dit is onjuist. Bioplastics zijn nooit
op de markt gezet als oplossing voor de
plastic soep. Oceanen zijn geen afvalbak
en niet bedoeld om afval in te dumpen.
Biologisch afbreekbare kunststoffen zijn
geen oplossing voor zwerfvuil. Zwerfvuil
moet worden bestreden door middel van
preventie, afvalbeheer (inclusief gescheiden inzameling), bewustmaking van het
publiek, etc.

Dit is nooit beweerd door de bioplastic-industrie. Als er geen verpakking nodig is,
dan moet deze bij voorkeur worden weggelaten. Dit geldt ook voor labels. Wanneer
er toch etiketten of stickertjes gebruikt
moeten worden dan zouden deze composteerbaar moeten zijn, om de lekkage van
microplastics via compost te stoppen. We
zijn voorstander van gebruik van bioplastics voor zinvolle herbuikbare, composteerbare en recycleerbare toepassingen.

Nee, dat zijn bioplastics
niet, en dat is
ook nooit beweerd door
de Bioplastics industrie. Ze zijn ook zo
nooit in de markt
gezet. Ook glas, metaa
l, papier, karton,
palmbladeren, bamboe
etc etc zijn niet de
oplossing voor onze pla
sticverslaving en/
of verslaving aan gron
dstoffen.

Nee, dat zijn de meeste bioplastics niet en
ze zijn ook zo nooit in de markt gezet.
Hier worden bewust zaken versimpeld
om een negatieve uitspraak te kunnen
doen. Slecht een heel beperkt deel van
Bioplastics zijn thuis-composteerbaar. De
industrie werkt nog steeds aan de juist
standaard om dit te verifiëren.
“Hop, de verbrandingsoven in”, net alsof
dit iets typisch is voor bioplastics. Niets
is minder waar: 80% van het Nederlandse verpakkingsmateriaal eindigt daar
momenteel. Bij verbranding van traditionele plastics moet de CO2 die bij de verbranding vrijkomt, worden toegevoegd
aan het CO2 overschot in de atmosfeer.
Als het bioplastics waren geweest dan
zou er geen CO2 aan het overschot hoeven
te worden toegevoegd omdat de grondstoffen van bioplastics eerst CO2 aan de
atmosfeer onttrekken.

Dit kun je niet bevestige
n of ontkennen,
omdat de term ‘milieu
vriendelijk’ niet is
gedefinieerd. Ieder mater
iaal belast het
milieu. De milieuvriend
elijkheid wordt
echter niet alleen door
het materiaal bepaald, maar ook door het
(her)gebruik, de
eigenschappen en de afv
alfase. Om ervoor
te zorgen dat grondstof
fen op een zo
milieuvriendelijk moge
lijke wijze worden
geproduceerd, maakt de
bioplasticsindustrie gebruik van
certificeringssystemen als Bonsucro,
RSB en ISCC
PLUS. Deze systemen
zijn misschien
nog niet perfect, maar
daar staat tegenover dat de fossiele indu
strie helemaal
niets doet op dit gebied.

