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Product & ontwikkeling
Thema: Trends in de toekomst

Biopolymeren zijn relatief duur en 
functionele eigenschappen laten nog te 
wensen over. Logisch dat de voedings-
middelenindustrie nog even de kat uit de 
boom kijkt alvorens over te gaan op dit 
composteerbare verpakkingsmateriaal. 
Mogelijk is de situatie over pakweg tien 
jaar totaal anders. Groen produceren 
is in en een aantal grote chemiebedrij-
ven meldt een stijgende  fabricage van 
bioplastics. Meer aanbod en toene-
mende concurrentie in de markt voor 
biopolymeren kan gunstig uitpakken 
op de kiloprijs. Die is nu hoger dan voor 
conventionele materialen. Een factor 2 
tot wel 5 wordt vaak genoemd, maar de 
uiteindelijke meerkosten hangen sterk af 
van het aantal verpakkingen, het materi-
aal en de applicatie. Minstens zo belang-
rijk voor de toekomst van biopolymeren 
zijn de wereldwijde R&D-inspanningen. 
Hierdoor zullen nieuwe biodegradeerba-
re materialen verschijnen en bestaande 
worden verbeterd. 

In de kinderschoenen
Biologische polymeren vallen in drie 
groepen uiteen. Het grootste marktaan-
deel hebben momenteel de polyesters, in 
het bijzonder de polylactaten. Polymelk-
zuur (PLA) wordt geproduceerd door fer-
mentatie van suikerkoolhydraten, zoals 
maïszetmeel. Hierbij ontstaat onder 
meer melkzuur. Na polymerisatie van de 
monomeren ontstaat een mooie, heldere 
folie met een lage gas- en aromabar-

rière. PLA is goed bestand tegen water, 
maar laat waterdamp gemakkelijk door. 
Producent Cargill Dow is erin geslaagd 
om een PLA-fles te produceren. Dit onder 
het motto: ‘a natural product in a natural 
package’. In de VS was Blue Lake Citrus 
Products in september naar eigen zeggen 
de eerste ter wereld die de fles introdu-
ceerde in de  sappenmarkt. Het bedrijf 
vult er biologische vruchtensappen in 
af. Maar mineraalwaterbottelaar BIOTA 
uit Colorado kwam al in 2003 met een 
PLA-fles. Op de BIOTA-site staat echter 
te lezen dat de stekker uit het bedrijf is 
getrokken door de belangrijkste aandeel-
houder. Of BIOTA dus nog te koop is?
Een tweede groep binnen de polymeren 
vormen de polysacchariden. Deze bio-
plastics worden net als PLA gemaakt uit 
zetmeel van maïs, aardappelen, tarwe en 
rijst, maar dan direct uit de grondstof. De 
folie oogt dof, kan niet best tegen water 
en laat net als PLA waterdamp gemak-
kelijk door. Zuurstof en kooldioxide 
worden wel weer beter binnengehouden. 
Daarmee zijn zetmeelverpakkingen 
momenteel ongeschikt voor vochtige 
food-producten. 
Nog in de kinderschoenen staat de 
ontwikkeling van direct door micro-
organismen geproduceerde polymeren 
uit zetmeel. De belangrijkste zijn de poly-
hydroxyalkanoaten (PHA). Als fabriekjes 
dienen bacteriën, gisten of planten. 
Mogelijk kunnen ze in de toekomst ook 
zetmeel uit rest- of afvalstromen  omzet-
ten in polyesterachtige biopolymeren. 
Dan wordt het pas écht interessant. 
Commerciële toepassingen van PHA zijn 

er nog niet. Een eerste PHA-installatie 
van Metabolix en Archer Daniels Midland 
met een productie van 50.000 ton ‘Mirel’ 
op jaarbasis is gepland voor 2008. Aan 
PHA worden goede eigenschappen toe-
gedicht. Zo kunnen er flexibele films en 
rubberachtige en vaste kunststoffen mee 
gemaakt worden. De waterdampbarrière 
schijnt goed te zijn. En PHA’s zijn prima 
af te breken in natuurlijke milieus door 
dezelfde bacteriën die het materiaal heb-
ben geproduceerd. 

Ethische discussie
Aan de Faculteit Bio-ingenieurswe-
tenschappen van de Universiteit Gent 
doet Dr. ir. Peter Ragaert  (Vakgroep 
Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit) 
onderzoek naar toepassingen van bio-
polymeren voor levensmiddelen. Als 
technologisch adviseur ‘Pack4Food’ is hij 
nauw betrokken bij een project waarbij 
voedingsmiddelenbedrijven, verpak-
kingsproducenten en leveranciers van 
apparatuur samen met kennisinstituten 
werken aan de ontwikkeling van nieuwe 
verpakkingen. Hij wijst erop dat de klas-
sieke plastics, zoals polyethyleen, er ook 
niet van vandaag op morgen gekomen 
zijn. “Hier ging wel twintig tot dertig jaar 
onderzoek aan vooraf. In biopolymeren 
moet het onderzoek eigenlijk nog begin-
nen. Met name op gebieden als volledige 
gasdichtheid en temperatuurresistentie 
– denk aan kant-en-klaarmaaltijden. Een 
PLA-bekertje met hete koffie erin smelt, 
zo’n verpakking kan dus ook niet de 
magnetron in.” 
Een interessant koppel van hernieuwbare 
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Nieuwe generatie biopolymeren op komst

Groene verpakkingen, opschalen maar! 

Biologische paprika in PLA-folie in een Duitse supermarkt.
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Draagtas van de composteerbare kunststof 
Ecovio die deels uit hernieuwbare en deels 
uit petrochemische polymeren bestaat.
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grondstoffen vormen volgens Ragaert 
vezels met biopolymeren. Zo worden 
reststromen ingezet als grondstof voor 
verpakkingen: “Carrefour gebruikt voor 
zijn gehakt vezelschalen gemaakt van 
stengelresten van suikerriet die na het 
persen vrijkomen. Dat materiaal doet 
denken aan karton. We gaan waarschijn-
lijk onderzoeken hoe we ‘bagasse’ kun-
nen bewerken om de houdbaarheidster-
mijn te verlengen. Dan is namelijk een 
gasdichte verpakking nodig.” 
Door gebruik te maken van reststromen 
voor de productie van biopolymeren 
komt de industrie ook tegemoet aan 
het bezwaar dat groene energie en ver-
pakkingen de wereldvoedselproductie 
in gevaar brengen. Dit is een ethische 
discussie die ook Ragaert bezighoudt. 
“Dat de maïsprijzen in Mexico geweldig 
gestegen zijn, komt door de productie 
van bio-ethanol en andere bioderivaten. 
Maïsmeel wordt schaarser en duurder 
voor de lokale bevolking. Moeten wij wel 
voeding gaan gebruiken voor non-food 
toepassingen? Waarom zou het niet kun-
nen lukken biopolymeren te maken uit 
afvalstromen? Bijvoorbeeld restafval van 
de veevoederindustrie of suikerbietenver-
werking voor de productie van PLA?”

Ecoflex
Composteerbare polyesters op basis 
van aardolie vormen een aanvulling op 
biopolymeren. Veelbelovend is de combi-
natie van petrochemische polymeren met 
biopolymeren, omdat de twee elkaars 
producteigenschappen kunnen verster-
ken. BASF is hierin de trendsetter. De 

multinational is producent van Ecoflex, 
een alifatische, aromatische co-polyester 
die onder de juiste condities van hoge 
temperatuur, vochtigheid en beluchting 
in vijf weken wegrot op de composthoop. 
Dit alles zonder bijproducten. 
Eind 2005 bundelde de chemiereus de 
krachten met Cargill Dow, producent 
van NatureWorks’ PLA. Uit de samenwer-
king werd Ecovio geboren. Dit polymeer 
bestaat uit Ecoflex met 45% PLA. BASF 
bedacht een proces om de twee poly-
meren chemisch te binden. Vooralsnog 

wordt het nieuwe materiaal ingezet voor 
flexibele toepassingen, zoals draagtas-
jes. Op termijn moet het ook mogelijk 
worden om met spuitgieten of thermo-
vormen bijvoorbeeld yoghurtbekers te 
produceren. 

Monopolie
BASF voorziet een sterk groeiende vraag 
naar biopolymeren van 20% op jaarba-
sis. Daarom wordt een nieuwe fabriek 
gebouwd om de Ecoflex-productie op 
te voeren van 8.000 naar 14.000 ton per 
jaar. 
Maar er zijn meer spelers die in de groe-
ne verpakkingsmarkt duiken. Nabij het 
Belgische Doornik moet begin 2009 een 
pilot-plant verrijzen voor de synthese van 
PLA. Dit is een gemeenschappelijk pro-
ject van Total Petrochemicals en melk-
zuur- en lactatenproducent Galactic. De 
productie beperkt zich volgens een pers-
communiqué vooralsnog tot 1.500 ton 
per jaar, inclusief verpakkingen. Biotech-
nologiebedrijf Galactic wil met dit initi-
atief een nieuwe markt aanboren voor 
zijn halffabrikaten, maar speelt voorlopig 
op safe. De proeffabriek zal de eerste 
vijf jaar vooral R&D-doeleinden dienen. 
Of de komst van nieuwe productie-units 
voor biopolymeren een prijsverlagend 
effect zullen hebben op de PLA-grond-
stofprijs, valt te betwijfelen. Cargill Dow 
behoudt voorlopig zijn monopoliepositie. 

Nieuwe generatie biopolymeren op komst

Groene verpakkingen, opschalen maar! 
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De Britse suikerproducent Tate & Lyle en che-
miebedrijf DuPont zijn een gezamenlijke onder-
neming gestart om een bio-nylon (Sorona) te 
produceren uit deels hernieuwbare grondstof-
fen. Hiertoe is in Tenessee (VS) pal naast een 
raffinaderij van Tate & Lyle een biotech-instal-
latie gebouwd die maïssuiker omzet in Bio-PDO. 
Dit is een monomeer (1,3 propaandiol) voor 
de nylonproductie. Bioreactoren met gene-
tisch gemodificeerde organismen zetten onder 
toevoeging van mineralen en vitamines in een 
driestapsproces glucose om in PDO-moleculen. 
De monomeren worden verscheept en elders 
gepolymeriseerd met de petrochemische grond-
stof teraftaalzuur tot nylongranulaat. De pel-
lets bevatten door toepassing van het volledig 
composteerbare Bio-PDO voor 40% hernieuw-
bare grondstoffen. De milieuwinst blijkt uit 
een levenscyclusanalyse. Voor de Sorona is 30% 
minder energie nodig en worden 55% minder 
broeikasgassen uitgestoten dan voor de produc-
tie van het conventionele nylon 6. Sorona kan 
gesponnen worden tot tapijtvezels of via poly-
merisatieprocessen dienen voor de productie 
van auto-onderdelen, meubels, verpakkingen en 
thermoplastische harsen. 

Nylon uit maïsstroop

De Bio-PDO-fabriek, een joint venture van Du Pont 
en Tate & Lyle, in Loudon (Tennessee).

– Op veel sites is te lezen dat met de productie 
van biopolymeren (PLA) 20 tot 50% minder 
energie gemoeid is dan met petrochemische 
equivalenten. De uitstoot van broeikasgassen 
zou tot 50% lager uitvallen. De vraag is of al 
het energieverbruik daarin is meegenomen, 
zoals het transport. Bepaalde bagasseschaal-
tjes (van rietsuikervezel) reizen bijvoorbeeld 
van China naar Europa. 

– PLA’s zijn duurder dan reguliere verpakkin-
gen. De kosten van PLA’s kunnen uiteindelijk 
weer lager uitpakken als ze bijvoorbeeld 
minder belast worden. Ook de verwerkings-
kosten in composteringsinstallaties zouden 
in het kostenplaatje meegenomen moeten 
worden of belanden ze evengoed in de vuil-
verbrandingsoven? 

– De productiecapaciteit van bioplastics 
bedraagt nu wereldwijd zo’n 0,5 miljoen ton, 
een schijntje vergeleken met de 125 miljoen 
ton voor alle kunststoffen.

– De bioplasticproductie zal in 2010 bijna ver-
dubbeld zijn tot 0,9 miljoen ton. Hiervan is 
90% op basis van hernieuwbare grondstof-
fen, de rest is van petrochemische oorsprong.

Groene verpakkingsfeiten


