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het milieueffect van
gerecyclede kunststoffen

Het is alom bekend dat er kunststofdeeltjes en over-
ige chemische bestanddelen op grote schaal in het 
milieu terechtkomen. Welke gevolgen dit precies zal 
hebben, is vooralsnog moeilijk te zeggen. Steeds 
meer wetenschappers bestuderen dit onderwerp. In 
dit factsheet wordt een overzicht gegeven van wat 
op dit moment bekend is over de impact van gerecy-
clede kunststofproducten op het milieu.

De meeste kunststoffen die voor recycling worden 
gebruikt, zijn polyolefinen (PE- en PP-typen). Deze 
worden verreweg het meest gebruikt. Bovendien  
drijven alle overige bulkkunststoffen niet (tenzij ze 
lucht bevatten zoals schuim of flessen), waardoor kunststoffen die uit water worden onttrokken doorgaans 
ook een hoog polyolefinengehalte hebben. Een groot gedeelte van al deze kunststoffen wordt gebruikt 
voor verpakkingsdoeleinden. Meestal zijn deze materialen dunwandig (bijvoorbeeld folie) en worden deze 
vaak ontwikkeld voor gebruik in verpakkingen die met levensmiddelen in contact komen.

micro deeltjes
Meestal worden nano- en microdeeltjes (NMP's) beschouwd als kunststoffen die kleiner zijn dan  
5 mm. De deeltjes zijn afkomstig van textiel en van het oppervlak van allerlei soorten kunststof  
producten. Hoewel polyolefinen meestal inert zijn voor de meeste materialen, is het nog onbekend 
of deze deeltjes schadelijk kunnen zijn. Producten van gerecyclede kunststoffen verminderen het  
vrijkomen van microdeeltjes:

  Het recyclen van kunststoffen voorkomt dat het materiaal 
in het milieu terecht komt en aldaar wordt afgebroken.

  Meestal zijn gerecycleerde producten massief met 
veel minder oppervlak per volume. De gemiddelde 
dikte van een folie bedraagt 0,02 mm, terwijl deze 
voor bouwmateriaal van gerecyclede kunststoffen on-
geveer 30 mm bedraagt. De totale oppervlakte dat 
aan het milieu wordt blootgesteld, wordt daarom tot 
wel 2.000 keer gereduceerd.
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uitloging van anorganische moleculen
Een ander potentieel gevaar is dat er chemische st-
offen vrijkomen wanneer het materiaal voor een 
langere periode in een natte omgeving verblijft. Dit 
proces wordt uitloging genoemd. Uit onderzoek blijkt 
dat de uitlogingsconcentraties in een stortplaats van 
kunststof niet significant hoger waren dan in het ref-
erentiegebied en ruim beneden de drempelwaarden 
lagen [2]. De extreem lage waarden werden ook vast-
gesteld door proeven die DEKRA heeft uitgevoerd op 
gerecyclede kunststofproducten voor diverse soorten 
metaal (volgens EN 71-3: 2013 +A1: 2014). 

Door een groot oppervlak van een gerecycled PE/PP-mengsel gedurende 120 dagen bloot te stellen aan 
zeewater in combinatie met UV, regenwater en een droogstadium (Q-UV-testen) bij een temperatuur van 
50°C, kon worden geconcludeerd dat er slechts kleine hoeveelheden natrium, magnesium, aluminium en 
silicium vrijkwamen [5]. Dit is niet schadelijk.

uitloging van organische moleculen
Onderzoek naar het vrijkomen van diverse Vluchtige 
Organische Stoffen (geoxygeneerde VOS, gechloreerde 
VOS, alkanen, alkenen, mono-aromaten, acrylonitril) ti-
jdens de verwerking van gerecycled ABS, PS, PE, PP, PVC, 
PA en PC in een fabriek toonde geruststellende resultat-
en. Er werd geconcludeerd dat er geen gezondheidsrisi-
co's optreden bij de verwerking van PP- en PE-materialen 
[4], dat in overeenstemming is met de omstandigheden 
in reguliere (initiële productie) kunststofverwerkings-
fabrieken. Voor gerecyclede kunststoffen werd de aan-
wezigheid van verschillende soorten ftalaten gemeten 
[3]. Voor zover meetbaar, bevonden de vastgestelde 
waarden volgens REACH XVII zich ver boven de drem-
pelwaarden. In bovengenoemd onderzoek [5] werden 
DSC- en FTIR-testen uitgevoerd om organische sporen 
in Q-UV behandeld materiaal te identificeren. Er werden 
echter geen schadelijke sporen gevonden.
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Figuur 3: In eerdere studies werd geen anorga- 
nische uitloging ontdekt.



conclusie
Op basis van wat momenteel bekend is, wordt het effect van polyolefine afvalproducten op het milieu ver-
minderd wanneer deze worden gerecycled. Er kunnen nauwelijks schadelijke sporen worden gemeten, en 
waar dit het geval is, liggen deze ver beneden de wettelijke drempelwaarden. Het vrijkomen van deze sporen 
in het milieu wordt verder verminderd door een toename van de verhouding tussen oppervlakte en volume in 
gerecyclede producten, zoals ook het geval is voor het vrijkomen van microdeeltjes in dikwandige producten.
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