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. In 2020 staan veel
maatregelen op stapel
om plasticgebruik terug
te dringen.. Maar met de corona-
crisis vinden veel men-
sen plastic wegwerpar-
tikelen hygiënischer en
veiliger, zeker in de zorg.. De verwachting is dat
de vraag naar plastic tij-
delijk piekt.. De plasticindustrie in
de VS mengt zich na-
drukkelijk in de strijd te-
gen corona.

M I L I E U E N K L I M A A T

Door het
virus is
plastic plots
helemaal
terug

T
oen indeVerenigdeStatenhet eerste
binnenlandse geval vanbesmetting
methet coronavirus bekendwerd,
duurdehet precies eenweek voor-
dat Starbucks zijn klanten voorlopig
verboodeenherbruikbare koffie-

bekermee tenemen.BranchegenotenDunkin’
Donuts enTimHortons volgdenkort daarna.

JudithEnk, voormalig ambtenaar bij het
AmerikaansemilieuagentschapEPA,was te-
leurgesteld.Natuurlijk komtde gezondheid
opde eerste plaats,maar als oprichtster vande
organisatie BeyondPlastics betwijfelt Enk of
teruggrijpen opwegwerpbekers het leven zoveel
veiligermaakt. Contant geld is bijvoorbeeld een
notoire ziekteverspreider. ‘Zou Starbucksnu
ook geen contant geldmeer aannemen?’ vraagt
ze zich af.

Dit zijn zware tijden voor actievoerders die
proberendewereld vanhet plastic af te krijgen.
Tothet coronavirus zichover dewereld ver-
spreidde, leek2020het jaar tewordenwaarin
er eindelijk zinvollemaatregelen ter beperking
vanhet gebruik vanplastic zoudenworden
ingevoerd.

VERPAKKINGEN
Steedsmeermakers van consumentenproduc-
ten—zoalsCoca-Cola, dat jaarlijks 117miljard
plastic flessenproduceert—haddendoelen
gesteld omdeplastic verpakkingenflink terug
tedringen. Frankrijk verboodper 1 januari 2020
het gebruik vanplasticwegwerpborden, -kopjes
en -bestek, enhetVerenigdKoninkrijk gaat het
gebruik vanplastic rietjes en roerstaafjes beper-
ken.Op1maart verboodNewYork, net als veel
andere steden indewereld, het gratis aanbieden
vanplastic tassendoorwinkeliers.

Het coronavirus speelt nudeplasticfabrikan-
ten indekaart, zeker omdat zij gemakenhygië-
ne als voordelenkunnenopvoeren. Een recent
rapport vanBloombergNewEnergy Finance
(BNEF) laat ziendat de vrees vande tegenstan-
ders vanplastic terecht is, in elk geval opkorte
termijn. ‘De zorgenover voedselhygiëne van-

Plastic leek uit de gratie, en zeker wegwerp-
artikelen. Toen kwam de corona-uitbraak.
Nu kiezen mensen juist voor plastic vanwege
veiligheid en hygiëne. De kunststofindustrie
profiteert, antiplasticactivisten hebben het zwaar.

In het kort

wegehet covid-19-virus kunnen leiden totmeer
gebruik vanplastic verpakkingen,waardoorde
vooruitgangdiebedrijvennethaddengeboekt
weer tenietwordt gedaan’, aldushet rapport.
Onderzoekers ziendat de grootste pieken in
de vraag zich voordoenbij gezichtsmaskers en
dunne verpakkingsfolie.

Lobbyorganisaties zoals dePlastics Industry
Association endeAmericanChemistryCouncil
(ACC)hebbenhunproductenaltijd al verdedigd
methet argumentdat plastic een revolutionaire
rol heeft gespeeld indemedische zorg.Weg-
werphandschoenen, injectiespuiten, insuline-
pennen, infuusslangenenkathetershebbenbij-
voorbeeldniet alleenhet risicoop infecties sterk
verminderd,maar ookdewerkprocessen veel
makkelijker en sneller gemaakt omdatminder
materialengesteriliseerdhoeven teworden.

DUURZAAMHEIDSCLAIMS
Toenconsumenten zich vanplastic begonnenaf
te keren, kwamdemiljardenindustriemet een
nieuwe verdediging.Hoewel plastic producten
olie als grondstof hebben, niet biologisch af-
breekbaar zijn enmoeilijk te recyclen zijn, zijn
zewel degelijk duurzaam,washet argument.
Volgensdeproducentenmoet jenamelijk bre-
der kijken: plastic verpakkinghelpt voedselver-
spilling te verminderendoordat diede levens-
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“
‘Zorgenover voedsel-
hygiëne vanwegecovid-19
kunnen leiden totmeer
gebruik vanplastic
verpakkingen’
onderzoeksrapport Bloomberg NEF

duur verlengt, van eenpaardagen tot ruimeen
week.Of eenander voorbeeld: plastic onderde-
lenmakenauto’s lichterwaardoordieminder
brandstof verbruiken.

Demeeste vandezebeweringen zijn geba-
seerdopeenhandvol onderzoeken.Veel publici-
teit kreeg een studieuit 2018 vanFranklinAsso-
ciates, in opdracht vandeACC.Deonderzoekers
kekennaarde levenscyclus vanproducten zoals
waterflessen, krimpfolie enwinkeltassen. Zij
concludeerdendat als dezeproducten zouden
wordengemaakt vananderematerialen, zoals
glas of aluminiumof textiel, ermeerwater en
vijf keer zoveel energienodig zou zijn.

JackWilliams, bestuurder vanolieconcern
ExxonMobil, baseerde zichopdit onderzoek
toenhij op5maart tegeneengroep investeer-
ders zei dat ‘uit oogpunt vanduurzaamheid
plastic beter is dande alternatieven’.

Volgensplasticbestrijder Steve Feit, jurist bij
het teamvoor klimaat enenergie vanhetCenter
for International Law, gaat die theorie aanalle
kantenmank. ‘Die gaat ervanuit datwemetdie
alternatievematerialenprecies dezelfdepro-
ductengaanmaken’, inplaats van zeopnieuw te
ontwerpenopbasis vande eigenschappen van
diematerialen. ‘Endat zou idioot zijn’, zegt Feit.
‘De theoriehoudt ookgeen rekeningmethet
effect vanweggegooidplastic dat naar de vuil-

stort gaat.’ Uit eenonderzoekuit 2018blijkt dat
microplastics vanuit stortplaatsen en via riolen
wegsijpelen en zogrondenwater vervuilen.

Deduurzaamheidsclaimstuit dusop scepsis,
maarhet argument voorde gezondheidszorg is
moeilijker teweerleggen. Plastic is op zich geen
wondermiddel: eenonderzoekdat is gepubli-
ceerd inhet Journal ofHospital Infection con-
cludeerdedathet covid-19-virus opkunststof
oppervlakkenbij kamertemperatuurnegenda-
genkanoverleven.

Toch vinden veelmensendeproductendie
jena éénkeer gebruikweggooit, nuhet veiligst.
Enondanks eenwaarschuwing vanhethoofd
vandeAmerikaanse gezondheidsdienst dat ge-
zichtsmaskers—zoals ookhetmodieuzemodel
van lifestyle-icoonGwynethPaltrow—niet bij-
zonder effectief zouden zijn tegenhet virus, zijn
zewereldwijdbijnanietmeer te krijgen. Veel
apotheken zeggenook tekort tehebbenaan la-
texhandschoenen.

NOG GOEDKOPER
Een tweede tegenslag voorde antiplasticbe-
weging is deprijsoorlog tussenRuslanden
Saoedi-Arabië,waardoordeolieprijs enkele
wekengeledenkelderde. Eenbodemprijs voor
oliemaakt veel plasticsoortenop termijnnog
goedkoper.

Door de plastic
verpakking zou fruit
veel langer vers blijven.
FOTO: THOMASPETER/REUTERS

Een vishandelaar in Volendam heeft een
plastic scherm voor zijn kraam gehangen
ommogelijke besmettingmet het corona-
virus tegen te gaan. FOTO: C. BARTONVANFLYMEN/

HOLLANDSEHOOGTE

HetBNEF-onderzoek stelt dat het te vroeg is
ommet zekerheid te zeggendat covid-19ook
leidt tot eenhogere totale vraagnaarplastic,
maar voorziet zeker een tijdelijkepiek.Dat
betekent dat tijdensde scherpe economische
neergangdeplasticindustrie zijn inkomstenwel
opniveauhoudt of zelfs zal groeien. ‘Op langere
termijn verwachtenweechterniet dat dehuidi-
ge toenamegrote invloed zal hebbenopdeplas-

ticvraag, of dedoelstellingen voor een circulaire
economie’, aldushet rapport, dat ervanuitgaat
dat inde toekomst alle artikelenwordenherge-
bruikt of gerecycled.

Niettemin, deplasticindustrie laat deze kans
niet onbenut voorbijgaan. Eind februari zei
TonyRadoszewski, president vanPlastics In-
dustry Association, al in eenpersstatement: ‘Nu
indehelewereldnieuwe coronabesmettingen
wordengemeld ende ziekte eengroeiendebe-
dreiging voorde volksgezondheid is’,maakt de
plasticsectormogelijk dat ‘patiëntende zorg
krijgendie zenodighebbenendatmedische
professionals diedie zorg leveren, beschermd
zijn.’

Radoszewski: ‘Wereldwijd staandeplasticbe-
drijvenklaar omoverhedenenmensendie zich
inzetten voorde volksgezondheid te ondersteu-
nen, door te zorgendat onzematerialen enpro-
ducten inde frontlinie zijn vande strijd tegende
verspreiding vanhet coronavirus’.
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