MILIEU EN KLIMAAT

blijft nog
Lego-blokje b
astic
lang van pla
Oranje steentjes, paarse bllokjes, gele
hoofdjes, alles komt voorb
bij in de Lego-fabriek in het Deense Billund. Wereldwijd produceerde Lego
o in 2017
een duizelingwekkende 17
7 miljard elementen. Voor 1 kilo
o van
het plastic dat Lego gebruiikt,
is 2 kilo aardolie nodig. Dee
speelgoedfabrikant werkt
aan een alternatief en heefft
de ambitie uitgesproken
dat vóór 2030 alle producten en verpakkingen gemaakt moeten
worden uit ‘duurzame
materialen’.
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. Lego wil van zijn
plastic imago af.
. Vanaf 2030 moeten

alle producten uit
duurzame materialen
bestaan. Nu is 1%-2% van
Lego gemaakt van bioplastic.
Het Limburgse BioBuddi gebruikt wel bioplastic voor zijn blokjes.

.

Meer online
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M I L I E U E N K L I M A AT

Lego-blokje
blijft nog lang
van plastic

Greenwashing?
Er gaat bijna geen
dag voorbij of een
bedrijf kondigt
met veel tamtam
aan bij te dragen aan
een beter milieu. Kraft
Heinz stapt over op
recyclebare verpakkingen, McDonald’s
en Starbucks doen
plastic rietjes in de ban
en Ikea stopt met alle
plastic wegwerpproducten. Piet Lemstra,
emeritus-hoogleraar
scheikunde en medegrondlegger van het
supersterke vezel Dyneema van DSM, zet
kanttekeningen bij het
geﬂirt met bioplastic.
Zo duurzaam is het
namelijk niet. ‘Ik ben
vaak bij Braskem op
bezoek geweest in Brazilië en ken de fabriek
in Triunfo. Het proces

Het is een duivels dilemma voor Lego: de
speelgoedfabrikant wil af van het milieubelastende
plastic voor zijn blokjes. Maar het alternatief, bioplastic,
is nog niet goed genoeg voor de harde Lego-steentjes.
Daar wil de speelgoedfabrikant niet op inleveren.

D

e zelfrijdende robot heeft het er
maar druk mee. De spuit-gietmachines spugen staccato grijze
bakken vol met versgeperste blokjes. De robot pikt de kratten op om
ze naar het magazijn te brengen
voor verder transport.
Oranje steentjes, paarse blokjes, gele hoofdjes, alles komt voorbij in de Lego-fabriek in het
Deense Billund. Hier worden zo’n 4,9 miljoen
plastic onderdelen per uur gemaakt. Wereldwijd
produceerde Lego in 2017 een duizelingwekkende 17 miljard elementen.
Maar plastic zit de laatste jaren in het verdomhoekje. Het vreet fossiele brandstoffen:
voor 1 kilo van het zogenoemde ABS-plastic dat
Lego gebruikt, is 2 kilo aardolie nodig . En het
grote voordeel van het materiaal is ook meteen
het nadeel: het is onverwoestbaar en dus
milieubelastend.
De speelgoedfabrikant werkt daarom aan een
alternatief. Lego heeft de ambitie uitgesproken
dat vóór 2030 alle producten en verpakkingen
gemaakt moeten worden uit ‘duurzame materialen’. Het bedrijf hanteert geen duidelijke deﬁnitie wat die precies zijn. De nieuwe generatie
speelgoed moet in elk geval minder impact op
het milieu hebben, onder meer door minder
fossiele brandstoffen te gebruiken. Het Deense
bedrijf trekt 1 mld DKK ( €134 mln ) uit voor onderzoek naar de heilige graal die plastic overbodig kan maken.
‘Het is één grote zoektocht’ vertelt Nelleke van
der Puil, de Nederlandse vicepresident materialen bij Lego op het hoofdkantoor, waar je bijna
struikelt over de legopoppetjes. ‘Het plastic dat
we nu vooral gebruiken, kan niet niet een op een
vervangen worden. Naast recyclen van bestaand
plastic moeten we op zoek naar een ander type
materiaal en daar een nieuw recept van maken.’
Lego zette dit jaar de eerste, kleine stap om
bioplastic te gebruiken: de bomen, planten en
blaadjes worden gemaakt van bioplastic op basis van suikerriet. Het suikerriet wordt door het
Braziliaanse chemieconcern Braskem verwerkt
tot bioplastic korrels, die vervolgens naar de
Deense fabriek gaan. Het lukt Lego nu nog maar
om jaarlijks 1% à 2% van alle Lego-onderdelen
van bioplastic — polyetheen (PE) — te maken.
PE is een zachte, buigzame kunststof, in tegenstelling tot het harde ABS, waar de Lego-steentjes en -ﬁguurtjes van gemaakt zijn.
Het traditionele kleine blokje uit bioplastic
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maken is een veel moeilijkere opdracht. Het
steentje ziet er eenvoudig uit, maar het heeft
unieke eigenschappen die de huidige bioplastics nog niet kunnen bieden. Zoals de ‘klik’ als
twee steentjes op elkaar geduwd worden. De
plastic buisjes van het ene steentje moeten zo
elastisch zijn dat de knoppen van de andere steentje er makkelijk in passen. Maar
het plastic moet ook snel terug springen naar zijn oorspronkelijke vorm
om stevigheid te garanderen. Die
stevigheid is belangrijk voor het
speelplezier. Wie kent niet de
frustratie als een prachtige creatie rond etenstijd van tafel
moet en het kunstwerk bij het
verplaatsen in elkaar dondert?
‘We hebben de afgelopen tientallen jaren ontdekt hoe uniek
ABS is . We weten dát het werkt,
maar we doorgronden het materiaal nog niet volledig’, legt Van der
Puil uit. ‘We hebben nog veel
te leren hoe ABS doet wat
het doet.’
Het bedrijf trekt honderd nieuwe medewerkers aan om een
bioplastic recept te
maken dat net zo
goed werkt. Dat betekent nu heel veel
experimenteren:
‘Blijft de Duplo
net zo stevig als
het in de kinder-

“

‘Levensduur
is zeer belangrijk.
Als de kwaliteit
niet goed is, gooien
mensen het weg’
Nelleke van der Puil (Lego)

Dinosaurus van Lego-steentjes in het Legohuis in Billund. Lego wil de materialen voor
zijn speelgoed duurzamer maken.
FOTO: CARSTEN SNJEBJERG/THE NEW YORK TIMES/
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2kg

Voor 1 kilo van het
plastic dat Lego
gebruikt, is 2 kilo
aardolie nodig.

opvang regelmatig gewassen wordt? Zijn de
kleuren na tien jaar even helder? Levensduur
is voor ons zeer belangrijk. Als de kwaliteit niet
goed is, gooien mensen het weg. Dan bereiken
we het tegenovergestelde van wat we willen
bereiken.’
Dat betekent dat de consument waarschijnlijk nog lang moet wachten op een 100%- bioplastic blokje. ‘We houden als baken twintig tot
dertig jaar aan. We werken samen met leveranciers en universiteiten hard aan een oplossing.
Maar de producten moeten net zo goed zijn,
anders doen we het niet.’
Recyclen is de tweede optie om minder materialen te gebruiken. Zo is 75% van de verpakkingen recyclebaar. Maar er zijn geen inzamelpunten bij speelgoedwinkels waar consumenten
hun oude speelgoed kunnen inleveren. Van der
Puil: ‘Het verzamelen en sorteren van plastic
wordt belangrijk voor het slagen van de circulaire economie. Er zijn nog weinig marktpartijen
die dat doen. We zien het niet als onze rol.’
Nog een uitdaging: de kwaliteit van het ingezamelde conventionele plastic moet hoog
zijn. Lego werkt al tientallen jaren met dezelfde kleuren. Het heeft de ﬁlosoﬁe dat
het speelgoed generaties lang gebruikt
wordt. ‘Gebruikers mogen geen verschil zien tussen een gerecycled
blokje en een nieuw blokje’, legt
van der Puil uit.
De onwrikbaarheid van Lego
geeft het kleine Nederlandse
bedrijf Biobuddi uit Venlo juist
groeikansen. Want de vraag
naar duurzaam speelgoed
is er, ziet oprichter en
eigenaar Steven van
Bommel. Twee
jaar geleden begon hij met het
produceren van
grote biobouwblokken voor
kinderen tot
zes jaar, die te

om het suikerriet om te
zetten naar plastic kost
veel energie. Bovendien
is het plastic weliswaar
“bio-based”, maar
chemisch is het precies hetzelfde als het
polyetheen gemaakt uit
aardolie. Dat betekent
dat wanneer het
bioplastic in het
milieu terechtkomt het door
micro-organismen niet
wordt afgebroken.’ Ook is
de productie van
bioplastic nog maar
klein, waardoor de prijs
hoog is. Bioplastic is
zo’n 40% duurder dan
gewoon plastic, schatten experts. Lemstra:
‘Braskem produceert
maar zo’n 200.000 ton
per jaar en verkoopt dat

voor een premiumprijs
aan bedrijven die een
beetje gebruiken voor
hun groene imago.’
Nelleke van der Puil
(foto) reageert stekelig
op de vraag of Lego zich
niet groener voordoet
dan het eigenlijk is.
‘We werken er elke
dag hard aan
om meer met
duurzame
materialen te
werken. Dat
is echt geen
greenwashing.
De bioplastics uit
Brazilië die we gebruiken, zijn gecertiﬁceerd
door Bonsucro, een samenwerkingsverband
van belanghebbenden
uit de suikerbranche.
Dat betekent dat de
suikerrietproductie
duurzaam is.’

vergelijken zijn met Duplo van Lego. ‘Het is worstelen om er in het schap tussen te komen, naast
al die grote merken’, vertelt Van Bommel telefonisch. ‘Daarom vraag ik aan ketens zoals Prénatal en Intertoys of onze producten bij het houten
speelgoed kunnen staan, en niet bij al dat plastic. Zo vangen we de bewuste consument.’
Begin dit jaar won BioBuddi de Eco-Excellence Award, een prijs voor milieuvriendelijk
speelgoed in de Verenigde Staten. Het helpt de
verkopen van de kleine speelgoedmaker. Vorig
jaar produceerde Van Bommel 10 miljoen blokjes, dit jaar verdubbelde hij zijn groei en volgend
jaar wordt de productie opgeschroefd naar 50
miljoen blokjes. ‘We zitten nu in 14 landen, volgend jaar breiden we uit naar 24 landen. In Zweden, Noorwegen en ja, ook in Lego’s thuismarkt
Denemarken is veel interesse. Maar in landen
die niet meteen als duurzaam bekend staan, zoals Polen en China, verkopen we ook.’
Van Bommel haalt zijn bioplastic, net zoals
Lego, bij het Braziliaanse Braskem en heeft daar
zijn eigen recept aan toegevoegd: ‘We hebben
veel tijd en research gestopt in het verharden
van het bioplastic. Ik durf te zeggen dat geen
ander bioplastic zo stevig is als dat van ons.’
Van Bommel geeft toe dat het maken van
kleinere steentjes een ﬂinke uitdaging zou zijn.
‘Ik zou er zeker €17 mln aan investeringen voor
nodig hebben. Ik ga er voorlopig niet de concurrentie met Lego mee aan. De grote blokken, daar
richt ik me de komende jaren op.’
NIET SNEL GENOEG

Biobuddi laat zien dat Lego sneller zou kunnen
veranderen dan het nu doet, denkt Christiaan
Bolck. Hij houdt zich aan de Wageningen Universiteit bezig met de ontwikkeling van nieuwe
materialen. ‘Lego heeft een sterke positie in de
markt. Dat maakt dat ze ook veel te verliezen
hebben en extreem voorzichtig zijn. Bij Duplo
luistert het goed klikken niet zo nauw. Daar
zouden ze nu al meer stappen kunnen zetten.’
Bovendien gaat de consument anders naar
kinderspeelgoed kijken. Al die bergen plastic
speelgoed op zolder die misschien ooit afgestoft
worden, mochten er kleinkinderen komen, is
niet meer van deze tijd, denkt Van Bommel. ‘Stel
de kwaliteit van de bioplastic Lego is 95% van
het origineel. Denk je dan dat de consument
afhaakt? Niet als je er een goed verhaal bij hebt,
namelijk dat het speelgoed is dat bijdraagt aan
een beter milieu.’

