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De Antwerpse doctoraatsstuden-
te werkt binnen de onderzoeks-
groep PLASMANT aan de Univer-
siteit Antwerpen. “Als natuurlief-
hebber ben ik begaan met hoe het
klimaat onze wereld aan het ver-
anderen is. Als je dan als weten-
schapper kan bijdragen aan een
oplossing voor de opwarming van
de aarde, is dat natuurlijk gewel-
dig. En het winnen van deze prijs
geeft dan natuurlijk veel voldoe-
ning.” 

Samen met haar collega’s onder-
zoekt de chemicus een vernieu-
wende techniek om schadelijke
broeikasgassen zoals CO2 en me-
thaan om te zetten naar biobrand-
stoffen. “Dat doen we als volgt:
we sturen CO2  en methaan, twee
belangrijke broeikasgassen, naar
een plasma reactor. Door toevoe-
gen van energie onder de vorm
van elektriciteit zullen de gasmo-
leculen zich splitsen in verschil-
lende reactieve deeltjes en zo ver-

WETENSCHAP
Antwerpse doctoraatsstudente (27) bekroond met Eos Pipet-prijs 

geanalyseerd dat op onze stran-
den aanspoelt”, zegt Karl Vranc-
ken, onderzoeksleider Duurzame
Materialen aan de Vlaamse Instel-
ling voor Technologisch Onder-
zoek (VITO). 

“Wat het meest gevonden wordt
en wat we het makkelijkst kunnen
vervangen door milieuvriendelij-
kere producten, pakken ze aan.”

En dus komt er een verbod op
rietjes, roerstaafjes, stokken voor
opblaasballonnen, plastic bestek
en borden en op wattenstaafjes.
Plastic bekers en wegwerpverpak-
kingen voor eten moeten zo veel
mogelijk teruggedrongen wor-
den.

Zijn die alternatieven dan zoveel
milieuvriendelijker? “Van bij-
voorbeeld houten bestek zal het
afhangen van waar dat hout

Verbod op 
plastic bestek, 
rietjes en 
wattenstaafjes

“Wees gerust: u zal uw oren nog
kunnen uitkuisen”, zegt Europees
commissaris Frans Timmermans.
Met een nieuwe richtlijn wil de
Europese Commissie nochtans
wel plastic oorstaafjes verbieden.
Vanaf 2019, als het voorstel door
het Europees Parlement geraakt.

“Ze hebben al het plastic afval

Europa trekt ten strijde tegen 
wegwerpplastic. Onder meer 
plastic rietjes, bestek en 
roerstokjes worden verboden. 
Allemaal metalen oorlepels en 
kartonnen borden gaan gebruiken 
dan maar? “De belangrijkste les 
is: gooi geen verpakking weg op 
straat, van welk materiaal ze ook 
is gemaakt”, zegt professor 
Verpakkingstechnologie Peter 
Ragaert (UGent).
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Europa wil plasticvervuiling aanpakken

Nieuwe EU-regels om zwer�uil terug te dringen
Deze tien producten uit kunststof, voor eenmalig gebruik,
wil de EU terugdringen. Samen zijn ze goed voor 70% van het zwerfvuil
op stranden en in zee.

Wattenstaa�es

Bestek,
borden, rietjes
en roerstaa�es

Ballonnen en
ballonstokjes

Houders voor
voedings-
middelen

Drank-
verpakkingen
en bekers

Drank�essen

Tabaks-
producten
met �lters

Draagtassen

Pakjes en wikkels
voor chips en snoep

Vochtige doekjes
en maandverband

• Verboden

• Verboden

• Ballonstokjes verboden

• Lidstaten moeten consumptie
 terugschroeven

• Producenten dragen bij aan afvalbeheer

• Producenten dragen bij aan afvalbeheer

• Lidstaten moeten consumptie
 terugschroeven
• Producenten dragen bij aan afvalbeheer

• Producenten dragen bij aan afvalbeheer

• Producenten dragen bij aan afvalbeheer

• Producenten dragen bij aan afvalbeheer

• Producenten dragen bij aan afvalbeheer

• Tegen 2025 moet 90% van de plastic
 �essen ingezameld worden

• Producten krijgen labels met milieu-
 e�ecten en recyclagetips

• Producten krijgen labels met milieu-
 e�ecten en recyclagetips

 FOTO BELGAIMAGE

TOM LE BACQ

komt. Als je het naar hier voert,
heeft dat ook een impact op het
milieu”, zegt Vrancken. “Een me-
talen rietje vind ik al helemaal
een slecht idee. Lang niet al die
alternatieven zijn milieuvriende-
lijker.” Wat wel een grote impact
zal hebben, is dat flesdoppen
voortaan vast zullen moeten zit-
ten aan het flesje indien het van
plastic gemaakt is.

Die invoering zou het recycleren
vergemakkelijken en zal de plas-
tic berg al met 26 ton per jaar ver-
minderen.

te gebruiken, bereiken we een
energie-efficiëntie van bijna 70%.
Dat wil zeggen dat 70% van de
energie effectief gebruikt wordt
om de broeikasgassen om te zet-
ten. Vergeleken met andere tech-
nieken die doorgaans amper 20%
behalen, is dat zeer hoog.” 

Het hele proces heeft bovendien
nog een ander voordeel. “Voor het

Schadelijk broeikasgas wordt biobrandstof
krijgen we een plasma. Deze elek-
triciteit kan gehaald worden uit
hernieuwbare energie: wind- of
zonne-energie. Op deze manier
kunnen broeikasgassen worden
omgezet tot vloeibare biobrand-
stoffen zoals methanol. Die bio-
brandstoffen kunnen dan op-
nieuw als grondstof gebruikt wor-
den.” (zie grafiek). In een
gesloten cyclus boven-
dien.

“Zo laten we geen extra broei-
kasgassen meer in de atmosfeer
los en gaan we de strijd te-
gen klimaatverandering
aan”, legt Ramakers uit.

Ze is niet de eerste
die zich toespitst op
het omzetten van
CO2 naar brandstof.
“Het is inderdaad
een hot topic in de
wetenschapswe-
reld.” Wat zo baan-
brekend aan haar
onderzoek is, is
de efficiëntie
van het
hele pro-
c e s . 
“Door 
plasma 

omzetten van de broeikasgassen
naar brandstof kunnen we ge-
bruikmaken van hernieuwbare
energie. We verlagen op die ma-
nier niet alleen de uitstoot, maar
kunnen die hernieuwbare energie
ook chemisch gaan opslaan. Want
op zonnige dagen is er heel veel
zonne-energie voorhanden. Meer
dan nodig en die energie kan dan
niet allemaal in het elektriciteits-
netwerk worden opgeslagen. Met
dat deel dat we anders kwijtspe-
len, kunnen wij nu aan de slag.” 

Bovendien is het proces vrij een-
voudig te verschalen naar de rea-
liteit. “In de nabije toekomst kan
het gebruikt worden als een op-
lossing voor de CO2-uitstoot van
bedrijven omdat het daar om gro-
te concentraties van uitstoot gaat.
Bij auto’s valt het (nog) niet te ge-
bruiken omdat hun CO2-uitstoot
te klein en te diffuus is.” 

In principe kunnen alle bedrij-
ven die broeikasgassen uitstoten
gebruikmaken van het systeem,
zegt Ramakers. Verschillende be-
drijven gaven al aan geïnteres-
seerd te zijn. “Maar ik schat dat
het toch nog een jaar of tien aan
onderzoek zal kosten vooraleer
het proces echt helemaal op punt
staat. Al hoop ik natuurlijk dat het
allemaal sneller kan.”

Marleen Ramakers, 
doctoraatsstudente aan de 
Antwerpse Universiteit, is door 
het wetenschapsmagazine Eos 
bekroond als meest beloftevolle 
jonge onderzoeker. Ze heeft een 
succesvolle manier gevonden om 
schadelijke broeikasgassen om te 
zetten in nuttige biobrandstof.
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Marleen Ramakers, de 
27-jarige doctoraats-
studente die de presti-
gieuze wetenschappelij-
ke prijs binnenhaalde. 
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6,5
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22
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