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PHYSICAL CHEMISTRY AND SOFT MATTER

Plastics forever
Marleen Kamperman 



—M—M—M—M—M—M—

Poly.....meer

many units















Professor Ger Challa Professor Albert Pennings



Plastics zoals polyethyleen:

- Geweldige eigenschappen: 

lichtgewicht, sterk, duurzaam, inert

- GOEDKOOP

‘Those were exciting times, with the development of 
nylon, for instance. There was a lot going on.’







Piet Lemstra ‘Dat was het mooiste moment van mijn leven, toen we begrepen 
hoe we de moleculen konden uitlijnen. Achteraf is het zó simpel.’







Veelgebruikte plastics breken nauwelijks af in de 
natuur

• Recycling
• Afbreekbare plastics/ Biopolymeren



Polymelkzuur
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▪ De natuur als model. 

Biomimicry is een nieuwe wetenschap die de voorbeelden uit de natuur bestudeert en imiteert 

of als inspiratie gebruikt om problemen in het mensdomein (geïndustrialiseerde 

samenlevingen) op de te lossen.

▪ De natuur als maatstaf. 

Biomimicry past ecologische maatstaven toe om de ‘passendheid’/ ‘juistheid’ van innovaties te 

bepalen. Na 3,8 miljard jaar evolutie heeft de natuur geleerd: Wat werkt. Wat geschikt is. Wat 

blijvend is.

▪ De natuur als mentor. 

Biomimicry is een nieuwe manier van kijken naar en waarderen van de natuur. Het introduceert 

een tijdperk dat niet gebaseerd is op wat we uit de natuur kunnen halen, maar wat we van de 

natuur kunnen leren.

‘Biomimicry, innovation inspired by nature’ 
Janine Benyus (1997)



https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj28aXHl__LAhUL2RoKHaJgAhMQjRwIBw&url=https://gastropods.wordpress.com/2013/06/01/climbing-competition-gecko-vs-snail/&psig=AFQjCNFdfXi-UVevm8lh-pKyKvP50bl6iQ&ust=1460209788584164




24-6-2019 26



Alkydverf: bindmiddel in organisch oplosmiddel

✓ Uitstekende dekking en glad resultaat

x Gezondheidsrisico’s door schadelijke dampen

Acrylverf/latexverf: dispersie van deeltjes in water

✓Minder schadelijke dampen

x Smeert minder goed



Vereisten:

1. Wateroplosbaar bindmiddel

2. Oplosbaarheid sterk veranderd met zuurgraad

3. Uihardingsproces

1. Eiwitproductie (pH < 5)

2. Solidificatie en uitharding na uitscheiding 
(pH 8) 
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E. Spruijt, “Strength, structure and stability of polyelectrolyte complex 
coacervates,” 2012.



Electrostatische bindingen





(microbial) biotechnology, materials science, social sciences, industrial 
design and engineering, product and fashion design, and cultural studies 
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