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1

Inleiding
De Stichting Nederland Schoon wil meer inzicht in de vergankelijkheid van kauwgom
in het milieu. De Stichting Nederland Schoon heeft TNO Industrie daarom opdracht
verleend voor het uitvoeren van een literatuuronderzoek om een onderbouwde indicatie
te geven voor de afbraaktijd van kauwgom.

2

Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is om op basis van literatuurgegevens een grove schatting te
geven voor de afbraaktijd van kauwgom in het milieu. Hierbij wordt een onderscheid
gemaakt tussen kauwgom op basis van natuurlijke gommen en kauwgom op basis van
synthetische rubbers. Voor zover op basis van beschikbare literatuur mogelijk is wordt
aangegeven hoe groot het marktaandeel is van natuurlijke gommen en synthetische
rubbers.

3

Onderzoek
Voor het onderzoek is de bij TNO Industrie beschikbare technische literatuur
geraadpleegd. Daarnaast is gekeken naar patenten en is informatie op het internet
gezocht.

Het onderzoek is uitgevoerd in week 19, 2004.
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Resultaten
Kauwgom is al eeuwenlang bekend. In het verleden werden diverse natuurproducten als
kauwgom gebruikt. Zo gebruikten de Grieken hars van de mastiekboom en kauwden de
Maya’s op chicle, een natuurlijke gom. Vanaf 1870 nam het gebruik van kauwgom in
de Verenigde Staten sterk toe. Dit was het gevolg van het idee om aan de gom smaaken zoetstoffen toe te voegen. Als grondstof voor de “moderne” kauwgom werd voor het
merendeel chicle gebruikt. Dit is de gecoaguleerde latex van de Sapodilla boom, die in
de regenwouden van Zuid-Amerika groeit. De chicle behoort chemisch gezien tot de
polyterpenen. Deze verbindingen komen in een grote veelzijdigheid in de natuur voor.
Onder andere natuurrubber, dat ook in kauwgom werd gebruikt, behoort tot deze groep
verbindingen. Er zijn nog meer dan tien andere natuurlijke gommen bekend die kunnen
worden gebruikt in kauwgom, maar de chicle werd verreweg het meest toegepast.
Kort vóór en in de Tweede Wereldoorlog groeide in de Verenigde Staten het besef dat
men kwetsbaar was omdat natuurrubber, dat erg belangrijk was voor vele toepassingen
(autobanden) alleen via import kon worden verkregen. Het werd als zeer hoge prioriteit
gesteld om synthetische vervangers voor natuurrubber te ontwikkelen. Dit heeft geleid
tot het beschikbaar komen van diverse synthetische elastomeren. Al snel werden er ook
kauwgommen ontwikkeld op basis van synthetische elastomeren. Met de komst van de
Amerikaanse militairen naar Europa aan het eind van de Tweede Wereldoorlog werd
het gebruik van kauwgom snel populair in West-Europa.
Om diverse redenen, zowel politiek als economisch, nam het gebruik van chicle als
basis voor kauwgom steeds meer af. Tegenwoordig bevat bijna alle kauwgom van de
bekende merken synthetische elastomeren. De natuurlijke kauwgom op basis van chicle
heeft nog maar een zeer klein marktaandeel. Deze kauwgom wordt gepromoot als een
gezond natuurproduct van de duurzame economie van de lokale bevolking in de
regenwouden van Zuid-Amerika.
Chicle heeft als nadeel dat het sterk plakt, tijdens gebruik aan de tanden en na gebruik
aan de plek waar de kauwgom wordt achtergelaten.
Kauwgom bestaat uit een gombasis (“gum base”) waaraan geur-, smaak- en overige
bestanddelen worden toegevoegd. De gombasis wordt geproduceerd door
gespecialiseerde bedrijven die de toeleverancier zijn van de snoep- en
kauwgomproducenten. Er zijn wereldwijd slechts enkele bedrijven die samen bijna de
gehele markt voor gombasis in handen hebben.
De samenstelling van de gombasis kan zeer divers zijn. Afhankelijk van het
eindproduct, gewone kauwgom (“chewing gum”) of blaaskauwgom (“bubble gum”),
bestaat deze voor 20 tot 60 % uit elastomeren, voor 20 tot 50 % uit minerale vulstoffen
(krijt of talk) en voor 20 tot 50 % uit harsen, wassen en vegetarische oliën. Bij het
mengen van de gombasis kan de temperatuur oplopen tot ongeveer 120 °C. Ter
bescherming tegen oxidatie tijdens de productie en voor een langere houdbaarheid van
het eindproduct worden antioxidanten aan de gombasis toegevoegd. De gombasis is niet
oplosbaar in water.
De samenstelling van gewone kauwgom bestaat uit ongeveer 20 % gombasis,
blaaskauwgom bestaat voor ongeveer 25 tot 30 % uit gombasis. De rest van de
kauwgom bestaat uit suiker of zoetstoffen, smaakstoffen en andere toevoegingen.
Voor gewone kauwgom is styreen-butadiëenrubber (SBR) een van de meest gebruikte
elastomeren. De grootste toepassing vindt SBR overigens in autobanden voor
personenauto’s. Voor blaaskauwgom wordt veelal butylrubber gebruikt. Deze rubber is
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zeer elastisch en gasdicht en wordt daarom ook gebruikt voor fietsbinnenbanden en als
binnenbekleding van autobanden. Een relatief nieuw elastomeer voor kauwgom is
polyisobutyleen, dat ook zeer gasdicht is. Het gebruik van de laatste twee elastomeren
heeft voor kauwgom het voordeel dat smaakstoffen langer worden vastgehouden.
Overige in mindere mate toegepaste elastomeren zijn polyisopreen en natuurrubber.
In (recent ontwikkelde) niet-plakkende kauwgom kan voor een groot deel ook
polyvinylacetaat (PVA) aanwezig zijn.
De globale marktverdeling voor gombasis is:
- Gewone kauwgom 55%
- normale blaaskauwgom 30%
- niet-plakkende blaaskauwgom: 15%.
Het gebruik van kauwgom is de afgelopen jaren sterk toegenomen. In Groot-Brittannië
bijvoorbeeld is tussen 1992 en 2002 de markt met 20% gestegen. De populariteit van
kauwgom is deels te wijten aan reclame waarbij vaak wordt geappelleerd aan
gezondheidsvoordelen voor de consument. Er worden steeds meer functionele
toevoegingen in kauwgom gebruikt, zoals witmakers voor witte tanden en xylitol tegen
cariës. Medische toepassingen van kauwgom nemen eveneens toe (toevoegingen als
nicotine, hormonen, geneesmiddelen).
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Afbreekbaarheid van organische (polymere) materialen
De volgende processen van aantasting kunnen worden onderscheiden:
- Oxidatieve aantasting
Veel organische verbindingen zijn gevoelig voor een reactie met zuurstof uit de
omgeving. Het gevolg is moleculaire veranderingen in het materiaal door de
vorming van zuurstofrijke groepen of een splitsing van de lange ketenvormige
moleculen in kleinere stukken. Afhankelijk van het materiaal uit zich dit in een
verharding en verbrossing of juist in een verzachting. Oxidatieve aantasting gebeurt
voornamelijk aan het oppervlak van het materiaal, omdat (vooral in polymeren) het
zuurstofgehalte al enkele millimeters onder het oppervlak erg laag is en door
diffusie maar langzaam wordt aangevoerd. Indien in het materiaal antioxidanten
aanwezig zijn wordt alle zuurstof door deze beschermende stoffen weggevangen.
Oxidatie kan dan pas plaatsvinden indien alle antioxidanten zijn verbruikt. Bij een
hoog gehalte aan antioxidanten kan zo een oxidatieve aantasting van elastomeren
een periode van 5 tot 10 jaar worden uitgesteld.
- Aantasting door UV licht
Door UV straling kan er crosslinking in polymere materialen plaatsvinden,
waardoor het materiaal hard en bros kan worden. Ook kan door UV straling de
oxidatie aan het oppervlak worden versneld.
- Aantasting door hydrolyse
Bij hydrolyse vindt er ketensplitsing plaats door reactie met water.
- Biologische aantasting
Door inwerking van bacteriën, enzymen en schimmels kunnen met name
natuurlijke materialen worden afgebroken.

Afbraak van kauwgom
Tijdens het kauwen komt de kauwgom zeer goed in aanraking met speeksel en worden
langzaam voor een groot deel de in water oplosbare stoffen aan de gombasis
onttrokken. Het gehalte aan elastomeren, minerale vulstoffen en niet in water oplosbare
harsen en oliën stijgt. De in de mond aanwezige bacteriën en enzymen worden in de
kauwgom opgenomen.
Kauwgom die wordt uitgespuwd, wordt platgetrapt en krijgt een goede hechting met de
ondergrond. Door opname van vuil ontstaat een platte, donkere ronde plak die slechts
met grote moeite te verwijderen is. De in de kauwgom aanwezige vegetarische oliën en
voor een deel ook de harsen zijn gevoelig voor afbraak via biologische weg door
bacteriën. Ook kunnen deze stoffen door oxidatie en UV licht worden aangetast. Omdat
deze stoffen echter goed zijn opgesloten in de gombasis is het te verwachten dat deze
afbraak langzaam gaat. Afhankelijk van de samenstelling van de gombasis en de dikte
van de kauwgomplak is het te verwachten dat hiermee een periode van een aantal
maanden tot een aantal jaren is gemoeid. Aan het eind van dit proces blijven slechts het
elastomeer en de minerale vulstoffen over; deze stoffen zijn niet gevoelig voor
biologische afbraak. De kauwgomplak is dan behoorlijk verhard. Er is dan nog
ongeveer 20 tot 30 % van de oorspronkelijke hoeveelheid niet gebruikte kauwgom over.
De minerale vulstoffen in de kauwgom (krijt of talk) veranderen in de tijd niet van
structuur. De afbraak van de elastomeren is erg afhankelijk van het type elastomeer.
Styreen-butadiëen rubber, polyisopreen en natuurrubber zijn zogenaamde onverzadigde
elastomeren.
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Zij bevatten in de molecuulketen zogenaamde dubbele banden die gevoelig zijn voor
oxidatie en UV licht, maar niet voor hydrolyse. Door deze aantasting treedt een
verharding op.
Butyl rubber bevat slechts enkele procenten dubbele banden en is daarom goed bestand
tegen oxidatie en UV licht en niet gevoelig voor hydrolyse.
Polyvinylacetaat daarentegen is een geheel verzadigd elastomeer en is niet gevoelig
voor oxidatie en UV licht. Daar staat tegenover dat PVA enigszins gevoelig is voor
hydrolyse.
Ook polyisobutyleen is een geheel verzadigd polymeer en zeer goed bestand tegen
oxidatieve aantasting, UV licht en hydrolyse.
Alle synthetische elastomeren zijn niet gevoelig voor biologische afbraak.
De natuurlijke gommen als chicle zijn onverzadigde moleculen en zijn langzaam
afbreekbaar door oxidatie en UV licht en kunnen ook langs biologische weg worden
afgebroken.
Het materiaal wordt als afgebroken beschouwd indien het uit elkaar is gevallen in zeer
kleine stukjes die individueel niet meer in de omgeving kunnen worden onderscheiden.
Op basis van de voorgaande gegevens is voor de vergankelijkheid van kauwgom het
volgende af te leiden.
Veel kauwgom wordt na gebruik via de normale afvalstromen afgevoerd en komt niet in
het milieu terecht. Een deel komt echter in het milieu, op straat of in bosjes. Het meeste
daarvan op plaatsen die regelmatig worden bezocht of bereden zodat de kauwgom
voornamelijk door slijtage wordt afgebroken. Ook worden die plaatsen met enige
regelmaat schoongemaakt waardoor kauwgom of weer in de normale afvalstroom
terechtkomt dan wel extra slijt als gevolg van bijvoorbeeld de borstels van een
veegauto.
Het is te verwachten dat kauwgom op basis van natuurlijke gommen in een periode van
naar schatting enkele jaren (platgetrapt) tot maximaal 5 à 10 jaar (bolletje) wordt
afgebroken.
De afbraak van kauwgom die bestaat uit synthetische elastomeren is sterk afhankelijk
van het gebruikte type elastomeer. De afbraak gaat in ieder geval langzamer dan bij
kauwgom op basis van natuurlijke gommen.
De “normale” kauwgom die voornamelijk bestaat uit SBR, eventueel met kleine
toevoegingen van polyisopreen of natuurrubber wordt afgebroken door oxidatie en UVlicht (oppervlak). Een grove schatting van de afbraak van deze kauwgom is een periode
van 10 tot 20 jaar voor een platgetrapte kauwgom en 20 tot 30 jaar voor een bolletje.
Een heel ander verhaal is de afbraak van blaaskauwgom op basis van butylrubber en
polyisobutyleen en de nieuwe niet-plakkende kauwgoms, die veel PVA bevatten.
Omdat deze elastomeren niet of nauwelijks gevoelig zijn voor afbraak duurt de afbraak
veel langer. Als grove schatting geldt een periode van 25 tot 100 jaar.
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Conclusie
Voor het deel van de kauwgom dat in het milieu terechtkomt en daar tamelijk onberoerd
achterblijft gelden de onderstaande grove schattingen voor de vergankelijkheid:
- natuurlijke kauwgom: enkele jaren tot 10 jaar
- gewone kauwgom: 10 tot 30 jaar
- blaaskauwgom: 25 tot 100 jaar
- niet-plakkende kauwgom: 25 tot 100 jaar

Projectleider:

Hoofd Productonderzoek:

Ir. J.H. Naus

Dr. J.J. de Vlieger
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Geraadpleegde literatuur
Internet:
Informatie over natuurlijke gommen:
- waynesword.palomar.edu/ecoph13.htm
- www.aarrgghh.com/cloudninecandy/gumflyer/htm
Informatie over synthetisch rubbers:
- www.bayerrubber.com
- www.exxonmobilchemical.com
Informatie over kauwgomproducenten:
- www.cafosagum.com
- www.ladreyfus.com
- www.gumbase.com
- www.wrigley.com
Technische informatie over kauwgom:
- www.findarticles.com/cf_dls/m3289/3_170/72119749
- www.confectioncanada.com/public/
Informatie over markt:
- www.findarticles.com/cf_dls/m3289/3_170/72119749
- statline.cbs.nl
Patenten:
- US Patent 3984574, 1976
- US Patent 4889727, 1989
- US Patent 5792494, 1998
- US Patent 6180144, 2001
- US Patent 6231896, 2001
- US Patent 6599542, 2003
- WO Patent 0152662, 2001
- WO Patent 02076230, 2002
Boeken en tijdschriften:
Hoffmann W., Rubber Technology Handbook, 1989, Hanser Publishers
Kempermann Th., Handbuch für die Gummi-Industrie, 1991, Bayer AG
Roberts A.D., Natural Rubber Science and Technology, 1988, Oxford University Press

