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Samenvatting C 86: De groene kant van rood: Milieugerichte 

levenscyclusanalyse van rode textielkleurstoffen: alizarine uit 

meekrap en synthetische kleurstoffen, Albert-Jan Abma 

(1998)  

Meekrap (Rubia tinctorum L.) is gedurende enige eeuwen een belangrijk landbouwgewas 

geweest in West-Europa. Uit de wortels van de plant werd alizarine, een uitstekende rode 

textielkleurstof, gewonnen. Aan het eind van de 19e eeuw verdween de meekrapteelt met 

de komst van goedkopere chemische kleurstoffen op de markt. Een hernieuwde interesse 

in non-food gewassen en natuurlijke producten kan een heropleving van de meekrapteelt 

betekenen.  

Deze studie geeft een vergelijking van het milieuprofiel van natuurlijke alizarine met dat 

van twee synthetische kleurstoffen (alizarine en Naftol ITR), met als doel de algemene 

`idee' te onderzoeken dat natuurlijke producten minder schadelijk zijn voor het milieu dan 

chemische producten.  

De milieu-effecten zijn onderzocht met behulp van een milieugerichte levenscyclus analyse 

(LCA), waarin de emissies en het energieverbruik gedurende de hele levensloop van een 

product in kaart worden gebracht. De effecten van mogelijke innovaties op het 

milieuprofiel van natuurlijke alizarine zijn onderzocht in de verbeteranalyse.  

Een vergelijking van de milieuprofielen laat zien dat synthetische alizarine over de hele 

linie minder schadelijk is voor het milieu dan natuurlijke alizarine. Voor acht van de negen 

milieu-effecten heeft de natuurlijke kleurstof een score die 20 keer slechter is. Naftol ITR 

heeft voor zeven van de negen milieu-effecten een score die twee tot vijf keer beter is dan 

die voor natuurlijke alizarine; voor twee milieu-effecten heeft Naftol ITR een slechtere 

score.  

Een aantal mogelijke innovaties kan het milieuprofiel van natuurlijke alizarine verbeteren. 

Ten eerste kunnen verbeteringen in de meekrapteelt en de extractie van alizarine de 

opbrengst verhogen. Berekend zijn de effecten van 25% energiebesparing in de teelt, 

toename van de opbrengst van 4000 naar 6000 kg droge wortels per hectare en toename 

van de efficiëntie van de extractie van 30% naar 80% (scenario I). Deze maatregelen 

verbeteren de milieu-effectscores met gemiddeld 80%, wat ontoereikend is om te 

concurreren met de scores van synthetische alizarine.  

Ten tweede kan het huidige productieproces uitgebreid worden met twee fundamentele 

innovaties: vergassing van de resterende biomassa van meekrap (scenario II) en 

enzymatische behandeling van de meekrapwortels om ook gebonden alizarine vrij te 

maken (scenario III). Wanneer scenario I, II en III gecombineerd worden uitgevoerd, kan 

het milieuprofiel van natuurlijke alizarine concurreren met dat van synthetische alizarine.  

Deze studie leidt tot de volgende conclusies:  

• Synthetische alizarine heeft over de gehele linie een beter milieuprofiel dan 

natuurlijke alizarine. Naftol ITR scoort beter voor zeven van de negen milieu-

effecten.  



• Het milieuprofiel van natuurlijke alizarine wordt voornamelijk bepaald door het 

energieverbruik in de teelt van meekrap en bij de extractie van alizarine.  

• Er zijn mogelijkheden voor verbetering en innovatie in de teelt en verwerking van 

meekrap waardoor het milieuprofiel van natuurlijke alizarine op termijn zou 

kunnen concurreren met dat van synthetische kleurstoffen.  

 

 

 


