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Ten eerste willen we graag de experts bedanken die ons hebben geholpen
tijdens onze zoektocht naar verduurzaming van verpakkingen:
• LCA Centre
• Intersnack
• Daelmans Banket
• Ravensbergen
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Onze dank gaat verder uiteraard uit naar Charlotte ter Haar en Ton Baas van
het VBZ. Beiden hebben ons begeleid en ons daarnaast van veel nuttige informatie
en inzichten voorzien.
Verder willen we projectbegeleiders Stefan Hermsen en Piet Degen, die ons
tijdens dit project veel inzichten gebracht hebben, bedanken voor hun bijdrage.
Nikki Groote Schaarsberg & Roosmarie Kramer
Juni 2016, Den Bosch

Samenvatting
Het VBZ, de Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie, wil haar leden
inspireren door een aantal ontwerpen te
presenteren op basis van een onderzoek
naar duurzaamheid, uitgevoerd door twee
studenten onder leiding van HKT, Has Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen.

- minder materiaal
- mono-materialen
- biobased materiaal
- recyclebaar materiaal
- herbruikbare verpakkingen
- portie verpakkingen
- versterkte functie als verpakking

Het onderzoek heeft duidelijkheid gebracht in het onderwerp duurzaamheid
een heeft een aantal kaders met zich mee
gebracht voor het ontwerpproces. De
meest interessante zijn de volgende:

Naast de duurzaamheidskaders is er onderzoek gedaan naar de huidige markt, de
recente trendontwikkelingen en toekomstige ontwikkelingen.
Het marktonderzoek heeft een goed beeld
gegeven van wat er momenteel al is. Er
is daarnaast gekeken naar wat de eigen-

8

ANALYSE DUURZAAMHEID

schappen zijn van iedere productgroep.
Op deze manier kan er goed gezien worden waaraan een verpakking moet voldoen.
Enkele belangrijke (verwachte) trends uit
het trendrapport zijn gebaseerd op de
technologische ontwikkelingen omtrent de
marketing, packaging en retail. De ontwikkelingen in de e-commerce zijn in een
apart onderdeel van de analyse uitvoerig
behandeld.
Er is tot slot op basis van de analyse een
aantal ontwerpen gemaakt.

De ontwerpen zijn afgebeeld vanaf handschetsen tot de digitale visuals.
Bij het ontwerpen is er vooral gericht op
het structureel ontwerp, maar ook de materiaalkeuze en suggesties voor grafische
vormgeving zijn onderdelen van het proces.
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1. INleiding
1.1 INTRODUCTIE
De Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie (VBZ) is een belangenorganisatie voor producenten in de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie, gesitueerd
in Den Haag.
Het VBZ is altijd op zoek naar manieren
om haar leden een helpende hand te
kunnen reiken en is door haar expertise
in de sector en bovendien haar onafhankelijke rol hierin, in staat zich voor
100% in te zetten voor haar leden.
Het VBZ wil haar leden graag inspireren met een tiental duurzame ontwer12

pen, gebaseerd op een gedegen analyse. Om deze reden is het VBZ, samen
met HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen (HKT), een project gestart.
Het project is uitgevoerd door twee studenten Food Design & Innovation (HAS
Hogeschool), Nikki Groote Schaarsberg
& Roosmarie Kramer, als zijnde hun afstudeeropdracht.
De begeleiding binnen deze opleiding
is gedaan door twee experts en tevens
vakdocenten, Stefan Hermsen en Piet
Degen.
Gedurende 20 weken is er gewerkt
aan het opstellen van een analyse naar
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duurzaamheid. Hiervoor is naast veel
1.3 PROBLEEM
naslagwerk ook contact gezocht met
experts uit de industrie en tevens diver- Doordat duurzaamheid echter een
breed begrip is, waarbij veel verschillense leden van het VBZ.
de richtingen mogelijk zijn, is het voor
zowel consumenten als bedrijven niet
1.2 AANLEIDING
altijd helder wat duurzaamheid behelst.
In een samenleving waar de laatste
jaren een steeds groter vergrootglas op 1.4 DOEL
duurzame ontwikkelingen en bedrijfsvoering ligt, is het voor ieder bedrijf tegenwoordig van belang dat er rekening Om deze reden is er onderzoek gedaan
hiermee wordt gehouden in de bedrijfs- naar duurzaamheid op verschillende
manieren. Er is een aantal kaders gevoering.
steld welke relevant zijn voor het onderzoeken van duurzaamheid in verpak
EEN ANDERE KIJK
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kingen. Het doel van dit project is het
verkrijgen van een analyse naar duurzaamheid in verpakkingen en op basis
daarvan het ontwikkelen van een tiental
inspirerende duurzame verpakkingen
voor de leden van het VBZ.

1.5 Het boek - Duurzaamheid

De inleiding schept een beeld van de
achtergrond van de opdracht.

de analyse worden kaders gesteld met
betrekking tot verduurzaming van verpakkingen. Hierbij komen verschillende
duurzaamheidsthema’s aan bod.
In de conclusie en aanbevelingen worden de belangrijkste conclusies en
aanbevelingen genoemd die aan het
einde van het project kunnen worden
gemaakt.

De duurzaamheidsanalyse wordt vanuit
een breed perspectief steeds verder
toegespitst op duurzaamheid binnen
de bakkerij- en zoetwarenindustrie. In
14
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Platform Duurzaamheid

Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften
van het heden zonder het vermogen
van de toekomstige generaties om in
hun eigen behoeften te voorzien in
gevaar te brengen
16
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duurzaamheid
PEOPLE | PLANET | PROFIT

Duurzaamheid is een onderwerp waar iedereen wel iets over te zeggen heeft en omdat er
niet sprake is van één waarheid, is het bijna onmogelijk om algemene, relevante uitspraken
te doen hierover.
Het is echter wel mogelijk duurzaamheid in termen te bekijken, in plaats van in het algemeen.
Duurzaamheid wordt meestal bepaald in de termen people, planet en profit.
Om van een duurzaam product of een duurzame verpakking te spreken behoort er in het
gehele proces een balans te zijn tussen deze drie termen.
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BEELD: www.bioverde.cl
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SOCIAAL

Om een duurzaam proces te garanderen, dient er rekening gehouden te worden
met sociale aspecten.
Geen enkele stap in het proces, van grondstof naar eindproduct (of verpakking),
mag de mens schaden.
Om het sociale aspect van duurzaamheid te kunnen meten, kijkt men naar het
verdrag van de Verenigde Naties, Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens (UVRM)1 en in hoeverre er in de bedrijfsvoering hiermee rekening gehouden
wordt.

20
BEELD: www.techyourfuture.nl
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MILIEUBEWUST
Om het welzijn van onze planeet ook in de toekomst te kunnen garanderen moet men ervoor
zorgen dat er met huidige bedrijfsvoering geen sprake is van (onherstelbare) schade aan het
milieu.
Er moet verder rekening gehouden worden met de behoefte aan voorzieningen in de toekomst, dit mag door de bedrijfsvoering niet verstoord worden.

22
BEELD: www.sustainabilityreports.be
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WINSTOOGMERK
Om rendabele bedrijfsvoering te realiseren moet een bedrijf winst kunnen genereren. Om
‘gezond’ te zijn en bovendien te kunnen blijven bestaan, moet bedrijfsvoering immers ook iets
opleveren.
Er moet bij duurzaamheid dan ook altijd rekening gehouden worden met het winstoogmerk
en dit is dan ook een belangrijk onderdeel van de balans.
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BEELD: www.kvgo.com
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GAYA THEORY:
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“Life on Earth regulates the physical
and chemical conditions of the
environment suitable for life.”

All organisms and their inorganic surroundings
on Earth are closely integrated to form a
single and self-regulating complex system,
maintaining the conditions for life on the planet.
26

EEN ANDERE KIJK

27

lca

ANALYSE DUURZAAMHEID

LIFE CYCLE THINKING
Om van duurzame producten en verpakkingen te spreken moet er gekeken worden naar de
verschillende stadia in de levenscyclus ervan. Dit wordt gedaan door het opstellen van een
Life Cycle Analysis / Life Cycle Assessment (LCA).
Bij een LCA wordt er gekeken naar de volledige levenscyclus van een product of verpakking
en vooral de invloed die deze heeft op de omgeving.
De levenscyclus bestaat o.a. uit de volgende stadia1:
- winning van grondstoffen en materialen
- transport van grondstoffen en materialen
- productie van product of verpakking
- verpakking, distributie en transport van product of verpakking
- gebruik van product of verpakking
- wegwerpen van product of verpakking
28
BEELD: www.paperfoam.com

1

http://www.leylaacaroglu.com/#!talks/c14o2
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“The functionality of
design defines
its environmental impact.”
Leyla Acaroglu
30
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duurzaamheid
OPTIMUM PACK DESIGN

Het Optimum Pack Design (afbeelding 1) is het punt waar er een optimale balans is tussen de
minimaal benodigde hoeveelheid verpakkingsmateriaal voor de bescherming en de conservering van het product en een minimale milieudruk van de verpakking.
In het Branche Verduurzamingsplan FNLI-NVG-CBL staat het punt als volgt beschreven. “Bij
een zo optimaal mogelijke keuze draagt de verpakking minimaal bij aan de milieubelasting van
een product.” 1
Het Optimum Pack Design is
uiteraard afhankelijk van zowel de
gebruikte materialen als van het
structurele en technologische
ontwerp.
afbeelding 1. | Optimum Pack Design
1

32
BEELD: www.corrugatedboxesindia.com

Branche Verduurzamingsplan FNLI-NVG-CBL - juni 2015
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duurzaamheid

BRANCHEVERDUURZAMINGSPLAN
In het brancheplan verduurzaming verpakkingen 2015 – 2017 van FNLI/CBL/NVG1 wordt uiteengezet op welke wijze gewerkt kan worden aan de verdere verduurzaming van de verpakkingen die
gebruikt worden voor de Nederlandse markt. In het plan staan vier verduurzamingsthema’s centraal:
Reduce: voorkomen van verspilling van materialen en zuiniger gebruik van grondstoffen
Reuse: verhoging van het percentage hergebruik in/van verpakkingsmaterialen
Recycle: terugwinnen van verpakkingsmateriaal
Renew: inzetten van nieuwe materialen met lagere milieudruk
1
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BEELD: www.thuiswinkel.com

Brancheplan verduurzaming verpakkingen 2015 – 2017, FNLI/CBL/NVG, juni 2015

EEN ANDERE KIJK

35

ANALYSE DUURZAAMHEID

duurzaamheid

BRANCHEVERDUURZAMINGSPLAN DOELSTELLINGEN
Gemiddeld is op brancheniveau minimaal 80% van het papier/karton gebruikt voor primaire verpakkingen bestemd voor de Nederlandse
markt FSC, PEFC, SFI of gelijkwaardig gecertificeerd of het papier/karton gebruikt voor primaire verpakkingen bestemd voor de Nederlandse markt bestaat op brancheniveau voor gemiddeld minimaal 80% uit gerecycled papier/karton
De toegepaste hoeveelheid aluminium in ‘lids’ wordt met gemiddeld 15% verminderd, voor zover niet strijdig met de opgenomen uitgangspunten
De op de Nederlandse markt gebrachte PET-bakjes en -schalen bevatten gemiddeld minimaal 20% rPET
Gewichtsreductie kunststof: kunststof bekers (met aluminium lid) met 15%; kunststof flessen met 10%, voor zover niet strijdig met de opgenomen uitgangspunten
Het vergroten van het aandeel mono-materialen per VPC, wanneer dit niet strijdig is met de opgenomen uitgangspunten en alleen wanneer dit leidt tot de verlaging van de milieudruk van de gehele VPC en betere recyclebaarheid.
Gemiddeld heeft 80% van de op de markt gebrachte producten bestemd voor de Nederlandse markt een recyclingslogo.
Krimp en rekfolies zijn op brancheniveau zo veel mogelijk transparant en onbedrukt voor een zo optimaal mogelijke wijze van recycling
Gemiddeld is op brancheniveau minimaal 80% van het papier/karton gebruikt voor secundaire/tertiaire verpakkingen bestemd voor de
Nederlandse markt FSC, PEFC, SFI of gelijkwaardig gecertificeerd of het papier/karton gebruikt voor secundaire/tertiaire verpakkingen
bestemd voor de Nederlandse markt bestaat op brancheniveau voor gemiddeld minimaal 80% uit gerecycled papier/karton.

36
BEELD: www.thuiswinkel.com
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duurzaamheid

BAKKERIJ- EN ZOETWARENINDUSTRIE
Het is de bedoeling dat er naar duurzame inititiatieven in de verpakkingsindustrie voor de bakkerij- en zoetwarenindustrie wordt gekeken.
Om duurzaamheid als begrip te kaderen is er gekeken naar relevante uitgangspunten binnen
deze industrie. Na een analyse van de mogelijkheden in duurzaam beleid, is er gekozen voor
de volgende uitgangspunten:
- Duurzaamheid in materiaal (grondstof)
		
winning van de grondstof
		
hergebruik van verpakking mogelijk
		
recycling van grondstof mogelijk
		
reduceren van gebruik van grondstof door ontwerp
- Duurzaamheid in structureel en technologisch ontwerp
		
productbehoud door optimale bescherming
		
minder voedselverspilling door portie verpakkingen
		
zo efficiënt mogelijk gebruik maken van ruimte
		optimale conservering
38
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duurzaamheid
IN MATERIAAL (GRONDSTOF)

Bij duurzaamheid in verpakkingsmateriaal wordt er veelal meteen gedacht aan biobased materialen of biodegradable materialen, dit zijn echter slechts onderdelen van de duurzaamheid van een materiaal.
Volgens het LCA te Beuningen, is de duurzaamheid van een materiaal volledig afhankelijk van wat er, gedurende het proces, met het materiaal gebeurd en wat voor functie het krijgt.
Hierdoor is er in de categorie materiaal de volgende onderverdeling gemaakt:
		
winning van de grondstof
		
mogelijkheid tot hergebruik van verpakking
		
mogelijkheid tot recycling van grondstof
		
reduceren van gebruik van grondstof door ontwerp
Biodegradable materialen worden in dit geval buiten beschouwing gelaten aangezien er hier uitgegaan
wordt van het wegwerpen van een materiaal. Er kan in dat geval dus slechts éénmalig gebruik gemaakt worden van het materiaal en de energie die in de verpakking verwerkt zijn.
Het biedt de grond verder geen voedingsstoffen zoals compost dat zou doen, waardoor ook bij het wegwerpen geen energie verkregen wordt.
Bovendien kunnen biodegradable materialen slechts onder bepaalde omstandigheden composteren, waardoor
deze apart zouden moeten worden ingezameld of worden gescheiden van het huisafval.

40
BEELD: www.maxisciences.com
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duurzaamheid

WINNING VAN DE GRONDSTOF
De omstandigheden rond de winning van een materiaal is van grote invloed op de duurzaamheid hiervan.
Binnen de verpakkingsindustrie wordt er veel gekeken naar de oorsprong van materialen om zo
de duurzaamheid van een verpakking te bepalen.
Er zijn meerdere keurmerken opgesteld (zie hoofdstuk keurmerken), ook per materiaalsoort, om
zo duurzaamheid in de winning ervan te garanderen. Er mag bijvoorbeeld geen sprake zijn van
schending van mensenrechten in dit proces. Daarnaast mag er bijvoorbeeld ook geen onherstelbare schade aan het milieu worden verricht.
Hiernaast wordt er tegenwoordig ook veel geïnvesteerd in het ontwikkelen van materialen die
als basis geen fossiele grondstoffen maar biomassa hebben. Deze materialen worden biobased
genoemd.
Biobased heeft naast materialen o.a. betrekking tot chemicaliën en brandstoffen, waarvan de
toepassingen ook in de verpakkingsindustrie van belang zijn.
42
BEELD: www.sciencedaily.com
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duurzaamheid

MOGELIJKHEID TOT HERGEBRUIK
Wanneer een verpakkingsmateriaal opnieuw gebruikt kan worden, kan dat positief zijn voor
de duurzaamheid van een verpakking.
Er moet onderscheid worden gemaakt tussen hergebruik en re-cycling.
Bij hergebruik kan het materiaal in bestaande vorm, zonder veel extra investering, opnieuw
gebruikt worden.
Dit is bijvoorbeeld het geval bij bierkratten en bierflessen, welke middels het statiegeldsysteem ingeleverd kunnen worden. Hierdoor hoeft er op jaarbasis slechts 2% van de bierflesjes
te worden vernieuwd.1
Aan hergebruik hangen in de meeste andere gevallen echter zowel te hoge financiële kosten
als nadelen voor het milieu, zoals de transport en reiniging van de verpakking. Deze wegen
niet op tegen de productie van nieuwe verpakkingen. Om deze redenen worden statiegeldverpakkingen na inzameling veelal gerecycled.
1

44
BEELD: www.noplasticbags.org

http://www.echteheld.nl/veelgestelde-vragen-over-statiegeld
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duurzaamheid

MOGELIJKHEID TOT RECYCLING
Door verpakkingen van materialen te maken welke vervolgens deels of volledig te recyclen
zijn, kan de duurzaamheid van een verpakking positief worden beïnvloed.
Er kan veel energie bespaard worden in de productie van nieuw materiaal wanneer er een
consequent doorgevoerd recyclingsysteem opgesteld wordt.
Materialen als aluminium, staal, glas maar ook kunststoffen zoals PET zijn bijzonder geschikt
voor recycling. Door mogelijke overblijfselen van toxische stoffen, is niet iedere kunststof
echter geschikt voor recycling. Inkten zorgen ervoor dat gerecycled karton en papier niet
geschikt meer is voor alle toepassingen in de voedselindustrie.
De meeste materialen zijn verder niet oneindig te recyclen. De vezels van papier verkorten
bijvoorbeeld als het ware steeds meer en kunststof wordt door verontreiniging steeds minder
zuiver. Na verloop van tijd vindt er dus bijna altijd kwaliteitsverlies plaats, waardoor men in
de huidige maatschappij afhankelijk zal blijven van de productie van nieuw materiaal, oftewel virgin materiaal. 1
Door downcycling kan men toch nog gebruik maken van kwaliteitsverlies.
1
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http://www.un.org/esa/dsd/dsd_aofw_ni/ni_pdfs/NationalReports/korea/WasteManagement.pdf
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efficiënt WEGWERPEN
AFVAL MANAGEMENT
Om van een duurzame verpakking te spreken moet er rekening gehouden worden met het wegwerpen ervan. Het bevorderen van de efficiëntie van het afvalmanagement kan een duurzaam
doel zijn binnen het verpakkingsontwerpproces.
Naast dat er in het ontwerp rekening wordt gehouden met de mogelijkheid tot hergebruik of
recycling van materiaal, moet er rekening gehouden worden met het efficiënt wegwerpen van
een verpakking.
Sinds januari 2010 zijn Nederlandse gemeenten verplicht afval apart in te zamelen. Het verpakkende bedrijfsleven heeft Plastic Heroes opgezet om dit te organiseren. De consument krijgt
speciale zakken aangeleverd om haar plastic verpakkingen in weg te werpen. 1

1 http://www.plasticheroes.nl/
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BEELD: www.expeditieduurzaam.nl
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efficiënt WEGWERPEN
AFVAL MANAGEMENT
Een grote hindernis voor de industrie en bovendien een bron van ergernis voor de consument is
echter de grootte van het plastic afval. Dit wordt vooral veroorzaakt door de hoeveelheid lucht
in een zak.1
De grote zakken zorgen voor een inefficiënte distributie naar de afvalverwerking. Hiernaast zou
dit er toe kunnen leiden dat de consument minder bereid wordt, haar afval consequent en op
de correcte wijze te scheiden.
In plaats van dit probleem enkel op te lossen bij het einde van de lijn, moet er ook gekeken worden naar het begin ervan.
Het bevorderen van de efficiëntie van het afvalmanagement is dus een onderdeel van de verduurzaming van het verpakkingsontwerpproces.

50
BEELD: www.plasticheroes.com

1 http://www.plettum.nl/
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duurzaamheid
KEURMERKEN
Algemeen

Fairtrade
Fair trade is an alternative approach to conventional trade AWW based on a partnership between producers and
traders, businesses and consumers.1
Europees Ecolabel
Het EU Ecolabel is het Europese milieukeurmerk voor non food producten en diensten, met als doel om duurzamere productie en consumptie te stimuleren.2
Hout/ Papier
FSC
De Forest Stewardship Council (FSC) is een internationale organisatie die zich inzet voor behoud en verantwoord
bosbeheer wereldwijd. FSC spreekt van verantwoord bosbeheer wanneer op evenwichtige wijze rekening wordt
gehouden met de ecologische, sociale en economische aspecten die bij bosbeheer horen.3

52

1

2
3

http://www.fairtrade.net/about-fairtrade.html
http://www.europeesecolabel.nl/28/home.html
http://www.fsc.nl/nl-nl/fsc/wat-doet-fsc
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duurzaamheid
KEURMERKEN

PEFC
PEFC is een wereldwijd non-profit, onafhankelijk keurmerk ter bevordering van duurzaam bosbeheer. Het uiteindelijke doel van PEFC is dat alle bossen ter wereld op een duurzame manier worden beheerd.1
Kunststof
Plantbottle
Plantbottle is een fabrikantenlogo van Coca-cola op PET-flessen die voor minimaal 30 procent bestaan uit hernieuwbare grondstoffen (ethanol uit Braziliaans suikerriet), en die volledig als PET recyclebaar zijn. De flessen zijn
niet composteerbaar. Vergeleken met PET-flessen die zijn gemaakt van aardolie heeft deze fles minder klimaatbelasting, maar de productie vereist meer landbouwgrond en dat is een milieunadeel. 2
Kiemplantlogo
Het Kiemplantlogo staat op zakjes, hoesjes en bakjes van composteerbaar kunststof. Ze breken binnen 90 dagen
af in een professionele composteerinstallatie. 3

54

1

http://pefcnederland.nl/over-pefc/

2
3

http://www.plantbottle.info/chde/index.shtml
https://keurmerken.milieucentraal.nl/keurmerken/inhoud/verpakkingssymbolen/verpakkingssymbolen/kiemplantlogo
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duurzaamheid
KEURMERKEN

OK Biobased
OK Biobased is een keurmerk voor bakjes, hoesjes of zakjes. Het kent vier niveaus voor verpakkingen die voor
minimaal 20 (één ster) en maximaal 80 procent (vier sterren) uit hernieuwbare materialen bestaan.1
Glas
Glasbak
Als het glasbak-logo op een verpakking staat, mag het in de glasbak en zit er geen statiegeld op. Het is een vrijwillig logo. Als het logo niet op een glazen verpakking zonder statiegeld staat, moet die toch in de glasbak. Het
logo wordt niet gecontroleerd.2
Metalen
ALU-logo
Het ALU- of AL-logo betekent dat de aluminium verpakking kan worden hergebruikt. Het logo zegt niets over het
aandeel gerecycled aluminium in de verpakking. Het is een vrijwillig logo en het wordt niet gecontroleerd.3
1
2
3
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https://keurmerken.milieucentraal.nl/keurmerken/inhoud/verpakkingssymbolen/verpakkingssymbolen/ok-biobased
https://keurmerken.milieucentraal.nl/keurmerken/inhoud/verpakkingssymbolen/verpakkingssymbolen/glasbak
https://keurmerken.milieucentraal.nl/keurmerken/inhoud/verpakkingssymbolen/verpakkingssymbolen/aluminium
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duurzaamheid

IN STRUCTUREEL EN TECHNOLOGISCH ONTWERP
Naast materiaal brengt het structureel ontwerp van een verpakking, een belangrijke oplossing
voor het vraagstuk duurzaamheid: het beschermen van het product om zo verspilling te voorkomen; het doseren en portioneren van het product om zo voedselverspilling te voorkomen en tot
slot ook efficiënt gebruik maken van ruimte ten behoeve van efficiënte distributie en transport.
Naast het materiaal waar een product of verpakking uit wordt vervaardigd en naast het structurele ontwerp hiervan, biedt de technologische kant van het ontwerp ook een duurzame oplossing, aangezien het het product chemisch en microbiologisch beschermt, oftewel conserveert.
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gebruik van weinig grondstof
productbehoud door optimale bescherming
minder voedselverspilling door portieverpakkingen
zo efficiënt mogelijk gebruik maken van ruimte
mono-materialen
materialen eenvoudig te scheiden		
optimale conservering
EEN ANDERE KIJK
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duurzaamheid

GEBRUIK VAN WEINIG GRONDSTOF
Om het Optimum Pack Design te behalen moet er ten eerste geen gebruik gemaakt worden
van overbodig verpakkingsmateriaal.
Materiaal moet te allen tijde een functie hebben voor de de product-verpakkingscombinatie.
De belangrijkste functies van een verpakking zijn: beschermen van product; voorkomen van
verlies; bijeenhouden of bundelen van product; delen productinformatie en dragen van reclame-uitingen.
Ten tweede zijn er mogelijkheden de grondstoffen in minder massieve vorm te gebruiken,
zolang de functies gelijk blijven. Sommige kunststoffen kunnen bijvoorbeeld worden opgeschuimd.
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duurzaamheid

PRODUCTBEHOUD DOOR OPTIMALE BESCHERMING
De belangrijkste functie van een verpakking is het beschermen van het product. Het is immers belangrijk dat het product onbeschadigd bij de consument wordt afgeleverd, dat voorkomt ook foodwaste, oftewel voedselverspilling.
Afhankelijk van de breekbaarheid en kwetsbaarheid van een product, moet er in ieder ontwerp, in belangrijke mate met de beschermende functie van een verpakking rekening worden
gehouden.
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duurzaamheid

PORTIEVERPAKKINGEN (BEPERKEN VOEDSELVERSPILLING)
In Nederland wordt tot een derde van het voedsel weggeworpen. De oorzaken hiervoor verschillen van de bereidheid van consumenten een minder ‘mooi’ product te kopen, tot de onwetendheid van de consument m.b.t. houdbaarheidsdata op verpakkingen.
Een andere belangrijke oorzaak voor foodwaste, is het ontbreken van een manier van doseren
in veel verpakkingen. Volgens de Brancheplan Verduurzaming1 is het belang van portieverpakkingen daarom groot.
Portieverpakkingen kunnen voorkomen dat men voedsel na aankoop wegwerpt, doordat hij/zij
het niet wil of kan consumeren. Betere bewaaropties waarbij de kwaliteit van het product niet
achteruitgaat zijn belangrijk om foodwaste te voorkomen.
Momenteel wordt er een grote nadruk gelegd op het belang van het voorkomen van foodwaste. In Nederland werd in de zomer van 2015 het evenement Damn Food Waste door de beweging Food Guerilla georganiseerd. In het najaar van hetzelfde jaar organiseerde de Europese
Commissie de converentie Fight Food Waste, Feed the planet! in Milaan.
1
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Gezamenlijk Stapsgewijs vooruit naar een duurzamer 2030 - Brancheplan Verduurzaming verpakkingen 2015-2016 FNLI-NVG-CBL
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duurzaamheid

ZO EFFICIËNT MOGELIJK GEBRUIK MAKEN VAN RUIMTE
Om de distributie en opslag van product-verpakkingscombinaties zo efficient als mogelijk te
maken, moet er in het structurele ontwerp van een verpakking zo min mogelijk ‘loze ruimte’
zitten.
Het vervoeren van deze loze ruimte kost immers veel energie en middelen.
Er moet wel rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat deze ‘loze ruimte’ een functie heeft. Zoals bij producten die onder beschermde atmosfeer bewaard worden, deze worden hierdoor langer geconserveerd (bladgroenten). Sommige producten worden zelfs door
een bepaalde luchtdruk beschermd tegen fysieke beschadiging (chips).

66
BEELD: www.thedieline.com

EEN ANDERE KIJK

67

ANALYSE DUURZAAMHEID

duurzaamheid
MONO-MATERIALEN

Door het gebruik van mono-materialen (oftewel niet-samengestelde-materialen) wordt een
verpakking makkelijker en in grotere mate recyclebaar. In het Branche Plan Verduurzaming
wordt tevens gesproken over de doelstelling meer gebruik te maken van mono-materialen.
Om van duurzaamheid te spreken, moet het gebruik van mono-materialen echter niet ten
koste gaan van de conservering of de bescherming van het product, aangezien dit in voedselverspilling kan resulteren.
Het gebruik van mono-materiaal vergroot verder ook niet de duurzaamheid wanneer er, ter
compensatie van andere materialen, een dusdanig grote hoeveelheid materiaal gebruikt
moet worden, dat de product-verpakkingscombinatie significant in gewicht toeneemt.
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duurzaamheid

MATERIALEN EENVOUDIG TE SCHEIDEN
Het scheiden van afval bij de consument kan effectief zijn voor het recyclen van grondstoffen.
Om te verzekeren dat de consument bereid is en bovendien in staat is de grondstoffen te scheiden, moet een verpakking eenvoudig te scheiden zijn. De verlijming van verschillende materiaalsoorten moet dan dus bijvoorbeeld eenvoudig te ontbinden zijn voor de consument.
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duurzaamheid
OPTIMALE CONSERVERING

Om te spreken van duurzaamheid kan er volgens het LCA Centre vooral naar de (primaire)
functies van de verpakking, namelijk het beschermen, conserveren en bundelen van een product, gekeken worden. Wanneer een verpakking haar functie immers goed vervult, kan het
voedselbeschading en zelfs -verspilling voorkomen.
Het conserveren van het product is misschien wel de belangrijkste functie van een verpakking.
Met conserveren wordt het verlengen van de houdbaarheid door het uitsluiten van verschillende factoren bedoeld.
Er zijn verschillende technieken om een product te conserveren middels het ontwerp van een
verpakking. Een aantal voorbeelden hiervan zijn het uitsluiten van de factor oxidatie door een
luchtdichte verpakking te ontwerpen; het toevoegen van materialen in de verpakking die de
factor UV uitsluiten of het toevoegen van scavangers die zuurstof of vocht binden.
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duurzaamheid

INITIATIEVEN VERDUURZAMING AFVALMANAGEMEN
BIN BANG

Ons doel is mensen thuis en binnen organisaties bewust te maken van de grondstoffen
die ze kunnen sparen (de Bang) en ze hier concrete oplossingen voor te bieden (de Bin).1

WORMENTOREN

Een wormenbak is het kleinste systeem waarin u kunt composteren.
Een stapelbare wormentoren is makkelijk te gebruiken voor verwerking van uw keuken
afval. De wormen zullen hun weg er doorheen eten, waardoor een rijke compost in hun
kielzog achterblijft. Deze schep je vervolgens in potten of op uw tuin.2
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“Consumption is
the biggest problem.
Design is the best solution.”
Leyla Acaroglu
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materiaal
PAPIER EN KARTON

BEELD: www.ifeelmaps.com

Deze worden van oudsher veel gebruikt in verpakkingen en
disposables. Hard karton (ook wel bekend als massief karton)
wordt veel gebruikt voor de verpakking van diepgevroren levensmiddelen, al dan niet in combinatie met een kunststof coating of kunststof binnenzak. Golfkarton wordt veel toegepast in
dozen als verzamelverpakking of transportverpakking. Papier
en karton kunnen, tenzij ze gecoat zijn, eenvoudig gerecycled
worden. Voor de toepassing van papier en karton voor de verpakking van levensmiddelen is echter, op grond van regelgeving t.b.v. voedselveiligheid, dikwijls een coating noodzakelijk.1
1
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materiaal
KUNSTSTOF

Kunststof verpakkingen zijn van recentere oorsprong en laten
ook de hoogste groei in toepassing zien. De voornaamste voordelen van kunststof verpakkingen zijn de lage prijs, het lage
gewicht en de vele mogelijkheden voor vorm en uiterlijk. Ook
geven kunststoffen een goede bescherming van het product
via barrière-eigenschappen, heat sealing, ongevoeligheid voor
vocht, etc.. Daarbij zijn kunststof verpakkingen praktisch onbreekbaar.1

1
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materiaal
GLAS

Dit is een traditioneel en populair verpakkingsmateriaal omdat het
geschikt is voor sterilisatie en pasteurisatie, stijf is, niet reageert
met voedsel, en de inhoud goed beschermt tegen invloeden van
buiten omdat het ondoordringbaar is voor vocht, gas, geurtjes en
micro-organismen. Daarnaast is glas geschikt voor hergebruik,
(opnieuw) sealen en recycling. Glas is transparant maar kan ook
gekleurd worden voor bescherming tegen licht. Met name vanwege de uitstekende barrière-eigenschappen (CO2, zuurstof, water) is
glas in sommige toepassingen moeilijk te vervangen (zoals bierflesjes). Een belangrijk nadeel van glas is het hoge gewicht dat resulteert in hogere transportkosten. Daarnaast kan glas snel breken en
glassplinters kunnen een gevaar opleveren in voedsel.1
1
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materiaal
METALEN

De meest gebruikte metalen zijn aluminium en staal, met name
voor blikverpakkingen. De belangrijkste voordelen van blik zijn
de volledige bescherming van de inhoud tegen invloeden van
buiten, sabotagebestendigheid en geschiktheid voor presentatie (bedrukking en vorm). Belangrijkste nadelen zijn het gewicht
(behalve t.o.v. glas) en de daarmee gepaard gaande hogere
transportkosten, het hoge energieverbruik tijdens productie,
met name voor aluminium. Aluminium wordt ook gebruikt als
dunne laag op folies en in laminaten (in combinatie met kunststof) wanneer hoge barrière-eigenschappen vereist zijn.1
1
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materiaal
HOUT

Dit wordt met name toegepast als transportverpakking zoals
pallets en kratten. Hout geeft een goede bescherming tegen
beschadiging, goede (impact) sterkte en stijfheid en is goed
stapelbaar. Houten kratten worden steeds meer vervangen
door goedkopere kunststof containers.1

1
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materiaal
SHREDDED KARTON

Oud karton is uitstekend verpakkings- en opvulmateriaal. Met
behulp van een karton shredder kan van oude kartonnen dozen
perfect, stootvast en veerkrachtig verpakkingsmateriaal worden gemaakt. De shredder maakt van oud karton handzame
flexibele matjes. Dit zou een kansrijk, duurzaam verpakkingsmateriaal kunnen zijn voor het verpakken van producten uit
de bakkerij- en zoetwarenindustrie. Het biedt immers optimale
bescherming tegen breuk en geeft bovendien kartonnen dozen
(reeds gebruikt in de distributie van de producten) een tweede
leven.1
1
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materiaal
PAPERMOULD

De levensduur van papier is niet oneindig. Immers, de vezels
van het papier worden na het recyclen korter, wat op den duur
betekent dat het materiaal zijn sterkte verliest. Aan het eind
van de levenscyclus van papier staat papermould. Door oud
papier te vermalen tot pulp en dit in speciale mal te stoppen
onstaat er een verpakking die zowel duurzaam oogt als is. Met
bescherming tegen breuk als belangrijkste eigenschap is dit
materiaal kansrijk voor het verpakken van bakkerij- en zoetwarenproducten. Het enige nadeel is dat het niet food grade is,
waardoor het zonder coating of bewerking enkel als secundaire verpakking kan worden gebruikt.1
90
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R. Ten Klooster - Zakboek Verpakkingen
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materiaal
PAPERFOAM

Paperfoam is duurzaam, milieu-vriendelijk, koolstofarm, goed
te recyclen en bovendien composteerbaar. Met als hoofdbestanddelen vezels en zetmeel is dit materiaal dus een ware
duurzaamheidsheld. Het heeft bovendien als voordeel dat het
lichtgewicht is en het biedt goede bescherming tegen breuk.1
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“Duurzame ontwikkeling is de
ontwikkeling die aansluit op
de behoeften van het heden
zonder het vermogen van de
toekomstige generaties om in
hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”

ANALYSE DUURZAAMHEID

DUURZAAMHEID

DOOR DE OGEN VAN DE CONSUMENTEN

Meldpunt Verpakken 1 is een initiatief van het Kennis Instituut Duurzaam Verpakken (KIDV). Het is een mogelijkheid voor de consument om vragen te stellen en eventuele niet-duurzame verpakkingen aan de kaak te
stellen. Het biedt de industrie hiernaast ook een mooi beeld van de denkwijze van de consument.
Enkele recente inzendingen bij het Meldpunt Verpakken:

“De bevroren bosbessen van Plus
zitten in een aparte zak in een kartonnen doos. Het kan anders, want
ik koop ze meestal bij de Jumbo,
dan zitten ze wel alleen in een kartonnen verpakking.”
Reactie Plus: omdat het kartonnen doosje niet
gelamineerd is, dus geen plastic laagje heeft, is er
een zakje nodig om te voorkomen dat de verpakking gaat lekken tijdens transport of in uw koelkast.
Het zakje mag na gebruik bij het plastic afval. Het
doosje kan bij het oud papier. Zo kunnen beide
verpakkingsonderdelen gerecycled worden.
Het kan zijn dat andere supermarkten wel gelamineerde doosjes gebruiken. In dat geval kan het
doosje niet als papier/karton gescheiden worden
en moet het bij het restafval.

“Wanneer worden wij verlost van de
netjes waarin bijvoorbeeld sinaasappels van Albert Heijn zijn verpakt.
Als je die openknipt, komen er allemaal minuscuul kleine deeltjes
plastic in het milieu terecht. Want
ik denk niet dat iedereen elk klein
deeltje weet op te vangen en weg te
gooien. Ik probeer dat wel, maar die
moeite zal niet iedereen nemen.”

Reactie Albert Heijn: De keuze voor het verpakken
in een netje is een commercieel besluit. Dit type
verpakking is qua presentatie het meest geschikt,
er zijn altijd alternatieven maar deze alternatieven
zijn doorgaans slechter voor het milieu. Voorbeeld
hiervan is de plastic zak, zoals bij appels. Dan heb
je relatief meer verpakkingsmateriaal en verhoogde
kans op schimmelen.
1 https://www.kidv.nl/meldpunt-verpakkingen/4071/inzendingen.html?ch=MP (11 mei 2016)
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“Beste fabrikant van Lay’s: kunt u
a.u.b.. het aluminium uit de chipszakken weglaten want dan ik ze
recyclen via het plastic afval.”
Reactie Lay’s: De aluminium laag in onze verpakking voorkomt dat de kwaliteit van chips vermindert door de inwerking van licht en lucht. Anders
worden de chips zacht en wordt de gebruikte
olie ranzig. Lay’s heeft dit aangepakt door het
aluminium laagje in de verpakking. Uit onderzoek
is gebleken dat deze laag de kwaliteit van Lay’s
tot het consumptiemoment op hetzelfde hoge
niveau houdt als op de dag van productie. Met
een verpakking zonder deze specifieke eigenschap
zouden wij die garantie niet kunnen geven. Er zijn
nog geen alternatieve verpakkingen in omloop
die de kwaliteit van onze Lay’s chips net zo goed
waarborgen.
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conclusie
Trends & Toekomst

Markt

Om te produceren voor de huidige samenleving moet er gekeken worden naar hoe deze eruit ziet. Er moet context gezocht worden in ontwikkelingen in de samenleving om een beeld te krijgen ervan.
Om te produceren voor het heden moet er bovendien ook gekeken worden naar de toekomst, zodat een product ook future proof
is. Innovatie is uiteraard pas mogelijk wanneer er naar een bredere context gekeken wordt.

De huidige bakkerij- en zoetwarenmarkt is heel divers. Voor alle productgroepen is er uiteraard een andere eisenlijst te stellen
aan de verpakking doordat iedere productgroep andere eigenschappen heeft. Er zijn dan ook veel verschillende product-verpakkingscombinaties te vinden in het supermarkt-schap.

De belangrijkste ontwikkelingen zijn de technologische ontwikkelingen die heel veel mogelijk maken in de wereld van food, packaging, retail en design.
Een belangrijk deel hiervan is de opkomst van e-commerce en de vernieuwde winkelbeleving. Hier moet vooral rekening mee
gehouden worden wanneer er bijvoorbeeld innovaties in het productieproces gedaan worden.
Duurzaamheid
Duurzaamheid is een soort brede kapstok geworden waar veel marketeers graag hun producten aan willen ophangen. Duurzaamheid is immers een term die het goed doet bij de consument. Consumenten zijn zich bewuster dan ooit van hun rol t.o.v. het
milieu.
Duurzaamheid is desalniettemin ook een belangrijke voorwaarde geworden in de huidige bedrijfsvoering. Bedrijven worden als
het ware verplicht op verschillende manieren op duurzaamheid in spelen, door zowel de consument als door de overheid.
Het is moeilijk om van een eenduidige duurzame bedrijfsvoering te spreken, aangezien er altijd wel een compromis gemaakt moet
worden. Wanneer men immers bijvoorbeeld voedselverspilling wil voorkomen moet er materiaal worden gebruikt om verpakkingen van te produceren.

Er is dus altijd een balans die gezocht moet worden en een compromis die gemaakt moet worden tussen verschillende duurzame thema’s.

Wat opvalt is dat een groot deel van alle productschappen voor de bakkerij- en zoetwaren bestaat uit kunststofverpakkingen, die
ervoor zorgen dat er veel productzichtbaarheid is in het schap.
Dit is een groot verschil met winkels in bijvoorbeeld Engeland, waar productzichtbaarheid voor bakkerij- en zoetwaren niet heel
belangrijk lijkt te zijn. Hierdoor kan men concluderen dat de Nederlandse producten vooral op productzichtbaarheid inspelen.
Opvallend is dat de meeste kunststofverpakkingen zich bevinden in het goedkopere segment. Het lijkt alsof er hierdoor een associatie tussen goedkoop en kunststof is, bij zowel de producent als bij de consument.
Er is verder heel veel natuurlijk en duurzaam ogend (al dan niet werkelijk duurzaam) materiaal zoals kraft-karton te vinden in de
schappen. Het valt op dat de marge op dit soort product-verpakkingscombinaties gemiddeld hoger ligt dan die van kunststof
varianten.
Het lijkt alsof de consument dus meer wilt betalen voor producten die duurzaam ogen. De perceptie van de consument blijkt een
belangrijk marketingmiddel te zijn.
Ontwerpproces
Het ontwerpproces is iets wat zich niet laat leiden. Wat erg belangrijk is, is het divergeren voordat er geconvergeerd wordt. Het
proces moet dan ook heel breed begonnen worden en er moeten zo min mogelijk restricties gesteld worden aan de eerste schetsen. Op deze manier kan er veel meer verschillende richtingen opgegaan worden en worden deze richtingen uiteindelijk sterker
onderbouwd.
Een belangrijk onderdeel van het ontwerpen is na te divergeren, te convergeren.
Er moet kritisch gekeken worden naar opgestelde richtingen en er moeten bepaalde richtingen los gelaten worden.
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aanbevelingen
Het is belangrijk te allen tijde een goed beeld te hebben van de samenleving waarin je produceert. Er zijn
bijvoorbeeld vaak interessante ontwikkelingen waarop kan worden ingespeeld bij het produceren. Bovendien is het verdiepen in trends en ontwikkelingen een manier van het uitdiepen van de doelgroep, aangezien
de doelgroep onderdeel uitmaakt van de samenleving.
Het is verder heel belangrijk duurzaamheid in de bedrijfsvoering mee te nemen. Het is echter wel aan te
raden om een aantal thema’s binnen duurzaamheid te kiezen die voor het bedrijf van belang zijn en hier zo
goed mogelijk op in te spelen. Op deze manier wordt voorkomen dat er enkel compromissen gemaakt worden en kan er daadwerkelijk gesproken worden van duurzame bedrijfsvoering.
Het is daarnaast belangrijk te realiseren dat de consument een heel ander beeld heeft van wat duurzaam
is en ook bereid is om hiervoor meer te betalen. Het kan dan ook interessant zijn om op de perceptie van
de consument in te spelen. Het is echter aan te raden om hierop in te spelen met daadwerkelijk duurzame
initiatieven zodat er geen sprake is van een zogenaamd ‘windei’ waar de consument zich uiteindelijk slechts
gefopt door voelt.
Tot slot is het in de zoektocht naar innovatie belangrijk deze zo breed mogelijk te beginnen en pas later te
gaan toespitsen tot een aantal kansrijke richtingen. Het is dan ook heel belangrijk dingen los te laten ten
behoeve van een sterker eindresultaat.
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