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Schap wordt
steeds duurzamer
Glanzende cappers met
plastic zakjes vol bollen
kijken de bezoeker van het
tuincentrum aan. Gekocht
willen ze worden, maar hoe
duurzaam zijn de gebruikte
materialen? Voor de serie
over verpakkingen ging de
redactie van Greenity op
onderzoek uit.
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E

igenlĳk zĳn er, naast de bollen
zelf, maar drie producten die wel
of niet duurzaam kunnen zĳn in
het bloembollenschap van tuincenttrum
rum of supermarkt: het hout van de stelling waar ze veelal kant-en-klaar in worden
afgeleverd, het karton voor de mooie foto
en het plastic zakje waarin de bollen zitten.
Op alle drie de terreinen is de afgelopen
jaren heel wat gebeurd. Om te beginnen
bĳ het hout. De website van Bakker Kistenfabriek uit Lisse vermeldt dat vrĳwel al
het hout dat dit bedrĳf gebruikt, af komstig is uit Scandinavische productiebossen.
Voor elke boom dat in die bossen wordt
gekapt, worden er vier teruggeplant. Op
die manier voldoet de leverancier aan zĳn
opdracht om voldoende bos in stand te
houden. Niet al het hout dat Bakker levert, heeft het Forest Stewardship Council
(FSC)-keurmerk. Een woordvoerster van
het bedrĳf legt uit dat kopers wel hout
met dit keurmerk kunnen bestellen bĳ
Bakker, maar dat hier wel tĳd voor nodig
is. “Als klanten vrĳdag bellen om FSC-hout
dat ze maandag nodig hebben, dan moeten we ze helaas teleurstellen. Wie bĳtĳds
belt, kan het hout wel geleverd krĳgen.”
Een van de gebruikers van dergelĳk hout
is Fred Moolenaar van exportbedrĳf
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Dit is het tweede artikel in een serie
over ontwikkelingen in duurzamere
(transport)verpakkingen bij bloembollen (droogverkoop en export),
bol-op-potbedrijven, snijbloemen
en vaste planten. In hoeverre zijn
bedrijven hiermee bezig? Welke
alternatieven voor gangbare verpakkingen en fust zien zij? En welke
bedrijven zetten stappen op dit vlak
en wat zijn hun ervaringen?

Moolenaar uit Voorhout. “Het hout dat
wij gebruiken heeft het FSC-keurmerk.
Dat geldt ook voor het karton voor de
cappers.” Dat geldt ook voor JUB Holland,
aldus directeur Jaap-Jan Uittenbogaard.
“Al het karton dat we gebruiken, heeft
het FSC-keurmerk dan wel het Blaupunkt-keurmerk.”

WELK SOORT ZAKJE?
De meeste discussie gaat op dit moment
over het zakje waarin de bollen terechtkomen. “Veel bedrijven zijn duidelijk zoekende”, stelt Rick Immerzeel van verpakkingsbedrijf Elburg-Smit uit Sassenheim. “Blijf
je met plastic werken, of ga je over naar
bijvoorbeeld een kartonnen doosje? Een
ander alternatief is het gebruik van een
biologisch afbreekbaar folie. Dat moet de
consument dan wel weer apart afvoeren.”
Volgens Fred Moolenaar neemt de vraag
van afnemers wel toe, maar kiezen veel
leveranciers van bollen voor de droogverkoop voor het standaard plastic zakje
omdat de machines daar op zijn ingericht.
“Een bol hoeft niet in een plastic zakje,
maar het is nu eenmaal de meest efficiënte
manier van verpakken. Overigens is plastic
niet per definitie slechter dan karton. Er
zijn ook doosjes met een coating die minder goed zijn voor het milieu dan alleen het
plastic zakje.” Moolenaar ziet een groeiend
aantal alternatieven voor het plastic zakje
op de markt komen, vaak gebaseerd op
zetmeel of andere plantaardige producten.
“We houden de ontwikkelingen op dat
gebied in de gaten. Wat hier vooral geldt:
Alles heeft zijn prijs.”
JUB Holland gebruikt al voor een aantal
klanten een biologisch afbreekbaar zakje
van Xironet. “We hebben klanten die hierom vragen. De kostprijs gaat daardoor wel
omhoog. Het is aan de klant om de afweging
te maken tussen concurreren op prijs of op
duurzaam verpakken. Het aantal klanten
dat hierom vraagt, zien we toenemen.”
Een ander alternatief voor de droogverkoop
is papier. Dat slaat aan, aldus Uittenbogaard.
“Papieren tasjes en zakken worden steeds
populairder. Het ziet er niet alleen milieuvriendelijk uit, maar het is het ook. Dit valt
in de smaak bij de consument.”

KIDV: perspectief op duurzaam verpakken
Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) kent de afwegingen maar al te goed die de exporteur moet maken bij de keuze van verpakkingsmateriaal voor bloembollen. Bij het verpakken van
bloembollen kun je bijvoorbeeld voor de keuze komen te staan voor welk verpakkingsmateriaal je
kiest: plastic of karton? Plastic kan voordelen bieden in gewicht en vormbaarheid van het materiaal. Een kartonnen doosje is een alternatief, maar dat neemt wel meer ruimte in dan zakjes,
waardoor het te transporteren volume weer toeneemt. Op www.kidv.nl is informatie te vinden die
kan helpen bij het verduurzamen van verpakkingen. Als bedrijven willen nagaan of de verpakking
die ze gebruiken goed recyclebaar is in het huidige systeem van afvalinzameling en -verwerking,
dan kunnen ze op de website van het KIDV de Recyclecheck voor vormvaste kunststof verpak27 september 2019
kingen doen. Binnenkort verschijnt ook een Recyclecheck voor flexibele kunststof verpakkingen.
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