Dit is het vijfde en laatste 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?

Afbreekbare
pot en tray
in opmars
Miljoenen potten met hyacinten, narcissen
en blauwe druifjes gaan de komende
maanden weer de wereld in. Plastic was en
is de standaard als het gaat om potjes en
trays. Maar de opkomst van afbreekbare
varianten is opmerkelijk. Steeds meer
bedrijven kijken naar alternatieven. De
keuze blijkt groter dan gedacht.
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anzelfsprekender is er bijna niet: potjes met een,
drie of vijf hyacinten, narcissen of een handvol
blauwe druifjes zijn van plastic. Ook de trays
waarmee ze worden getransporteerd zijn van dat
materiaal. Wie de sites van leveranciers van verpakkingsmaterialen bekijkt, komt nog steeds heel veel van deze
producten tegen. Tegelijkertijd buitelen op de redactie de
persberichten over alternatieven voor plastic potten en trays
de laatste maanden over elkaar heen.

DRIE RICHTINGEN
Grofweg zijn er de afgelopen jaren drie richtingen ontstaan:
gebruik van gerecycled plastic, potten van bioplastic en
potten van organisch materiaal.
Wat het gebruik van gerecycled plastic betreft, heeft
vasteplantenkweker Griffioen Vaste Wassenaar samen met
leverancier Modiform afgelopen zomer een belangrijke stap
gezet. Vanaf voorjaar 2020 levert het bedrijf vaste planten in
potten van volledig gerecycled PP plastic, terwijl de trays van
volledig gerecycled PS plastic zijn. Door deze keuze komt er
geen nieuw plastic meer in de keten terecht. Om te voorkomen dat deze producten van gerecycled plastic alsnog bij
het afval terechtgekomen, hebben beide partijen nagedacht
over hergebruik. Dat heeft geleid tot een retourregeling via
tuincentra. Zij kunnen trays en potten weer terug sturen.
De trays zijn herkenbaar aan de lichtgrijze kleur en zijn gemaakt van kunststof uit oude koelkasten. Voor de vierkante
P11-potten van Griffioen gebruikt Modiform consumentenafval. De drie gebruikte potkleuren zijn detecteerbaar en
daardoor te recyclen door afvalverwerkers.
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Alternatieven voor eenmalige plastic potten zijn er genoeg: potten van gerecycled plastic, bioplastic en organisch materiaal.

Een andere mogelijkheid die er is, betreft de investering in
een pot die lijkt op een plastic pot, maar het niet is. Hij is
gemaakt van de hulzen van zonnebloempitten. Daar wordt
jaarlijks zes miljoen ton van geproduceerd. Dit restafval
gebruikt het Duitse bedrijf Gebrüder Cox Gmbh voor het
maken van deze biopot. Tijdens Plantarium 2019 presenteerde F.N. Kempen deze pot van Potburri. Het afbraakproces
van de pot begint zodra de planten in de pot zijn gezet. De
potten kunnen na aankoop in de grond worden gezet, waar
ze volledig verteren.

KOKOS EN PAPIER
Ook vanuit de organische stoffen is een flink aantal producten de afgelopen periode op de markt gekomen. Een van de
initiatieven is Feel Green van Decorum. Dat is het duurzaamheidsconcept van Decorum. Tien tot vijftien leden die planten
kweken leveren een of meer producten voor het Feel Green-assortiment. De gebruikte trays zijn van papier of pulp, de pot
kan van verschillende materialen zijn, waaronder kokos.
Een van de kwekers die een deel van het sortiment leveren
aan het Feel Green-assortiment, is Vreugdenhil Bulbs and
Plants. Accountmanager Rob Klop legt uit dat dit concept
voor Vreugdenhil om meer gaat dan alleen een duurzame
verpakking. “Wij gaan wat verder door ook te kiezen voor
producten die MPS- of PlanetProof zijn gecertificeerd. De
standaard binnen het Feel Green-concept is dat we een plastic pot van gerecycled plastic gebruiken, een papieren tray
en een papieren etiket. Vorig jaar hebben we dat uitgebreid
getest bij Zantedeschia. Een papieren pot bleek niet goed te
werken. Daarom hebben we gekozen voor gerecycled plastic

dat ook weer kan worden gerecycled.”
Klop merkt dat de belangstelling voor de Feel Green-producten groeit. “Iedereen is op zoek naar producten die minder
plastic afval opleveren. Het verschilt wel per afzetgebied.
Het ene land is daar verder mee dan het andere.” Naast
Zantedeschia teelt Vreugdenhil nog een scala aan bol-op-potproducten. Klop sluit niet uit dat op termijn die ook in het
Feel Green-concept beschikbaar komen.

NIEUWE KLANTEN
Flowerboost uit Noordwijkerhout wilde met een afbreekbare
pot en etiket aan de slag. Afgelopen jaar zochten Joost en
Brigitte van Ruiten naar een product dat past bij de pottenbroei van hyacinten en narcissen. “We willen als bedrijf met
duurzaamheid aan de slag en in de pottenbroeierij wordt
nog steeds volop plastic gebruikt. Daar willen we op termijn
van af”, aldus Brigitte van Ruiten.
Ze kwamen uit bij een kokospot en wilden daar ook een
etiket bij dat bij het gft-afval kan. Ook dat lukte. De FloraHolland Trade Fair gebruikten ze om bij kopers na te gaan of
voor dit product interesse bestaat.
Brigitte van Ruiten kijkt met tevredenheid terug op de drie
dagen in Aalsmeer. “Het is sowieso goed dat je als deelnemer
iets nieuws hebt te melden. Dat levert aantrekkingskracht
op, omdat je een verhaal te vertellen hebt. De reacties van
veel kopers waren positief. Wat ons is opgevallen, is dat we
naast onze bekende relaties ook nieuwe kopers hebben gesproken, die juist hier op afkwamen. Alleen dat is al winst.
We weten nu dat er een markt voor is, ook al is die nog niet
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‘De vraag naar
duurzame potten
neemt toe maar is
voor veel bedrĳven
wel een zoektocht’

Flowerboost biedt narcissen en hyacinten
aan op potten van kokos.

2020 te starten met het leveren van onze producten in de
kokospot met een etiket dat in de gft-bak kan.”
De kokospot vraagt wel een extra handeling. De opkweek
in cel en kas gebeurt in plastic potten. Op het moment van
uitleveren worden die vervangen door de kokospot. Van Ruiten: “Het begin is er. Al gaan er elke dag maar een paar trays
weg. Het zal de komende jaren alleen maar meer worden.”

PAPIERPULP
Begin november won bol-op-potkwekerĳ J.H. van der Vossen
BV uit Lisserbroek de Greenovation Award 2019 van Royal
FloraHolland voor de meest duurzame innovatie van de afgelopen tĳd. Het ECO-concept van Van der Vossen bestaat uit
een pot en tray van papierpulp en een kartonnen steeketiket.
De koper kan de potten in de grond zetten, waarna de afbraak
plaatsvindt.
Jeroen van der Vossen legt uit hoe dit idee is ontstaan.
“Duurzaamheid is hot op dit moment. Je kunt geen krant of
tĳdschrift openslaan of het gaat over plastic. Dat heeft ons
vorig jaar al aan het denken gezet. Wat kunnen we anders
doen in onze broeierĳ van bollen-op-pot? We zĳn samen met
Modiform aan de slag gegaan en hebben vorig jaar de eerste
proeven gedaan. Dat zag er goed uit en dit jaar hebben we het
verder uitgebreid. Daardoor kunnen we een breder scala aan
duurzaam verpakte producten aanbieden aan de markt.”
Voor het werken met deze potten is wel een extra handeling
nodig, aldus Van der Vossen. We planten onze producten op
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in plastic potten. Die staan drie maanden in de koeling en een
tĳdje in de kas. Pas als ze worden klaargemaakt voor de verkoop, verwisselen we de plastic pot voor de pot van papierpulp.
Dat kan niet anders. De plastic potten hergebruiken wĳ weer.”
Ron Verkade van Modiform is nauw betrokken geweest bĳ
de ontwikkeling van dit concept, dat speciaal voor Van der
Vossen is bedacht. “We zien wel dat de vraag naar duurzame
potten en trays toeneemt, maar het is ook nog een zoektocht
van veel bedrĳven. De kosten spelen daar vaak wel een rol bĳ.
De meeste bedrĳven zitten niet op meerkosten te wachten.”

MARKTEISEN
Steeds meer afnemers stellen eisen aan potten en trays.
Zo weigeren recyclecentra voor huishoudelĳk afval in het
Verenigd Koninkrĳk zwart plastic. Voor producent Modiform
reden om voor die markt vanaf 1 januari 2020 geen zwarte
plastic potten meer te leveren, maar grĳze potten die zĳn
gemaakt van 100% gerecycled plastic, die volledig recyclebaar
zĳn.
De Duitse overheid heeft afgelopen najaar de eisen aan verpakkingsafval aangescherpt in hun Verpackungsgesetz. De
wet stelt degene die als eerste een product op de Duitse markt
brengt verantwoordelĳk voor de recycling. Tot 2022 mag er
nog plastic verpakking naar Duitsland, vanaf 2022 mag er
alleen te recyclen verpakking naar dit exportland. Grote afnemers in dit land spelen volgens een recent artikel in Boomkwekerĳ nu al op die eisen in of gaan een stap verder.
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