
Materialenmodule:

Verpakkingen

Achtergrondinformatie over materialen, van 

productie tot einde-levensduur en recycling



Wat is het meest duurzame materiaal?



Systeem

Product

Materiaal





Materiaalkeuze

Aandachtspunten:

• Verpakkingen hebben een korte levensduur. 

• Verpakkingen hebben een relatief lage impact ten 

opzichte van het te verpakken product.

• Uitval en bederf: beperk productverliezen.

• Optimaliseren: Hoe kun je de verpakkingsfuncties 

vervullen met minimale hoeveelheid materiaal?

• Overweeg hergebruik.

• Voorkom zwerfafval en zorg voor goede 

recyclebaarheid.



Kunststoffen

Toepassingen:

• Verpakkingen zijn goed voor 40% van 

het totale kunststoffenverbruik in de 

EU.

• De belangrijkste materialen zijn PP, 

HDPE, LDPE & PET.

• Toepassingen: kunststof gebruikt in 

flessen, trays, folies, emmers, etc.



Kunststof verpakkingen

(+) Voordelen

• Goede barrière-eigenschappen 

zorgen o.a. voor minder 

voedselverspilling.

• Het relatief lage gewicht levert een 

milieu- en materiaalbesparing op.

• Productie en aanvoer van het 

verpakkingsmateriaal is efficiënt.

(-) Nadelen

• Niet hernieuwbare grondstof.

• Verpakkingsafval komt soms in de 

natuur terecht.

• Laminaten laten zich slecht scheiden 

voor recycling.

• Recyclaat is vaak niet voedselveilig 

vanwege strikte regelgeving.



Case: Seepje

• De Seepje fles wordt gemaakt van 

100% HDPE recyclaat van 

Nederlandse bodem.

• Door de vierkante vorm passen er meer 

flessen op een pallet. 

• Het label is niet verlijmd en daardoor 

gemakkelijk te verwijderen.



Metalen

Toepassingen:

• In de EU worden zo’n 98 miljoen 

metalen verpakkingen per jaar 

geproduceerd.

• Staal: o.a. drankblikjes, verfemmers, 

conservenblikken, spuitbussen.

• Aluminium: o.a. doppen, schaaltjes, 

tubes en folies.



Metalen verpakkingen

(+) Voordelen

• Goede barrière eigenschappen 

zorgen er o.a. voor dat voedsel erg 

lang bewaard kan worden.

• Stalen en aluminium verpakkingen 

zijn goed recyclebaar.

(-) Nadelen

• Metalen vergen relatief energie 

intensieve en verontreinigende 

productieprocessen.

• Opgedampt aluminium op 

verpakkingen kan niet worden 

teruggewonnen en verstoort de 

kunststofrecycling.



Case: Santas Koffie

• Wegwerpverpakkingen van plastic en 

folie zijn vervangen door navulbare 

koffieblikken.

• Deze koffieblikken worden na gebruik 

geretourneerd, gereinigd en 

hergebruikt.



Keramische materialen

Toepassingen:

• In verpakkingen wordt traditioneel vaak 

glas gebruikt, voornamelijk voor flessen 

en potten.

• In Nederland wordt zo’n 80% van al het 

verpakkingsglas (kalksilicaatglas) 

gerecycled. 



Verpakkingen van Keramische Materialen

(+) Voordelen

• Goede barrière eigenschappen 
zorgen er o.a. voor dat voedsel lang 
bewaard kan worden.

• Glazen verpakkingen zijn 
herbruikbaar en goed recyclebaar 
zonder verlies in eigenschappen.

• Gekleurd glas kan bepaalde 
golflengten uit licht filteren waardoor 
voedselbederf wordt vertraagd.

(-) Nadelen

• Glazen verpakkingen hebben een 

relatief hoog gewicht, hierdoor heeft 

het transport een hogere milieu 

impact.

• Relatief vervuilend en energie 

intensief productieproces.

• Glas moet leeg worden vervoerd naar 

de verpakker.



Case: Cydr Lubelski

• Met de NNPB (Narrow Neck Press and 
Blow) techniek is het gewicht van de 
ciderfles met 10% gereduceerd.

• Hiermee wordt materiaal bespaard en 
de milieu impact van het transport 
verminderd.



Hout, Papier en Karton

Toepassingen:

• Papier en karton: meer dan de helft van 

de Europese papier en kartonproductie 

is bestemd voor verpakkingen zoals 

dozen, drankkartons en wrappers.

• Hout wordt voornamelijk gebruikt in 

bedrijfsverpakkingen zoals pallets en 

kratten.



Verpakkingen van Hout, Papier en Karton

(+) Voordelen

• Gemaakt van een hernieuwbare 

grondstof, mits verantwoord 

geproduceerd.

• Papier en karton zijn goed 

recyclebaar.

• Massief houtafval kan verwerkt 

worden in afgeleide producten.

(-) Nadelen

• Beperkte barrière eigenschappen en 

gevoelig voor vocht.

• Coatings kunnen de recyclebaarheid 

beperken.

• Gerecycled papier en karton kan 

verontreinigd zijn met minerale oliën 

uit inkt.



Case: Grolsch

• Kartonnen topclip verpakking voor 

Grolsch blikjes bij PLUS supermarkten.

• 100% plasticvrij: hierdoor wordt jaarlijks 

ruim 100.000 kg aan plastic 

verpakkingen bespaard.

• Goed recyclebaar en minder schadelijk 

als zwerfafval. 



Natuurlijke Materialen

Toepassingen:

• Natuurlijke vezels kunnen in een met 

karton vergelijkbaar proces verwerkt 

worden.

• Biocomposieten van een natuurvezel 

met een natuurlijke hars of biobased 

thermoplast kunnen worden geperst of 

gegoten.



Verpakkingen van Natuurlijke materialen

(+) Voordelen

• Gemaakt van hernieuwbare 

grondstoffen.

• Kunnen worden gebruikt voor 

producten met zowel een lange als 

korte levensduur.

• Meestal recyclebaar én biologisch 

afbreekbaar.

(-) Nadelen

• Beperkte mechanische 

eigenschappen

• Productie is mogelijk lokaal 

milieubelastend door landgebruik, 

waterverbruik, en het gebruik van 

pesticiden en (kunst)mest.



Case: Paperfoam

• Spuitgegoten en geschuimd 

biocomposiet van aardappelzetmeel en 

cellulosevezel.

• 100% biobased en biologisch 

afbreekbaar. 

• Mag bij het GFT-afval, op de 

composthoop of bij het oud papier.



EU - Wet- en Regelgeving

• Essentiële eisen voor de productie, 

samenstelling, hergebruik en 

terugwinning van 

verpakkingsmateriaal.

• UPV: Uitgebreide Producenten-

verantwoordelijkheid > Afvalfonds 

Verpakkingen,

• Single Use Plastics Directive
ESSENTIËLE EISEN UPV



Afvalfonds Verpakkingen

• Uitgebreide Producenten 

Verantwoordelijkheid (UPV) wordt 

geregeld via de afvalbeheersbijdrage aan 

het Afvalfonds Verpakkingen

• Hiermee wordt de inzameling en recycling 

gefinancierd.



Afvalfonds Verpakkingen

• Meeste doelen worden 

ruimschoots gehaald.

• Kunststof cijfers (2018) zijn 

percentage afgeleverd aan de 

poort van recyclingbedrijf 

(daadwerkelijke recycling is 

lager).





Vragen?



Duurzame materialen bestaan niet, maar 

wel duurzame en circulaire toepassingen.  


