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Introductie

Partners for Innovation is hét bureau voor duurzame innovatie. 

Samen met onze opdrachtgevers realiseren we winstgevende oplossingen voor een 

‘biobased’ en ‘circular economy’.

Projecten en referenties:
 DAF Trucks – EcoDesign training en CO2 tool
 Vanderlande – LCA en Circular Economy projecten
 LCA studies (Douwe Egberts, SUEZ-SITA, Desso, 

Vanderlande, Inalfa Roof Systems)
 VNP ketenprojecten voor Unilever, EkoPlaza, 

Thuiswinkel.org en GroenteFruitHuis
 KIDV - Kennisinstituut Duurzaam Verpakken 

(toetsingscommissie brancheverduurzamingsplannen)
 Netwerk Duurzaam Verpakken (i.s.m. NVC en RVO)



DUURZAAM VERPAKKEN staat voor het integreren van milieuaspecten bij het 

ontwerp van een product-/verpakkingscombinatie. Dit betekent dat er naast 

functionele, marketing, economische en technische criteria ook rekening gehouden 

wordt met milieucriteria. 

Bij duurzaam verpakken wordt de volledige levenscyclus van een product 

geanalyseerd. Dit resulteert in het verbeteren van bestaande verpakkingen, maar 

ook in het ontwikkelen van geheel nieuwe product-/verpakkingscombinaties. 

Wat is Duurzaam Verpakken?



“It’s not about the packaging: 90-95% of the 

environmental impact of a product/packaging 

combination is in the product.”

Siem Haffmans – Partners for Innovation



Wat is Duurzaam Verpakken?

DUURZAAM VERPAKKEN = EFFECTIEF VERPAKKEN

Bron: The Consumer Goods Forum, Global Packaging Project, 2011



Bron: Three Shades of Green (based on: Prof. Ab Stevels & Boks, 2003)

Wat is Duurzaam Verpakken?



Consumer Green

Biobased materialen en verpakkingen hebben een 
‘milieu-vriendelijk’ imago bij de consument!

Biobased = hernieuwbaar
Verpakkingen van hernieuwbare (natuurlijke) grondstoffen, zoals: 
hout, papier, karton en biopolymers van aardappel zetmeel of mais, 
zijn in de perceptie van consumenten beter dan aardolie gebaseerde 
kunststoffen.

Biodegradable = afbreekbaar
Verpakkingen van biologisch afbreekbare materialen kunnen een 
voordeel opleveren als ze vergist en/of gecomposteerd worden. 
Let op: voor de consument kan het ook verwarring opleveren.

Gecertificeerde productie
Papier, karton en hout, grondstoffen uit het bos, zijn bij uitstek 
biobased materialen. Deze grondstoffen uit het bos zijn hernieuwbaar, 
mits afkomstig uit duurzaam beheerde bossen, want instandhouding 
van het bosareaal is de basis van duurzaam bosbeheer (volgens de 
PEFC bosstandaard).



Scientific Green

Biobased materialen zijn soms beter in een LCA (levenscyclusanalyse), maar zeker 

niet altijd!

> CO2 footprint van biobased materialen is vaak lager dan fossil-based kunststoffen.

> Maar hoe zit het met landgebruik en de overige milieu-effecten van landbouw en bosbouw?

> Vraag naar een keurmerk voor duurzame bosbouw!

Bron: Comparative Life Cycle Assessment of Ingeo biopolymer, PET & PP Drinking Cups, NatureWorks



Government Green

Biobased materialen en de Biobased Economy 

worden gestimuleerd door overheden!

> Biobased materialen hebben lager tarief in afvalfonds.



Business Green

Verpakken voor de Circulaire Economie



NL Packaging Awards



NL Packaging Awards - Jury



Packaging Awards

Categorie Duurzaamheid

Peeze heeft de NL Packaging Award 2016 in de 

categorie duurzaamheid in ontvangst mogen nemen 

voor de Biobased Koffiecapsules. 

De jury over Biobased Koffiecapsules: ‘Een goed doorgedacht 

totaalconcept, biologisch, Fairtrade en biologisch afbreekbare 

koffiecupjes. Ziet er mooi uit, het verhaal is goed en technisch ook 

goed uitgevoerd, want de verpakking heeft het kiemplantlogo. We 

verwachten dat dit soort totaalconcepten meer gaat komen.’



Packaging Awards

Categorie Verzendverpakkingen

In de categorie Verzendverpakkingen won Smurfit

Kappa Elcorr de titel met de One2SRP. 

De jury roemde de verpakking door het optimale materiaalgebruik 

uit een plaat. "Er is sprake van een unieke configuratie van plano 

naar doos, optimaal materiaalgebruik uit één plaat, geoptimaliseerd 

naar functie. De verpakking heeft een goede draagfunctie, is 

gemakkelijk te openen, biedt kwalitatieve presentatie op schap en 

een goede verticale sterkte."



Packaging Awards

Categorie Dranken

Cubanisto heeft de NL Packaging Award in de 

categorie drankverpakkingen gewonnen. 

Cubanisto is een inzending van Mountain Design. De jury: ‘Wij 

vinden het gedurfd design, gebaseerd op Dia de Muertos oftewel 

Dag van de Doden uit Zuid- en Midden-Amerika, heel mooi. 

Indrukwekkend is de uitvoering hiervan in alle details, zoals de 

uitgespaarde ruimte voor de ogen in de omverpakking en de fles, en 

het rugetiket. Ook de uv-lak met blacklight-effect van het masker op 

de verpakking kan sterk bijdragen aan de beleving in het 

uitgaanscircuit. Al met al een zeer compleet doordachte, mooi 

uitgevoerde verpakking.’



Packaging Awards

Categorie Innovatie Machines

Neopost Shipping ging naar huis met een award, in 

de categorie Innovatie Machines.

De CVP-500 verpakt volautomatisch in een minimale doos 

waardoor volume, karton en opvulmateriaal worden bespaard. De 

jury: "Er wordt weinig lucht verpakt, vulmateriaal is niet nodig, 

minder handling, ontzorging en een duurzame inzending. We vragen 

ons wel af hoeveel afval dit genereert aan het begin van de lijn."



“Packaging isn’t part of the problem of 

sustainability, it is part of the solution”

Julian Carroll – Managing Director EUROPEN



Conclusies

> Biobased materialen kunnen soms een bijdrage 

leveren aan duurzaam verpakken, maar dit moet 

per toepassing nauwkeurig onderzocht worden.

> Biobased materialen hebben een positief imago 

bij consumenten, maar ze kunnen bij afdanking 

ook tot verwarring leiden.

> De overheden ondersteunen het toepassen van 

biobased materialen. De afvalverwerking moet 

dan wel goed geregeld zijn, zoals voor papier en 

karton.

> Bedrijven moeten hun eigen afweging maken, 

liefst gebaseerd op een lange termijn strategie.


