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Duurzaamheid & MVO

Het congres ‘Groene Verpakkingen’, dat 
VMT eind 2010 organiseerde, maakte 
duidelijk hoe complex het onderwerp 
bioplastics is. “Daardoor is het niet 
mogelijk pasklare antwoorden te geven”, 
concludeerde dagvoorzitter Ger Stand-
hardt van het Nederlands Verpakkings-
centrum. “Welke bioverpakking geschikt 

is, wordt vooral bepaald door het product 
en proces.”
Minstens zo belangrijk noemde hij het 
beleid en doel van het bedrijf zelf. Welk 
belang wordt gehecht aan zichtbaar 
zijn voor de consument met een milieu-
vriendelijke verpakking en een – zij het 
beperkte – bijdrage leveren aan ver-
minderde milieubelasting? Want dat de 

milieueffecten positief zijn, is uit verge-
lijking van levenscyclusanalyses duidelijk 
geworden. De impact is echter wel rela-
tief. Het milieueffect van verpakkingen 
in Nederland is slechts zo’n 1% van het 
totaal, zowel wat betreft het energiever-
bruik als de CO2-uitstoot.

Zoveel termen
Duurzaam, composteerbaar, CO2-neu-
traal, afbreekbaar, hernieuwbaar, bio-
based, gerecycleerd. De termen vliegen 
ons vandaag de dag om de oren. Karine 
Molenveld van Wageningen UR, Food & 
Biobased Research, trapte op de VMT-
bijeenkomst dan ook af met een over-
zicht van de biopolymeren en soorten 
verpakkingsmateriaal (tabel 1).
De aanduiding ‘biobased’ duidt op 
verpakkingen die gemaakt zijn van her-
nieuwbare grondstoffen, bijvoorbeeld 
suiker of cellulose. Deze hernieuwbare 
plastics kunnen biologisch afbreekbaar 
zijn (onder meer composteerbaar), maar 
zijn dat niet per definitie. Er zijn ook 
niet-biodegradeerbare materialen uit 
hernieuwbare grondstoffen, zoals bio-PE, 
met eigenschappen die vergelijkbaar zijn 
met de conventionele tegenhanger.
Verder zijn er biodegradeerbare verpak-
kingsmaterialen die uit fossiele brand-
stoffen worden gemaakt, naast natuurlijk 

de niet-afbreekbare conventionele mate-
rialen. En om de diversiteit verder te ver-
groten, worden er via blends combinaties 
van de verschillende materiaalsoorten 
gemaakt om de verpakking bepaalde 
(barrière-)eigenschappen te geven.

Biologisch afbreekbaar mits ..
Biodegradatie staat voor afbraak door 
micro-organismen. Verbindingen worden 
omgezet in gassen, water en anorga-
nische componenten en/of biomassa. 
Molenveld plaatste de kanttekening 
dat een materiaal weliswaar in essen-
tie biodegradeerbaar kan zijn, maar of 
afbraak daadwerkelijk plaatsvindt en 
de mate waarin, is sterk afhankelijk van 
het milieu: bodem, water, vergisting 
(anaëroob) of compostering (industrieel 
of thuis). Standaardisatie en certificering 
is dus belangrijk. De eisen voor compos-
teerbare producten staan beschreven in 
NEN 13432. De verpakking is te herken-
nen aan een logo dat aangeeft dat deze 
in de compostbak kan.
De WUR-onderzoekster merkte op dat 
een biodegradeerbare verpakking meer 
is dan het gebruikte polymeer. “Welke 
additieven worden er gebruikt om van 
de polymeren een verpakkingsmateri-
aal te maken, hoe wordt het verwerkt 
en hoe zit het met de afbreekbaarheid 

De ontwikkeling van 

verpakkingsmaterialen uit 

hernieuwbare of herbruikbare 

grondstoffen lijkt nog maar net 

gestart. Het aanbod biobased 

en/of biodegradeerbare 

verpakkingen is groot en 

nieuwe materialen met 

(ver)beterde functionaliteiten 

volgen elkaar in hoog tempo 

op. De mogelijkheden hangen 

sterk af van applicatie en de 

prijs die de verpakker ervoor 

wil betalen. 

Steeds meer mogelijk met 
groene verpakkingen

PLA-verpakking uit hernieuwbare grondstoffen en composteerbaar. 

‘Hoe zit het met de afbreek-
baarheid van de gebruikte lijm, 
tape, inkten en etiketten?’
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van de gebruikte lijm, tape en de inkten 
en etiketten? Een integrale aanpak is 
belangrijk.”

Bioplastics en PLA
De nu beschikbare bioplastics zijn geba-
seerd op cellulose of zetmeel. Daarnaast 
zijn er de polyesters, zoals PLA (polylac-
tide) dat via fermentatie wordt verkregen 
uit suiker uit planten, maar ook de poly-
hydroxyalkanoaten (PHA en PHB), waar-
bij de bouwstoffen worden gewonnen uit 
micro-organismen. Verder zijn er materi-
alen gebaseerd op industriële eiwitten.
De grootste leverancier van PLA is 
NatureWorks, onder de merknaam 
Ingeo. Maïs is de grondstof. Uit suiker en 
vervolgens dextrose wordt via fermenta-
tie melkzuur verkregen. Na polymerisatie 
ontstaat daaruit PLA, vertelde Ady Jager.
PLA heeft met PET vergelijkbare mecha-
nische eigenschappen. Het laat zich 
thermovormen tot schalen, is tot flessen 
te blazen, te gebruiken als krimpfolie, 
voor het coaten van karton en andere 
applicaties. Voordeel is dat het materiaal 
transparant is en relatief niet duur. Het 
materiaal heeft een geringe zuurstof- en 
waterdampbarrière, waardoor toepassing 
zich voornamelijk beperkt tot producten 
met een korte houdbaarheidstermijn. 
Het verhogen van de barrière-eigen-
schappen is wel volop in ontwikkeling. 
PLA laat zich composteren, eventueel 
samen met voedsel- of agrarisch afval, 
maar alleen in een industriële faciliteit bij 
hoge temperatuur (> 60°C) en luchtvoch-
tigheid (> 90°C). 

Bioplastic uit cellulose
Een bioplastic op basis van cellulose is 
NatureFlex van Innovia Films. Het gaat 
hier om een composteerbare flexibele 
verpakking (cellofaan) met goede mecha-
nische eigenschappen, hoge gebruik-
stemperatuur (vergelijkbaar met PET) 
een mooi transparant en glossy uiterlijk. 
Als laminaat kan het een alternatief zijn 
voor simpele tot complexe conventionele 
verpakkingen (figuur 1). Daar hangt in 
het algemeen wel een prijskaartje aan dat 
ruim twee keer zo hoog is als de conven-
tionele tegenhanger, zo vertelde Jan van 
Heule van Innovia.

Andere bioplastics
De op zetmeel gebaseerde bioplastics 
kenmerken zich door uitstekende barriè-
re-eigenschappen, naast eveneens goede 
mechanische eigenschappen en snelle 
biologische afbraak in diverse milieus. 

De beperking ligt in de vochtgevoelig-
heid en het niet volledig transparant 
zijn van dit materiaal. Er zijn films van te 
maken, maar ook vormvaste schalen of 
schuimschalen. Zetmeel kan zeer milieu-
vriendelijk worden opgeschuimd met 
water als blaasmiddel.
Bij PHA wordt een goede temperatuur-
resistentie en een lage waterdamp-
doorlaatbaarheid gecombineerd met 
uitstekende biologische afbreekbaarheid 
in diverse milieus, waaronder zeewater. 
Vooralsnog zijn deze materialen duur 
en ze hebben een lage smeltsterkte. Er 
is een variatie aan mechanische eigen-
schappen mogelijk. 

Ontwikkeling gaat snel
Een beschrijving van de beschikbare 
bioplastics en hun eigenschappen is een 
momentopname. De ontwikkelingen 
gaan snel. Zo wordt bij PLA gekeken naar 
cellulose als grondstof in plaats van sui-
ker, naar hittestabiel PLA en geschuimde 
verpakkingen van PLA. Molenveld 
noemde hernieuwbare – maar niet bioaf-
breekbare – plastics als bio-PE gemaakt 
van bio-ethanol uit suikerriet, en plastics 
uit castorolie. In ontwikkeling zijn verder 
biobased monomeren. Tevens beschreef 

zij nieuwe meerlaagsfilms met verbe-
terde barrière-eigenschappen. 

LCA gevoelige balans
Hoe milieuvriendelijk zijn nu groene ver-
pakkingen? Ulphard Thoden van Velzen 
van Wageningen UR, Food & Biobased 
Research, boog zich over deze vraag met 
als uitgangspunt dat het milieueffect 
wordt bepaald door het energieverbruik 
en de CO2-uitstoot. Naast de fossiele 
brandstof als grondstof voor conventio-
nele verpakkingen is voor deze maar ook 
de bioverpakkingen energie nodig om 
het materiaal uit het granulaat te produ-
ceren. De hoeveelheid varieert sterk per 
type materiaal.
Hij wilde zijn gehoor vooral meegeven 
dat levenscyclusanalyses heel gevoelige 
balansen zijn (tabel 2). “Neem bijvoor-
beeld het effect van de THT. Maakt een 
bioverpakking een product langer houd-
baar dan kan dit een enorme impact 
hebben op het milieueffect doordat er 
minder derving optreedt.”
Verder wees hij erop dat LCA’s een 
momentopname zijn. Compostering, dat 
uiteindelijk ook koolzuur en water ople-
vert, scoort nu qua milieueffect matig. 
Energiewinning door gebruik van vergis-

Congresverslag
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Tabel 1. Indeling verpakkingsmaterialen naar biobased en/of  
bioafbreekbaarheid.

 Niet composteerbaar  
eindproduct

Composteerbaar eindproduct

Niet biobased  
grondstof

Traditionele plastics, zoals PE, PP en 

PET

Synthetisch composteerbare polyesters 

en polyesteramides

Biobased grondstof Bijvoorbeeld: Bio-PE, Sorona uit 1,3-

propaandiol (uit maïs) en Rilsan 11, 

polyamide 11 (uit castorolie)

PLA (via fermentatie uit biobased 

bouwstenen)

PHA (direct uit micro-organismen of 

gemodificeerde gewassen)

Natuurlijke polymeren (uit cellulose 

en zetmeel)

Tabel 2. Bepalende positieve en negatieve factoren voor de uitkomst van een 
Levenscyclusanalyse (LCA).

Conventioneel Hernieuwbaar en/of bio-afbreekbaar

Plus Materiaal reductie (ontwerp)

Materiaalhergebruik

Energie terugwinnen bij verbranden

THT-verlenging product

Materiaalhergebruik

Energie terugwinnen bij verbranden

Composteren met levensmiddelenresten

Productie uit agrarische reststromen

Min Uitputten ruwe aardolievoorraad

Import granulaat van buiten EU

Verwijderen met levensmiddelenresten

Zware metalen

Ongewenst verwijderingsgedrag

Hogere materiaaldichtheid

Import granulaat van buiten EU

(Landgebruik)*

*Of dit een minpunt is staat ter discussie. De hoeveelheid landbouwgrond die in gebruik is of wordt genomen voor 
gewassen waaruit bioplastics worden gemaakt, is zeer beperkt ten opzichte van het totale mondiale areaal.
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liggen bij de verpakkingsproducent, die 
moet aantonen welke contaminanten er 
achterblijven. Theelen schetste tevens de 
mogelijkheid om de risico’s van groene 
verpakkingen te beoordelen op basis van 
hun ‘other legitimate factor’, waardoor 
andere normen kunnen gelden. “Die 

factor is hier de duurzaamheid van de 
verpakking. Daarvoor is het dan nodig 
een maatschappelijk debat te starten om 
duidelijk te krijgen hoe het belang van 
veiligheid zich verhoudt tot een positief 
milieueffect”, aldus de VWA-man.

Laat het de consument weten
‘Groene’ verpakkingen zijn geen hype 
maar een trend, ondanks dat het aanbod 
in de markt nu nog beperkt is. Dat maakte 
de VMT-bijeenkomst duidelijk. Er is een 
economisch motief, want de hoeveelheid 
fossiele brandstof neemt af en als gevolg 
daarvan stijgen de prijzen van conventio-
nele verpakkingen. Niet minder belangrijk 
is echter het groeiend duurzaamheidsbe-
wustzijn bij de consument. Het leidt tot 
verminderd gebruik van verpakkingsma-
terialen, hergebruik, recycling en de keuze 
voor bioplastics gemaakt uit hernieuw-
bare grondstoffen. Het laatste resulteerde 
in de oproep om het milieuvoordeel vooral 
te communiceren, via de verpakking, de 
website of hoe dan ook.

PET en milieuvriendelijker. Ondanks de 
grote hoeveelheid energie die voor het 
recycleproces nodig is, verbruikt een con-
ventioneel productieproces meer ener-
gie. De wetgever stelt sinds de invoering 
van Europese wetgeving, (EC) 282/2008, 
wel strikte voorwaarden. Reeds bestaan-
de processen moesten voor 2010 een 
petitie hebben ingediend bij de EFSA. Na 
afloop van de zogenaamde ‘Initial Autho-
risation Phase’, die erg uitloopt (mogelijk 
tot 2014) door de vele aanvragen, mag er 
geen gerecycled plastic meer op de EU-
markt worden gebracht. Voor bestaande 
processen waarvoor geen petities is 
ingediend, geldt dat recycling uiterlijk 
zes maanden na afloop van de authorisa-
tiefase moet stoppen. Materialen en arti-
kelen gemaakt van zo’n proces mogen 
worden vermarkt tot de voorraad op is.
Alleen gerecyclede materialen van 
geautoriseerde recyclingprocessen zijn 
toegestaan voor de productie van voed-
selcontactapplicaties. Het materiaal 
moet in de EU aantoonbaar afkomstig 
zijn van ‘post consumer’-verpakkingen 
die geschikt zijn voor voedselcontact. De 
veiligheid moet bewezen worden via een 
test die worst case consumentenmisbruik 
simuleert en het recyclingproces moet via 
een kwaliteitssysteem zijn geborgd.

Veilig?
Uitgangspunt voor wetgeving is dat de 
verpakking de consument niet in gevaar 
mag brengen. Het Bureau Risicobeoor-
deling van de nVWA heeft tot dusverre 
geen vraagtekens geplaatst bij de veilig-
heid van biobased verpakkingen. De 
bestaande (migratie)wetgeving voor 
plastic voedselcontactmaterialen is hier-
op dan ook van toepassing.
Rob Theelen vroeg zijn gehoor of er voor 
zijn bureau redenen zouden kunnen zijn 
om de verpakking als ‘iets nieuws’ te 
beoordelen en dus de wetgeving te her-
zien. De kosten hiervoor komen echter te 

tingsinstallaties of het terugwinnen van 
mineralen kan dit in een ander daglicht 
plaatsen. 
Als voorbeelden van ‘goed scorende’ 
biobased verpakkingen (bij gelijke THT) 
noemde Thoden van Velzen: suikerrietve-
zel-, pulp- en PLA-schalen en bekers en 
folie van PLA. In het algemeen, zo luidde 
zijn conclusie, zijn bioverpakkingen 
milieuvriendelijker maar ook iets duurder 
dan conventionele verpakkingen.  

Recycling
“Een professionaliseringsslag in recycling 
leidt eveneens tot andere uitkomsten 
van een LCA”, aldus Thoden van Velzen. 
PLA is daar een goed voorbeeld van. Het 
biedt de mogelijkheid van grondstof-
terugwinning door vanuit het (gebruikte) 
verpakkingsmateriaal terug te gaan naar 
de basis van melkzuur. Dit proces van 
recycling is eindeloos herhaalbaar, maar 
er is een zekere kritische massa voor 
nodig en dus voldoende gebruik en een 
inzamelingssysteem.
Jan Jetten van TNO Kwaliteit van Leven 
focuste op recycling van het conventio-
nele verpakkingsmateriaal PET. Recycled 
PET is beduidend goedkoper dan virgin 

Carina Grijspaardt-Vink

‘Communiceer het 
milieuvoordeel richting 
consument’

Voorbeelden van biobased verpakkingen. 

Figuur 1. Vergelijking van een koffieverpakking uit con-
ventioneel verpakkingsmateriaal en een laminaat van 
biobased Natureflex. Bron: Innovia Films
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