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Beugelfles winnaar  
LCA Grolsch
Duurzaamheid en kostenbesparing gaan hand in hand

bierbrouwerij Grolsch liet een levenscyclusanalyse uitvoeren 
voor zijn belangrijkste bierflessen en blikken. hiermee is objec-
tief vastgesteld welke verpakkingen het milieu het minst en 
meest belasten. met deze cijfers kan de brouwer werken aan 
verdere verduurzaming van zijn verpakkingen en besparingen 
op grondstoffen realiseren.

scoort blik opvallend goed in deze LCA en 
beter dan een eenmalig flesje van 180 
gram.”

LCA’s
Levenscyclusanalyses maken het mogelijk 
om de milieubelasting van verpakkingen 
met elkaar te vergelijken van wieg tot graf. 
Bij verpakkingen loopt dit van de winning 
van de benodigde grondstoffen en de pro-
ductie, tot het transport, het gebruik en de 
afvalverwerking. De methode stamt uit de 
jaren tachtig en heeft zich sindsdien verder 
ontwikkeld. Er bestaan diverse standaard-
methodieken voor LCA’s. Grolsch hanteer-

de voor dit onderzoek de veel 
toegepaste ReCiPe 2008-bena-
dering (zie kader).
Van Voorhuizen paste deze 
LCA-methode toe voor acht 
belangrijke Grolsch-verpakkin-
gen. Naast de genoemde drie 
richtte het onderzoek zich op de 

meermalige bruine 30 cl-bierfles en de een-
malige flessen van 25 cl – drie groene en 
een transparante. Ook de kratten en omver-
pakkingen werden meegenomen. De meer-
malige flessen – de beugelfles, het 33 cl-
pijpje en de bruine fles voor bokbier – gaan 
in een krat. Bokbier zit bovendien met vier 
6-packs in een krat. De halve liter-blikken 
zitten als six-pack-folies in een kartonnen 

De levenscyclusanalyse (LCA) van Grolsch-
verpakkingen, die Judith van Voorthuizen 
van de Universiteit Twente ruim twee jaar 
geleden cum laude voor haar promotieon-
derzoek afrondde, had een verrassende 
winnaar: de glazen beugelfles. Inderdaad 
het Grolsch-icoon, de authentieke Grolsch-
fles. Deze meermalige verpak-
king bleek van alle onderzochte 
verpakkingen de minste milieu-
belasting te veroorzaken. Ze 
scoorde beter dan het meermali-
ge 33 cl-pijpje en de halve liter-
aluminiumblikken die tweede 
en derde werden.
Jos Oostendorp, zelfstandig verpakkings-
adviseur en medeoprichter van Team&ZO! 
Procurement and Packaging Innovation, 
had de nummer-1 plek voor de beugelfles 
op voorhand niet verwacht. Bij de presenta-
tie van het LCA-rapport en het aanvullende 
LCA-onderzoek naar nog meer Grolsch- 
verpakkingen in 2012 was hij nog werk-
zaam als verpakkingspecialist bij Grolsch 

en nauw bij de analyse betrokken: “De   
beugelfles is een zware fles, maar toch de 
milieuvriendelijkste. Alles aan deze verpak-
king is meermalig. De sluiting wordt herge-
bruikt, dus geen kroonkurk die je weggooit, 
en de fles heeft een relatief klein etiket. 
Bovendien komen alle flessen terug, er   

ontstaat nergens afval in de markt en het 
volume is met 45 cl relatief hoog. Een grote 
inhoud is altijd gunstig voor de benodigde 
hoeveelheid verpakkingsmateriaal. Die 
milieubelasting van de beugelfles viel me 
erg mee. Ten opzichte van bijvoorbeeld ons 
33 cl-pijpje, de meest gebruikte Grolsch-
fles, is de score beter. Blik op een derde 
plaats is ook netjes. Door het lage gewicht 

‘ De milieudruk daalt  
zonder concessies te  
doen aan de kwaliteit’
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tray. De eenmalige flessen zijn verpakt in 
trays met tray-deksels of in dozen. De fles-
jes zijn gebundeld als 6-, 12- en 24-packs. 

Per hectoliter bier 
De uitkomsten van de levencyclusanalyse 
zijn niet openbaar, maar Grolsch wilde wel 
de hoofdlijnen naar buiten brengen. Aan de 
basis van het onderzoek stond de duur-
zaamheidsstrategie van de brouwer, geënt 
op het duurzaamheidsprogramma ‘Ten pri-
orities. One future’ van moederbedrijf SAB-
Miller. Dit omvat tien prioriteiten uitge-
splitst naar sociale, economische en milieu-
kundige begrippen. Van belang voor deze 
LCA waren de milieukundige aspecten 
energie, water en verpakking.
Oostendorp: “Een van de tien speerpunten 
binnen de duurzaamheidsstrategie is het 
optimaliseren, hergebruiken en besparen 
van verpakkingen. Daar is een programma 
voor gemaakt met ankers als het verpak-
kingsgewicht, materiaal waarin wordt afge-
vuld – dus fles of blik – en de energie beno-
digd voor het transport van de verpakking 
tijdens haar leven.” 
Belangrijk bij een LCA is geen appels met 
peren te vergelijken. Daarom wordt voor 
elke verpakking de milieubelasting uitge-
drukt per 100 liter bier. Zo zijn er voor hon-
derd liter bier ruim 200 beugelflessen 
nodig, 300 retourflessen en 400 meermalige 

flessen. Dit heeft onder meer consequenties 
voor de hoeveelheid gebruikt glas, aantal 
etiketten, aantal kroonkurken en het 
getransporteerde volume, dus de energie-
behoefte. 

Deelaspecten herleiden
Voor de onderzoeker was het een uitdaging 
om van elk deelaspect van de verpakking 
deze LCA te definiëren en hiervan de pre-
cieze milieubelasting te bepalen. Zo bestaat 
de kroonkurk uit staal en een binnenzijde 
gemaakt van kunststofgranulaat. Staalpla-

ten zijn de belangrijkste grondstof, maar 
ook de in- en uitwendige coatings en de 
bedrukking van de kroonkurk tellen mee. 
Verder is er energie nodig om de kroonkur-
ken te produceren en ze te transporteren 
naar Grolsch en komen ze in het afvalsta-
dium. “We hebben onze kroonkurkleveran-
cier gevraagd dat soort deelaspecten te her-
leiden en uit te drukken in een getal. Bij 
zo’n LCA verwacht Grolsch dat de leveran-
cier weet hoe zijn proces in elkaar zit. Hij 
moet aantonen dat hij duurzaam en verant-
woord produceert. Voor 99 procent kwam 
die informatie binnen. Grotere leveranciers 
als glasfabrieken kunnen dit soort gegevens 
snel overleggen. Bij kleinere is duurzaam 
verantwoord ondernemen nog niet altijd 
even goed ontwikkeld en kan het iets langer 
duren.” 

Materiaalstromen coördineren
Vorig jaar trad bij Grolsch Materials mana-
ger Mieke Mannak aan. De LCA was toen 
al gepresenteerd. Met Oostendorp consta-
teert ze dat leveranciers steeds meer weten 
over de duurzaamheid van hun verpakking. 
“Ze leren van de audits die ze van SABMil-
ler krijgen, en Grolsch wordt zelf ook geau-
dit over de ecologische voetafdruk. Dat ver-
sterkt elkaar. Daarom komen er steeds 
meer data beschikbaar en hoeven er min-
der aannames te worden gedaan.”

De verpakkingscirkel gebruikt bij de LCa die Grolsch liet uitvoeren.

De winnaar van de LCa is de beugelfles. Fo
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van de strategie, besluit Mannak. “Ik kan er 
alleen over kwijt dat we blijven onderzoe-
ken hoe we ook onze eenmalige verpakkin-
gen verder kunnen optimaliseren en duur-
zamer maken. Met de leverancier voeren we 
gesprekken. Binnen dit soort partnerships 
blijven we werken aan duurzaamheid.”

Kostenbesparing
Na twintig jaar verpakkingsoptimalisatie is 
de koek nog niet op, stelt Mannak. “In elk 
gesprek met de glas- of blikfabrikant bekij-
ken we of het nog lichter, beter of duurza-
mer kan. Inmiddels is Grolsch door Rank a 
Brand tot tweemaal toe uitgeroepen tot het 
groenste biertje van Nederland. Dat willen 
we zo houden en we willen steeds verder 
gaan met het verduurzamen van onze ver-
pakkingen. Dit onderzoek is daarin een 
belangrijke stap geweest. Zo kijken we nu 

kritisch waar we het goed doen en waar we 
de prioriteiten leggen.” Oostendorp knikt: 
“En duurzame verpakkingen leiden vaak tot 
kostenbesparingen, een mooie combinatie.”

Zonder vakverdeling
Kostenbesparend was het weglaten van de 
vakverdeling uit de dozen met 24 flessen en 
de 12-packs. “Dat bespaart karton en je 
kunt de dozen iets kleiner maken”, vervolgt 
Oostendorp. “Het idee is ontstaan uit de 

6-packs die zonder vakverdeling in de 
dozen en kratten zitten en daarom al vol-
doende beschermd zijn. Zeker als je ze 
strakker verpakt. Om dat te testen, is een 
programma gestart met Miller bier op de 
Ierse markt.”
De test bewees dat het kon. “Toen is de ver-
pakking aangepast, maar zo simpel is dat 
nog niet. Je moet de stansmessen aanpassen 
bij de leverancier en aanpassingen doen aan 
de afvullijnen.” Deze verpakkingsreductie is 
flink en draagt mede bij aan de jaarlijkse 
140.000 kg besparing op karton die Grolsch 
in zijn duurzaamheidsrapport meldt. 

Lichtere kroonkurk
Een tweede voorbeeld is de gewichtsreduc-
tie van de kroonkurk. Uit de LCA bleek dat 
hier milieuwinst was te boeken door min-
der staal te gebruiken, maar het kroonkur-
kenproject startte al eerder. Uiteindelijk 
bleek het mogelijk om de kroonkurk 17% 
lichter te maken in gewicht. De nieuwe kur-
ken, die in 2012 instroomden, bevatten 19% 
minder staal. Zo bespaart Grolsch ruim 
100.000 kg staal op jaarbasis. Oostendorp: 
“De kroonkurk wordt steeds vervangen, 
vooral in het staal kun je een slag maken. 
Hij ging 40 jaar lang stapjes van 0,1 gram in 
gewicht omlaag. Nu kun je in één keer 19 

procent staal terugwinnen. 
Ketenbreed dalen zo de vracht-
kosten, vooral van de staalpla-
ten.” Grolsch gaat die vinding 
niet voor zichzelf houden, bena-
drukt Mannak: “Wij nemen het 
initiatief, maar we begroeten het 
als andere brouwers ook hun 

kroonkurken verduurzamen. Dat is goed 
voor de keten. Tot nu toe zijn we de enige 
en het geeft ons een voorsprong. Het effect 
van de lichtere kroonkurk is nog niet door-
gerekend in de LCA, maar de verpakkingss-
core gaat hierdoor absoluut verbeteren.” 

Partnerships
Grolsch zal de uitkomsten van deze LCA-
studie gebruiken voor toekomstige verpak-
kingsontwikkelingen en het aanscherpen 

De LCA-methode ReCiPe 2008

ReCiPe is een methode voor de effectbe-
oordeling in een levenscyclusanalyse 
(LCA). In een LCA wordt de milieu-impact 
van een product of organisatie berekend. 
Input vormen de benodigde materialen en 
processen. Dit alles binnen de ISO-normen 
14040 en 14044. Met de ReCiPe-metho-
de zijn de resultaten van de LCA uit te druk-
ken in scores die een maat zijn voor de 
impact van het product. ReCiPe onder-
scheidt zich van andere methodes in die zin 
dat het naast indicatoren op endpoint-
niveau (schade aan menselijke gezondheid, 
ecosysteemdiversiteit en grondstofbeschik-
baarheid) ook indicatoren meeneemt op het 
midpoint-niveau (onder meer klimaatveran-
dering, verzuring, vergiftiging van water en 
uitputting van waterbronnen, mineralen-
voorraden en fossiele brandstoffen). Het is 
mogelijk om vanuit de midpoint-indicatoren 
de endpoint-indicatoren te berekenen. In de 
Grolsch LCA zijn de scores weergegeven 
in een staafdiagram. Optelling en weging 
leidt zo tot een totaalscore per verpakking. 
Ook is direct te zien op welk punt de mees-
te winst te behalen valt bij het verduurza-
men van de verpakking. 

‘ De beugelfles is een  
zware fles, maar toch  
de milieuvriendelijkste’

Verpakkingadviseur Jos Oostendorp en materials manager mieke 

mannak: “Wij willen als Grolsch steeds verder gaan met het ver-

duurzamen van onze verpakkingen.”

• Vincent Hentzepeter •

V. hentzepeter is freelance journalist
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