
Voor bedrijven in de AGF-sector is een juiste verpakking van groot belang voor de
verwerking, logistiek, de houdbaarheid en de uitstraling van uw product en
daarmee uw klantenbinding. Hiervoor worden steeds meer innovatieve
verpakkingsoplossingen op de markt gebracht, die ook inspelen op de grootste
trend van deze tijd: duurzaamheid. De consument kiest steeds vaker voor duurzame
verpakkingen of zelfs verpakkingsvrij. Maar de kwaliteit van het product moet ook
hoog blijven, en de houdbaarheid optimaal. Wat zijn de mogelijkheden om
aardappelen, groente en fruit duurzaam te verpakken?

DUURZAAM VERPAKKEN
IN DE AGF SECTOR

1. DUURZAAM VERPAKKEN WAAROM?
Een wereldwijd probleem waar veel consumenten zich tegenwoordig mee bezig houden:

het plastic probleem. Er wordt al jaren gewerkt aan de vermindering van plastic,

bijvoorbeeld door het verbod in 2016 op gratis plastic tasjes, en die beweging is in een

stroomversnelling beland. Van plasticvrij tot verpakkingsloos, de consument kiest steeds

meer voor duurzame verpakkingen.
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/afval/verbod-op-gratis-plastic-tassen


houdbaarheid van een product, en om

voedselverspilling te voorkomen zijn kleinere

verpakkingen een geschikte oplossing. Een andere

optie tegen voedselverspilling is een plastic

verpakking die de houdbaarheid van het product

verlengt. In dat geval is plastic de duurzame

verpakkingsoplossing. Daarover straks meer.

DE CONSUMENT IS BEREID EXTRA TE
BETALEN
Consumenten hebben tegenwoordig niet allee

n

een voorkeur voor duurzame verpakkingen, ze

zijn ook bereid meer te betalen als een produc

t

in een duurzame verpakking zit. Daarbij 
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DE CONSUMENT EN PLASTICVRIJE
VERPAKKINGEN
De consument en plasticvrije verpakkingen. De

consument vraagt om duurzame oplossingen

zoals plasticvrije verpakkingen. Dagelijks wordt

op (nieuws)sites aandacht besteed aan de

plastic soep en andere problemen gerelateerd

aan plastic. Dat de consument vraagt om

plasticvrije verpakkingen is dan ook niet

verwonderlijk. Zwerfvuil is een bekend

straatbeeld en de plastic soep blijft zo groeien

dat men verwacht dat er in 2050 meer plastic

dan vissen in onze oceanen te vinden is. En feit

is: wereldwijd wordt maar                                              14% van de plastic 

verpakkingen gerecycled.

                                                                    vindt

55% van de Nederlandse consumenten de

mogelijkheid om verpakkingen te recyclen het

meest belangrijk aan een verpakking in het

kader van duurzaamheid.
De verpakkingsmarkt springt in op deze

plasticvrije wens van de consument, waardoor er

steeds meer oplossingen en alternatieven zijn voor

verpakkingen met plastic. Maar: plastic kan ook

juist een duurzame oplossing zijn. In de AGF-

sector heeft men te maken met een beperkte

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/news/new-plastics-economy-report-2-launch
https://www.verpakkingsmanagement.nl/nieuws/duurzame-verpakking-belangrijk-voor-consument35288
https://es.weforum.org/reports/the-new-plastics-economy-rethinking-the-future-of-plastics
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/news/new-plastics-economy-report-2-launch
https://www.duurzaam-ondernemen.nl/onderzoek-pg-nederland-duurzame-verpakkingen-volgens-nederlandse-consument-belangrijkste-ontwikkelgebied-voor-verduurzaming/


Deze voorkeur voor duurzaamheid gaat verder

dan alleen de verpakking. Tegenwoordig kijken

consumenten ook naar de normen en waarden

van een bedrijf: draagt het bedrijf bij aan een

betere samenleving of een beter milieu? Uit

onderzoek van Unilever blijkt dat een derde van

de consumenten vanuit deze overwegingen kiest

van welk merk zij een product kopen. Hierdoor

zijn duurzame verpakkingen tegenwoordig niet

alleen maar goed voor het milieu, maar ook voor

jouw bedrijf

Wanneer we naar duurzaam verpakken kijken

komt in de AGF-sector het reduceren van

voedselverspilling naar voren. Alternatieve

materialen voor plastic, zoals papier, dragen niet

bij aan het verlengen van de houdbaarheid van

groente en fruit, met voedselverspilling tot

gevolg. Voedselverspilling vormt een grotere

belasting voor de aarde dan bijvoorbeeld plastic,

waardoor het voor het verpakken van bepaalde

producten juist duurzaam is om ze in plastic te

verpakken om daarmee de houdbaarheid te

verlengen.

Niet alleen de consument, maar ook binnen de

gehele AGF-sector houdt men zich bezig met

verduurzamen. Zo lanceerde GroentenFruit Huis

Brancheplan Duurzaam Verpakken. Doel

daarvan is om alleen groente en fruit te

verpakken als dit een vermindering van de totale

milieubelasting oplevert. Hiervoor werden

specifieke doelen opgesteld op basis van vijf

pijlers: verminderen verpakkingsmateriaal en

alternatieven voor verpakkingen, design for

recycling (end-of-life), grondstoffen en

materiaalgebruik, transportverpakkingen en

communicatie & perceptie.

2. DUURZAME
VERPAKKINGSOPLOSSINGEN
Met de stijgende vraag naar duurzame

verpakkingen is ook het aanbod in duurzame

verpakkingsoplossingen gestegen. Variërend van

duurzame materialen tot recyclebare

verpakkingen, is er voor ieder product in de AGF-

sector een duurzame verpakkingsoplossing

beschikbaar. Wanneer u uw groente en/of fruit

wilt verpakken in duurzaam

verpakkingsmateriaal zijn er verschillende

mogelijkheden, die afhankelijk van uw product

wel of niet geschikt zijn. Zo zijn aardappelen,

uien en knoflook geschikt om in (recyclebare)

papieren verpakkingen te verpakken, maar is in

sommige gevallen - zoals sla en bewerkte

groenten -  vanwege de houdbaarheid van een

product plastic juist de duurzame keuze. Daarbij

zijn steeds meer bedrijven bezig met het

produceren van verpakkingen die 100%

recyclebaar zijn. Unilever gaat hierin een stapje

verder en committeert zich eraan dat ze in 2025

alleen nog plastic verpakkingen gebruiken die

volledig herbruikbaar, recyclebaar of

composteerbaar zijn. Hieronder zetten we drie

duurzame verpakkingsmaterialen uiteen.

BEZIGHEDEN IN DE BRANCHE
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https://www.unilever.com/news/press-releases/2017/report-shows-a-third-of-consumers-prefer-sustainable-brands.html
https://groentenfruithuis.nl/files/4041/Brancheplan-Duurzaam-Verpakken-2019-2022.pdf/Brancheplan-Duurzaam-Verpakken-2019-2022.pdf
https://www.unilever.nl/news/overig-nieuws/2017/unilever-verbindt-zich-tot-100-recyclebare-plastic-verpakkingen-in-2025.html


PAPIER

Recycling. Wanneer een verpakking van 100%

papier of karton is, is de verpakking 100%

recyclebaar.

Papier is licht. Hierdoor verbruikt het tijdens

het transport weinig brandstof.

Soorten en maten. Van trays tot grote en

kleine zakken, papieren verpakkingen zijn in

alle soorten en maten te verkrijgen en biedt

daarom altijd een geschikte vorm voor uw

product. 

Papier oogt natuurlijk en duurzaam. Mede

hierdoor kiezen consumenten sneller voor een

product in een papieren verpakking. Daarbij

zijn papieren verpakkingen uitermate geschikt

om te bedrukken met bijvoorbeeld een logo,

afbeelding of recept.

Papier is enorm populair als

verpakkingsmateriaal onder de consumenten.

Wereldwijd zijn er grote bedrijven, zoals Nestlé,

die overstappen op papieren verpakkingen. De

voordelen van een papieren verpakking:
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PLASTIC

Plastic verpakt luchtdicht. Dit conserveert

en verlengt de houdbaarheid van producten.

Food waste is een enorme belasting voor de

planeet, en door plastic te gebruiken als

verpakking verminderen we deze verspilling.

Recycling. Plastic is recyclebaar, en hierbij

zijn homogene plastic-stromen van groot

belang. Optimaal recyclebare verpakkingen

worden in een stroom verwerkt die veel

homogener is dan de mix-stroom van niet

optimaal recyclebare verpakkingen. Voor de

recycling is het goed dat de mix-stroom zo

klein mogelijk wordt en dat er meer mono-

stromen ontstaan. Die mono-stromen

voorkomen verbranding van 

Hoewel 20% van ons afval uit verpakkingen

bestaat, zijn (plastic) verpakkingen zeker wel

nuttig. De voordelen van plastic verpakkingen op

een rijtje:

Plastic is steriliseerbaar. Hierdoor is het

materiaal geschikt om voeding in te

verpakken.

Plastic is licht. Hierdoor verbruikt het tijdens

het transport veel minder brandstof dan

bijvoorbeeld glas of blik.

Plastic is sterk. Hierdoor raakt een product

minder (snel) beschadigd dan bijvoorbeeld bij

een papieren verpakking.

                                                 vervuilde plastic-

stromen.

 

https://printmatters.nl/nieuws/2019/02/22/minder-plastic-meer-papier-bij-nestl
https://www.milieucentraal.nl/minder-afval/verpakkingen/
https://www.hanvandewiel.nl/artikelen/recyclen-met-het-verstand/
https://www.hanvandewiel.nl/artikelen/recyclen-met-het-verstand/


COMPOSTEERBARE VERPAKKINGEN

Fossiele brandstoffen. Plastic is een product

dat wordt vervaardigd uit fossiele

grondstoffen, en die beginnen op te raken.

Composteerbare verpakkingen kunnen uit

100% hernieuwbare en natuurlijke

grondstoffen bestaan. 

Circulaire economie. De verpakking heeft

een natuurlijke levenscyclus. Na het gebruik is

het mogelijk om de duurzame verpakkingen

te verwerken als voedingsstof voor bomen,

planten, groente, algen en andere planten die

zorgdragen voor zuurstof en voeding. 

Soorten en maten. Ook composteerbare

verpakkingen zijn al in allerlei vormen

verkrijgbaar, van afdekfolie tor draagtassen,

afvalzakken en verschillende groente-, fruit-

en tuinverpakkingen.

Composteerbare verpakkingen maken een

opmars, en daar zijn gegronde redenen voor:

5

3. TRENDS EN DE TOEKOMST

Plasticvrije verpakkingen. Negatieve

nieuwsberichten over bijvoorbeeld de

plasticsoep hebben plastic in een negatief

daglicht gesteld en de consument zoekt naar

alternatieven. Steeds meer verpakkingen

worden duurzamer, en worden waar mogelijk

vervangen door karton dat herbruikbaar en

recyclebaar is. 

Recyclebare verpakkingen. 

De verpakkingsindustrie luistert naar de vraag

vanuit de markt en blijft, gebaseerd op die

wensen, duurzame verpakkingsoplossingen

ontwikkelen. Hieronder zetten we een aantal

grote trends uiteen die de komende tijd zullen

voortzetten en groeien:

Single-use plastic

wordt steeds meer in de ban gedaan, en

recyclebare verpakkingen zijn de nieuwe norm.

 Voedselverspilling tegengaan. De impact

van voedselverspilling op de aarde dringt

steeds meer door bij de consument. Er wordt

veel te veel voedsel weggegooid, zo’n 41 kilo

per persoon per jaar. Dat heeft een flinke

impact op het milieu. Een langere

houdbaarheid en verpakkingen in

verschillende maten, zoals

eenpersoonsverpakkingen of

gezinsverpakkingen, dragen bij aan

vermindering van voedselverspilling.

Kleinere verpakkingen. Dit sluit aan bij het

punt over het verspillen van voedselverspilling.

Door kleinere verpakkingen en verspakketten

waarin de juiste hoeveelheden zitten aan te

bieden, en de houdbaarheid van producten te

optimaliseren, gaan we voedselverspilling

tegen. Daarbij doe je als producent je

voordeel met kleine verpakkingen, aangezien

je  als bedrijf minder lucht vervoert waardoor

er meer producten op dezelfde vracht mee

kunnen, wat weer tot gevolg heeft dat er

minder transportkilometers gemaakt worden,

waarmee de CO2-uitstoot verlaagd wordt.

https://www.duurzaam-ondernemen.nl/onderzoek-pg-nederland-duurzame-verpakkingen-volgens-nederlandse-consument-belangrijkste-ontwikkelgebied-voor-verduurzaming/
https://docs.google.com/document/d/1iKGihyyAPqfab3102kq4ySzxGcLOumB6nOu0LaEpuw8/edit?ts=5dfc7fd2
https://www.fastcompany.com/90326383/eu-to-ban-plastic-plates-cups-and-cutlery-by-2021
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2270541-we-gooien-jaarlijks-een-rij-vrachtwagens-van-hier-tot-spanje-vol-voedsel-weg.html
https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/duurzaam-verpakken/31607/verpakkingen-e-commerce
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4. DUURZAME VERPAKKINGEN ALS MARKETINGTOOL

Kleuren. Ze springen eruit, én roepen de nodige verwachtingen op. Zo associëren we zwart vaak

met luxe en elegantie, en de kleur groen met gezondheid en natuur. Kleuren worden ingezet bij

branding, zo herkent iedereen Coca Cola aan de bekende rode kleur.

Vorm. Grotere verpakkingen roepen de associatie op dat de consument een goedkope deal te

pakken heeft, terwijl kleinere verpakkingen staan voor luxe. 

Illustraties. Kijk bijvoorbeeld naar de bekende puppy van Page toiletpapier. De blonde labrador

pup wordt geassocieerd met zachtheid, maar je denkt bij een puppy niet direct aan toiletpapier.

Toch is iedereen bekend met dit merkicoon. Slim! 

We noemden al dat duurzame verpakkingen goed zijn voor het milieu en uw bedrijf, en daar komt

nog bij dat een verpakking geschikt is als marketingtool. De duurzame uitstraling van bijvoorbeeld

een papieren verpakking spreekt consumenten aan, en biedt de mogelijkheid om een bedrijfslogo,

missie of visie te communiceren. Met welke elementen moet u rekening houden bij uw

verpakkingsdesign? 

 

Materialen. Is het van karton of plastic? Is het duurzaam? Is de verpakking recyclebaar? Dit

draagt allemaal bij aan de beslissing van de consument: koop ik dit product wel of niet? 

Verpakkingsdesign. Met verpakkingsdesign met een duurzame uitstraling spreekt u een grote

groep consumenten aan. De helft van de Nederlanders let op duurzaamheid bij het aankopen

van producten, en in food categorieën gaat het zelfs om meer dan 60%. 

 

 

                                                                                                                           Het helpt dan ook om een

groene claim op uw verpakking te zetten.

Ontwikkelingen gericht op innovatie en duurzaamheid hebben binnen de
verpakkingsindustrie in de AGF-sector de toekomst. De consument kiest steeds meer voor
duurzaam, en een duurzame verpakking speelt een belangrijke rol bij merk- en
productbeleving. Met duurzaamheid als nieuwe norm zijn duurzame verpakkingen goed voor
het milieu én voor uw bedrijf. 
 

Wilt u meer weten over duurzame verpakkingsoplossingen voor uw product? JASA Packaging
Solutions is al jarenlang expert op het gebied van duurzame verpakkingen voor de AGF-
sector. Kijk voor meer informatie op de website of                                                                                         neem contact op. JASA beantwoordt graag
al uw vragen.

http://www.pagepuppy.nl/producten/page-toiletpapier/page-original
https://www.duurzaam-ondernemen.nl/steeds-meer-consumenten-bereid-extra-te-betalen-voor-duurzame-producten-of-diensten/
https://www.swocc.nl/kennisbank-item/wanneer-zijn-groene-productintroducties-slim/
https://www.jasa.nl/
https://www.jasa.nl/contact/

