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Voedselverpakkingen



Waarom vragen we 
aandacht voor voedsel-
verpakkingen?
Ooit een zak snoep gekocht waarbij elk snoepje apart verpakt was, 
vervolgens samen weer in een zakje, en ten slotte weer in een grote 
zak? Als je hebt besloten dat merk niet meer te kopen, ben je niet de 
enige. In een recent onderzoek zei 29% van de respondenten dat 
ze bepaalde merken niet meer kopen vanwege hun niet-
duurzame verpakking. De verwachting is dat de vraag naar 
duurzame verpakkingen zal blijven toenemen.

Voedselverpakkingen zijn er in verschillende vormen, meestal van 
papier (34%) en kunststof (37%). Voedselverpakkingen zijn niet 
alleen belangrijk om een product te laten opvallen. Ze bieden ook 
bescherming: tijdens het transport, maar ook tegen bijvoorbeeld licht, 
stof en zuurstof die het voedsel sneller kunnen laten bederven.
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Waarom vragen we 
aandacht voor voedsel-
verpakkingen?
De groeiende hoeveelheid verpakkingen heeft een steeds schadelijker 
effect op het milieu. Wereldwijd zijn voedsel-verpakkingen 
verantwoordelijk voor de jaarlijkse uitstoot van 680 miljoen ton CO2-
equivalente. Dit staat gelijk aan 148 miljoen auto's (14% van alle 
personenauto's ter wereld). Bovendien kunnen inkt en kleurstoffen uit 
verpakkingen via stortplaatsen in het milieu terechtkomen en hopen 
kunststof verpakkingen zich op als plastic soep in de oceaan.

Wat kunnen we hieraan doen? Eén optie is recycling. Op dit moment 
wordt in Europa ongeveer twee-derde van de verpakkingen 
gerecycled. Een andere optie is het verminderen van de hoeveelheid 
voedselverpakkingen. Sommige voedingsmiddelen, zoals fruit en 
groenten, kunnen onverpakt worden verkocht. Voor andere 
voedingsmiddelen, zoals vleeswaren en melkproducten, is verpakking 
vaak nodig om te voorkomen dat het voedsel bederft. Daarom is er 
behoefte aan zorgvuldig ontworpen verpakkingen die het milieu 
minder belasten, maar wel een hoge voedselkwaliteit garanderen. 
En de vervanging van de fossiele grondstoffen die voor de verpakking 
van levensmiddelen worden gebruikt, kan daarbij een aantrekkelijk 
alternatief zijn. 
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Bio-economie en 
voedselverpakkingen
Het meeste voedsel dat we kopen is verpakt in zakjes of in dozen. 
Dat geldt niet alleen voor kant-en-klaarmaaltijden, voorverpakte 
sandwiches, salades of meeneemdrankjes, maar ook voor 
huishoudelijke basisproducten als melk, vers fruit en groenten. Veel 
voedselverpakkingen zijn gemaakt van kunststof gemaakt van 
fossiele grondstoffen. Maar deze kunnen worden vervangen door 
alternatieven die zijn gemaakt van hernieuwbare grondstoffen, 
zoals aardappelzetmeel of houtcellulose.

Hernieuwbare biologische grondstoffen worden ook “biomassa” en 
bestaan hoofdzakelijk uit plantaardig materiaal. De producten die 
ervan worden gemaakt, staan bekend als biobased producten. 

De productie van biomassa en de omzetting (van afvalstromen) 
ervan in producten of energie wordt bio-economie genoemd. Meer 
informatie over biobased producten en bio-economie is te vinden in 
de algemene Allthingsbio.PRO factsheet.
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Bio-economie en
voedselverpakkingen
Er zijn twee soorten duurzamere materialen voor verpakkingen: 
biobased en biologisch afbreekbare materialen. Deze termen 
lijken op elkaar, maar ze betekenen verschillende dingen: 
 Biobased producten zijn geheel of gedeeltelijk gemaakt van 

materialen van biologische oorsprong. Ze kunnen veel voordelen 
hebben ten opzichte van fossiele producten, zoals duurzamere 
productieprocessen, verbeterde functionaliteiten of 
milieuvriendelijkere kenmerken (bv. minder toxisch, biologisch 
afbreekbaar) om er maar enkele te noemen. 

 Biologisch afbreekbare materialen daarentegen zijn 
materialen die onder de juiste omstandigheden zullen ontbinden 
en uiteenvallen in hun natuurlijke bestanddelen. Biobased
verpakkingen zijn dus niet altijd biologisch afbreekbaar, maar 
sommige verpakkingen zijn zowel biobased als biologisch 
afbreekbaar.
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Uitdagingen en kansen voor 
duurzame  
voedselverpakkingen

Anno 2021 is slechts 1% van alle kunststofverpakkingen biobased. 
De resterende 99% is nog steeds op fossiele basis. Een goede 
biobased optie voor verpakkingen is het gebruik van papier en 
karton. Deze biobased oplossing heeft veel voordelen, zoals een 
lage CO2-uitstoot en een hoog recyclingpercentage. In veel gevallen 
hebben papier en karton een kunststof (polyethyleen) coating nodig 
om te voorkomen dat het papier of karton doordrenkt raakt bij het 
verpakken van vloeistoffen of vochtig voedsel. Sinds enkele jaren 
bieden de grote producenten van drankkartons verpakkings-
oplossingen aan die 100% biobased zijn, bijvoorbeeld door 
polyethyleen uit biomassa te gebruiken voor doppen, deksels, en 
coating. Hiervoor wordt biomassa uit reststromen van Braziliaanse 
suikerrietteelt of van de aardappelverwerkende industrie gebruikt.

Vanwege achterblijvende etensresten of het gebruik van meerdere 
lagen van verschillend materiaal in de verpakking zijn niet alle 
voedselverpakkingen geschikt voor recycling. Het verpakken van 
vloeistoffen, gekoelde en diepgevroren levensmiddelen zonder 
gebruikmaking van (fossiele of biobased) kunststoffen vormt een 
bijzondere uitdaging. Onderzoeksresultaten op dit gebied zijn echter 
veelbelovend, en de eerste kunststofvrije verpakkings-
oplossingen worden al op de markt gebracht. 

Europese afvalwetgeving zal naar verwachting het gebruik van 
biobased recyclebare verpakkingen en biobased composteerbare 
verpakkingen doen toenemen.
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Waar moet je op letten?

Als jij jouw steentje wil bijdragen om de wereld een beetje beter te 
maken, kun je natuurlijk proberen verpakkingen te verminderen door 
voedingsmiddelen te kopen die zonder verpakking worden geleverd. 
Soms is verpakking onvermijdelijk. In dat geval kun je kiezen voor 
hernieuwbare of recycleerbare verpakkingen – soms zijn 
biobased verpakkingen beide. 

Om je te helpen ze te vinden, zijn hier drie gecertificeerde labels 
waar je naar kunt zoeken. Zij identificeren producten en 
verpakkingen met een bepaald aandeel aan biobased grondstoffen.

7

Foto credits: Centro Tecnológico de la Agroindustria Adesva



Waar moet je op letten?

Let op: biobased verpakkingen zijn dus niet altijd biologisch 
afbreekbaar, en biologisch afbreekbare verpakkingen zijn niet altijd 
biobased. Bovendien zijn er diverse soorten biologisch afbreekbare 
kunststoffen. Soms zijn er industriële omstandigheden nodig om ze 
biologisch af te breken, terwijl andere thuis op de composthoop 
kunnen. 
In de meeste gevallen heeft biologisch afbreekbaar kunststof 
echter nog steeds gecontroleerde composteeromstandigheden 
nodig. Daarom is het nooit een goed idee om dit type kunststof (of 
ander afval) in het milieu achter te laten. 
Hieronder zie je enkele voorbeelden van keurmerken die aangeven 
dat een kunststof biologisch afbreekbaar is en thuis gecomposteerd 
kan worden. 

Het is niet mogelijk om met het blote oog te zien of kunststof van 
fossiele of biologische oorsprong is en of het materiaal gemakkelijk 
biologisch afbreekbaar is. Door onwetendheid of verwarring van de 
mensen, kunnen zowel biobased als fossiele materialen in de 
groene afvalstroom van huishoudens terechtkomen. Zo’n 
“verontreiniging” van organisch afval heeft geleid tot weerstand tegen 
biobased kunststoffen bij afvalverwerkers omdat zich problemen 
zouden kunnen voorden in hun composteringsinstallaties. 

8



Verder lezen?

Resultaten van het project BioCannDo -
Bioeconomy Awareness and Discourse 
Project (oktober 2016 – september 2019):

• Quiz over biobased
voedselverpakkingen

• Page flow over biobased
verpakkingen

• Fact sheet met kernboodschappen 
over voedselverpakkingen

Of kijk ook eens naar:

• Catalogus biobased verpakkingen
samengesteld door Wageningen UR *)

• Mythes en feiten over biologisch 
afbreekbare kunststoffen, 
samengesteld door het project 
InnProBio

*): (deels) Nederlandstalig
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http://www.allthings.bio/quiz/quiz5-bio-based-food-packaging/
http://www.allthings.bio/pageflow/bio-based-food-packaging/
http://www.allthings.bio/wp-content/uploads/2019/04/Key-messages_food-packaging_ATB.pdf
https://edepot.wur.nl/315812
https://www.bio-basedconsultancy.com/uploads/files/InnProBio_Factsheet_n3.pdf
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In de reeks Allthings.bioPRO factsheets worden, naast bio-
economie in het algemeen, vier thema’s besproken:
• Kinderen en onderwijs
• Werk en carrière
• Mode en textiel
• Levensmiddelenverpakkingen

Factsheets zullen in de loop van het project  (sept.’20 - aug.23) 
worden verfijnd en uitgebreid aan de hand van feedback van 
burgers en experts. De meest actuele factsheets zijn te vinden 
op de projectwebsite, www.allthings.bio.

Voor meer informatie neem contact op met 
projectcoördinator Anne Warnig, a.warnig@fnr.de

of met de projectpartner voor het thema  
Levensmiddelenverpakkingen: 

Maarten van Dongen, Dongen@natuurenmilieuoverijssel.nl
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