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Duurzame verpakkingen

INTRODUCTIE

Zoals bij iedereen bekend, is duurzaamheid een erg belangrijk onderwerp voor zowel consumenten 
als bedrijven anno 2022. Hierbij is het van cruciaal belang zo efficiënt mogelijk om te gaan met de 
grondstoffen en onze ecologische voetafdruk te beperken. Verpakkingen spelen een belangrijke rol voor 
veel bedrijven. Het valt niet te ontkennen dat er veel verpakkingen gebruikt worden en dat er continu 
gezocht moet worden naar innovatieve manieren om te zorgen voor een zo’n efficiënt mogelijke en 
duurzame verpakking. 

Veel bedrijven zijn al bezig met Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen (MVO) en kijken continu 
naar hoe zij bepaalde bedrijfsprocessen en/
of activiteiten duurzamer kunnen inzetten. Hier 
hoort ongetwijfeld de overweging voor duurzame 
verpakkingen bij. In sommige branches zijn de 
ontwikkelingen wat betreft duurzame verpakkingen 
in een vergevorderd stadium en in sommige 
branches juist niet. Zo heeft het Centraal Bureau 
voor Levensmiddelen (CBL) met supermarkten 
de afspraak gemaakt dat er in 2025 20% minder 
verpakkingsmaterialen moet worden gebruikt en dat 
alle papier en karton 100% FSC/PEFC gecertificeerd 
is. Dit is slechts een voorbeeld, maar het geeft wel 
degelijk aan dat duurzaamheid heel belangrijk is 
geworden de afgelopen jaren. 

Momenteel zijn er veel verpakkingen en 
verpakkingsmaterialen aanwezig waar 
een duurzamer alternatief voor is. In deze 
Whitepaper wordt ingegaan op de belangrijkste 
ontwikkelingen in de verpakkingsbranche, duurzame 
verpakkingsoplossingen die er zijn en worden er drie 
handige tips gedeeld voor duurzaam verpakken. Veel 
leesplezier!
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PLASTIC VERPAKKINGSMATERIALEN 

PLASTIC
Plastic komt in veel producten voor, zo ook in verpakkingen en verpakkingsmaterialen. Als samenleving 
zijn wij ons er van bewust dat het plasticgebruik gereduceerd moet worden. 

Plastic zorgt voor veel CO2-uitstoot, is moeilijker te recyclen en veel van het plastic belandt uiteindelijk 
in de zee, ook wel de plasticsoep genoemd. Dit is een maatschappelijk probleem waar niet alleen de 
overheid en consumenten een rol in spelen, maar ook bedrijven hebben een groot aandeel hierin als het 
op verpakkingen aankomt. Om een beeld te schetsen wordt hieronder ingegaan op interessante feitjes 
over het plasticgebruik in de Europese Unie. 

PLASTICGEBRUIK EU EN NEDERLAND 
Met een aandeel van bijna 40% wordt in de EU verreweg het meeste plastic gebruikt voor verpakkingen. 
Dit wordt gevolgd door de bouw en de auto-industrie, respectievelijk 20,4% en 9,6%

Circular Economy Action Plan, kortweg 
CEAP, is een plan van de Europese 
Commissie met als doel te zorgen voor 
een schoner en circulaire economie 
binnen de EU. Het plan beschrijft de 
initiatieven om te zorgen dat er zo weinig 
mogelijk afval achtergelaten wordt en 
grondstoffen nodig zijn. Dit plan maakt 
deel uit van de EU Plastics Strategy die 

sinds 2018 van kracht is. Één van de doelstellingen is dat in 2030 alle plastic verpakkingsmaterialen 
hergebruikt of gerecycled kunnen worden.

De afgelopen jaren is er een duidelijke trend te herkennen over de dalende productie van 
plastic zoals in de grafiek te zien is. De productie van plastic in 2020 ten opzichte van 2017 
is gereduceerd met 14,5% blijkt uit onderzoek van PlasticsEurope. 

Uit een onderzoek van Statista, 2022 waar Nederlandse consumenten gevraagd worden 
naar plastic, geeft ruim 61% aan plastic zoveel mogelijk te vermijden.
Dit geeft aan in hoeverre consumenten zich hiervan bewust zijn dat zij hier ook een grote 
rol van betekenis hebben

Het recyclingpercentage van plastic is de afgelopen jaren gestegen in Nederland. Zo is er in 2019 een 
stijging van 20% te zien ten opzichte van 2010, respectievelijk 57,2% en 47,6%. 

Er wordt steeds meer plastic gerecycled, maar zijn er duurzame verpakkingsalternatieven? 
Die zijn er zeker, benieuwd? Lees dan vooral verder. 

Verpakkingen
39,6%

Bouw & constructie
20,4%

Auto industrie
9,6%

55%
gerecycled afval
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DUURZAME ALTERNATIEVEN PLASTIC

Leuk al die interessante feitjes en informatie die benoemd worden over plastic. Maar hoe kan ik als 
bedrijf verder verduurzamen op gebied van plastic verpakkingen?
Hieronder lichten wij de belangrijkste alternatieven uit die wij als Holland Packaging kunnen bieden. 

NANOFOLIE
Nanofolie is een duurzaam alternatief voor reguliere handwikkel-machinefolies.
Stretchfolie, wikkelfolie, krimpfolie, rekwikkelfolie en sealfolie zijn diverse benamingen die gebruikt worden 
in de markt. Voor het gemak houden wij stretchfolie aan.
Voor bedrijven die een warehouse hebben, is het gebruik van een stretchfolie onmisbaar. 
Stretchfolie wordt namelijk gebruikt om goederen te stabiliseren tijdens het vervoeren van goederen. 
Naast stabiliseren zorgt stretchfolie ook voor het beschermen van goederen.

Wat maakt nanofolie zo uniek en duurzaam?
De eigenschappen van nanofolie is bijna identiek aan een normale stretchfolie. Nano folie is lichter, 
dunner en sterker dan alle gangbare wikkelfolie. Dit is één van de belangrijkste kenmerken waar nanofolie 
zich mee onderscheidt. Dit komt doordat een nanofolie uit wel 33 lagen bestaat (meerlaagse folie) 
vergeleken met maar 10-12 lagen bij alle overige stretchfolies. Verder is de dikte van een folie bepalend 
en dit is het op een na belangrijkste onderscheidende kenmerk. Hoe dikker de folie, hoe meer er verbruikt 
wordt en dat voorkomt nanofolie juist. De dikte van een folie wordt uitgedrukt in micron (my) =0,01 
mm. Voor nanofolie zijn er diktes van 10-15  micron beschikbaar en diktes vanaf 20 micron bij andere 
wikkefolies.

Nanofolie is over het algemeen duurder, maar er kan op de lange termijn kosten bespaard worden en het 
is ecologisch beter verantwoord aangezien er minder folie gebruikt hoeft te worden.
Aan de hand van onderstaande berekening wordt het voordeel van nanofolie (12 micron) ten opzichte 
van de gangbare stretchfolie (20 micron) weergegeven. 

Stretchfolie 20my Nanofolie 12my

Kg prijs folie €2,25 €2,65

Kostprijs per gewikkelde folie €0,90 €0,18

Aantal pallets per jaar 25.000 25.000

Verbruik folie per jaar 10.032 kg 1.720 kg

Kosten folie per jaar €22.500 €4.500

Besparing per jaar 

8.312 kilo
€18.000
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DUURZAME ALTERNATIEVEN PLASTIC

PAPIEREN OMSNOERINGSBAND
Omsnoeringsband wordt veel gebruikt voor transportverpakkingen en heeft als functie het verstevigen 
van dozen als palletladingen. Polypropyleen-band (PP-band), PET-band (polyethyleentereftalaat) en 
Staalband komen het meest voor. 
 
Opzoek naar een duurzaam alternatief? Overweeg een papieren omsnoeringsband in plaats van een 
plastic omsnoeringsband. Papieren omsnoeringsband biedt dezelfde stevigheid als omsnoeringsband 
van plastic, alleen is het gemaakt van papier en beter recyclebaar. Papieren omsnoeringsband wordt 
vooral gebruikt voor lichte producten.

PAPIEREN TAPE
Tape wordt ontzettend veel gebruikt om verpakkingen mee af te 
sluiten. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen een PVC-tape 
en een PP-tape kijkend naar plastic tape. Hoewel plastic tape ook 
prima gerecycled kan worden, is er een beter alternatief. 
Wat is het beste duurzame alternatief voor plastic tape? Papieren 
tape!

Papieren tape wordt gemaakt van kraftpapier of gerecycled 
papier met een natuurlijke rubberenbelijming. Papieren tape is 
zeer milieuvriendelijk, aangezien de tape is opgebouwd uit kraftpapier of gerecycled papier en dus 100% 
recyclebaar. Dit kan voor een bedrijf een verlengde zijn van de merkpositie: verzenden van een bruine 
doos met een bruine papieren tape. Dit straalt milieubewustzijn uit en kan voor veel waardering zorgen.
Er kan onderscheid gemaakt worden tussen zelfklevend papieren tape en niet zelfklevend  papieren tape: 
gegommeerde tape. Zelfklevende tape komt in de soorten kraftpapier en testliner.
Gegommeerde tape is een niet zelfklevende tape. De tape moet namelijk nat gemaakt worden om 
de lijm laag te activeren. Gegommeerde tape wordt vaak als security tape gebruikt, omdat er een 
waarschuwingslabel op zit als een verpakking geopend is, vandaar de naam ook. Het inzetten van 
security tape is handig voor goederen met een hoge waarde!

Papieren tape kan elke vergelijking met bestaande kunststof tape aan. Deze tape is namelijk prima 
bestand tegen vocht, UV stralen en temperatuurverschillen. Kortom: alles wat van een goede tape 
verwacht mag worden!
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KARTONNEN VERPAKKINGSMATERIALEN 

POPULARITEIT KARTON
Dat kartonnen verpakkingen duurzaam zijn, is inmiddels wel bekend. Als wij naar het hele plaatje kijken is 
karton in alle opzichte duurzamer dan bijvoorbeeld plastic of andere verpakkingsmaterialen. 

Uit een onderzoek van Smithers Pera 2018 dat vrijgegeven is door Statista, is 
gebleken dat papier en karton het meest gerecycled verpakkingsmateriaal 
wereldwijd was in 2018 met een recyclepercentage van maar liefst 83,6%. In 
Nederland zet deze trend zich voort: het recyclepercentage van papier en karton 
is 90% uit onderzoek van Afvalfondsverpakkingen in 2021. Papier en Karton zijn 
verreweg de meest gebruikte verpakkingsmaterialen in Nederland gevolgd 
door plastic. Kartonnen verpakkingen zijn al duurzaam, maar toch wordt er nog 
onderscheid gemaakt tussen FSC®-gecertificeerde verpakkingen en verpakkingen 
zonder FSC-label. Hieronder wordt er nader ingegaan op FSC. 

MEERWAARDE FSC
Forest Stewardship Council (FSC) is wereldwijd een erkende organisatie 
die in 1993 is opgericht met als doel om zich in te zetten voor verantwoord 
bosbeheer en ontbossing tegen te gaan. Het FSC-keurmerk is goed 
te herkennen zoals op de afbeelding rechts te zien is. FSC wil hiermee 
de bosgebieden beschermen voor mens, dier en milieu. Een bos met FSC-certificaat mag hierdoor 
bijvoorbeeld niet gekapt worden voor het aanleggen van soja- of palmolieplantage of voor andere 
doeleinde zoals het aanleggen van wegen of het bouwen van nieuwe woningen. De meerwaarde van 
een kartonnen verpakking met een FSC-label is dat de herkomst van het hout beschermd wordt. Deze 
garantie kan niet worden geboden voor kartonnen verpakkingen zonder een FSC-label. Daarnaast zorgt 
FSC ervoor dat er nieuwe bomen geplant worden voor gekapte bomen. Zo heeft FSC een grote impact 
met alle maatregelen die zij ondernemen en kan het voor bedrijven die ecologisch bij willen dragen de 
moeite waard zijn om voor FSC®-gecertificeerde verpakkingen te kiezen. Hiermee wordt echt een verschil 
gemaakt. Bedrijven kunnen mee helpen om te zorgen dat de grondstoffen en de productie van alle 
houtproducten, vooral kartonnen verpakkingen, op een zo’n verantwoord manier tot stand komt. 

Tot slot, blijkt uit wereldwijd onderzoek van FSC dat consumenten steeds meer hechten aan een 
duurzame verpakking en dat het FSC-label herkenbaar en een positieve associatie met zich meebrengt.

8 van de 10 ondervraagde consumenten verwachten dat bedrijven die FSC-producten 
kopen of terugroepen, zeggen dat een FSC-label op een product een positief effect 
heeft op hun aankoopbeslissing.

8 van de 10 ondervraagde consumenten verwachten dat bedrijven ervoor zorgen dat de 
hout- of papierproducten die ze verkopen niet bijdragen aan ontbossing.

12,8%
glas

83,6%
karton/papier

1,2%
plasticsmetaal

2,4%
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DUURZAME ALTERNATIEVEN KARTON

Als het op duurzame kartonnen verpakkingen aankomt, kunnen in principe alle verpakkingen van 
papier en karton FSC®-gecertificeerd worden geproduceerd, mits de desbetreffende fabrikant FSC®-
gecertificeerd is. Bij FSC-gecertificeerde producten is het namelijk zo dat iedere schakel gecertificeerd 
moet zijn en aan strenge eisen moet voldoen, anders mag het niet met een FSC-label verkocht worden. 
Groothandelaren die hout doorverkopen aan fabrikanten en fabrikanten die vervolgens van het hout 
verpakkingen maken, moeten allemaal gecertificeerd zijn doormiddel van een Chain of Custody 
Certificaat, COC-certificaat. Dit certificaat bevat 5 onderdelen waar aan voldaan moet worden met per 
onderdeel specifieke eisen. 

Hieronder een aantal producten die bij Holland Packaging FSC® aangeboden kunnen worden op dit 
moment. De producten worden opgedeeld in drie categorieën voor een overzichtelijke weergave: 
Verpakkingen, bescherming-opvulmaterialen en tape. 

FSC® ondersteunt kleine 
boeren en inheemse volkeren 

met haar activiteiten.

De meest vertrouwde certificering 
voor duurzaam bosbeheer, 
wereldwijde standaard.

Geeft gedetailleerde 
informatie over de bronnen 
van verpakkingsmaterialen.

FSC® bevordert 
duurzaam beheer van 

herbebossingsgebieden.

Holland Packaging is FSC® 
gecertificeerd onder 

nummer CU COC-873916 

Verpakkingen met het FSC® 
logo is het bewijs van uw 
duurzaamheidswaarden.

Amerikaanse vouwdozen
Auto-lock-dozen 

Stansdozen
Offsetverpakkingen

Draagtassen
Paklijstenveloppen

Verzendzakken (papier)

Hoekprofielen
Paperplus (papieren 

opvulmateriaal)

Papieren tape



WIJZE VAN VERPAKKEN
Ieder product vraagt om een ander wijze van verpakken. Gebruik geen grotere 
verpakking als dit niet nodig is. Er kan veel bespaard worden door te zorgen voor 
een passende verpakking bij het desbetreffende product. Ook draagt dit bij aan het 
reduceren van transportbewegingen (Co2) door de inzet van de juiste verpakking. 
Stem de grootte van de verpakking af op het soort product en voorkom zo overtollige 
verpakking. 

MONO OPVULMATERIAAL GEBRUIKEN
Deze tip volgt tip 1 verder op. Gebruik niet meer opvulmateriaal dan nodig is. We 
spreken van een mono opvulmateriaal als dezelfde grondstof gebruikt wordt voor 
heel de verzendverpakking. Een voorbeeld hiervan is een kartonnen doos en papieren 
opvulmateriaal (paperplus). Deze zijn van dezelfde grondstof gemaakt en kunnen 
daardoor samen gerecycled worden. Dit maakt het recyclingsproces milieuvriendelijker 
en gemakkelijker. 

Duurzame verpakkingen

TIPS VOOR DUURZAAM VERPAKKEN

1

2

GEBRUIK GERECYCLEDE OF HERBRUIKBAAR MATERIALEN INDIEN MOGELIJK
We moeten zuinig omgaan  met de grondstoffen die wij tot onze beschikking hebben. 
Gelukkig zijn er veel materialen die meerdere keren hergebruikt kunnen worden. 

Het is van belang dat een bedrijf recycled. Hiermee wordt voorkomen dat er nieuwe 
grondstoffen nodig zijn voor het produceren van nieuwe verpakkingen. Een typisch 
voorbeeld is het hergebruik van oude kartonnen verpakkingen. Een oude kartonnen 
verpakking kan namelijk gebruikt worden als opvulmateriaal voor het beschermen en 
verzenden van producten.

3



Holland Packaging is in 2004 opgericht en sindsdien zijn wij begonnen met het aanbieden 
verpakkingsmaterialen. De afgelopen jaren hebben wij niet stil gezeten en zijn we ons assortiment 
gaan uitbreiden om totaalleverancier te zijn en onze klanten volledig te ontzorgen op het gebied van 
verpakkingen en verpakkingsmaterialen. 

Onze visie is duidelijk als het op verpakkingen aankomt. Wij willen altijd mee denken met onze klanten om 
hun verpakkingsproces zo duurzaam mogelijk te maken.  

Voor vragen of advies, neem contact met ons op. Onze Accountmanagers komen graag bij u langs om 
alle mogelijkheden te bespreken op het gebied van duurzame verpakkingen en verpakkingsmaterialen. 

HOLLAND PACKAGING B.V.

  VEEMARKTKADE 8
       5222 AE 
       ‘S-HERTOGENBOSCH

   +31 (0)73 631 5101

   HOLLANDPACKAGING.NL

   INFO@HOLLANDPACKAGING.NL
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