
Hester Klein Lankhorst 

Kansen met duurzaam verpakken  





Samengevat  

Over: 

• duurzaam verpakken  in relatie tot de ontwikkeling naar een circulaire economie; 

• de kansen die duurzaam verpakken biedt en hoe we die kunnen verzilveren en 

• de rol van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken daarbij: kennis  om kansen optimaal te benutten. 

 

 

© Copyright 2014 | KIDV 3 15 oktober 2014 



4 

Duurzaam verpakken  
en de ontwikkeling naar een 
circulaire economie. 
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Circulaire economie  

• Noodzakelijke ontwikkeling. 

• Materialen en grondstoffen 
zo lang mogelijk nuttig  
gebruiken via hergebruik en 
recycling. 

• Zuinig omgaan met 
grondstoffen. 

• Minder milieudruk. 

• Nieuwe businesskansen  
en- mogelijkheden. 
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Circulaire economie verpakken  

• Bedrijven en huishoudens gebruiken  
grote hoeveelheden verpakkingen. 

• Ter illustratie:  
in  2011 2.478 miljoen kilo in totaal. 

• Verduurzamen verpakkingen :  
bijdrage aan ontwikkeling  
circulaire economie in Nederland. 
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Over kansen gesproken. 
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Kansen voor Nederland 

• Nederland: loopt voorop met afvalrecycling. 

 

• Nederland : innovatief met verpakkingen. 

 

• Winst te behalen door: 

− re-use; 

− re-duce; 

− re-cycle en 

− re-new. 
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Materiaal % hergebruikt of nuttig 
toegepaste verpakking 
2011-2012 

Metaal 91% 

Papier & karton 89% 

Glas 71% 

Kunststof 48% 

Hout 29% 



Kansen voor industrie  

• Goed voor Nederland zelf: 
duurzame industrie biedt 
nieuwe businesskansen. 

• Vraag naar duurzame 
producten stijgt. De 
consumentenvraag naar 
duurzaam verpakte 
producten volgt die trend. 

• Duurzaam verpakken als 
exportproduct: zowel de 
toepassingen, als de 
kennis. 
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Kansen voor gemeenten   

• Innovatief inzamelen. 

• Experimenten, leren en toepassen. 

• Burgers zien nut en noodzaak  
en doen mee. 
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Hoe kunnen we de kansen nog beter benutten   

Als … 

• we ‘factbased’ kennis hebben over duurzaam 
verpakken in de gehele keten; 

• ketenpartijen elkaar weten te vinden t.b.v. 
samenwerking en synergie en  

• branches verduurzamingsplannen opstellen en 
uitvoeren om verpakkingen verder te 
verduurzamen. 
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Kennisinstituut Duurzaam 
Verpakken (KIDV). 
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Kennisinstituut Duurzaam Verpakken   

• Opgericht op 1 januari 2013: 
Raamovereenkomst. 

• Nieuwe samenwerkingsvormen. 

• Bestuur. 

• Raad van Advies. 

• Samenwerking wetenschap en 
kennisinstellingen. 

• Platform KIDV. 

• Transparante werkwijze. 
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KIDV: bevorderen dat kansen worden benut 

• Vaststellen waar 
kennisbehoefte bestaat. 

• Genereren van objectieve 
kennis. 

• Bijeenbrengen 
ketenpartijen. 

• Kennis delen. 
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Wat doet het KIDV? 

• Visie Duurzaam Verpakken 
2040. 

• Onderzoeksprogramma in 
samenwerking met 
Topinstituut Food and 
Nutricion. 4 pijlers 

• Meldpunt Verpakkingen. 

• Kennisbank: dé vindplaats 
voor kennis over duurzaam 
verpakken. 

• Downloads voor handzame 
factsheets. 
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Wat doet het KIDV? 

Pilotprojecten voor kennisvergaring. In 2013: 

• Scheiding drankenkartons. 

• ‘Mag het een tasje minder?’ 

Toetsing brancheverduurzamingsplannen. 

Weggooiwijzer. 

Verdiepingsbijeenkomsten. 

Congres Duurzaam Verpakken:  
Blik op de toekomst. 
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KIDV:  
kennis om kansen 
optimaal te benutten. 
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Het KIDV ontwikkelt en deelt kennis, zodat: 

• kansen bij duurzaam verpakken beter benut 
kunnen worden; 

• we binnen Nederland verdere stappen kunnen 
zetten met duurzaam verpakken in de 
ontwikkeling naar een circulaire economie; 

• we daarmee een vooraanstaande rol kunnen 
spelen als ‘Nederland  kennisland ‘, ook als het 
gaat om duurzaam verpakken. 
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Samengevat 



Discussiepunten 

 

• Welke rol speelt de consument? 

 

• Hoever kan deze gebruikt worden voor verduurzaming van verpakkingen? 

 

• Wat kunnen we doen met handelingsperspectief consument?   
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