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1. Inleiding
Goed verpakt
Verpakte artikelen nog eens verpakken om ze zo beschermd mogelijk bij de
klant thuis af te leveren. Dat is wat elke dag gebeurt in de e-commercesector.
Een fantastische succesformule. In 2020 groeiden de bestedingen binnen de
online markt door de COVID-19 pandemie nog eens extra, tot €26,6 miljard
(Thuiswinkel Markt Monitor, 2020). De hoeveelheid karton en plastic waarin we
die aankopen verzenden groeit dus ook. Naar schatting ligt de hoeveelheid
verpakkingsmateriaal die de e-commerce jaarlijks op de markt brengt rond de
155kton. Hoewel dit slechts 3% is van het totale verpakkingsgewicht dat op de
markt wordt gebracht, ligt hier een verantwoordelijkheid voor de sector om
de innovatiekracht ook in te zetten voor duurzame verpakkingen met een lage
impact op het milieu.
In deze handleiding gaan we uitgebreid in op alle aspecten die een rol
spelen bij duurzaam verpakken. De handleiding is bedoeld om webwinkels in
de non-food sectoren te helpen stappen te nemen. Deze handleiding is een
update van versie 1 die in 2019 verscheen. Het document neemt vooronderzoek deels uit handen en geeft aan welke oplossingen er beschikbaar zijn in
de markt.

Doelstellingen duurzaam verpakken
In februari 2019 heeft Thuiswinkel.org namens de sector het nieuwe Brancheverduurzamingsplan Verpakken gepresenteerd. Deze plannen zijn een vervolg
op het brancheverduurzamingsplan 2015-2018. In die periode heeft de sector
al grote stappen gezet, met name in het verduurzamen van de verpakkingsmaterialen. In de plannen 2019-2022 gaan we een stap verder. We zetten voor het
eerst doelstellingen voor verpakkingsdichtheid (lucht reductie), waarmee een
positief effect op de gehele logistieke keten kunnen creëren. Daarnaast besteden we aandacht aan het reduceren van materialen tot het helemaal weglaten
van de omverpakking. En we geven richting aan het gebruik van herbruikbare
verpakkingen en het faciliteren van hoogwaardige recycling dankzij de retourlogistiek in de e-commercesector.

De voordelen van duurzaam verpakken
Met het verduurzamen van je verpakkingen neem je als bedrijf je maatschappelijke verantwoordelijkheid om de impact op het milieu te beperken. Ook
neem je proactief maatregelen om te voldoen aan (Europese) regelgeving1.
Bovendien is duurzaam verpakken een kans om je te onderscheiden: met een

1 Zie voor meer hierover het Brancheverduurzamingsplan Verpakken
2019-2022

nieuwe uitstraling en een goed verhaal.
De belangrijkste reden om artikelen te verpakken is de bescherming
van het product. De meeste primaire verpakkingen zijn niet geschikt om het
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artikel te beschermen tijdens de distributie. De milieu impact van een beschadigd product is vele malen groter dan die van de verpakking. Tegelijkertijd
bestaat 20% van ons afval uit verpakkingen2. Het is daarom de kunst om de

2 Op basis van Milieu Centraal

juiste balans te vinden tussen ‘underpackaging’, zodat het product niet beschadigt en ‘overpackaging’, zodat er niet onnodig veel afval gecreëerd wordt.
Dat is niet gemakkelijk; er is geen ‘one size fits all’ oplossing. Toch loont het de
moeite, want de juiste verpakking:

zorgt ervoor dat
het product goed
beschermd is, dus
geen schade

vervoert geen
overbodige lucht

heeft weinig tot geen
opvulmateriaal nodig

is hersluitbaar om als
retourverpakking te
kunnen gebruiken

is gemaakt van
monomateriaal

informeert de consument
hoe hij de verpakking
moet weggooien

draagt de juiste
verzendinformatie

waarborgt de privacy van
de consument

bevat (marketing)
informatie over jouw
webwinkel

voldoet aan de
verwachtingen van
de klant
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Kosten van verpakken
Bij het bepalen van de kosten van je verpakking is niet alleen de prijs van het
verpakkingsmateriaal van belang. Het is zinvol te kijken naar de totale kosten
om je product bij de klant te krijgen. Daarbij spelen verschillende onderdelen
een rol: in- en uitpaktijd, verzending, logistieke dienstverlening, retouren, klanttevredenheid en recycling. Er kunnen juist ook opbrengsten zijn, bijvoorbeeld
door meer herhaalbestedingen dankzij reclame op de verpakking.

Aspecten van duurzaam verpakken
Ook bij verpakken met een lage milieu-impact spelen naast het verpakkingsmateriaal vele andere aspecten een rol. Denk hierbij aan luchtreductie, om
de CO2-uitstoot tijdens het vervoer zo laag mogelijk te houden en hersluitbaarheid van de verpakking, zodat er geen nieuwe verpakking nodig is in het
retourproces de consument geen extra materiaal hoeft toe te voegen. Deze
aspecten komen allemaal aan bod in deze handleiding.
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2. Verpakkingsmaterialen
E-commerce verpakkingen worden voor het grootste deel gemaakt van karton
of plastic. Deze hebben allebei specifieke eigenschappen die ze voor verschillende productgroepen meer of minder geschikt maken.

2.1 Karton of plastic?
Thuiswinkel.org heeft 2017 in samenwerking met PACKZ en Partners for Innovation de eco-indicator score (een waarde die in één getal de milieubelasting
van onder andere een materiaal, product en transportsysteem geeft) en de
CO2-uitstoot bepaald voor verschillende materialen. Aangenomen wordt dat
de resultaten nog grotendeels overeenkomen met de actuele stand van zaken.
Ze dienen daarmee als goede indicator voor de milieubelasting van de verschillende materialen, maar kan het zijn dat de werkelijkheid lichtelijk afwijkt.
Uit de resultaten voor de milieueffecten van de verpakkingen blijkt dat gemiddeld over alle typen materialen de totale eco-indicatie score en CO2-uitstoot
tussen dozen en zakken weinig verschillen. De verschillen zijn te vinden in de
typen milieudruk. Bij de productie van dozen is er een grote druk op landgebruik en bij de productie van zakken worden fossiele grondstoffen gebruikt.

2.2 Karton
In het productieproces van een doos maakt het voor de CO2-uitstoot niet uit
van welk type karton de doos gemaakt wordt. Voor de eco-indicatiescore
doet dit er wel toe, een gerecyclede doos heeft dan de laagste milieu-impact,
aangezien er voor een gerecyclede doos minder landbouwgrond nodig is. Er
is echter mogelijk ook nog sprake van een functionaliteitsverschil waardoor de

Tabel 3: Eco-score kartonnen dozen

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede

info@thuiswinkel.org
www.thuiswinkel.org

dozen van hetzelfde grammage niet een-op-een vergelijkbaar zijn. Kraftliner is
wellicht wat steviger per gramsgewicht karton. Dit dient met de kartonleverancier besproken te worden in de keuzebepaling.

Tabel 4: CO2-impact van kartonnen dozen

Duurzaam bosbeheer
Voor het gedeelte karton dat niet gerecycled is, het van belang om te kiezen
voor materiaal uit verantwoord beheerde bossen. Van alle bos in de wereld is
slechts 10% gecertificeerd. FSC® en PEFC zijn keurmerken die hierop toezicht
houden. De keurmerken verschillen in de manier van certificeren. PEFC werkt
met nationale standaarden en bekijkt of deze voldoen aan de internationale PEFC benchmark eisen. Dit wordt dit ook wel een ‘bottom-up’ manier van
certificeren genoemd. Bij FSC wordt per land bepaald welk beleid er gevoerd
dient te worden en of de bossen aan deze criteria voldoen. Een zogenaamde
‘top down’ benadering.
Om er zeker van te zijn dat het papier of karton dat met een FSC- of
PEFC certificaat wordt aangeboden daadwerkelijk uit een verantwoord beheerd bos afkomstig is, dienen alle schakels in de handelsketen gecertificeerd
te zijn. Alleen gecertificeerde bedrijven kunnen een product met een FSC- of
PEFC claim verkopen en mogen de labels op een product plaatsen. Gelukkig
zijn steeds meer papier/verpakkingsleveranciers FSC of PEFC gecertificeerd.
De keuze voor gecertificeerde verpakkingen is in de meeste gevallen niet ingewikkeld; het enige wat je hoeft te doen is bij je leverancier aangeven dat je
jouw verpakkingen FSC- of PEFC gecertificeerd wilt ontvangen. Met de leverancier kan worden afgesproken of dit met of zonder ‘on-product’ logo is. Het
logo zichtbaar op de verpakking laat ook aan de consument zien dat je kiest
voor verpakkingsmateriaal afkomstig uit verantwoord beheerde bossen.
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Kwaliteit van het karton
Wanneer je kiest voor een kwaliteit karton die dunner of lichter is, zijn er minder grondstoffen nodig voor de productie van de doos, Dit leidt niet alleen tot
kostenbesparingen maar tot ook een lagere milieudruk. Bovendien kunnen er
meer dozen op een pallet wanneer je als webwinkel je verpakkingsmateriaal
geleverd krijgt. Dat levert een besparing op in het aantal transportbewegingen.
Wanneer een lagere kwaliteit echter leidt tot schade, dan nemen de
milieudruk en kosten snel toe. Om dit op te lossen heeft DS Smith in Nederland
een testlab, wat gericht is op het testen van webshopverpakkingen. Het lab,
DISCS (Drop, Impact, Shock, Crush, Shake), bootst de volledige e-commerce
supply chain na. Je kunt laten testen of een verpakking stevig genoeg is voor
de schokken en stoten die het pakket tijdens de distributie te verduren krijgt.
Of dat de doos wellicht overbodig materiaal bevat, bespaard kan worden op
kwaliteit of bijvoorbeeld of de inhoud nog steeds onbeschadigd aankomt als
je het opvulmateriaal achterwege laat.

Afbeelding 1: Het DISCS lab van DS Smith bootst de e-commerce supply chain na.

Het juiste karton
Smurfit Kappa heeft ook verschillende testlabs in Nederland die ISTA gecertificeerd zijn. Hier testen ze papier-, karton- en verpakkingsprestatie in de hele
bevoorradingsketen. In het testlab bieden ze testen op Frustration Free Packaging (FFP), Ships-in-Own-Container (SIOC) of Prep-Free Packaging (PFP) om
de kans op schade te verminderen.
Smurfit Kappa heeft verschillende software tools om je verpakkingen
te optimaliseren. Hun Paper to Box™ software selecteert op basis van data
en berekeningen de meeste passende papiercompositie om de benodigde
functionaliteit van je verpakking te behalen. De Pack Expert berekent de sterkte
karton die nodig is voor een verpakking op basis van transport, opslag, hanteren, temperatuur omstandigheden, vochtigheidsgraad, etc., met het doel om
een verpakking van het juiste gewicht te creëren op basis van de eisen van de
klant. Hierdoor minimaliseren ze de kans op productschade. Met deze software tools biedt Smurfit Kappa de mogelijkheid om overmatig kartongebruik
te reduceren.
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Recyclebaar karton
Voor de recyclebaarheid van een kartonnen verpakking is het belangrijk om
hem van monomateriaal te maken. Dit betekent dat je beter papieren tape
kan gebruiken dan plastic tape. RAJA biedt tape aan van kraftpapier met een
natuurlijke rubberlijm. De consument kan deze tape samen met de kartonnen
doos bij het papierafval gooien.
Als een doos bedrukt of gekleurd is, heeft dat ook invloed op de
recyclebaarheid. In een afvalverwerkingsproces waarbij op kleur gesorteerd
wordt, gaat wit oud papier naar een recyclingproces waar ook ontinkt wordt.
Het overige karton gaat meestal door een proces waar inkt niet wordt verwijderd. Zowel bij wit als bij bruin karton kan het inkttype het gerecyclede karton
en papier verkleuren. Het advies is dus om zo weinig mogelijk tot geen inkt te
gebruiken. Daarom kiezen steeds meer webwinkels ervoor om bonte designs
achterwege te laten voor een milieuvriendelijker resultaat.

Kartonnen doos in het retourproces
Indien het verzonden product door de ontvanger retour gezonden wordt, is
het wenselijk dat de consument geen nieuwe doos hoeft te gebruiken. Voor
retourgevoelige producten is het daarom zinvol om een verpakking met
retourstrip te kiezen. Zo voorkom je dat de consument veel tape gebruikt om
de door dicht te plakken. Dit heeft namelijk een negatief effect op het recyclingproces.

Papieren zak
Papieren zakken zijn in opkomst, met name voor de productgroepen kleding
en accessoires. Verzendzakken gemaakt van papier zijn makkelijk te vullen,
sluiten, openen, retourneren en te recyclen na gebruik. Ook zijn ze gemakkelijk
plat te drukken waardoor ze vaak door de brievenbus kunnen. Door hun hoge
vulgraad (97%) zijn ze efficiënt in transport doordat er weinig lucht vervoerd
wordt.
Moonen Packaging, Janssen Packaging en MyParcel bieden dit soort
verpakkingen onder andere aan. Moonen maakt papieren e-commerce verzendzakken die compleet te bedrukken zijn. Ze hebben deze zakken in een
aantal standaardformaten. In de toekomst wil Moonen de zakken van gerecycled en FSC gecertificeerd papier gaan maken voor een nog duurzamere
optie. Janssen maakt al verzendzakken van gerecycled papier. Op basis van de
bescherming die een product nodig heeft hebben ze verschillende mogelijkheden om deze zakken sterker te maken: Fragiele of waardevolle producten
hebben meer bescherming nodig dan zachte producten zoals kleding. MyParcel heeft de Do Good Bag, een papieren verzendzak die geschikt is voor het
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verzenden van kleding, sieraden en andere kleine lichtgewicht producten. De zak is gemaakt van sterk, gerecycled
kraftpapier en heeft een zelfklevende sluitstrip. De Do Good
Bag heeft ook een tweede plakstrip zodat deze opnieuw
gebruikt kan worden voor retourzendingen. De consument
hoeft dus geen extra materiaal toe te voegen om de zak te
hersluiten.
Afbeelding 2: De papieren verzendzak met
dubbele plakstrip van Moonen Packaging

2.3 Plastic
Plastic is om verschillende redenen een geschikt materiaal voor e-commerce
verzendingen. Het is licht, vochtbestendig en indien onvervuild eindeloos recyclebaar. Bovendien is de verpakkingsdichtheid bij het gebruik van verzendzakken in het algemeen hoog. Dit betekent minder lucht in de vervoersmiddelen. In plastic verpakte pakketjes passen bovendien vaak door de brievenbus,
waardoor er minder transportbewegingen nodig zijn voor een succesvolle
bezorging. Dit geeft een positieve impact op de CO2 belasting. Producten als
kleding, ander textiel, kleine elektronica en kabels, kunnen uitstekend in plastic
worden verzonden.
De keerzijde is dat de helft van het op de markt gebrachte plastic nog
niet wordt gerecycled3 en dat plastic zwerfafval ernstige milieuschade met

3 Afvalfonds Verpakkingen, 2016

zich meebrengt, waaronder de plastic soep in de oceanen en microplastics in
onze leefomgeving. Ook heeft plastic bij de consument een negatief imago.

Tabel 5: Eco-score van verschillende plastic folies

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede

info@thuiswinkel.org
www.thuiswinkel.org

Bij de productie van een verzendzak maakt het voor zowel de CO2-uitstoot als
de eco-indicator score verschil, welk type plastic gebruikt wordt. Recycled Low
Density Polyetheen (RLDPE) is de beste keuze als je kijkt naar de eco-indicator
score. Echter is er momenteel te weinig aanbod RLPDE, omdat de kosten om de
recyclebare LDPE schoon te krijgen van vervuiling nog relatief hoog zijn. Hier
wordt momenteel in hoog tempo aan gewerkt door middel van chemische recycling en het ontinkten van bedrukte kunststoffen. Zo is het inmiddels al mogelijk om het plastic dat wordt aangeboden bij recycling partners extra te wassen
waardoor schoner 100% gerecycled materiaal ingezet kan worden.

Tabel 6: CO2-Impact van verschillende plastic folies

Grondstoffen: fossiel/hernieuwbaar/gerecycled
Plastic kan gemaakt zijn van diverse grondstoffen, zowel fossiele grondstoffen
als hernieuwbare, biobased, grondstoffen.

Biologisch afbreekbaar:

Fossiel gebaseerd

Biobased

• bio-polyester

• PLA (suiker)

• PBAT

• PHA (bacteriën)
• Zetmeel

Niet biologisch

• LDPE

• Bio PE (Braskem-Sabic)

afbreekbaar:

• MDPE

• Natuurrubber

• HDPE

• Nylon soorten

• PP
• etc.
Tabel 7: Grondstoffen en biologische afbreekbaarheid verschillende plastics
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Fossiel gebaseerd
Bij niet gerecycled materiaal is het belangrijk te verifiëren of het plastic na
gebruik wel goed te recyclen is. Zo is laminaat niet goed recyclebaar, maar
drielaags PE Coex wel. Daarnaast is het belangrijk om monomateriaal te gebruiken. Het gunstigste is om op een LDPE zak ook een LDPE etiket te gebruiken. Deze zijn verkrijgbaar, maar vooralsnog duurder dan papieren etiketten.
Voor afvalverwerkers levert dit echter wel een hoogwaardiger recyclaat op
dat opnieuw kan worden ingezet.

Biobased
Plastics gemaakt van hernieuwbare bronnen (biobased) hebben een zeer
lage CO2-impact. Een polyethyleen polybag gemaakt van deze hernieuwbare grondstoffen kan bovendien ongehinderd mee in het recycleproces van
fossiel gebaseerde polybags. Biobased kan een goed alternatief zijn, maar bij
hernieuwbare grondstoffen is het belangrijk dat de grondstof niet concurreert
met de voedselketen. Zo biedt Oerlemans Plastics een volledig recyclebaar
folie aan met dezelfde eigenschappen als polytheen, maar met grondstoffen
geproduceerd uit afval van suikerriet. De prijs van biobased plastic materialen
hangt af van verschillende factoren, maar is nog niet volledig concurrerend
met de prijs van fossiel gebaseerd plastic. Doordat de vraag naar biobased
plastic op dit moment heel hoog is vergeleken met het aanbod gaan de prijzen steeds meer uit elkaar liggen.

Grondstof:

CO2-belasting4:

4 Bron: Braskem via Oerlemans
Plastics

Fossiel gebaseerd
• LDPE

2,10

• HDPE

1,95

• PP

1,98

Biologisch afbreekbaar

3,66

Regeneraat

0,60

Biobased

-2,72

Tabel 7: CO2-Belasting in grammen CO2 eq plastic granulaat van verschillende grondstoffen.
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Biologisch afbreekbaar
Biologisch afbreekbare plastics zijn in opkomst, hoewel ze moeilijk te verwerken zijn in ons afvalsysteem. Verpakkingen die voldoen aan de EN 13432norm, herkenbaar aan het Kiemplant-logo of aan het OK Compost-logo, zijn
in principe afbreekbaar in industriële composteerinstallaties. In de afgelopen
jaren zijn de processen van composteerinstallaties sterk versneld. Het plastic breekt nu niet snel genoeg meer af en blijft in de compost achter. Als het
biologisch afbreekbare plastic bij het overige plastic afval terechtkomt, kan
het van invloed zijn op de kwaliteit van het recyclaat. Biologisch afbreekbaar
plastic moet daarom voorlopig bij het restafval worden weggegooid en niet in
de GFT-/groenbak of bij overig plastic afval. Biologisch afbreekbaar plastic is
daarom voor verzendverpakkingen voorlopig nog niet geschikt. Als je er toch
voor kiest om dit materiaal te gebruiken is het belangrijk om consumenten te
informeren dat de verpakking bij het restafval hoort, bijvoorbeeld met behulp
van logo’s uit de weggooiwijzer.

Afbeelding 3: Verzendzak van Wehkamp van 100% post consumer waste
gerecycled plastic

Gerecycled materiaal
Verschillende aanbieders bieden verzendzakken van (deels) gerecycled materiaal. Dit is de beste keuze als het gaat om duurzaamheid. Door het aanbieden
van het Blauwe Engel certificaat, verzekert bijvoorbeeld Oerlemans Plastic dat
ze minstens 80% post consumer waste gerecycled plastic van een betrouwbare bron gebruiken. Bovenstaande verzendzak van Oerlemans Plastic is gemaakt
van 100% post consumer waste gerecycled plastic. Het is moeilijk om deze
spierwit te maken, omdat de stroom van gerecycled plastic vaak gemengd is,
waarmee rekening gehouden moet worden in de bedrukking.
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Reductie in dikte
Een van de manieren om de hoeveelheid plastic in verpakkingen te verminderen is het gebruik van dunnere plastics, die uit meer lagen bestaan. Dankzij
betere korrelkwaliteiten en productietechnieken is er nu een zevenlaags folie
voorhanden die zelfs beter beschermt dan dikkere folies. Afhankelijk van het
product, is een materiaaldikte van (extra sterk) 45 mu in veel gevallen
voldoende.

Retouren
Door verzendzakken met een retoursluiting te gebruiken zorg je ervoor dat de
klant bij retourzending geen nieuwe verpakking hoeft te gebruiken of tape op
de verpakking hoeft te plakken. Tape en andere toevoegingen zoals nietjes
maken plastic verzendverpakkingen lastig recyclebaar.

2.4 Opvulmaterialen
Opvulmateriaal is in veel gevallen niet nodig en dient beperkt gebruikt te
worden. Wanneer het echter noodzakelijk is voor de bescherming van het
product, zijn er verschillende types die gebruikt kunnen worden. Voor de
keuze van een opvulmateriaal geldt dat het altijd beter is om te kiezen voor
een luchtzakje, omdat hiervoor de eco-indicatorscore veel lager ligt dan voor
papier. Kiezen voor luchtzakjes van gerecycled LPDE is het allerbeste.

Tabel 8: CO2-impact van verschillende opvulmaterialen

Tabel 9: Eco-score van verschillende opvulmaterialen
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Paardekooper biedt op maat gemaakte duurzame oplossingen voor opvul- en
beschermingsmateriaal. Dit kan een product zijn dat gemaakt is van papier.
Ook zijn er oplossingen met luchtzakjes. Zo nodig helpt Paardekooper veilig
machines in een bestaand warehouse te integreren. De oplossingen worden
ontwikkeld door de verpakkingsspecialist met een van zijn technisch ontwerpers. Alle papieren opvul- en beschermingsmaterialen van Ranpak die Paardekooper levert, zijn FSC-gecertificeerd.
Als er wordt gekozen voor papieren opvulmateriaal, dan zijn daar ook
duurzamere oplossingen voor. Zo biedt Bunzl de FasFil Mini
aan: een systeem waar je papieren opvulmateriaal met de
hand uit haalt. Door het eenvoudige scheurproces bepaal je
gemakkelijk de gewenste hoeveelheid, wat voorkomt dat te
veel opvulmateriaal wordt gebruikt. Het papier dat gebruikt
wordt in de FasFil Mini is SFI (Sustainable Forestry Initiative)
gecertificeerd en 100% gerecycled materiaal. Voor de grotere
webwinkels heeft Bunzl het PAPERplus concept. Dit automatische systeem produceert driedimensionale papieren buffers
van hoog volume en laag gewicht. Dit betekent dat er minder
papier nodig is om dit opvulmateriaal te produceren. Door
opvulmateriaal van hetzelfde materiaal als de verpakking te

Afbeelding 4: Het PAPERplus concept van Bunzl

gebruiken wordt het de klant makkelijker gemaakt om het afval
te scheiden.
Een andere duurzame optie is de FIBI-buffer®: een
biobased en biologisch afbreekbaar opvulmateriaal. Het materiaal, dat gemaakt is van polymelkzuur (PLA) (van maïs of andere suiker producerende
planten), breekt binnen 5 weken af tot water, CO2 en biomassa. De FIBI-buffer
helpt producten maximaal te beschermen tijdens vervoer, biedt een duurzaam alternatief ten opzichte van purschuim of piepschuim en beschermt naar
eigen zeggen beter dan papier of luchtzakjes.

Afbeelding 5: De FIBI-buffer wordt om de doos gevouwen ter
bescherming
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2.5 Alternatieve materialen en verpakkingen
Naast karton en plastic zijn er nog andere mogelijkheden om producten te
verzenden.

Onverpakt verzenden
Momenteel wordt een klein percentage van de zendingen verzonden zonder
extra omverpakking. Het is van belang om te kijken of dit percentage omhoog
kan. Dit kan bijvoorbeeld door een betere samenwerking met fabrikanten als
het gaat om de ontwikkeling van productverpakkingen. Daarnaast zouden
fabrikanten een kenmerk op de productverpakking kunnen plaatsen wanneer
deze productverpakking voldoende bescherming biedt en dus zonder extra
verpakking verzonden kan kunnen worden.

Banderolleren om materiaalgebruik te reduceren
Een banderol van bijvoorbeeld Bandall kan een oplossing bieden voor bundeling, labeling, sealing en branding en kan een goede oplossing zijn om materiaalgebruik te verminderen. Met een Bandall banderolleermachine, die te koop
of te huur is, wordt er een bedrukt of onbedrukt bandje van (kraft)papier of
(bio)folie om een product of serie producten gelegd. De banderol dient dan
als vervanging voor krimpfolie, tape, zelfklevende etiketten en andere complexe combinaties van verpakkingsmateriaal. Producten kunnen gebundeld
zonder omverpakking of binnenverpakking verzonden worden, omdat hun beweeglijkheid verminderd is. Bovendien maakt Bandall met het bundelen
van producten vulmateriaal vaak (deels) overbodig
en wordt er geen lijm gebruikt. Het banderolleermateriaal varieert van 28 tot 125 mm breed. Bandall
machines kunnen uiterst dun banderolleermateriaal
(vanaf 35 micron) verwerken. Daarnaast kan Bandall
heel grote product- en verpakkingsformaten aan.

Afbeelding 6: Met een banderol kun je producten
consolideren zonder extra doos
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Klimaat neutraal verpakken met papier van landbouwafval
Naast primaire grondstoffen zoals bomen, kun je
verpakkingen ook van secundaire grondstoffen
maken. PaperWise produceert klimaatneutraal
papier en karton voor verpakkingen van 100%
landbouwafval. Dit zijn stengels en bladeren die
overblijven na de oogst. Er is dus geen extra
landoppervlakte nodig zoals bij bosbouw en de
boeren ontvangen een extra inkomen. PaperWise
wordt met groene energie in fabrieken in India
en Zuid-Amerika geproduceerd. De overgebleven CO2 van onder andere transport wordt
gecompenseerd waardoor de hele keten CO2-

Afbeelding 6: Fairphone verpakt in CO2-neutrale verpakking

neutraal is. Volgens onafhankelijk milieu onderzoek is de milieu-impact
47% lager dan papier van bomen en 29% lager dan recycled papier5. De
kwaliteit van PaperWise is gelijk aan papier van bomen en daarom een

5 Bron: LCA IVAM Universiteit van
Amsterdam en CE Delft

goede oplossing voor verzendenveloppen en brievenbusdoosjes. Bedrijven als Bunzl, Moonen Packaging, Keiren en PilloPak bieden PaperWise
aan.

Olifantgras
Een mogelijkheid in ontwikkeling is olifantsgras. Het bedrijf Vibers heeft
een lange stevige vezel uit olifantsgras ontwikkeld – vibers – waarmee
karton gemaakt kan worden. Dit gebeurt onder meer voor verpakkingen
en is door de industrie te gebruiken op bestaande machines. Olifantsgras
is een eenvoudig te verbouwen gewas en is duurzaam omdat het per
hectare vier keer zo veel CO2 opneemt dan een bos. Daarnaast zijn de
verpakkingen bio-afbreekbaar.
De start-up Vibers zoekt samenwerking met grote papierfabrieken om op te schalen, waarmee olifantsgras in de toekomst mogelijk een
betaalbaar en duurzaam alternatief voor de e-commercesector wordt.

Mycelium
Een andere manier om biobased verpakkingsmateriaal te produceren is
door het te laten groeien uit mycelium. Grown.bio maakt verpakkingsmateriaal door een mengsel van schimmel en substraat van landbouwresten
in een mal te groeien. Zo ontstaat een materiaal wat een beetje op piepschuim lijkt. Het biedt bescherming voor breekbare producten en het isoleert. Vandaar dat de mycelium verpakkingen meestal voor producten als
medicijnen en cosmetica worden gebruikt. Grown.bio produceert 1000
verpakkingen per week en kan in elke vorm gemaakt worden. De mallen
worden na gebruik weer gegranuleerd tot nieuwe mallen. Na ontvangst
van het product kan de klant de verpakking zelf in de tuin composteren.
Dit maakt de verpakking biobased en bio-afbreekbaar.
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3. Verpakkingsdichtheid
3.1 Reduceren van volume
Verzending van lucht zorgt voor een verhoogde CO2-uitstoot tijdens de
distributie van pakketten. Het is daarom van belang om de vullingsgraad van
de verzendverpakkingen zo veel mogelijk te optimaliseren. Verzendzakken
hebben een vullingsgraad van 100% en zouden daarom waar mogelijk verkozen moeten worden boven een doos. Ook kartonnen enveloppen hebben
een hoge gemiddelde vullingsgraad (97%). Omdat een (plastic) zak minder
bescherming biedt, kunnen echter niet alle soorten producten hierin verzonden worden.
Uit onderzoek van Thuiswinkel.org in samenwerking met Connekt
blijkt dat aanpasbare dozen de beste vullingsgraad geven Een aanpasbare
doos wordt vaak via een verpakkingsmachine gemaakt. Dit was tot voor kort is
kostentechnisch alleen haalbaar bij heel hoge volumes. Tegenwoordig worden
er echter ook kleine machines te huur aangeboden die geschikt zijn voor de
kleine webwinkel

3.2 Verpakkingsmachines
Wanneer er veel verschillende soorten en maten producten in grote hoeveelheden verpakt moeten worden, is een verpakkingsmachine een goede oplossing. De machine zorgt voor een verpakking op maat en levert een besparing
in materiaal, opvulmateriaal, tijd en CO2-uitstoot. Er zijn diverse varianten op
de markt, van machines die volledig automatisch duizenden pakketten per dag
verpakken, tot deels geautomatiseerde machines voor kleinere volumes.

Box on Demand van Moonen Packaging
Verkoop je producten met diverse afmetingen? Dan is de ‘Box on Demand’
een optie. Met slimme software wordt een doos op maat gemaakt. Het product wordt gescand en de machine maakt een doos uit eindloos golfkarton.
Het verpakken zelf gebeurt handmatig. De machine maakt tot tien dozen per
minuut. Er zijn diverse typen machines beschikbaar, waardoor zowel kleinere
als grotere webwinkels hier voordeel mee kunnen behalen. Volgens Moonen
Packaging zorgt dat voor 40% minder verpakkingskosten, ruim 30% minder
logistieke kosten en 80% minder verpakte lucht of opvulmateriaal.
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Afbeelding 7: Verpakkingsmachine Box on Demand van Moonen Packaging

On Demand Packaging van Packsize
Packsize levert eveneens verschillende concepten die de klant in staat stellen
om een verpakking op maat te maken uit eindloos golfkarton. De verschillende
concepten kunnen worden geïntegreerd in elk verpakkingsproces om de verzendverpakkingen te produceren die nodig zijn. In veel gevallen is er geen limitering in formaat of doos design, wat de oplossing bijzonder flexibel maakt.
Bij andere meer geautomatiseerde hardware oplossingen wordt er gewerkt
met een minimum en maximum verpakkingsformaat. Packsize biedt diverse
oplossingen, van manueel tot volledig geautomatiseerd met productiesnelheden tot 1.025 dozen per uur. Hiermee zijn de diverse hardware oplossingen
geschikt voor grote en kleinere webwinkels. Dit zijn standaard oplossingen en
het proces eromheen kan volledig aangepast worden aan de wensen van de
klant, bijvoorbeeld met automatisch labelen of een transportband voor de invoer. Vanaf honderd pakketten kan On Demand Packaging je al toegevoegde
waarde bieden.
Golfkarton kan bedrukt en FSC gecertificeerd geleverd worden.

Afbeelding 8: On Demand Packaging machine van Packsize
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Made2Fit van DS Smith
Deze machine automatiseert het inpakproces volledig. Het scant de artikelen,
produceert een verpakking exact op maat, pakt de artikelen in, sluit de doos
en voorziet deze van een verzendlabel. Hij is zowel geschikt voor orders die
bestaan uit één enkel artikel als voor orders die bestaan uit meerdere artikelen.
Omdat e-commerce verpakkingen in het distributieproces nooit netjes rechtop
vervoerd worden, produceert deze verpakkingsmachine een verpakking die
stevigheid biedt in alle richtingen. Hiermee wordt de kans op schade gereduceerd, ongeacht op welke kant de doos vervoerd wordt. Het zijn de grotere
webwinkels die het meest zullen profiteren van de volledig geautomatiseerde
Made2fit. De machine kan in grote volumes meer dan 10 miljoen verschillende
doosafmetingen maken, telkens op maat van de inhoud.

Afbeelding 9: Made2Fit machine van DS Smith

CVP van Quadient
Quadient (voorheen Neopost) heeft verschillende verpakkingslijnen die het
hele inpakproces automatiseren met op maat gemaakte dozen. De CVP Impack verpakt zo’n 500 pakketten per uur en de CVP Everest wel 1.100. Het resultaat is een op maat gemaakte doos iedere 3 seconden. Beide machines maken
gebruik van 3D scanningstechnologie waarmee lengte, breedte en hoogte van
de bestelling worden opgemeten. Vervolgens wordt uit een strook eindeloos
karton een doos op maat gesneden. In enkele seconden wordt het karton om
de bestelling heen gevouwen, dichtgeplakt en voorzien van verzendlabel.
Volgens Quadient kan je hiermee gemiddeld 50% lucht besparen en zo’n 30%
op kartonverbruik.

Afbeelding 10: CVP Impack machine van Quadient
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In hoogte verstellen met Paardekooper
Er zijn ook machines die de hoogte van de doos terug brengen tot de hoogte tot waar deze gevuld is. Als een van de grootste distributeurs van onder
andere de verpakkingsmachines van Ranpak Automation en Sealed Air (B+),
kan Paardekooper helpen om de hoeveelheid lucht in elke verzonden doos te
minimaliseren. Productspecialisten denken mee over een passende totaaloplossing voor volumereductie. Zo passen er meer dozen in een vrachtwagen,
helpen ze het gebruik van verpakkingsmateriaal en de handlingkosten te verminderen en houden ze de CO2-uitstoot zo laag mogelijk.

Slimbox van Fit Things
Ook voor de kleinere webwinkel is een verpakkingsmachine op de markt. De
Slimbox, van het Belgische bedrijf Fit Things maakt dozen precies op maat,
door via een app het product op te meten en daar een op maat gemaakte
doos voor te maken. Hiervoor heb je als input platen karton van één maat nodig. Het verpakken van
meerdere producten in een verpakking kan ook
met de Slimbox en het kost ongeveer 90 seconden
om een product te verpakken. Het bedrijf claimt
met de Slimbox 40% CO2-reductie te kunnen realiseren en de hoeveelheid verpakkingsmateriaal te
reduceren.

Verpakkingsmachine op maat van
Smurfit Kappa

Afbeelding 11: Slimbox machine van Fit Things

Zijn deze verpakkingsmachines geen match voor jou, dan biedt Smurfit Kappa
op maat gemaakte verpakkingsmachines aan. Zo maken ze snel een machineontwerp dat aansluit bij de ambities van webwinkels. Voor e-commerce partijen bieden ze bijvoorbeeld verpakkingsmachines voor brievenbuspakjes en
machines met eindeloos karton.. Om de verpakkingsmachine te maken gaan
ze met webwinkels in gesprek over pijnpunten en wensen en op basis daarvan
ontwikkelen ze een concept.
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3.3 De juiste maat verpakking zonder machine
Indien het verpakken handmatig gebeurt, is het van belang dat de juiste
verpakking voor het juiste product gekozen wordt. Goede instructies en een
goede inrichting van het fulfilmentproces zijn hierbij allereerst belangrijk.

De juiste doos
Een verpakkingsmachine aanschaffen is niet nodig om lucht te reduceren. Met
een goed assortiment aan standaard verpakkingen kom je al een heel eind.
Janssen Packaging maakt voor webwinkels een ‘doos optimalisatie
plan’ om hun standaard assortiment te perfectioneren. Wanneer je als webwinkel al lang een bepaald assortiment verpakkingen voert is het belangrijk om te
kijken of dit nog wel bij je productaanbod past. Janssen Packaging analyseert
op basis van masterdata welk deel van het productassortiment je als webwinkel kunt afdekken met je standaard dozen. Zo creëren ze een op data gebaseerd advies om je assortiment te vergroten of verkleinen.
Je kunt dozen ook handmatig op maat maken. Dozen met rillen zorgen
er bijvoorbeeld voor dat je de
verpakking in hoogte kunt aanpassen. RAJA heeft
bijvoorbeeld dergelijke dozen. Door de doos in te
snijden en het karton in te deuken op de rillijnen kun je
tot 17 verschillende maten dozen maken. Zo bespaar je
zelfs met een breed productassortiment veel opvulmateriaal terwijl je standaarddozen gebruikt.
Smurfit Kappa biedt ook verpakkingen die in verschillende hoogtes te verstellen zijn. Door de verpakking op

Afbeelding 12: Voor de retourzending is deze doos van
Janssen Packaging gehalveerd in hoogte

verschillende manieren te vouwen is de hoogte van de klep verstelbaar.
Janssen Packaging heeft auto-lockdozen die in twee hoogtes zijn te
verstellen, zodat bij bestellingen met meerdere producten een deel van de
bestelling in een lagere hoogte kan worden geretourneerd. Dit is een treffende manier om lucht in verpakkingen te reduceren.
Zijn standaarddozen niet passend voor jouw producten? Dan zijn dozen met afwijkende afmetingen wellicht de beste optie, onder meer verkrijgbaar bij Doos op maat, Superdoos en DS Smith. Met een doos op maat kan je
zelfs langwerpige producten als vishengels gemakkelijk verpakken. In ieder
geval voor de hardlopers van je assortiment is een goed passende verpakking belangrijk om de kosten, de kans op schade en de milieubelasting te
verlagen.
Superdoos laat bijvoorbeeld met een calculatietool op de website zien wat jouw maatwerk je gaat kosten en wat het je gaat besparen in
directe en indirecte kosten. Een doos op maat voor de hardlopers scheelt in
aanschaf maar ook in handelingen en opvulmateriaal. Door gebruik van een
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doorontwikkelde compactere 6mm BC-golf, waar traditioneel een dikte van
7mm wordt gebruikt, kunnen er meer kartonplaten getransporteerd worden in
dezelfde vrachtwagen. Hiermee is er minder transport nodig van de kartonfabriek naar de dozenfabriek en vanuit de dozenfabriek naar de webwinkel, wat
verdere besparingen oplevert.
DS Smith heeft ook een online rekentool voor dozen op maat. Ze
bieden FSC gecertificeerde dozen, zodat je altijd gegarandeerd bent van een
verpakking op maat die gemaakt is van materiaal uit duurzaam beheerde bossen.

Opgerold
Om kleding zonder kreuken in een kleine verpakking
te verzenden is er Rollor Packaging, waarin kleding
opgerold verstuurd wordt. De verpakking is van FSC
gecertificeerd materiaal en heeft een hippe
Afbeelding 13: De oprolbare verpakking van Rollor

uitstraling.

Packaging

Gemaakt voor pallets
Bunzl heeft dozen die gemaakt zijn om zo efficiënt mogelijk op pallets te
stapelen, waardoor er geen ruimte onbenut blijft. Het formaat van de dozen in
het ColomPac assortiment is volgens het collomodulaire systeem afgestemd
op het formaat van de ISO-pallet, de Europallet en de rolcontainer. Hiermee
kunnen producten optimaal vervoerd worden en wordt transport van lucht
voorkomen. Ook worden alle ColomPac verzendverpakkingen klimaatneutraal
geproduceerd en hebben ze een plakstrip waardoor er geen tape toegevoegd hoeft te worden aan de doos.

Minder lucht in het product
Vacumeren is een methode om lucht (en daarmee volume) aan het product
te onttrekken. Dit is bijvoorbeeld geschikt voor textiel. Zo is er de fashionpack
van PostNL, een oplossing om zowel semi-machinaal als handmatig kleding te
kunnen vacumeren. In veel gevallen past het dan door de brievenbus, wat veel
CO2 besparing oplevert gedurende de bezorging en de kosten voor jou als
webwinkelier reduceert.
Als vacumeren te kostbaar wordt of een product hiervoor te kwetsbaar
is, dan is sealen (met aandrukrol) een alternatief. Sealmachines voor polyethyleen-folie drukken veel zuurstof uit het product. Waar kwetsbare producten
(zoals kussens met eendendons) in een vacuümmachine hun kwaliteit kunnen
verliezen, is de volumereductie bij sealen minder en daardoor veiliger voor het
product.
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3.4 Software voor de juiste verpakking
Bij het verzenden van meerdere producten in een pakket is het van belang om
voor de producten gezamenlijk de juiste passende verpakking te kiezen. Er zijn
verschillende softwarepakketten beschikbaar om dit te vergemakkelijken.

Efficiënt inpakken
De stapelapplicatie Stack Assist van FPC berekent
hoe je meerdere producten in een verpakking zo
efficiënt mogelijk kunt stapelen zonder te veel lucht
of opvulmateriaal te gebruiken. Dit gebeurt na de
bestelling, waardoor de orderpicker direct in de
juiste doos kan picken. Volgens FPC is de inkoopreductie van verpakkingsmateriaal 10-15% en van
opvulmateriaal 15-25%. Bovendien kun je op basis
van de data die je opbouwt, overschakelen naar
een betere fit met je doosassortiment. Klant- en
producteisen worden automatisch vanuit het

Afbeelding 14: stapelapplicatie Stack Assist van FPC

systeem van de webshop verwerkt. Hierdoor komen bijvoorbeeld automatisch
zware producten onderop en lichte producten bovenop. In de toekomst kan je
met de applicatie ook gelijk de juiste transport methode berekenen waardoor
het boekingsproces geautomatiseerd wordt.

Welke maten hebben mijn artikelen?
Masterdata van de producten zijn niet altijd goed beschikbaar. Om dit probleem op te lossen creëerde Packsize ‘PackNet Dim’. Deze softwaretool
creëert een database met productinformatie tussen de verpakkingsmachine en
het systeem van de webwinkel in.
‘Nesting’ en ‘cavity fill’ zijn geïntegreerd in deze oplossing. Dat betekent dat de softwaretool niet alleen berekent wat de kleinst mogelijke verpakking is om meerdere producten te verpakken, maar ook wat er nog in elkaar
past, bijvoorbeeld twee bekertjes of een kussen in een prullenbak.
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Afbeelding 15: Software PackNet Dim geeft aan welke producten bij elkaar in een doos passen

Het juiste doosassortiment kiezen
De eBox Range Optimiser (eBro) van DS Smith is een software tool die analyseert hoeveel volume, opvulmateriaal, verpakkingskosten en verzendkosten
bespaard kunnen worden op basis van historische verzenddata en de meest
voorkomende bestelcombinaties van je webshop. De tool berekent wat het
ideale aantal afmetingen is, bepaalt de beste doosmaten en laat door middel
van verschillende alternatieven zien wat het effect is op kosten en duurzaamheid. Hiermee bespaar je al gauw 10-30% verpakkingsmateriaal en lege ruimte.
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4. Verpakken in de circulaire
economie: de herbruikbare
verpakking
De Nederlandse overheid heeft het doel gesteld dat de Nederlandse economie in 2050 circulair moet zijn. Ook de Europese Unie werkt met het EU-actieplan ‘Closing the Loop’ richting een circulaire economie. In een circulaire
economie maken we maximaal gebruik van producten en materialen en
minimaliseren we waardevernietiging. Bedrijven zullen steeds meer verantwoordelijk gehouden worden voor hergebruik en recycling van de producten
en materialen die ze op de markt brengen.
Veruit de meeste e-commerceverpakkingen worden maar een keer
gebruikt, soms hooguit twee keer, in het geval van retouren. Voor elke bestelling wordt een verpakking geproduceerd die uiteindelijk in de container
van de consument terecht komt. Een proces dat niet aansluit bij de circulaire
economie.

4.1 De herbuikbare verpakking
Het is niet per definitie noodzakelijk dat er een aparte verpakking geproduceerd wordt voor elke bestelling. De eerste herbruikbare verpakkingen verschijnen op de markt.
Thuiswinkel.org heeft samen met webwinkels, vervoerders en verpakkingsindustrie al enkele pilots geïnitieerd, om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden en kansen die herbruikbare verpakkingen bieden voor de e-commercesector. Hierbij kwamen een aantal uitdagingen aan het licht, waaronder
de kosten voor het produceren van een herbruikbare verpakking en het netjes
houden van de verpakking. Daarnaast worden verpakkingen ook ingezet voor
retouren en vergt het een ander logistiek proces als verpakkingen moeten
worden teruggehaald. Daarbij kun je je afvragen of het terughalen van herbruikbare verpakkingen geen extra vervoersbewegingen oplevert. Een andere
overweging is het materiaal dat nodig is om de verpakking te produceren.
Gezien de groeiende hoeveelheid verpakkingen die door de e-commerce op
de markt worden gebracht en door de consument worden afgedankt, is de
herbruikbare verpakking toch een serieuze optie voor de toekomst.
De volgende mogelijkheden zijn als op de markt en in ontwikkeling:

Repack
RePack biedt retailers en online shoppers een herbruikbare verpakking. Als
het product niet bevalt, kan de RePack-verpakking gebruikt worden voor de
retourzending. Als het product wel bevalt, dan kan de ontvanger de lege
verpakking gratis in de brievenbus gooien (wereldwijd). Ontvangers die de
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verpakking hebben teruggestuurd, ontvangen een bedankje en een beloning
naar keuze van de webwinkel, zoals een voucher of een extra duurzame actie
zoals het planten van een boom. Na terugkeer bij RePack wordt de verpakking opnieuw aan webwinkels geleverd. Wanneer webwinkels werken met
een huurmodel, wat bijvoorbeeld voor kleding steeds populairder wordt, of
het product in de verpakking wordt geretourneerd
gaat de verpakking niet langs RePack. Dan is er een
gesloten cirkel tussen webwinkel en klant. De verpakkingen kunnen meer dan twintig cycli maken.
De consument kan de verpakking ook zelf als tas
gaan gebruiken. RePack is gemaakt van gerecyclede materialen en is vooral geschikt is voor goederen die geen stevige bescherming nodig hebben,
zoals kleding. Het RePack-concept dringt naar eigen

Afbeelding 16: Herbruikbare verpakking van Repack

zeggen de CO2-footprint met 75% terug. Daarnaast blijft de shopper niet met
afval zitten na ontvangst. De oplossing is flexibel inzetbaar: webwinkels voor
wie duurzaamheid een USP is, versturen al hun orders in een Repack. Andere
webwinkels vragen de klanten een kleine betaling, bijvoorbeeld via een statiegeldsysteem.

Omoda’s ecobox van Paardekooper
Verpakkingsspecialist Paardekooper en schoenenretailer Omoda creëerden
samen de ecobox. Dit is een herbruikbare verzenddoos met statiegeld. Paardekooper ontwierp de herbruikbare verzendoplossing zo, dat deze – eenmaal
leeg - opgevouwen kan worden en in de brievenbus past en de consument
de box snel en makkelijk kan terugsturen. Onafhankelijk onderzoeksinstituut
The LCA Centre deed wetenschappelijk onderzoek naar de milieu-impact
tijdens de volledige levenscyclus van de ecobox. Daaruit bleek dat het waterverbruik van deze verzendoplossing na vier keer hergebruik al lager is dan die
van een kartonnen doos. Na tien keer is het omslagpunt bereikt voor het energieverbruik en voor de CO2-uitstoot na 26 keer. De ecobox kan zeker vijftig
keer worden hergebruikt, zonder dat dit ten koste gaat van de beschermfunctie en het design.

Hergebruiken als iets anders
Een verpakking hoeft natuurlijk niet opnieuw als verpakking gebruikt te worden, maar kan ook een andere bestemming krijgen. Zo bieden diverse webwinkels knutseldozen, waarmee kinderen nog aan de slag kunnen. De verpakkingen van DIY Living kunnen zelfs worden omgetoverd tot een koffietafeltje,
een krukje of een lamp.
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5. Communicatie naar de klant
De verpakking van je product biedt jou ook de gelegenheid om te communiceren naar je klant, over onder meer je merk en retourmogelijkheden. Het
is ook belangrijk om de consument te informeren hoe hij de verpakking dient
weg te gooien of te retourneren. Hier kun je de weggooiwijzer bij gebruiken.
Dit bevordert een goede recycling en helpt zwerfafval te voorkomen. Kiezen
voor milieuvriendelijke inkt voor de bedrukking is daarbij een mogelijkheid.
Communicatie over het correct openen en hersluiten van verpakkingen kan helpen om de efficiëntie van je retourverwerking te verhogen. Wanneer de klant weet hoe de verpakking het beste geopend kan worden is de
kans op schade kleiner. Door informatie te geven over het hersluiten van de
verpakking voor een retourzending kan je ervoor zorgen dat er geen onnodige materialen worden toegevoegd. Zo zorg je ervoor dat de verpakking
gebruikt kan worden voor een veilig retour van je producten. Een bijkomend
voordeel is dat je in de retourverwerking niet onnodig veel tijd kwijt bent aan
het openmaken van verkeerd hersloten verpakkingen.

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede

info@thuiswinkel.org
www.thuiswinkel.org

6. Ten slotte
Verduurzamen van verpakkingen kan op veel manieren, in grote en kleine
stappen. Wij hopen dat deze handleiding jou op dit gebied op weg heeft
geholpen.
Wij hebben het document met zorg samengesteld en een breed scala
aan mogelijkheden in de markt weergegeven. De handleiding zal echter niet
volledig zijn. Heb je opmerkingen, aanvullingen of vragen, dan kun je die richten aan Ellen de Lange, adviseur duurzaamheid bij Thuiswinkel.org,
ellendelange@thuiswinkel.org.

7. Met dank aan:
Partners Thuiswinkel.org
Bunzl, Doosopmaat.nl, Janssen Packaging, Moonen Packaging, My Parcel, Paardekoper, Packs, Packsize, PostNL, RAJA, Superdoos, Smurfit Kappa
Overig
Bandall, Connekt, DS Smith, Fit Things, FPC, FSC, Grown.bio, HP Sustainable
Consultancy, KIDV, Oerlemans Plastics, Partners for Innovation, PEFC, Repack,
Rollor, Schoeller Allibert, Vibers, Packaging by Quadient, Paperwise.
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