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DeeDee’s visie op een beter milieu 

Duurzaamheid is een hot topic en dat zal nog een lange tijd zo blijven. Tenzij het heersende 

afvalprobleem op korte termijn opgelost wordt, maar dat is zeer onwaarschijnlijk. Waarom? 

Omdat nog een hoop stappen te zetten zijn, door iedereen in de keten. We zullen uiteindelijk 

intensief met elkaar moeten gaan samenwerken om het afvalprobleem op te lossen . Gelukkig telt 

elke steen die we bijdragen, ongeacht de grootte. In dit artikel lichten we toe op welke manieren 

DeeDee aandacht schenkt aan het bijdragen aan een beter milieu en het reduceren van de 

afvalstromen.  

Waar zouden we zijn zonder verpakkingen? Verpakkingen beschermen onze producten, bieden een 

langere houdbaarheid, maken ons leven gemakkelijker. De lijst van voordelen is eindeloos, maar 

helaas heeft de verpakkingsmedaille ook een keerzijde. Het kost namelijk niet alleen (veel) energie 

om verpakkingen te vervaardigen, verpakkingen zorgen ook voor afval. Veel afval. Dat heeft diverse 

oorzaken, waaronder (het ontbreken van) mogelijkheden voor recycling en bepaald gedrag van 

mensen. Eindconsumenten bijvoorbeeld, die op een ongepaste manier afscheid nemen van een 

verpakking en het in de natuur deponeren. Dat kan niet de bedoeling zijn.  

Toenemende afvalberg en voedselverspilling 

In principe geldt het volgende: produceer je een verpakking, dan produceer je per definitie afval. 

Ogenschijnlijk zou de beste oplossing dan zijn om producten niet meer te voorzien van een 

verpakking.  Zoals nu het geval is bij gebrandmerkte groenten. Met een laser wordt op de schil van 

bepaalde groenten een logo of beeldmerk gebrand, zodat consumenten kunnen zien dat het – 

zonder tussenkomst van een verpakking – gaat om een biologisch product. Een dergelijke oplossing is 

helaas niet toepasbaar op alle groenten. Sommige groenten hebben juist een verpakking nodig om 

langer vers te blijven. Paprika’s houden het bijvoorbeeld langer uit wanneer ze verpakt worden in 

plastic. Die paar dagen kunnen het verschil maken tussen consumptie en verspilling van het product. 

Om producten langer houdbaar te maken en voedselverspilling tegen te gaan, hebben we dus 

verpakkingen nodig. Zeker wanneer je bedenkt dat maar liefst 30% van al het voedsel dat wij 

produceren verloren gaat. En dat is – zonder het afvalprobleem te bagatelliseren – één van de 

grootste problemen van onze tijd. Er zijn namelijk nog steeds heel veel mensen op onze aardbol die 

dagelijks honger lijden. Dat er tegelijkertijd zoveel voedsel verloren gaat, is gewoon heel moeilijk te 

verteren. Wanneer we praten over duurzaamheid, zullen we het dus ook en vooral moeten hebben 

over het tegengaan van voedselverspilling, naast het terugdringen van de hoeveelheid afval die we 

produceren.  

Plastic en duurzaamheid  

Bij DeeDee weten we dat maar al te goed. Daarom schenken wij elke dag opnieuw veel aandacht aan 

duurzaamheid, wetende dat plastic in de media vaak in een negatief daglicht staat. Toch geloven wij 

nog steeds in dit materiaal, dat het fundament is van onze zakken. Het liefst produceren we vanaf 

vandaag al onze zakken van 100% recyclebaar plastic, maar de weg naar dat punt is nog lang. Dat wilt 

echter niet zeggen dat de plastic laminaten die nu gebruikt worden per definitie slecht zijn voor het 

milieu. Integendeel. Plastic zakken leveren in het gros van de gevallen een significante verkleining 

van de ecologische voetafdruk. 
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Om dat gegeven kracht bij te zetten trekken wij bij discussies over duurzaamheid vooral de 

vergelijking tussen huidige verpakkingen (harde plastic emmers, blikken en glazen) en plastic zakken. 

Zo kan een zak ten opzichte van een pot met vergelijkbare inhoud tot wel 80% minder gewicht en 

materiaal bevatten. Dat resulteert niet alleen in minder afval, maar ook in minder CO2-uitstoot 

omdat er minder transport benodigd is om een gelijk aantal verpakkingen te vervoeren. Bovendien 

kan een zak – inclusief hoge barrière – van 100% plastic vervaardigd worden, waarmee de verpakking 

kan voldoen aan de richtlijnen van Plastic Heroes. Daardoor mag de zak na gebruik bij het plastic 

afval gedeponeerd worden. De focus ligt bij DeeDee dus zowel op recycling als op het optimaliseren 

van bestaande verpakkingen. 

 

Tegengaan van voedselverspilling 

Bij het optimaliseren van bestaande verpakkingen wordt ook goed gelet op het tegengaan van 

voedselverspilling. Nu kan men uit een flexibele verpakking al vaak meer product halen, door als het 

ware de zak op te rollen en het product uit de verpakking te knijpen. Ook kunnen verschillende lay-

out elementen aan een zak toegevoegd worden, zoals een zipsluiting of een schenktuit met dop. 

Daarmee kan de eindgebruiker zelf bepalen hoeveel product hij op een bepaald moment uit de zak 

wilt halen en kan hij de zak vervolgens eenvoudig afsluiten. De rest van het product kan hij dan 

bewaren voor een later moment, zonder concessies te doen op het gebied van productkwaliteit. 

Verder wordt er natuurlijk aandacht geschonken aan de maatvoering van de verpakking en de 

behoefte van de doelgroep. Zo is een literverpakking vaak te groot voor één enkele eindgebruiker en 

past een portieverpakking van 300ml. in deze situatie natuurlijk veel beter. Wij houden hier rekening 

mee en passen de zak hierop aan. Zo verkleinen we de kans dat voedsel verspild wordt. 

Biobased en biodegradabel plastic  

En dan is er natuurlijk nog het verhaal van de biobased en biodegradabele plastic. En hoewel de 

namen anders suggereren, verschillend deze soorten plastic enorm van elkaar. Laten we het even 

toelichten. Biobased plastic is gemaakt van biomassa (in plaats van fossiele grondstoffen) en kan in 

de meest ideale situatie gewoon hergebruikt of gecomposteerd worden, maar dat hoeft niet altijd zo  
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te zijn. Een biodegradabel plastic is een plastic met een toevoeging die ervoor zorgt dat het plastic 

sneller degradeert onder gunstige (natuur)omstandigheden. DeeDee heeft ervoor gekozen niet te 

werken met biodegradabel plastic omdat deze altijd residu achterlaat (onzichtbare vervuiling).  

Wij zijn echter wel voorstander van het gebruik van biobased plastic, dat wij nu al – voorzien van een 

barrière - kunnen inzetten voor een aantal product- en procescombinaties. Een voorbeeld van zo’n 

biobased plastic is PLA, dat staat voor polyactide (ook wel polymelkzuur genoemd). Dit is een plastic 

dat gewonnen wordt plantaardige suikers van verschillende agrarische grondstoffen, waaronder mais 

en rietsuiker. Grondstoffen die in principe eindeloos hernieuwbaar zijn en daarmee een perfect en 

duurzaam alternatief zijn voor fossiele grondstoffen. PLA-folie doet qua eigenschappen zeker niet 

onder voor een PE- of PP-folie en kost bovendien minder energie om te produceren. Daarnaast is PLA 

niet schadelijk voor onze gezondheid en kan het voedselveilig verwerkt worden in onze meerlaagse 

flexibele verpakkingen. Naar verwachting zal PLA-folie in de toekomst inzetbaar zijn voor vrijwel alle 

producten en processen, waardoor de klant nòg meer mogelijkheden krijgt om zijn of haar perfecte 

verpakking zo duurzaam mogelijk in te richten.  

Welke keuze uiteindelijk gemaakt wordt, zal afhankelijk zijn van een aantal factoren, waaronder 

de kosten en beschikbaarheid. DeeDee ondersteunt in ieder geval graag bij het verduurzamen van 

uw huidige verpakking en kan u de tools aanreiken om dit naar uw eindgebruiker te vertalen. Zo 

zetten we samen stappen richting een beter milieu.    

 


