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DeeDee; visie op plastics & duurzaamheid 
 
Duurzaamheid is en blijft een hot topic, en terecht! Ook wij als verpakkingsleverancier kijken hier 
voortdurend naar. Plastic heeft de afgelopen jaren een negatieve klank gekregen, maar is plastic wel 
zo slecht of minder duurzaam dan andere verpakkingsoplossingen, en hoe makkelijk kun je overstappen 
op ‘betere’ alternatieven? 
 
Doormiddel van blogs willen we jullie een kijkje geven in hoe wij omgaan met duurzaamheid en waar 
wij in de praktijk zoal zelf tegen aan lopen. Deze tweede blog gaat over biobased, biologisch afbreekbare 
en composteerbare materialen, in relatie tot onze eigen duurzaamheidsladder!  
 

Biobased, biologisch afbreekbaar en composteerbaar 

Wat is nou eigenlijk het verschil?   
 

Biobased materialen zijn materialen die gemaakt worden van (veelal de afvalstromen van) 

hernieuwbare grondstoffen. Denk hierbij aan hout, mais, zetmeel, suikerriet, eiwitten, maar ook 
cellulose. Er wordt dus geen gebruik meer gemaakt van fossiele grondstoffen. Biobased materialen 

kunnen biologisch afbreekbaar, composteerbaar of recyclebaar zijn, maar zijn dat niet altijd. Een 
biobased plastic kan 100% biobased zijn, maar ook gedeeltelijk.   

 

Biologisch afbreekbare materialen zijn materialen die afbreken wanneer zij in aanraking komen met 
bijvoorbeeld micro-organisme. Het is vaak een nog op fossiele grondstof gebaseerde plastic waar een 

additief aan is toegevoegd. 
 

Wanneer de term composteerbaar wordt gebruikt, wordt meestal gerefereerd naar materialen die 
voldoen aan de Europese norm voor industriële compostering (bijv. EN 13432) en die zonder 

toevoeging van additieven uiteenvallen in bijvoorbeeld water, kooldioxide of biomassa. In de praktijk 

vergaan deze materialen vaak alleen nog onder industriële omstandigheden en kunnen dus lang niet 
alle composteerbare materialen ook daadwerkelijk bij het groenafval of in de natuur worden 

gedeponeerd.  
 

Hoe gaat DeeDee om met biobased, biologisch afbreekbare en composteerbare 

materialen? 

DeeDee is voor het gebruik van biobased materialen. Graag zouden wij van biobased materialen 

gebruik gaan maken, indien het te verpakken product en proces dit toe laten.   
Wat betreft biologisch afbreekbare of composteerbare materialen, daarin zijn wij nog voorzichtig. 

Doordat dit soort materialen afbreken in de natuur en als het ware uit elkaar vallen in kleine deeltjes 
(of niet snel genoeg of niet helemaal vergaan) vervuilt het onze aarde. Dat is in onze ogen juist niet 

de toekomst voor de duurzame verpakkingsoplossingen die wij voor ogen hebben.  

Een combinatie van deze elementen zou wel een écht duurzame verpakkingsoplossing zijn: een 
biobased verpakking die volledig biologisch afbreekbaar of composteerbaar is. 

Deze oplossing is echter nog niet geschikt voor alle producten en/of processen, en ook zijn veel 
biobased of biologisch afbreekbare en composteerbare verpakkingen nog niet 100% biobased. 

Hierdoor hebben veel mensen (terecht) nog vraagtekens bij de daadwerkelijke duurzaamheid van 

deze materialen. Daar komt bij dat de commerciële verkrijgbaarheid vaak nog gering is en de 
afvalverwerkingsopties voor deze materialen beperkt zijn, waardoor het voor veel partijen geen 

haalbare of realistische optie is.  
 

Moeten we naar biobased, biologisch afbreekbaar en composteerbare materialen toe bewegen? 

Jazeker, maar wel in stappen die te behappen zijn zodat problemen als voedselverspilling en 
voedselbederf ook niet uit het oog worden verloren.  

 
 

 



 

 

 
 

 
   

DeeDee  

Titaniumstraat 4 
6031 TV Nederweert (NL) 

+31 495 54 29 07 

www.deedee.nl 
 

De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van DeeDee te Nederweert zijn op al onze 

onderhandelingen, aanbiedingen en overeenkomsten van toepassing. Deze voorwaarden zijn 

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 63645114. De eventuele, tot nu toe 

toepasselijke algemene voorwaarden van derden worden hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 

 

 
 

In onze eigen opgestelde duurzaamheidsladder laten wij zien hoe DeeDee samen met haar klanten, 
stap voor stap naar de meest duurzame verpakkingsoplossingen toe beweegt.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Voedselverspilling en voedselbederf zijn hierbij nog altijd het allerbelangrijkste uitgangspunt. De 

verpakking moet hier onlosmakelijk aan voldoen, rekening houdend met het product en het proces, 
want ook dit lijken mensen wel eens te vergeten. Je kunt wel overstappen naar een ander soort 

verpakking, maar wat als het product dan niet meer te verwerken of te verpakken is? Ten tweede hoort 

een verpakking zo licht en klein mogelijk te zijn, niet meer verpakken dan noodzakelijk. Als aan deze 
voorwaarden voldaan is, kan gekeken worden naar recyclebaarheid. Hiervoor worden de verschillende 

treden op onze duurzaamheidsladder gevolgd: 
 

De allereerste trede is restafval, waarbij er nog geen sprake is van recyclebaarheid. Veel stazakken 

bevatten bijvoorbeeld een (opgedampte) laag aluminium om het product te beschermen tegen zuurstof, 
waterstof en UV. Op zo’n verpakking mag resin identification code 90 worden aangegeven, die aangeeft 

dat het een combinatie van plastic en aluminium betreft. Ook verpakkingen waarbij plastic en papier 
gecombineerd worden, moeten bij het restafval gedeponeerd worden. Op deze verpakkingen mag resin 

identification code 81 worden aangegeven. 
 

Wanneer de aluminium laag vervangen wordt door een plastic variant met gelijkwaardige barrière 

eigenschappen wordt direct de stap gezet naar een beter verwerkbaar product in de afvalfase, wat vaak 
ook nog lichter en dunner in verpakkingsgewicht is. Deze verpakking is dan vervaardigd uit 100% 

kunststof en mag, conform Plastic Heroes, bij het plastic afval gedeponeerd worden met resin 
identification code 7. Met de juiste begeleiding kunnen op korte termijn bijna alle stazakken zich van 

trede 1 naar trede 2 ontwikkelen.  

 
De derde trede van de duurzaamheidsladder gaat over verpakkingen die bestaan uit verschillende 

soorten PE (polyethyleen) of PP (polypropyleen) binnen 1 plasticsoort. Deze verpakking is recyclebaar 
als mono-materiaal: de hoogst haalbare codering van recycling. Afhankelijk van het hoofdbestandsdeel 

plastic, mag recyclingcode 2 (HDPE), 4 (LDPE) of 5 (PP) op de verpakking weergegeven worden. Op dit 

moment is een mono-materiaal verpakking geschikt voor droge en bevroren producten, waarbij er 
diverse mogelijkheden zijn om een barrière toe te voegen, zodat het product optimaal beschermd blijft. 

 
De laatste trede wordt bereikt wanneer een verpakking bestaat uit biomaterialen. Materialen zoals 

cellulose of polybutyleen succinaat (PBS) worden vaak gecombineerd met papier om een 
composteerbare verpakking te realiseren. Dergelijke verpakkingen bevatten dus geen plastic meer. 

Momenteel zijn ook deze materialen enkel nog geschikt voor droge producten.  

 
De ontwikkelingen binnen de treden van mono- en biomaterialen gaan erg snel. Zo wordt er gewerkt 

aan verschillende barrière eigenschappen en wordt het op korte termijn steeds toegankelijker om voor 
een biologisch afbreekbare verpakking te kiezen. Wij houden de ontwikkelingen nauwgezet in de 

gaten en mocht u vragen hebben of meer willen weten, neem dan gerust contact op met één van 

onze verpakkingsexperts.  
 

 


