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Pilot PP Food2Food Recycling
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Deelnemers :

• Dijkstra Plastics  

• Friesland Campina  

• Haval disposables

• Nestle

• Paardekoper

• Veolia Nederland  

• Hordijk

• Jumbo

• Unilever

• Multivac



Het Probleem

De grootste uitdaging in de verpakkingsindustrie is het recyclen van voedsel verpakkingen 

tot grondstof voor nieuwe voedselverpakkingen

• 40% van alle eenrichtingsverpakkingen in Europa zijn levensmiddelenverpakkingen;      

(NL 214.000 ton - KIDV 2017)

• Op dit moment kunnen deze verpakkingen niet worden gerecycled tot dezelfde 

grondstof;

• Elke dag wordt deze enorme hoeveelheid aan verpakkingen opgewerkt uit fossiele 

brandstoffen zoals olie => dit betekent een enorme impact op het milieu;

• Ondanks de vermelding op verpakkingen van 100% recyclebaar is dit slechts theorie en 

wordt in de praktijk veel verbrand (zelfs mono-materiaal PET)

Als het huidige volume kan worden gerecycled, zal dit een enorme gamechanger 

betekenen voor Nederland en de nieuwe standaard voor de hele industrie.



Strategie

• Er is Europese wetgeving voor het gebruik van gerecycled materiaal voor food contact: 

EC 282/2008, hieraan moet je voldoen;

• Voor gebruik van gerecycled plastic voor food-contact materialen moet goedkeuring 

verkregen worden van de EFSA. De EFSA heeft EC 282/2008 vertaald naar een aantal 

vereisten;

• De Werkgroep PP Food2Food Recycling wil het project uitvoeren alsof een aanvraag bij 

de EFSA ingediend wordt, dus op basis van de vereisten;

• Kijken waar problemen zich voordoen om aan de vereisten te voldoen;

• Verzinnen van oplossingen voor deze problemen;

• De projectopzet en –aanpak omzetten naar een aanpak die gebruikt kan worden voor 

het doen van aanvragen bij de EFSA;

• Ontwerprichtlijnen opstellen op basis van de resultaten; 



De oplossingsrichting => sorteren conform EFSA vereisten

Digitale watermerken zijn een oplossing voor het sorteren volgens EFSA regelementen 

hierdoor kan het recyclen van voedselverpakkingen tot nieuwe grondstof voor 

voedselverpakkingen werkelijk opgestart worden;

• De verpakking wordt interactief en leesbaar en kan worden gesorteerd;

• Een betere sortering is de sleutel tot hoogwaardige recycling;

• Een goede sortering is de belangrijkste factor voor produceren hoogwaardig granulaat, 

zowel voor mechanische als chemische recycling;

• Om eenmalige levensmiddelenverpakkingen te recyclen tot een nieuwe verpakking, moet 

volgens EFSA 95% van de inputstroom bekend zijn, wij lossen dit probleem op;

• Ook met deze technologie kunnen statistieken over recycling worden bijgehouden;

Digitale watermerken voor het sorteren conform EFSA is in de recyclingindustrie een grote 

stap in de richting van een circulaire economie.



Eisen voor aanvraag naar EFSA

Aantonen dat drie migratiebronnen afdoende zijn geborgd:

1. Contaminatie van de input. De bron van het plastic moet afkomstig zijn van eerder 

gebruikte voedsel contactmaterialen, daarnaast mag er geen incidentele contaminatie 

zich hebben voorgedaan bijvoorbeeld door opslag van chemicaliën door de consument. 

2. Aantonen dat er geen chemicaliën (meer) aanwezig zijn in het recyclaat die in het  

recycleproces gebruikt worden. 

3. Aantonen dat er geen degradatieproducten van de polymeer of van de additieven zijn 

ontstaan en aanwezig zijn in het recyclaat.



Hoe werkt het



De zichtbaarheid van de CurvCode

• Dimensie watermerk is 15 mm x 3 mm

• Mathematic curve

• Onzichtbaar (bijna)

• Uitstekende leesbaarheid voor USB camera

• Goedkoop in te brengen in diverse verpakkingen

• Salad bowl by Hordijk Zaandam





Hoe naar de markt 

Op dit moment bereikt geen enkele merkeigenaar de doelen die

hij heeft gesteld in het Plastic Pact; 35 % gebruik gerecyclede 

content, 70 % hoogwaardige recycling single-use packaging

De markt moet versnellen! Actie vereist, 



Plan van aanpak- Actiepunten voor ondertekenaars Plastic Pact

1. Selectie van verpakkingen door Brand-owners => aktie via 

aanmeldformulier

2. Verpakkingen worden voorzien van digitale watermerken;

3. Deze verpakkingen worden organisch vervuild en ingemengd met een vuile 

afvalstroom van 2 tot 3 ton die afkomstig is van KSI/Omrin;

4. In een demo in het NTCP laten we zien hoe we deze verpakkingen conform 

EFSA vereisten gaan sorteren => Food-grade fractie;

5. Verpakkingen reinigen en omzetten naar recyclaat;

6. Recyclaat inzetten voor nieuwe food verpakkingen;

7. Testen van verpakkingen op aanwezigheid ongewenste stoffen;

8. Vaststellen knelpunten;

9. Oplossingen voor knelpunten; 

10.Opzetten ontwerprichtlijnen voor PP food verpakkingen;

11.Aanpak uitwerken en vastleggen;



Economische haalbaarheid

• Het Businessmodel is alleen acceptabel als er voordelen zijn voor de hele keten;

• In hoeverre is PP Food2Food recycling economisch haalbaar?

• Een businessmodel gaat uit van minimale hoeveelheid van 20 kton, maar dit moet        

richting 35 kton;

• Afvalfonds: bij gebruik van sorteertechniek tariefdifferentiatie; aanvraag mogelijk voor 

lagere afdracht: van € 60/ton naar € 34/ton;

• Gedachte is om met een kleine hoeveelheid PP te beginnen en dan door ontwerpregels op 

te schakelen zodat volume groter wordt. Succes levert ook druk op in de markt. Partijen 

willen zich dan graag aansluiten;

• Timing is uitstekend, door verdwijnen kleine PET-fles bij sorteerders op zoek naar nieuwe 

verdienmodellen => Food-grade PP/PET



Hoe naar de markt na afronding project 2021

• Om op te schalen zullen we na het project brand owners en retailers vragen zich aan te melden voor deelname 

en minimaal 500 ton-1000 ton per merkeigenaar te voorzien van digitale codes. Motivatie is de business 

case;

• Om op te schalen in 2021 moet minimaal 20.000 ton PP en PET voorzien worden van codes, anders is er te 

weinig volume in de markt voor kunststof sorteerders;

• Afvalfonds is positief om dit volume in de contracten van een kunststofsorteerder(s) aan te passen zodat in een 

reële situatie food / non-food zal worden gesorteerd; timing is perfect in verband met wegvallen kleine PET-

fles door invoering statiegeld;

• Een nieuwe reststroom/fractie in de afvalsortering van gesorteerd food-grade PET en PP, met goedkeuring van 

EFSA; is de nieuwe standaard;

• Van de gesorteerde fractie wordt nieuw granulaat gemaakt door de recyclers; food-grade PET en PP;

• Op dit moment is de vraag naar food-grade materiaal enorm, maar het aanbod is minimaal; 

Gebruik van minimaal 35 % gerecycled materiaal is vanaf 2022 de standaard in eenmalige voedsel 

verpakkingen.



Business Model  > 20.00 ton

Het Businessmodel is alleen acceptabel als er voordelen zijn voor de hele keten

Kosten merkeigenaar

Technologische kosten € 50 per ton kunststof (50.000 PET trays) 

Aanpassingen aan de matrijs € 500 / € 2.500 voor 1 SKU

Inkomsten Merkeigenaar

Merkeigenaar € 100 % recycleerbare wegwerpverpakkingen, klaar voor hergebruik voor PET/PP

Verschil in verpakkingskosten NL € 340 in plaats van € 600 

Kostenbesparing van € 260 per ton -

Eenmalige (voedsel)verpakkingen krijgen meer waarde voor de consument 

Sorteerder Nieuwe fractie food-grade materiaal met hoge opbrengst plus € 50 / € 100 



Planning

September Oktober November December Januari

wk37 wk38 wk39 wk40 wk41 wk42 wk43 wk44 wk45 wk46 wk47 wk48 wk49 wk50 wk51 wk52 wk53 wk1 wk2 wk3 wk4 wk5 wk6 wk7

7-sep 14-sep 21-sep 28-sep 5-okt 12-okt 19-okt 26-okt 2-nov 9-nov 16-nov 23-nov 30-nov 7-dec 14-dec 21-dec 28-dec 4-jan 11-jan 18-jan 25-jan 1-feb 8-feb 15-feb

Selectie van verpakkingen

Laten voorzien van markers

Afvullen en legen verpakkingen

Toevoegen aan een afvalstroom

Testen om gemarkeerde verpakkingen uit te sorteren

Verpakkingen reinigen en omzetten naar recyclaat

Recyclaat inzetten voor nieuwe food verpakkingen

Testen van verpakkingen op aanwezigheid ongewenste stoffen

Vaststellen knelpunten

Oplossingen voor knelpunten 

Opzetten ontwerprichtlijnen voor PP food verpakkingen

Aanpak uitwerken en vastleggen



Voorbeeld 

aanmeldformulier



Andere mogelijkheden en Business Modellen

Consumenten betrokkenheid

= > de consument kan de verpakking scannen met een mobiele telefoon;

= > sorteerinformatie voor de consument;

= > bonuspunten voor het correct deponeren van afval in de vuilnisbak;

Distributie 

= > de verpakking is  interactieve nieuwe-efficiëntie;

= > nieuwe mogelijkheden voor voorraadbeheer; en prijsstelling

Sorteerders

= > negatieve sortering zoals kitkokers;

= > sorteren van zwarte schaaltjes;

= > bestaande fracties opnieuw sorteren voor zuivere fracties;

Nieuwe focus op recycling



Questions


