ONDERZOEK: SIGNIFICANTE MILIEUWINST VOOR MEERMALIGE PLANTENTRAYS

ICOONPROJECT SIERTEELT
Royal Flora Holland (RFH) heeft het onafhankelijk onderzoeksbureau Blonk Consultancy in 2016 gevraagd om de milieu-impact van de eenmalige potplantentray te
vergelijken met de trays die meermalig te gebruiken zijn. Het bewuste rapport is tot
op heden nooit openbaar gemaakt. Wel is summiere informatie te vinden op zowel
de sites van Blonk als die van RFH. Op basis van die summiere informatie is overduidelijk dat de meemalige tray een significante milieuwinst opleverd.
Voorliggend document dient als uitleg bij de hiernaast afgebeelde grafiek die ook op
de website van RFH te vinden is. Het rapport van Blonk vergelijkt de eenmalige tray
(Normpack 306) met de meermalige tray (Floratino 746) op een aantal milieu criteria.
Plastic lekkage naar het milieu is niet een criterium geweest, als dat wel het geval
zou zijn geweest dan zou de meermalige tray nog beter presteren.

DOEL VAN DEZE UITLEG

De Plastic Soup Foundation wil met het Icoonproject Sierteelt de sector motiveren
en overtuigen van al het eenmalige plastic afscheid te nemen. Het risico van lekkage naar het milieu van eenmalige plastic producten is groot. Dit is te wijten aan de
enorme productievolumes, en de lage waarde van het afvalmateriaal. Ook de eenmalige potplantentray is hierop geen uitzondering, ook al zou het ontwerp aangepast worden.
Deze grafiek is overgenomen van een artikel op de website van
Royal Flora Holland. Het artikel is via deze link te zien.

Harmen Spek - Projectleider Verduurzaming Sierteelt
harmen@plasticsoupfoundation.org

www.plasticsoupfoundation.org

AANLEIDING

Het is verbijsterend dat ondanks de uitkomst van het rapport RFH blijft vasthouden
aan het concept van de eenmalige tray, altans niet haar invloed in de sector
aanwendt om daar verandering in aan te brengen. RFH blijft echter de oplossing
zien in verbetering van recycling van de eenmalige tray. Het is echter een illusie te
denken dat dit niveau ver boven de 50% uit gaat komen. Voor zogeheten closed
loop recycling heb je namelijk al je gebruikte trays weer nodig. Vooral uit de
exportlanden zoals Duitsland is het zeer lastig dit materiaal terug te krijgen.

LCA onderzoek potplantentrays - Icoonproject Sierteelt 2018©

1

ONDERZOEK: SIGNIFICANTE MILIEUWINST VOOR MEERMALIGE PLANTENTRAYS
IMPACT CATEGORIËEN
Onderstaande grafiek is een uitwerking van de bestaande grafiek van RFH om de gehanteerde milieu categoriën van de vergelijking
duidelijker in beeld te brengen. Hierbij is: 0% de laagste impact en 100% de hoogste.
Op de volgende bladzijden worden de specifieke categoriën onderbouwd. De verschillen zouden nog sterker zijn wanneer ‘risico op
plastic lekkage naar het milieu’ als categorie zou zijn meegenomen.
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In deze categorie is duidelijk te zien dat bij de eenmalige trays, het
proces PRODUCTIE MATERIAAL een significant negatief effect
heeft op het klimaat. Het recyclen van het ingenomen materiaal tot
nieuwe trays is in dit proces meegerekend.
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Ondanks dat TRANSPORT en SCHOONMAKEN bij meermalige
trays zwaarder meetellen dan bij eenmalige trays, zou
bij een overstap naar meermalige trays in de categorie
KLIMAATVERANDERING nog altijd een milieuwinst behaald
worden van 70%.
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In deze categorie is duidelijk te zien dat PRODUCTIE MATERIAAL
bij de eenmalige trays een grote invloed heeft op de categorie
WATERGEBRUIK. Bij het recyclingproces is namelijk veel water
nodig om het afvalplastic schoon te krijgen.
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Het proces PRODUCTIE TRAY bij eenmalige trays heeft ongeveer
dezelfde invloed als het SCHOONMAKEN van meermalige trays.
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bij meermalige trays zijn veel lager omdat de trays gerouleerd
worden en het productieaantal daardoor lager ligt.
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Bij overstap naar meermalige trays zou ook hier dus een milieu
winst behaald worden van ongeveer 70%.
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Ook in deze categorie is duidelijk te zien dat PRODUCTIE
MATERIAAL bij eenmalig trays zwaar vertegenwoordigd is. Voor
de primaire productie en recycling van de eenmalige tray zijn grote
hoeveelheden fossiele grondstoffen/brandstoffen nodig.
Het proces TRANSPORT bij meermalige trays telt zwaarder omdat
de trays meer gewicht hebben en met zekerheid weer retour
komen.
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Bij overstap naar meermalige trays zou ook hier echter een
milieuwinst in de categorie FOSSIELE BRANDSTOF GEBRUIK
behaald worden van 70%, omdat niet elke keer een nieuwe tray
geproduceerd hoeft te worden.
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SAMENVATTING
•

de 3 besproken impact categorieën geven elk 70% milieuwinst bij gebruik van
meermalige trays

•

de milieuwinst zou nog groter zijn wanneer plastic lekkage als criterium zou zijn
meegenomen

•

hogere recyclingwaarde bij eenmalige trays is sterk afhankelijk van het
retourpercentage en vergoeding. Aangezien 90% van de eenmalige trays geëxporteerd
wordt, kan nooit een hoog retourpercentage gehaald worden.

•

in de huidige situatie is verlies- of lekkage van eenmalige trays niet of nauwelijks te
voorkomen

•

de vele vervoersbewegingen en overslag van de ingezamelde trays vormen bovendien
een hoger risico op lekkage van het plastic materiaal naar het milieu.

CONCLUSIE
Het niet vrijgegeven rapport wijst onmiskenbaar op een zeer grote milieuwinst van de
meermalige tray boven de eenmalige potplantentray. Zou het criterium ‘plastic lekkage
naar het milieu’ gehanteerd zijn dan zou de milieuwinst nog significanter zijn. Een en ander
pleit voor de algemene invoering van op statiegeld gebaseerde meermalige trays in de
sierteeltsector.
De sector zou het initiatief moeten nemen om te komen tot een Europese standaard
gebaseerd op retoursystemen, zodat voor elke belanghebbende een level playing field
ontstaat om werkelijk duurzaam te kunnen opereren.
Een dergelijk initiatief is volledig in overeenstemming met de laatste plannen van de
Europese Commissie.

‘Verwaaide’ eenmalige Normpack trays
gevonden langs een provinciale weg.
PlasticSoupFoundation©2018

Wij vragen alle retailers en verkopers van potplanten te stoppen met het gebruik van
de eenmalige plastic tray!

www.plasticsoupfoundation.org
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