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VERPAKKINGEN 

TEKST LEENDERT VAN DER ENT 

Grootschalig recyclen lukt alleen als de partijen 
binnen de betrokken waardeketen het nut ervan 

inzien. Pas als de belangen van de schakels in balans 
zijn, komt een keten in beweging. “Maatregelen heb-
ben een effect op het hele systeem, ze moeten de hele 
keten waarde opleveren. Wij vroegen ons af wat ver-
schillende actoren in een keten doen in de dynamische 
interactie die bepaalde beleidsmaatregelen los 
maken”,  zegt onderzoeker Salih Çevikarslan over de 
opzet van het project. Het doel ervan is de lineaire 
keten in een circulaire te veranderen. 

Waarheidsgetrouw? 
Een analyse van de Nederlandse plasticverpak-
kingsketen vormde de start van het project. Bij 
de verdere uitvoering is een model voor het 
in kaart brengen van de materiaal- en 
geldstromen in de kunststofcyclus 
gebruikt. Dit model is verder uitgewerkt 
door de onderlinge afhankelijkheden van 
de verschillende bedrijven in de keten te 
beschrijven. (Voor de kenners: er is gebruik-
gemaakt van agent-based modellering en van 
Bayesiaanse statistiek.) Çevikarslan is overigens 
de eerste om toe te geven dat zo’n model geen hon-
derd procent waarheidsgetrouwe weergave is van de 
werkelijkheid. “Elk model is fout maar sommige 
modellen zijn bruikbaar. En dit model lijkt bruikbaar te 
zijn want we hebben met echte bedrijven gewerkt en 
de uitkomsten zijn in lijn met eerdere onderzoeksre-
sultaten.” 

Voedingsmiddelen
Niet alle opties zijn meegenomen: zo ontbreekt che-
mische recycling omdat daarover te weinig statisti-
sche informatie voorhanden is. Een andere kantteke-
ning: twee derde deel van alle kunststofverpakkingen 
is bedoeld voor de verpakking van voedingsmiddelen. 

Binnen het onderzoeksprogramma Sustainable Packaging rekende de 
Universiteit Twente de gevolgen door van enkele beleidsopties die 
recyclen moeten bevorderen. De belangrijkste conclusie: het ver-
branden duurder maken werkt averechts. Stimulatie van innovatie in 
het midden- en kleinbedrijf daarentegen werkt wél, denkt de UT.

‘ Verpakkingsketen heeft qua
recycling lange weg te gaan’ 

‘Als het onderzoek iets 
duidelijk maakt, dan is het 

wel dat de verpakkingsketen 
nog een lange weg heeft te 

gaan om de kunststo� eten 
te sluiten’

UT berekende de gevolgen van drie beleidsopties om recycling te bevorderen
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