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Hendrina de Graaf   28 april 2022, 10:54  aangepast 13:25

(beeld anp / sem van der wal)
Albert Heijn meldt dat er momenteel dagelijks ‘tussen de 50 en 100’ aankopen van verpakkingsvrije producten zijn.

Terug van weggeweest: boodschappen doen
met herbruikbare potten. Is dit de toekomst?

Albert Heijn is als eerste grote supermarkt begonnen met de verkoop van

verpakkingsvrije basisproducten. Daarmee keert de grootgrutter terug naar hoe

ze ooit begon als kruidenier. 

Dat je in Rotterdam rijst nu moet tappen, is wennen. ‘Wat de boer niet kent, dat

eet hij niet.’

 ROTTERDAM

‘Kom, we gaan rijst halen,’ zegt een klant tegen haar

dochtertje van een jaar of twee in de Albert Heijn XL in

Rotterdam. Als ze langs het verpakkingsvrije assortiment

https://nd.pubble.nl/
https://nd.pubble.nl/redactie/editartikel/1183251#item-Internet1121970
https://www.nd.nl/settings
https://www.nd.nl/account/logoff
https://www.nd.nl/auteur/hendrina-de-graaf
https://storage.pubble.nl/9ed0159c/content/2022/4/59468c0b-755c-4661-9b84-6923e087012d_thumb1140.jpg


14-07-2022 16:21 Terug van weggeweest: boodschappen doen met herbruikbare potten. Is dit de toekomst? | Nederlands Dagblad

https://www.nd.nl/nieuws/algemeen/1121970/terug-van-weggeweest-boodschappen-doen-met-herbruikbare-potten-is-dit-de-toekomst-# 2/7

loopt, waar klanten onder meer rijst uit kokers kunnen tappen

in herbruikbare potten, houdt ze haar tred een beetje in. 

Aarzelend kijkt ze naar de kokers, de aanwijzingen en de

digitale weegschaal. Dan stapt ze door: een paar meter verder

is de graankorrel ook verkrijgbaar in de bekende kant-en-

klare kartonnen pakken. 

De grootgrutter trapte drie weken geleden als eerste grote

supermarkt in Nederland af met een nieuw concept met

wortels in het verre verleden: ‘verpakkingsvrije

basisingrediënten’. De Rotterdamse winkel ligt op

tweehonderd meter afstand van de biologische supermarkt

Ekoplaza die al eerder het duurzame pad insloeg met een

schap verpakkingsvrije producten. 

Ook online supermarkt Pieter Pot stunt met boodschappen in

herbruikbare potten. Het marktaandeel van deze winkels is

echter met zo’n vier procent relatief beperkt in vergelijking

met marktleider Albert Heijn die met een aandeel van 35,9

procent aanmerkelijk meer verschil kan maken.  

In de winkel aan het Argonautenweg is een zes meter lang

schap gevuld met zeventig langwerpige staande kokers. Op

elke koker staat een foto met de naam van het product, de

houdbaarheidsdatum en ingrediënten. 

De inhoud varieert van ontbijtgranen tot pasta, rijst, noten,

koffie en thee. De producten kunnen meegenomen worden in

herbruikbare plastic potten of katoenen zakjes die aan

weerskanten van het schap staan. Het display van de

weegschaal vermeldt dat het nog beter is om je eigen

verpakking mee te nemen. 

Het concept lijkt eenvoudig: eerst weegt de klant de

verpakking op een digitale weegschaal en selecteert het

product. Dan opent de juiste koker zich en via een hendel laat

de consument de gewenste hoeveelheid van het ingrediënt in

de verpakking stromen. Voor de knoeiende koper ligt veger en

blik in een hoekje klaar.
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Verpakkingsvrije producten in een Albert Heijn-filiaal. - beeld anp / sem van der wal

Daarna volgen - vergelijkbaar met de groente-afdeling -

wegen en etiketteren van het product. Op het etiket prijkt

naast productnaam, prijs, ingrediënten en

houdbaarheidsdatum ook een QR-code voor tips of recepten.

Plastic soep

Veel van ons plastic afval belandt uiteindelijk in zeeën en

oceanen. In 2015 ging het om meer dan vijf miljard kilo, blijkt

uit cijfers van Plastic Soep Soup Foundation. Het plastic afval

zakt naar de bodem en beschadigt daar koraalriffen. 

Vissen zien plastic aan voor voedsel en worden vergiftigd. Als

er geen verandering komt, zal er in 2050 meer plastic dan vis

in de oceaan zijn en daarmee de voedselvoorziening in gevaar

brengen, waarschuwde de VN. 

De Europese Commissie stelde daarom vanaf 2018 strengere

regels op voor het gebruik van kunststof. Zo moeten

producenten van zakjes en wikkels vanaf 2023 meebetalen aan

het inzamelen en opruimen van zwerfafval dat daardoor

ontstaat 

Rond 2017 fabriceerde Albert Heijn jaarlijks tachtig miljoen

kilo verpakkingsmateriaal. De grootgrutter streeft ernaar om

dat met een kwart te verminderen in 2025. Vanaf 2017 werd

plastic materiaal dunner gemaakt, recyclebare verpakkingen

ingevoerd en producten verpakkingsvrij verkocht. 

https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/wetten-en-regels/verbod-op-wegwerpplastic-vanaf-2021/
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‘Een volgende logische stap is dan om met hergebruik van

verpakkingen te gaan werken,’ zegt Anita Scholte op Reimer,

hoofd Kwaliteit en Duurzaamheid bij Albert Heijn. ‘We

signaleerden dat daar in de maatschappij over gepraat werd en

de consument zich duurzamer ging gedragen.’ Scholte op

Reimer zocht daarom contact met SUPZero.

Twee jaar lang lobbyde Hilde van der Vegt, oprichter van dat

bedrijf bij supermarkten om een andere manier van werken te

introduceren. Haar eerste doorbraak was bij Albert Heijn. Van

der Vegt zag door de ontwikkelingsorganisatie waar ze eerder

werkte, hoe desastreus er omgegaan werd met afval: ‘In Afrika

verbranden ze plastic afval in een open vuur, met alle

gezondheidsrisico’s van dien. Wij hebben het in Nederland

een beetje uit het zicht gewerkt, maar ook hier verdwijnt

plastic in het milieu of in de verbrandingsoven.’ 

Hoewel het concept simpel lijkt, blijkt het voor sommige

klanten toch ingewikkeld om het te  gebruiken. Tussen tien en

elf uur op deze woensdagmorgen maakt niemand gebruik van

het nieuwe assortiment. ‘Het is niet handig om met kleine

kinderen erbij jezelf een nieuwe methode aan te leren’, legt

een 39-jarige vrouw (die niet met haar naam in de krant wil)

met haar dochtertje uit: ‘Hoewel ik het een goed initiatief vind

om minder plastic te gebruiken, ervaar ik het nu nog vooral als

‘wat de boer niet kent, dat eet hij niet.’ 

Volgens Luuk Bos, gedragspsycholoog bij Dijksterhuis & van

https://supzero.nl/
https://www.dbgedrag.nl/
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Klanten kunnen zelf een herbruikbare pot meebrengen en die vullen bij een dispenser. De supermarkt
haakt in op de campagne van de overheid om het gebruik van wegwerpplastic terug te dringen. - beeld

anp / sem van der wal

Baaren, is het een karakteristiek voorbeeld hoe weerstand

tegen het je eigen maken van iets nieuws werkt. ‘Hoe vaker je

iets doet, hoe hardnekkiger de gewoonte in je systeem slijt. En

het kost dan meer moeite om het te veranderen. Daarnaast

zijn mensen kuddedieren: ze kijken naar elkaar hoe je iets

nieuws moet doen. Als er dan niemand voor het schap staat,

zullen ze niet gauw iets uitproberen. Het voelt dan als

spannend en ‘gedoe’.

Om het experiment te laten slagen, moeten de eerste kopers

gestimuleerd worden, zegt Bos: ‘Bijvoorbeeld door hen eraan

te herinneren de herbruikbare potten mee naar de winkel te

blijven nemen. Anderen die hen bij het schap zien staan,

zullen aarzelend volgen. Het helpt als je deze tweede groep

aan de hand meeneemt door bij het schap simpel en duidelijk

uit te leggen hoe het werkt.’ 

Een woordvoerder van Albert Heijn meldt dat er momenteel

dagelijks ‘tussen de 50 en 100’ aankopen van verpakkingsvrije

producten zijn.

Goedkoop of duurkoop

De prijskaartjes bij de verschillende kokers doen verwarrend

aan, omdat de kiloprijs vermeld wordt. Voor havermout of

Italiaanse pasta levert dat geen prijsschok op, maar 59,50 voor

een kilo thee klinkt dan al gauw als ‘heel duur’. 

Hoewel Albert Heijn stelt dat ze verpakkingsvrije producten

goedkoper aan willen bieden dan die met verpakking, lukt dat

nog niet overal. Zo kost een kilo Simon Lévelts verse thee

verpakkingsvrij 59,50. Met verpakking is dat 41 euro en

daarmee aanmerkelijk goedkoper. Dat is anders bij de

snelkookrijst.

https://www.dbgedrag.nl/
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Een Albert Heijn kruidenierswinkel in 1908 - beeld nd

De pakken staan in het schap voor 1,09 (vierhonderd gram),

een kilo - 2,5 keer zoveel - verpakkingsvrije rijst maakt je

portemonnee 1,19 lichter. Dat de thee zonder verpakking

duurder is, verbaast de woordvoerder van Albert Heijn: ‘Dat is

inderdaad niet de bedoeling. We pakken dit op.’ 

Ook de caissière is nog niet helemaal aan de nieuwe prijzen

gewend. Een pot met ruim zeshonderd gram rijst slaat op de

kassa een te betalen bedrag van tachtig cent aan. ‘Dit klopt

niet’, zegt ze gedecideerd en belt met een collega. Als het

bedrag toch juist blijkt te zijn, verontschuldigt ze zich: ‘Van de

week had ik een pot noten, die was veel duurder.’ 

Het verpakkingsvrije schap wordt vanaf half mei ook ingezet

in een filiaal in Amsterdam en eind juni in Leidschendam. 

Een signaal dat het anders moet 

De AH-proef met verpakkingsvrije producten, is door ons

positief ontvangen, zegt Mariska Joustra, expert afval,

verpakking en circulaire economie bij

voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. ‘De invloed op

het milieu is echter nog klein omdat het in één winkel is,’

nuanceert ze: ‘Als Albert Heijn het in alle winkels invoert

en het nieuwe assortiment omarmd wordt door de

consument, heeft het meer invloed.’ 

https://www.milieucentraal.nl/
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Het voorkomt plastic in het milieu, maar er gaat ook een

signaal vanuit, zegt Joustra: ‘Het laat zien dat niet alleen

consument, maar ook overheid, producent en merk

allemaal mee moeten werken, zodat we duurzamer kunnen

leven.’ 

Of er veel verspild wordt met deze nieuwe methode ligt

volgens de expert niet voor de hand: ‘Ik ga ervan uit dat

mensen die hiervoor kiezen, ook knoeien zoveel mogelijk

proberen te voorkomen. En bij het gebruikelijke

vakkenvullen gaat er ook altijd wel iets kapot. Dat hoort bij

het bedrijfsrisico.’ 

Tips om plastic te voorkomen in de supermarktTips om plastic te voorkomen in de supermarkt

https://www.youtube.com/watch?v=AOR2kwUaklA

