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Leeswijzer
Dit document beschrijft hoe festivals de overstap kunnen maken naar een (meer) circulaire drankverpakking. De focus ligt hierbij op
drankverpakkingen voor koude dranken zoals bier, frisdrank en water.
Het document is in de eerste plaats bedoeld voor festivalorganisatoren en hun facilitaire staf. Maar het is zeker ook waardevol voor
leveranciers van drank en/of drankverpakkingen, cateraars en afvalverwerkers die actief zijn op festivals.
De lezer krijgt achtereenvolgens antwoord op de volgende vragen:
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Hoe kan een product dienst daarbij helpen?........................ Pagina 9-10

Voor lezers met weinig tijd zijn achterin het document de belangrijkste punten van dit document op een rijtje gezet.
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Via circulaire verpakkingen kan worden bespaard op grondstoffen en afval
Het onderstaande schema maakt op vereenvoudigde wijze het verschil duidelijk tussen lineaire en circulaire drankverpakkingen.
Meest lineair
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●
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Geen hergebruik

Hergebruik op
één editie

Laagwaardig
hergebruik

Wel hernieuwbaar

Circulaire verpakkingen worden gemaakt van
grondstoffen die steeds opnieuw kunnen
worden gebruikt. Op die manier worden per
saldo geen grondstoffen verbruikt.

Hergebruik op
meerdere edities

Circulaire verpakkingen worden zo vaak als
mogelijk opnieuw gebruikt. Zodoende zijn er
per festivalbezoeker minder verpakkingen
nodig waardoor kan worden bespaard op
grondstoffen en er minder afval ontstaat.

Hoogwaardig
hergebruik

Circulaire verpakkingen worden na gebruik
omgezet in materiaal waarvan weer nieuwe
producten kunnen worden gemaakt. Op die
manier ontstaat geen afval en kan worden
bespaard op de grondstoffen.

Meest circulair
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Bezoekers waarderen festivals met een schoon terrein en duurzame verpakkingen

Product hergebruik zorgt voor een schoon terrein. Vrijwel alle bezoekers (98%)
geven de voorkeur aan een festival met een schoon terrein.

Circulaire verpakkingen zorgen voor minder verspilling van materiaal en
vervuiling van het milieu. Een groot deel van de bezoekers (79%) vindt
duurzaamheid van verpakkingen belangrijk.

Een aanzienlijk deel van de bezoekers (66%) is bereid om via de ticket-of
consumptieprijs extra te betalen voor meer duurzame verpakkingen.
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Op dit moment zijn de meeste verpakkingen nog lineair

In de meeste gevallen (63%)
worden drankverpakkingen
gebruikt die zijn gemaakt van
fossiele olie. Dat is een niet
hernieuwbare grondstof.

Fossiele
olie

Productie
fossiel plastic
granulaat

Productie
wegwerp
beker

Het grootste deel van de
drankverpakkingen (72%)
verdwijnt na eenmalig
gebruik direct in de afvalbak.

Gebruik op
festival

Verbranding
wegwerp
beker

CO2 + H20

De lineaire leveringsketen eindigt typisch in verbranding van de gebruikte drankverpakkingen. Hierbij komt CO2
vrij: een broeikasgas dat een bijdrage levert aan de verandering van het klimaat.
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Bioplastic is een favoriete eerste stap richting circulariteit

Een deel van de festivals (26%)
is inmiddels overgestapt op
bioplastic drankverpakkingen
die zijn gemaakt van biomassa.
Dat is een hernieuwbare
grondstof.

Helaas belanden deze bioplastic
drankverpakkingen op veel
festivals (61%) ook nog vaak in
de afvalbak na eenmalig
gebruik.
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Productie
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beker

CO2 + H20

Verbranding
of vergisting
wegwerp
beker

Gebruik op
festival

Bij de verbranding van bioplastic komt ook CO2 vrij. Deze CO2 wordt echter
weer gebruikt voor de productie van nieuwe biomassa waaruit later weer
bioplastic kan worden gemaakt. Zo ontstaat een kringloop waarbij netto geen
CO2 vrijkomt en dus geen bijdrage wordt geleverd aan de klimaatverandering.
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Hergebruik van drankverpakkingen is in opkomst

€

Op een deel van de festivals
(28%) worden plastic drankverpakkingen meer dan één
keer gebruikt. Vaak (74%)
worden de drankverpakkingen
hierbij ook op meerdere edities
hergebruikt.

Fossiele
olie

Productie
fossiel plastic
granulaat

Productie
herbruikbare
beker

Gebruik op
festival

Ongeveer de helft van deze
festivals (53%) maken
gebruik van een
statiegeldregeling om het
hergebruik van de
drankverpakkingen te
faciliteren.

Verbranding
herbruikbare
beker

CO2 + H20

In het geval van olie gebaseerde drankverpakkingen komt uiteindelijk nog steeds CO2 vrij. Doordat de
drankverpakkingen meerdere keren worden gebruikt zijn per festivalbezoeker minder drankverpakkingen
nodig. Per saldo komt hierdoor minder CO2 vrij en wordt minder olie verbruikt.
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Er liggen nog volop kansen om nog meer circulair te worden

Een deel van de festivals (41%) wil serieus werk maken van circulariteit. Hieronder worden een aantal suggesties weergegeven om deze ambitie
in te vullen voor drankverpakkingen. De beste resultaten worden behaald bij een combinatie van alle opties.

●

Grondstof keuze

Niet hernieuwbaar

Wel hernieuwbaar

1. Festivals die nog gebruik maken van
drankverpakking die zijn gebaseerd op
fossiele olie kunnen overstappen op een
drankverpakking van bioplastic.

1

●

Product hergebruik

Eenmalig gebruik

Hergebruik op
één editie

Hergebruik op
meerdere edities

2. Festivals die nog gebruik maken van
wegwerpbekers kunnen gebruik gaan maken
van herbruikbare drankverpakkingen
(hardcups) en deze bij voorkeur ook
hergebruiken op meerdere edities.

Hoogwaardig
hergebruik

3. Festivals waarbij de drankverpakkingen na
het gebruik - via het reguliere afval - nog in
de verbrandingsoven belanden, kunnen de
drankverpakkingen apart inzamelen zodat
hoogwaardig hergebruik van het materiaal
mogelijk wordt.
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●

Materiaal hergebruik

Geen hergebruik,
verbranding
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Laagwaardig
hergebruik
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Vergaande circulaire concepten leiden tot ingewikkelde leveringsketens
In het meest ideale geval maakt een festival gebruik van herbruikbare drankverpakkingen van een hernieuwbare grondstof die op
meerdere edities wordt hergebruikt en die na gebruik worden omgezet in materiaal voor de productie van nieuwe producten.
Dit vraagt om de nodige creativiteit bij het ontwerpen en besturen van de leveringsketen.
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Een product dienst is een ideaal businessmodel om complexe circulaire ketens te managen

Bij een product dienst wordt een fysiek product als een dienst aangeboden. De dienstverlener blijft hierbij de eigenaar van het product.
De consument betaalt slecht voor het gebruik van het product. Na gebruik neemt de dienstverlener het product weer terug en zorgt
ervoor dat het product opnieuw wordt ingezet (na een opknapbeurt) of wordt gerecycled.

Drankverpakking as a Service
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●

Dienstverlener

●

Reinigen
herbruikbare
beker

De dienstverlener levert herbruikbare drankverpakkingen die het festival mag gebruiken tegen
een bepaalde vergoeding.
Het festival zorgt voor het (her)gebruik en de
inzameling op het festivalterrein.
De dienstverlener haalt de drankverpakkingen na
gebruik weer op en zorgt vervolgens voor de
reiniging en/of de recycling. De kosten hiervoor zijn
onderdeel van de vergoeding voor het gebruik.

Festival
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Een product dienstverlening kan op meerdere manieren worden georganiseerd
Variant A
Festivalorganisatie
Interne
dienstverlener

Variant B
Festivalorganisatie

Variant C
Festivalorganisatie

Externe
dienstverlener
CESCo

De product dienst wordt aan het
festival geleverd door een interne
dienstverlener binnen de
festivalorganisatie. De interne
dienstverlener bestuurt hierbij alle
activiteiten maar zal voor de
uitvoering grotendeels gebruik
maken van derden.

De product dienst wordt aan het
festival geleverd door één specifieke
externe dienstverlener waarbij de
festivalorganisatie volledig wordt
ontzorgd. De externe dienstverlener
bestuurt hierbij alle activiteiten
maar kan voor de uitvoering (deels)
gebruik maken van derden.

De product dienst wordt aan het
festival geleverd door een
samenwerkingsverband van
leveranciers die elk een deel van de
keten besturen en uitvoeren, een
zogenaamde CESCo (Circulaire
Economie Service Company). De
festivalorganisatie heeft hierbij een
centraal aanspreekpunt en hoeft
zelf niets te coördineren.
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Nog even de belangrijkste punten op een rij

●

●

Circulaire drankverpakkingen worden op prijs gesteld door bezoekers. Ze zijn zelfs bereid hier meer voor te betalen. Een schoon
festivalterrein is daarbij een belangrijk argument.

Op dit moment wordt op festivals vaak nog gebruik gemaakt van lineaire drankverpakkingen, te weten: wegwerpverpakkingen op
basis van olie. De eerste voorzichtige stappen richting (meer) circulaire drankverpakkingen zijn echter zichtbaar. Toepassing van
bioplastics en meermalig gebruik van herbruikbare drankverpakkingen (hardcups) zijn daarbij nu nog de belangrijkste strategieën.

●

Er is nog voldoende ruimte om de circulariteit van drankverpakkingen op festival te verder vergroten. Belangrijke opties hierbij zijn
het vergroten van de inzet van hernieuwbare grondstoffen en het opschalen van product hergebruik. Daarnaast kan (hoogwaardig)
materiaal hergebruik meer aandacht krijgen.

●

Circulair gebruik van drankverpakkingen op festivals zorgt voor ingewikkeldere materiaal- en productstromen. Dit vraagt ook om
nauwe samenwerking van meerdere partijen in de keten. Een product dienst kan goed helpen om grip te krijgen en te houden op
deze toenemende complexiteit.
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Verantwoording

●

De inhoud van dit document is gebaseerd om het adviesrapport “Circulaire product-diensten op festivals” van Kayleigh de Ruiter (2018).
Kayleigh heeft dit rapport geschreven als afstudeeropdracht voor de studie Facility Management aan de Hanzehogeschool Groningen.
Voor een exemplaar van het volledige rapport kunt u contact met haar opnemen via emailadres: kayleighderuiter0@gmail.com.
Kayleigh heeft ook geholpen met het samenstellen van deze publicatie.

●

Dit is een publicatie van Gumbeer. Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze publicatie? Of wilt aan de slag met een
product dienst voor drankverpakkingen? Neem dan contact op met Marc Breugem via het emailadres marc@gumbeer.nl.

●

Aan de inhoud van deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.
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