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VOEDINGSZAKEN: FRUIT EN GROENTEN IN BULK 

 
 

De verkoop van bulkfruit en -groente (zonder verpakking) die door klanten in hun 

herbruikbare zakken wordt meegenomen, is een eerste stap in de richting van zero afval 

die door een voedingszaak en haar klanten vrij gemakkelijk kan worden gezet. 

Herbruikbare zakken zijn aangenaam om te gebruiken voor de klant en niet erg omvangrijk 

(gemakkelijk mee te nemen). Wat de kwaliteit betreft, ontstaat bij voorverpakte verse 

groente en fruit vaak vochtontwikkeling in de plastic verpakking, wat het risico op 

rotten/schimmelvorming van de producten verhoogt. Onverpakte producten hebben geen 

last van dit fenomeen1 

Communiceer eerst aan uw klanten dat zij hun eigen zakken of andere herbruikbare 

verpakkingen kunnen meenemen om fruit en groente te verpakken. Vervolgens kunt u 

herbruikbare zakken verkopen voor het geval dat uw klanten die nog niet hebben of 

vergeten zijn. 

 

 

 

                                                      
1
 Fost Plus, RDC Environment, Causes et solutions pour réduire le gaspillage de fruits et légumes 

conditionnés en vrac et en préemballé dans toute la chaîne de la grande distribution - Fost Plus Zero 
Waste Network, Mon commerçant m’emballe durablement 

The Barn Bio Market 

Om wegwerpverpakkingen te vermijden, kunt u uw groente- en fruitleveranciers vragen 

om u herbruikbare oplossingen aan te bieden (stevige of opvouwbare herbruikbare 

bakken; voorbeelden van leveranciers:. EuroPoolSystem, Genteso, 2dehands). Voor het 

gemak plaatst u deze herbruikbare verpakkingen met groente en fruit direct in het schap. 

Sommige zaken plaatsen de bakken op pallets voor een eenvoudige hantering (The Barn Bio 

Market bijvoorbeeld). Om de groente te wegen, installeert u een winkelweegschaal in de 

zaak (tussen € 200 en € 600; voorbeelden van leveranciers: Bizerba, Axess-Industries, HM 

Froid). 

Volgens de Stichting voor herbruikbare systemen genereren herbruikbare harde plastic 

bakken 60% minder broeikasgassen dan kartonnen wegwerpdozen (14 g CO2-equivalent per 

kg fruit of groenten versus 37 g CO2-equivalent per kg) . Een ander onderzoek van de 

Stichting schat dat herbruikbare bakken 97% van de voedselverspilling (onverkoopbare 

beschadigde producten) helpen voorkomen in vergelijking met kartonnen dozen voor 

eenmalig gebruik. 

https://www.facebook.com/thebarnetterbeek/photos/p.2198052050513569/2198052050513569/?type=1&theater
https://www.europoolsystem.com/nl/Kratten/Blauwe-starre-kratten
https://www.genteso.com/nl/markten/kunststof-bakken-voor-voeding/bakken-en-kratten-voor-groenten-fruit/
https://www.2ememain.be/agriculture/agriculture/cageots-bacs/
https://thebarn.bio/nl/wie-zijn-we-2/
https://thebarn.bio/nl/wie-zijn-we-2/
https://www.bizerba.com/nl_be/producten/winkelweegschalen/basic-weegschalen-sc-ii/sc-ii-100/sc-ii-100.html
https://www.axess-industries.com/pesage/balances-de-commerce-c-141510?gclid=CjwKCAjw5pPnBRBJEiwAULZKvpnpOe3-1e6P8SOgyGrGtP85ePbrxPQLKnKqbYB-rCDqEkfhxsFvZRoCTFYQAvD_BwE
https://www.hmfroid.be/balances-xsl-255.html?gclid=CjwKCAjw5pPnBRBJEiwAULZKvn5QNX0Du2TfUIptOZJ4GH5w4v_8iQsKTMkkNOFO6TkSaxmwUfn8GRoCcYIQAvD_BwE
https://www.hmfroid.be/balances-xsl-255.html?gclid=CjwKCAjw5pPnBRBJEiwAULZKvn5QNX0Du2TfUIptOZJ4GH5w4v_8iQsKTMkkNOFO6TkSaxmwUfn8GRoCcYIQAvD_BwE
http://www.stiftung-mehrweg.de/downloads/1520452522_ZusammenfassungCarbonFootprintstudieEN.pdf
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UITVOERING 

1. De herbruikbare zakken kiezen en bestellen die aan uw behoeften voldoen 

 Kies een of meerdere soorten herbruikbare zakken die aangepast zijn aan de 
behoeften van de zaak (personalisatie; een of meerdere formaten, fruit en groente die 
door de zak heen zichtbaar zijn of ondoorzichtige zak enz.) 

 Aanbeveling: Kies een zak met een koord om te voorkomen dat de inhoud eruit valt 

 Personalisatie: herbruikbare tas die kan worden gepersonaliseerd met uw zichtbare 
reclame (prints, borduurwerk enz.)  een effectief communicatiemiddel naar buiten toe 

 Schat het aantal herbruikbare tassen in dat uw klanten zullen kopen en bestel ze bij uw 
leveranciers. 
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 Uw voordeel: € 0,25 tot € 0,8 per verkochte herbruikbare zak  

 Uw besparing (gelijk aan de kosten van de wegwerpverpakking): € 0,04 tot € 0,08 

per uitgespaard biologisch afbreekbaar plastic of papieren zakje 

Voorgestelde oplossingen Keuzecriteria 
Aankoopkosten 

(zonder BTW) 

Aanbevolen 

verkoopprijs 

(BTWi) 

Leveranciers 

Bulkzak (bij voorkeur 

gemaakt van biologische 

fairtrade katoen) 
Zak geproduceerd zonder 
pesticiden en chemische 
meststoffen 
Licht 
Machinewasbaar 

Vanaf € 0,70/stuk 
Tussen € 1,5 

en €2/stuk 

Ecodis 

Alterosac 

Kudzu 

Ah Table! 

Bag to green 

Kufu 

Sac a vrac 

Sakaide 

Sans Bpa 

Bulkzak gemaakt van jute, 

hennep en linnen Zeer sterke en biologisch 
afbreekbare plantaardige vezels 
Linnen en hennep kunnen in 
België worden geteeld 
Schimmelbestendig 
Machinewasbaar 

Zwaarder dan katoen of polyester 

€ 0,5 tot €5/stuk 

Tussen 

€ 0,75 en 

€7/stuk 

Ecobag 

Bag To 

Green 

Sacpub 

Linnen zak 

Baoshop 

Brocantelab 

Alterosac 

Polyester zak en net 

Nylon, geweven of niet geweven 

polypropyleen 

Sterk, slijtvast en herbruikbaar 

Licht 

€ 0,25 tot 

€ 1,33/stuk 

€ 1 tot 

€1,5/stuk 

Maxilia 

(gepersonaliseerd

) 

Les Tissus Du 

Chien Vert 

 

2. Herbruikbare zakken in het schap leggen 

Plaats de zakken op strategische locaties in de winkel met visuele markeringen om de 

klant aan te moedigen terug te keren met hun herbruikbare zakken. Plaats ze bijvoorbeeld 

bij de ingang van de winkel, zodat klanten ze direct beschikbaar hebben om hun 

boodschappen te doen. Voorzie ook een voorraad in de buurt van de groente- en 

fruitafdeling. 

Overweeg herbruikbare zakken (jute, katoen, boodschappentas, etc.) aan te bieden, zodat 

de klant zijn aankopen kan meenemen. De meeste van deze leveranciers kunnen de logo's 

en afbeeldingen van uw zaak op de zakken afdrukken: BeFre herbruikbare tassen; 

BioPack; Galand; InterBergCo; Joakim Packaging; Lambert Verpakkingen; Marisan; Papier 

présent. 

3. Uw personeel opleiden over de zero afval-oplossing 

Train uw personeel in het bestellen, in de rekken plaatsen en verkopen van herbruikbare 
zakken en de kwaliteitscontrole van groente en fruit (met bulkverkoop worden beschadigde 
groente en fruit gemakkelijker geïdentificeerd en gesorteerd dan in gesloten verpakkingen). 

 

http://www.ecodis.info/
https://alterosac.com/sacs-a-vrac/
https://www.kudzu.be/nl/boodschappen
https://www.ah-table.com/sac-fruits-et-legumes/
http://www.bagtogreen.com/
https://kufu.fr/en/15-nos-produits
http://ethics.fr/109-sac-a-vrac
http://boutique.sakaide.fr/12-courses
https://www.sans-bpa.com/43_eco-bags
https://www.ecobagstore.fr/sac-jute-souple-kyem20-224.html
http://www.bagtogreen.com/
http://www.bagtogreen.com/
https://www.sacpub.com/87-sac-jute-publicitaire?gclid=CjwKCAjwy7vlBRACEiwAZvdx9iJYy_J4B_aX7AeA8jyF74fX4eYz75lIGX335VPS_DNi8reBWhNXoBoCkB0QAvD_BwE
https://www.filoche-et-ficelle.fr/sac-en-toile-de-jute-pas-cher-sacjute/1334-sac-en-toile-de-jute-325gm-56-x-80-cm.html
https://www.baoshop.fr/57-sac-en-toile-de-jute
https://www.brocantelab.com/decorer/linge-de-maison/sac-en-toile-de-jute.html
https://alterosac.com/produit/set-de-2-sacs-en-lin/
https://www.maxilia.fr/sac-tissu-personnalise/sac-polyester-personnalise/
https://www.chienvert.com/nl/blog/een-herbruikbare-groente-fruit-zakje/
https://www.chienvert.com/nl/blog/een-herbruikbare-groente-fruit-zakje/
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4. Klanten aansporen om met hun herbruikbare zakken terug te komen 

 Communiceer met klanten over de 
ecologische en economische 
voordelen van herbruikbare zakken. 

 

  Plaats posters en stickers op 
strategische plaatsen in de winkel 
om uw klanten eraan te herinneren 
terug te komen met hun zakken 
(sticker "verpakkingen welkom" aan 
de ingang van uw vestiging en op 
uw online en papieren 
communicatiemiddelen: neem 
contact op met Zero Waste Belgium 
via stickers@zerowastebelgium.org 
om de sticker te verkrijgen). 

 

 

 

 

 

 

 

  Gebruik een formulier met praktische informatie 
over het gebruik van herbruikbare zakken. 

 

 

Voorbeeld van een formulier hiernaast: “Tegen oktober 2019 zal 

de Colruyt Groep alle plastic wegwerpzakken vervangen door 

herbruikbare zakken" 

  Informeer klanten over de frequentie van het 

reinigen van zakken en andere verpakkingen met behulp 

van een fiche "Onderhoud - Hygiëne". Om aan de FAVV-

normen te voldoen, moet de door de klant meegebrachte 

verpakking schoon zijn (verantwoordelijkheid van de klant). 

 

5. Einde levensduur van herbruikbare verpakkingen 

Aan het einde van de levensduur van de herbruikbare verpakking (als er een gat of een 

scheur in zit of als deze versleten is), kunt u uw klanten vragen om deze naar de winkel te 

brengen (om ze via de leverancier te recycleren) of de juiste recyclagemethode te 

gebruiken. 

 Voorbeeld hierboven: Almata brengt de getuigenis van een klant 

naar voren via Facebook: "Waarom ik voor een herbruikbare zak 

kies" 

 

http://www.zerowastebelgium.org/fr/autocollant-contenants-bienvenus/
mailto:stickers@zerowastebelgium.org
https://www.facebook.com/almatafood/photos/a.888807281159349/1256264604413613/?type=3
https://www.facebook.com/almatafood/photos/a.888807281159349/1256264604413613/?type=3
https://www.facebook.com/almatafood/photos/a.888807281159349/1256264604413613/?type=3

