
Bellen met… Else Boutkan

Jolanda Heistek
Jolanda Heistek is Program-
mamanager Greenport 
West-Holland, het regionale 
samenwerkingsverband van 
ondernemers, overheden, 
onderwijs- en kennisinstel-
lingen. In elke KAS ‘belt’ zij 
met een collega. Dit keer: 
Else Boutkan, projectlei-
der Plastics bij Greenport 
West-Holland.

We zijn allemaal verslaafd aan plastic. En dat is niet 
gek: het is goedkoop én praktisch. Maar plastics zijn 
verre van duurzaam. Daarom zou het goed zijn als de 
tuinbouw verantwoord omgaat met het gebruik van 
plastic, onder meer door minder te gebruiken of door 
het hergebruik van plastic materialen. Dat is het doel 
van het programma Plastics van Greenport West-Hol-
land.

Else, hoe kunnen we minder afhankelijk worden 
van plastics?
“In de gehele keten worden nog heel veel plastics 
gebruikt en meegestuurd met onze mooie en gezonde 
producten. Denk maar aan touwtjes, clips, hoezen, 
trays, fusten, jerrycans en krimpfolies. Dat kan beperkt 
worden tot alleen functioneel gebruik, dus alleen 
plastics gebruiken als het ten goede komt aan kwaliteit, 
productbescherming en houdbaarheid. Andere moge-
lijkheden zijn: daar waar mogelijk het plastic vervangen 
door een - bewezen - duurzamer alternatief, en re-use, 
dus hergebruik.”

Wat gebeurt er binnen het programma Plastics?
“We werken met een grote diversiteit aan partners aan 
meerdere projecten. Dat doen we met een ‘waarde-
cirkel’-aanpak. De plastic problematiek kan namelijk 
alleen opgelost worden met álle partijen die een rol 
spelen in het ‘circulair maken’. Dus plasticproducen-

ten, telers, groothandel, veiling, retail, consument én 
afvalverwerking. Met al deze partijen werken we aan 
ketenoplossingen en kennisverspreiding. Zo gaan we 
aan de slag met de touwtjes en clips: die zitten namelijk 
flink in de weg als je reststromen wilt verwaarden. Er 
komt ook een project waar een producent van potten en 
trays met een afvalverwerker werkt aan de logistieke 
uitdaging van hergebruik.”

Hoe kunnen ondernemers zelf aan de slag met 
het beperken van plastics?
“Door goed na te denken: is dit echt nodig? Een handi-
ge ezelsbrug is de R-ladder: Refuse: is het echt nodig?, 
Reduce: kan het ook lichter of minder: dunner plastic 
of papier?, Reuse: kunnen we het materiaal terughalen 
en nog een keer gebruiken?, Recycle: kunnen we een 
goed retoursysteem voor recycling inregelen, zodat we 
de grondstoffen nog een keer kunnen gebruiken?, en 
Rethink: kunnen we een ander systeem of waardeketen 
bedenken waarbij plastic niet nodig is? Bijvoorbeeld 
door kortere handelsketen en innovaties voor trans-
portverpakkingen. En ik wil ondernemers oproepen 
ketensamenwerkingen aan te gaan. Bijvoorbeeld met 
een verpakker die een oplossing heeft waardoor er geen 
plastic hoes nodig is om je product te beschermen, of 
met een afvalverwerker over het recyclen van je rest-
stromen. Vanuit Greenport West-Holland werken we 
daar graag aan mee.”CO
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