
Belangrijkste productnieuws voor dit voor-
jaar is dat Biobuddi met een Domino-lijn 
komt die uit drie sets bestaat, geschikt voor 
kinderen van zes jaar en ouder. De domino- 
stenen zijn natuurlijk van hetzelfde materiaal 
gemaakt als de blokken. In de sets zitten 
ook onderdelen van (FSC) karton die je in 
elkaar kunt klikken, zodat kinderen een  
3D-‘track’ kunnen bouwen, bijvoorbeeld in 
de vorm van een kasteel. Dat maakt het  
net even spannender. De Domino-sets zijn 
vanaf april leverbaar. 

Nieuwe sets Voertuigen en Boerderij 
Ander nieuws is dat bij de grote blokken, 
binnen de groep Voertuigen, vier vernieuw-
de sets worden toegevoegd: Trein, Auto’s, 

Vrachtwagen + Racers en Vliegtuigen. 
Belangrijkste nieuwe aspect is dat er wie-
len zijn toegevoegd zodat alles kan rijden. 
Dat dit een belangrijke meerwaarde is, 
spreekt vanzelf. Verder zien we dat ook 
binnen het Boerderij-thema, vier nieuwe 
speelsets zijn toegevoegd. 

Eco-vriendelijke verpakking  
met minder lucht 
Biobuddi heeft ook de verpakkingen gewij-
zigd. Die hebben nu een meer eco-vriende-
lijke uitstraling die beter aansluit bij de 
belangrijkste ‘usp’s’: CO2 neutraal, 100% 
recyclebaar, biobased én gemaakt in 
Nederland. Dit wordt nu duidelijk op de ver-
pakking gecommuniceerd.  

Tevens zijn de verpakkingen verkleind, overi-
gens zonder dat dit ten koste gaat van de 
inhoud. Daarmee breekt Biobuddi met de 
vaak wijdverspreide gedachte dat een doos 
vooral moet opvallen door groot te zijn. Ook 
zitten producten in de dozen voortaan in 
papieren zakjes en niet meer in plastic. Dit 
zijn dus concrete stappen die goed passen 
bij het imago van Biobuddi. Niet voor niets 
staat Biobuddi in de top 30 van de KVK 
Innovatie Top 100 van 2021; een resultaat 
waar men in Venlo terecht trots op is. 

Biobuddi komt met kleine bouwstenen 

Tot slot liet Job Nijssen van Biobuddi ons 
weten dat het bedrijf de productie steeds 
meer naar zich toetrekt om 100% controle 
te hebben. In het begin werd met partners 
gewerkt, nu wordt veel geld geïnvesteerd in 
spuitgietmachines en eigen mallen. 
Daarmee zijn forse investeringen gemoeid, 
maar dat heeft ook te maken met een nieu-
we fase die het bedrijf in gaat, namelijk het 
produceren van kleinere bouwstenen, à la 
LEGO System! De eerste sets met deze 
kleine bouwstenen moeten aan het eind van 
dit jaar in de speelgoedwinkels liggen.  
www.biobuddi.com

Nieuw bij Biobuddi: 

Domino-lijn en eco-vriendelijke verpakking
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R E P O R TA G E

Biobuddi staat voor educatief speelgoed dat CO2 neutraal is, 100% recyclebaar, 

biobased (reststoffen van suikerriet) én gemaakt in Nederland. Het Venlose 

bedrijf ontwikkelt zich razendsnel, ook internationaal. Een aantal jaren geleden 

werd gestart met grote bouwblokken voor kinderen van anderhalf tot zes jaar. Die 

collectie is inmiddels flink verbreed en met Pixel and Create liet Biobuddi al zien 

dat het meer kan dan alleen bouwblokken maken. Helemaal nieuw is de Domino-

lijn maar ook voor later dit jaar zijn er spannende ontwikkelingen. Zo komt 

Biobuddi met sets met kleine bouwstenen!

Nieuw dit voorjaar zijn de sets Voertuigen. Let ook op de eco-vriendelijke verpakking!
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