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Redactioneel

De consument
wil wel

V

erpakkingen hebben het imago dat ze
belastend zijn voor het milieu. Het
zijn veelal de negatieve eigenschappen
die worden uitgelicht, niet de positieve.
Want laten we wel wezen, verpakkingen zijn er
vooral om de houdbaarheid van producten te vergroten en om de transportkosten te verlagen. Beide
doelen leiden tot een lagere belasting voor het milieu.
Dat neemt niet weg dat ook de verpakkingsindustrie
zijn verantwoordelijkheid moet nemen – en dit ook al
doet – als het aankomt op beperking van milieubelasting.
Met technologische innovaties komen er steeds nieuwe
verpakkingsmaterialen en -methoden beschikbaar; de wereld
van de verpakkingsindustrie is volop in ontwikkeling. KIDVdirecteur Chris Bruijnes verwoordt dit mooi: “We moeten altijd
de vraag blijven stellen: is dit de beste manier van verpakken of kan
het anders?”
De (deel)oplossing is op verschillende vlakken te vinden. Zo onderzoeken
KVG en Rijkswaterstaat nieuwe toepassingen voor kunststofrecyclaat, waarbij
drinkpouches veelbelovend lijken. FiliGrade ontwikkelde intussen een methode om
food-grade plastic eenvoudig te kunnen traceren in de afvalstroom.
Maar ook buiten de afvalketen wordt er gewerkt aan oplossingen. Bijzonder is het
onderzoek onder leiding van lector Biobased Chemie André Heeres, aan de
Hanzehogeschool Groningen, naar het gebruik van hooi als basis voor plastic (pagina
32). Avantium doet iets soortgelijks, maar dan met hout.
Weer een heel andere aanpak is die van NanoPack. Dit EU-project ontwikkelde een
actieve polymeerfilm als verpakkingsmateriaal voor voedingsmiddelen en verlengt de
levensduur van de verpakte materialen aanzienlijk, door gecontroleerd natuurlijke oliën
met een antimicrobiële werking los te laten. Die gaan voedselverspilling tegen, zodat er
per saldo minder verpakkingsmateriaal nodig is.
Eén ding hebben al deze (deel)oplossingen met elkaar gemeen: medewerking van
overheden en consumenten is cruciaal. De overheid moet bedrijven stimuleren om
duurzamere verpakkingen te gebruiken, ze belonen voor goed gedrag. En de consument moet in eerste instantie weten wat er speelt. Zo blijkt uit een kleinschalig
onderzoek van vwo-leerling Joanna Sandbrink dat veel mensen bekend zijn met het
fenomeen duurzame broodzak, maar vragen hebben over hoe lang brood daarin
houdbaar is en hoe je het kunt bewaren. Haal je die onzekerheden weg, dan staat
vrijwel iedereen positief tegenover deze ontwikkeling. Wat dat betreft is het een goed
moment om te investeren in de duurzaamheid van verpakkingen: de bereidwilligheid
bij de consument lijkt groot.

Mischa Brendel

32
Plastic uit hooi
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een nichemarkt
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mischabrendel@aleapublishers.nl
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De toekomst van verpakken
Hanzehogeschool Groningen onderzoekt een
duurzame toepassing voor hooi: als grondstof
voor biobased plastic.

8
12
Design voor online
Een verpakking is veel meer dan een functioneel
omhulsel van een product. Consumenten
proeven met hun ogen, dus het is zaak eruit te
springen, in het schap én online. Hoe doe je dat?

‘Wat plastic betreft is het nu
dweilen met de kraan open’
Chris Bruijnes is directeur bij Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV). Aan
hem de vraag: waar moet het heen met de verpakkingsindustrie? Bij wie ligt de
bal, bij de producent of consument? Of ligt het antwoord bij de inzameling en
verwerking van verpakkingsafval?

36
40
Actief plastic
Het EU-project NanoPack ontwikkelde een actieve polymeerfilm
voor verpakking van voedingsmiddelen. Het materiaal moet de
houdbaarheid van het verpakte voedsel aanzienlijk verlengen.
Een veelbelovend project.

Digitaal verpakken
Smart packaging, digitaal verpakken, is hot: van
warmtesensoren tot ‘augmented reality’. De verpakking
gaat communiceren met alle systemen in de logistieke keten.
En met de smartphone van de consument.
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meer weten over gezondheid en veiligheid van producten,
herkomst en duurzaamheidsgehalte.

55%
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informatie over voedselveiligheid op
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Brits onderzoek
laat zien dat tekst en
labels over gezondheid
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verpakkingen effectief is:
23% meer consumenten
kocht gezondere
producten.
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plaatsen

Kennisinstituut
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eigenschappen hebben: 25% van de
producten is al herbruikbaar, 50% binnen
afzienbare tijd (bij een kwart van de
producten lukt het naar verwachting niet)
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De toekomst
van verpakken
Chris Bruijnes is sinds augustus 2018 directeur bij Kennisinstituut Duurzaam
Verpakken (KIDV). Een logische stap in zijn carrière, waarin duurzaamheid de
rode draad vormt. Aan hem de vraag: waar moet het heen met de
verpakkingsindustrie? Bij wie ligt de bal, bij de producent of consument? Of ligt
het antwoord bij de inzameling en verwerking van verpakkingsafval?

A

an Bruijnes de vraag om een doorkijkje te geven naar
de toekomst, zeg over dertig jaar. Maar hoe staan we
er nu eigenlijk voor? “Op dit moment zijn we met
terugwerkende kracht aan het verwerken wat we veroorzaken. De afgelopen twee jaar is er veel plastic bij gekomen en
het loopt nog steeds snel op. Wat dat betreft is het dweilen met de
kraan open. De markt groeit, en daarmee het aantal plastic verpakkingen. Bij consumenten ontstaat echter steeds meer weerstand tegen plastic. Daarom wordt vaker naar andere verpakkingen gekeken. Producenten kiezen bijvoorbeeld meer voor papier
en karton. Vloeistof in karton, dat werkt echter niet. Daarom
wordt een kunststof laag toegevoegd. Dat lijkt heel duurzaam,
maar zo krijg je een samengestelde verpakking, die niet te recyclen is. De consument is zich daar vaak niet van bewust. Die wil
wel duurzaam, maar is onwetend. Datzelfde geldt overigens voor
producenten zelf. Marketeers kiezen vooral uit commerciële overwegingen voor een bepaalde verpakking. Omdat de consument
bijvoorbeeld wil zien wat hij koopt, zitten de stoplicht-paprika’s
in een doorzichtige, plastic verpakking. Bij de cosmetica is de verpakking nog belangrijker: deze zorgt voor een luxe uitstraling.
Chanel verkopen in een zo duurzaam mogelijke verpakking, dat is
nu nog ondenkbaar.”
Moeten we weer terug naar de glazen melkfles?
“Op het eerste oog zou je zeggen van niet, al heeft dat vooral met
het gewicht te maken. Glas is veel zwaarder en minder efficiënt te
verpakken. Dat zorgt weer voor meer vervoersbewegingen, en telt
mee in de totale milieubelasting. Maar als we straks veel meer
duurzame energie produceren, ligt de balans weer anders. Als je
kijkt naar de historie, dan is melk al op veel verschillende manieren

‘Wat plastic betreft is het nu
dweilen met de kraan open’

verpakt. In het begin kwam er iemand langs de deur met een kannetje, en werd de melk overgegoten. Daarna kregen we flessen, verschillende kunststof verpakkingen en vervolgens de melkpakken,
die vooral uit gelamineerd karton bestaan. Het voordeel van de
pakken is dat ze efficiënt te vervoeren zijn. Voor vloeistoffen als
melk zijn ze heel geschikt, maar bij vla en yoghurt blijft er relatief
veel zuivel achter in het pak. Daarvoor zou een andere verpakking
wellicht beter zijn, maar ja, die verandering laat nog op zich wachten. De keuze voor pakken is niet vanuit een slechte intentie
gemaakt. Dat geldt voor veel verpakkingsmaterialen. Daarom
moeten we altijd de vraag blijven stellen: is dit de beste manier van
verpakken of kan het anders?”
Willen producenten wel anders? Veranderingen kosten
altijd geld.
“Stel je produceert chips voor de wereldmarkt. Om zo efficiënt
mogelijk te produceren, is er geïnvesteerd in machines, waarmee
de chips op een bepaalde manier verpakt worden. Daar is veel geld
aan innovatie aan besteed. Dan kies je niet zomaar voor een andere
verpakking als dit ten koste gaat van de kwaliteit van de chips.”
Als buitenstaander krijg je het idee dat de prikkel voor
producenten om het anders te doen ontbreekt. Kijk maar
naar de uitkomsten van het Plastic Pact.
“Dat klopt, bedrijven worden nu niet beloond om het anders te
doen, hoewel er wel ontwikkelingen zijn. Er is bijvoorbeeld een
lager tarief in de afvalbeheersbijdrage voor vormvaste plastic verpakkingen als deze goed recyclebaar zijn. Ik weet niet of het Plastic
Pact de juiste methode is. Daarvoor is het nog te vroeg. Maar het is
goed dat de overheid iets doet om de markt in beweging te zetten.
Lastig is dat businessmodellen meestal gaan over de korte termijn.
Je vraagt naar een visie voor over dertig jaar, maar je kunt niet verwachten dat bedrijven daar nu al mee bezig zijn. Een heel aantal
grote bedrijven wil echter wel bewegen. Albert Heijn, NS,
Unilever, FrieslandCampina, dat zijn koplopers. Veel CEO’s
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willen niet geassocieerd worden met beelden van een schildpad
met hun rietje in zijn neus, of plastic verpakkingen die het water
vervuilen. Zij zijn ervan overtuigd dat het anders moet. Er zijn ook
visionairs binnen bedrijven. Daarnaast heb je partijen die alleen
voor de foto meedoen aan zo’n pact. Zo realistisch ben ik ook.
Belangrijk is wel om je te realiseren dat de verpakking van ons
voedsel maar een klein stukje meeweegt in de totale milieubelasting. Wanneer je zou kiezen voor een andere verpakking en je moet
de chips na een week weggooien omdat ze niet meer knapperig
zijn, ben je zeker niet duurzaam bezig.”
Waarom wordt dan toch vol ingezet op het reduceren van
afval? Moeten we ons niet concentreren op de productie?
“Afval snijdt op een of andere manier diep in onze ziel. Daar willen
we een oplossing voor vinden. Enerzijds biedt het verpakken van
producten een oplossing voor onze complexe samenleving.
Daardoor is ons voedsel langer houdbaar en kunnen we dure goederen veiliger vervoeren. Maar voor welke termijn moeten we onze
producten bewaren? Mijn vader bestelde vroeger aan het begin van
de winter aardappelen, waar een anti-spruitpoeder overheen ging.
Zo konden we de hele winter aardappelen eten. Geen idee of dat
wel gezond was. Andere voedingsmiddelen werden bewaard in
weckflessen. Tegenwoordig kopen we versproducten die we dezelfde dag consumeren. Zo zit onze samenleving nu in elkaar. Een
ander belangrijk, en nog niet genoemd thema is het tegengaan van
voedselverspilling. Er wordt enorm veel voedsel weggegooid.
Ongelofelijk, als je kijkt naar het aantal monden dat moet worden
gevoed op deze wereld.”

Hoe ziet de toekomst qua verpakkingen eruit?
“Er zijn verschillende scenario’s denkbaar. Investeren in nieuwe
verpakkingen, bijvoorbeeld. Of we gaan anders inzamelen, met
een verbeterde technologie. Op dat vlak valt nog veel winst te
behalen. Als je de vuilverwerkingsindustrie vergelijkt met die van
de autowereld, ligt de eerste daar mijlenver op achter. In plaats
van met robots, wordt nog gewerkt met lopende banden en blazers en aan het eind van de rit staat iemand met handschoenen
het laatste vuil te sorteren. Daarnaast zijn andere ketens denkbaar. Hoe ziet onze ontbijttafel er in 2050 uit? Staat er dan nog
steeds een pak hagelslag op tafel? Wanneer we nu in de winter
aardbeien willen eten, of asperges, worden die uit warme landen
gehaald. Misschien krijgen we straks kortere ketens, wordt het
voedsel veel meer lokaal geproduceerd met andere teeltmethoden
en gewassenveredeling. Ook de overgang van het eten van vlees
naar een meer vegetarisch voedingspatroon heeft consequenties
voor het verpakken.”
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Biologisch afbreekbaar plastic, is dat interessant?
“Nu raden we biologisch afbreekbare plastics nog af. In een composteerinstallatie vervalt dit plastic tot CO2 en H2O en je maakt er
dus geen compost van. Je kunt het dan net zo goed verbranden,
want dan houd je er nog warmte of elektriciteit aan over. Ondanks
het kiemplanticoontje moet het daarom bij het restafval. Dat is onbegrijpelijk voor de consument en werkt cynisme in de hand.
Biologisch afbreekbaar plastic wordt nog doorontwikkeld. Het zou
mooi zijn als het sneller op natuurlijke wijze zou afbreken dan dat
plastic in de zee komt. Door bacteriën bijvoorbeeld, of door contact met zout water. Zo ver zijn we echter nog niet.”

Ligt de bal bij de consument of de producent? Gemeenten
zijn nu al hun hoofd aan het breken hoe ze het aantal kilo’s
afval per inwoner naar beneden kunnen krijgen.
“Als ik zou moeten gokken, dan zou ik mijn geld voor de verwerking van afval vooral op de ontwikkeling van nascheiding zetten.
Dus investeren in afvalscheiding en -sortering. In plaats van in te
zetten op de kwantiteit van afval, zou het meer moeten gaan om
verhoging van het percentage kwalitatief recyclaat, dat opnieuw te

gebruiken is als grondstof. Dat moet een verdienmodel worden.
Waarom niet alle zeepproducten in 100% gerecycled plastic?”
Hoe ben je in je privéleven met duurzaamheid bezig?
“We hebben veertien zonnepanelen op het dak, daarmee wekken we
meer op dan we nodig hebben. Op elk dak zouden zonnepanelen
moeten liggen. Daarnaast scheiden we ons afval. Ik ben flexitariër,
eet meerdere dagen per week geen vlees en we kopen zoveel moge-

lijk biologisch. Ik rijd elektrisch, al is dit vooral dankzij de leaseconstructie. Ik ben geen hedonistische consument, dus koop ik niet alles
wat mijn hartje begeert. Al is mijn footprint natuurlijk veel groter
dan die van iemand in bijvoorbeeld een Afrikaans land. Toch ben ik
niet elke dag bezig met de vraag of ik wel duurzaam bezig ben: daar
word je gek van. Tot slot ruim ik, bij het varen met de kano, het
zwerfvuil op dat ik tegenkom. Ik begrijp niet dat mensen dat zo op
straat of in de natuur gooien – ik ken ook niemand die dat doet.”
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Management

Janneke Vermeulen

Trends in verpakkingsontwerp

Design
voor online
Een verpakking is al lang veel meer
dan een functioneel omhulsel van een
product. Consumenten proeven met
hun ogen, dus het is zaak eruit te
springen, in het schap én online. Hoe
doe je dat in deze tijd?

FLEX/DESIGN

E

en verpakking ontwerpen is een samenspel tussen de
bescherming van het product, distributiegemak, kosten,
duurzaamheid en aandacht trekken in het schap - zo is
de heersende opvatting in de designwereld. Maar de
betekenis van ‘het schap’ behoeft met de toename van de online
verkoop van levensmiddelen verbreding. “Verpakkingen worden nu
nog nauwelijks ontworpen met het oog op de online verkoop,” vertelt Stefan Hermsen. Tien jaar geleden zette hij, na zelf jarenlang
bij designbureau’s te hebben gewerkt, aan de HAS Hogeschool de
afstudeerrichting Packaging & Design op voor de opleiding Food
Innovation. “Met de afzet via websites rijzen nieuwe vragen. Een
afbeelding van de hele verpakking geeft vaak te weinig informatie
omdat teksten onleesbaar zijn, terwijl je als producent de claims
wel wil communiceren. Alleen het etiket laten zien, is ook geen
optie omdat consumenten willen weten in welke verpakking het
product komt. En hoe beeld je verschillende groottes van je product af? Stel; je verkoopt drie formaten chipszakken, geef je dan de

verhoudingen weer? Nee, want dan zijn de gegevens op het kleine
formaat niet goed zichtbaar. Het gewicht van de inhoud aangeven
is een mogelijkheid, maar de gemiddelde consument weet niet hoeveel 150 gram chips is. En als een product alleen bestemd is voor
online verkoop, kunnen de vereiste schapmaten losgelaten worden
– beïnvloedt dat de vorm van de verpakking? Dat zijn zaken waarmee de industrie momenteel worstelt en waarnaar wij onderzoek
doen.”

Sociale media
“Bij het ontwerp van de verpakking van Mijn Melk is rekening
gehouden met het hele ecosysteem waarin het product terechtkomt”, vertelt Robin Hoenderdos, creative director bij ontwerpbureau FLEX/design. Hij was verantwoordelijk voor het ontwerp van
de verpakking van de melk, die al bij de boer gebotteld wordt en

‘Verpakkingen worden nu nog
nauwelijks ontworpen met oog
op online verkoop’
12 | najaar 2020

Robin Hoenderdos, creative director bij ontwerpbureau FLEX/design: “Bij het ontwerp van de verpakking van Mijn Melk is rekening gehouden met het
hele ecosysteem waarin het product terechtkomt.”

vanaf daar direct gedistribueerd wordt naar de afzetkanalen in
plaats van via een grote melkfabriek. Het design won in 2019 de
NL Packaging Award in de categorie ‘food vers’. Hoenderdos vervolgt zijn verhaal over de online propositie van Mijn Melk: “We
zijn bijvoorbeeld begonnen met een rijker logo voor het merk,
maar kwamen uiteindelijk uit op een sober, zeshoekig logo. Dat is
meer geschikt voor campagnes op sociale media.”
“Bij Bolletje vindt er momenteel nog geen optimalisatie plaats voor
online verkoop”, vertelt marketing manager Sándor van Mil. Toen
de productlijn ‘ontbijtgranen’ werd geïntroduceerd, sloeg het
bedrijf een nieuwe weg in voor de verpakkingen. Daarna zijn ook
de verpakkingen van andere producten vervangen in dezelfde ontwerplijn als van de ontbijtgranen. Van Mil licht de achtergrond van
het nieuwe design toe: “We wilden de merkwaarden van Bolletje
vertegenwoordigd zien in de nieuwe verpakkingen. Twee daarvan
zijn ‘vertrouwd’ en ‘eigentijds.’ Die vind je onder meer terug in de
tekening, waar onze historie en het gevoel van ambacht op een frisse, eigentijdse manier weergegeven wordt.” Dat spanningsveld tussen nostalgie en nieuwerwets is ook zichtbaar in de fles van Mijn
Melk. Hoenderdos: “Met de vorm van het ontwerp hebben we
gespeeld met het archetype van de oude melkfles. Die wilden we
nabootsen omdat die een gevoel van vertrouwen en kwaliteit uitstraalt - maar dan met nieuwe elementen en technieken. Zo

‘Groen lijkt logisch voor
de verpakking van een
vleesvervanger, maar het is
ook de kleur van biologisch’
konden we ook het verhaal onderstrepen van de melk die rechtstreeks van de boerderij komt.” Voor het etiket van de melkfles is
kraftpapier gebruikt, eveneens een duidelijke trend in foodverpakkingen. “Consumenten associëren dat met helder, ambachtelijk en
stoer”, aldus Hoenderdos.

Transparantie
Een andere verpakkingstrend die zowel bij Mijn Melk als bij Bolletje
is toegepast, is transparantie. ‘Proeven doe je met je ogen’, is het
achterliggende credo. Van Mil: “Door onze ontbijtgranen zichtbaar
te maken met vensters in het pak, trekken we de parallel met bakkers. Hun producten liggen immers ook open en bloot op de toonbank. En we creëren geen valse verwachtingen bij consumenten,
omdat ze precies zien hoe groot de graanclusters zijn.”
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Uw partner voor duurzame
verpakkingsoplossingen

A-Safe een sterk staaltje
kuns tstof aanrijdbeveiliging
BESCHERMT…
MENSEN, MATERIEEL EN MATERIAAL

A-SAFE staat voor:
• Hoge veiligheid op
de werkvloer
• Flexibele aanrijbeveiligingen
zodat stellingen, voertuigen
en vloeren niet beschadigen
• Duurzaam representatieve
uitstraling
• HACCP-proof; toepasbaar
in iedere omgeving
• Lagere CO2 footprint dan
staal, recyclebaar, dus beter
voor het milieu
• Enorme besparingen op
schade en reparatiekosten

T: +31 (0) 174 613120

E: info@asafe.nl

W: www.asafe.nl

FLEX/DESIGN

Voor het design van Mijn Melk is gekozen voor een doorzichtige
petfles. “Daarmee heb je veel vormvrijheid en het bleek de beste en
meest betaalbare oplossing om de melk op de boerderij te bottelen.” Hebben petflessen geen discutabel imago wat betreft duurzaamheid? “Verpakkingen worden te eenzijdig beoordeeld als het
om duurzaamheid gaat”, meent Hoenderdos. “Niet alleen het
materiaal bepaalt of een product al dan niet duurzaam is. Door
stappen in de keten over te slaan, is Mijn Melk duurzamer dan
menig ander product. En die versimpeling van de keten bleek het
best haalbaar met petflessen.”

Papier versus plastic
“We zitten in een hybride periode”, zegt Stefan Hermsen over de
overgang naar duurzamere verpakkingen. “Consumenten willen
minder plastic, maar het alternatief is niet altijd duurzamer.
Hoewel duurzaamheid al tijden een uitgangspunt is, zoekt de
industrie nog altijd naar hoe dat toe te passen. Papier heeft bijvoorbeeld een duurzamere associatie dan plastic, maar beschermt een
product minder goed en resulteert dus in meer voedselverspilling.
En sommige plastics zijn prima te recyclen of te composteren,
maar kunnen niet in elke gemeente gescheiden worden. Dat maakt
het duurzaamheidsverhaal richting consumenten extra complex.”
Hermsen ziet toekomst voor recyclebare bioplastics die transparant
zijn. “Maar er is nog een lange weg te gaan.”

Vergrijzing

BOLLETJE

Naast uiterlijk en materiaal is gebruiksgemak een belangrijk aspect
van het verpakkingsontwerp. De vergrijzing is een ontwikkeling die

Verpakkingen met venster voor ontbijtgranen.

veel impact heeft op designs. “Met kleinere verpakkingen wordt ingespeeld op eenpersoonshuishoudens. Overigens zijn kleine verpakkingen ook een gevolg van de stijging van online verkoop. Je
vervoert natuurlijk minder lucht en dat is efficiënter voor de kratten die aan huis worden bezorgd”, aldus Hermsen. Zijn studenten
doen veel onderzoek naar hoe ouderen nog meer tegemoet te
komen. “Easy-opening is in ontwikkeling, maar in productie nog
kostbaarder dan bestaande ontwerpen. Daarom wil het tot dusver
niet echt doorbreken.”
Een alternatief voor lastig te openen potten en blikken vormen stazakken. Die wonnen de afgelopen jaren steeds meer aan terrein,
vooral voor peulvruchten en soepen. Hermsen: “Stazakken zijn
lichter, niet breekbaar en nemen minder opslagruimte in dan glas,
en zijn dus geschikter om te vervoeren. Maar glas is transparant en
heeft de uitstraling van kwaliteit”, weet Hermsen. Hij noemt de
overstap van glas naar stazak een ‘spannende keuze’. “Als het echt
aanslaat, kunnen meer verpakkingsconventies worden losgelaten.
Appelmoes kan natuurlijk ook prima in een stazak; iedereen weet
tenslotte hoe appelmoes eruitziet.”

Nieuwe verpakkingscodes
Hermsen verheugt zich op de nieuwe ontwikkelingen: “Het zijn
leuke tijden voor designers. Voor talloze nieuwe producten en
smaakvarianten moeten nieuwe, heldere verpakkingscodes ontworpen worden. Welke kleur krijgen bijvoorbeeld alle nieuwe pindakaassmaken? En de vleesvervangers die in het vleesschap liggen?
Groen lijkt logisch, maar dat is ook de kleur voor biologische producten.” Sandór van Mil herkent die pioniersfase. “Toen er nog
geen algemene kleurcode bestond voor spelt, hebben we bij
Bolletje zelf voor de kleur geel gekozen. Daar blijven we nu bij.”
Voor het ontwerp van Mijn Melk zijn de conventies van het rechthoekige melkpak en grazende koeien in de groene wei terzijde
geschoven. Het etiket op de melkfles straalt ingetogenheid uit.
Robin Hoenderdos: “Dat springt naast het schreeuwerige aanbod
in supermarkten het meest in het oog.”

‘Door de
ontbijtgranen
zichtbaar te
maken via een
venster, trekken
we de parallel
met bakkers’
najaar 2020 | 15

Management

Tanja Veenstra

De strijd tegen eenmalig plastic

Elke duurzame
broodzak is er één

FOTO’S: LIONG LIE

In de Verpakkingsspecial besteedden we in 2018 al aandacht aan de duurzame
broodzak. We spraken toen met Marie-José de Zeeuw die er haar eigen project
van maakte deze te verspreiden onder bakkers, winkels en consumenten.
Eindexamenkandidaat Joanna Sandbrink heeft nu onderzocht hoe consumenten
over zo’n katoenen zak denken.

“D

rie jaar geleden begon ik met het uitdelen van
vijf broodzakken op een duurzaamheidsmarkt,
bij wijze van eenmalige actie”, vertelt MarieJosé de Zeeuw. “Als iedereen een duurzaam
idee doorgeeft aan vijf mensen wordt de wereld snel duurzamer,
was het idee daarachter. Je gooit een steen in de vijver en de kringen eromheen worden steeds groter. Intussen zitten we op 7.000
zakken, nog steeds volgens datzelfde kleinschalige principe.”
Via via zijn er zelfs zakken beland in Canada en Suriname. In
IJsselstein, waar De Zeeuw woont, zijn nu vijftien winkels ingestapt: bakkers, maar ook cadeauwinkels en andere zaken waar zo’n
product verkocht kan worden. “We doneren de zakken van het prijzengeld en andere fondsen die we hebben binnengehaald met dit
initiatief. Een aantal winkels is intussen overgegaan op eigen inkoop en bedrukking van de zakken.”

Bewustwording
Dit sympathieke initiatief past naadloos in deze tijd, waarin steeds
meer mensen zich realiseren dat we zo niet langer kunnen doorgaan: plastic staat met stip in de top 10 van milieuproblemen.
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“Zo’n groot probleem kun je niet in je eentje oplossen, maar iedereen kan wel zijn steentje bijdragen,” vindt De Zeeuw. “En daarvan
wil ik anderen op deze manier graag doordringen.”
Joanna Sandbrink hoeft niet meer overtuigd te worden. Zij maakte
voor school (6 gymnasium) een profielwerkstuk over dit thema.
“Om het onderwerp af te bakenen, heb ik me beperkt tot de duurzame broodzak. Ik heb onderzocht of consumenten interesse hebben in zo’n zak van katoen, die je net als een tas meeneemt naar de
winkel, in plaats van telkens plastic zakken te gebruiken. Daarvoor
heb ik een enquête gehouden onder 700 consumenten uit heel
Nederland en zelfs uit België.”

Bewaren
Van de ondervraagden blijkt 70% het fenomeen duurzame broodzak te kennen en bijna iedereen staat er positief tegenover. Wel zijn
er vragen: blijft het brood wel goed in zo’n zak? En hoe bewaar je
het dan? “De meeste mensen weten inderdaad niet hoe je het
brood goed houdt”, merkte Sandbrink. “Dat doe je door de zak
met brood in een broodtrommel te bewaren of door het geheel in
te vriezen. Belangrijk om te weten is in elk geval dat het ongeveer
even lang vers blijft als in plastic.”
Nu is veel brood standaard voorverpakt in plastic, in supermarkten, maar ook bij bakkers. Heeft het dan wel zin om met een
katoenen broodzak op stap te gaan? De Zeeuw vindt van wel: “Je
geeft een belangrijk signaal af en door op winkeliers af te stappen,

‘In een duurzame zak blijft
brood ongeveer even lang vers
als in plastic’

‘Als iedereen een duurzaam
idee doorgeeft aan vijf
mensen wordt de wereld snel
duurzamer’
zet je ze in elk geval aan het denken. Bovendien, als de Aldi hier
iets in kan betekenen, waarom bakkers dan niet? In die supermarkt ligt het brood onverpakt achter doorzichtige deurtjes, heel
hygiënisch, en je mag er zelf je brood uithalen. Je kunt het ook
zelf in de snijmachine doen, waarna je het kunt meenemen in je
eigen broodzak. Dan is het maar een kleine stap naar het aanbieden van duurzame broodzakken. Albert Heijn doet dat al. Lidl
had de primeur van herbruikbare groentezakjes, AH wilde toen
ook graag iets bijzonders, en dat werd de duurzame broodzak.
Overigens is het ons team van supporters al gelukt om zo’n zestig
bakkers in het land te overtuigen, dus ook daar is een begin
gemaakt.”

Haalbaar ideaal
Bij de echte bakkers ligt veel brood onverpakt, dus daar kun je
goed terecht met een eigen broodzak. Als je even googelt, zie je
tal van aanbieders. Maar Sandbrink vindt dat bakkers hierin
ook zelf een rol zouden moeten spelen. De duurzame broodzak is zeker een haalbaar ideaal in de strijd tegen onnodig
plastic verpakkingsmateriaal, concludeert ze in haar werkstuk. Maar om te zorgen dat ze als ‘warme broodjes
over de toonbank gaan’ is de hulp van winkeliers
nodig. “Bakkers en andere winkeliers mogen hun

klanten best een beetje kietelen en zulke zakken aanbieden in de
winkel”, beaamt De Zeeuw.
Sandbrink wijst er verder op dat consumenten het op prijs zullen
stellen als ze merken dat hun bakker zich inzet voor het milieu.
Misschien moet de plastic verpakking geld gaan kosten, net als
plastic zakken in de supermarkt. Klanten zijn in elk geval gevoelig
voor zo’n signaal, blijkt uit haar onderzoek. Maar ook zonder dat
ze er financieel voordeel van hebben, vinden veel mensen de duurzame broodzak een goed idee. “Het is belangrijk dat bakkers dat
weten, want het kan ze over de streep trekken”, besluit Sandbrink
hoopvol. De Zeeuw is het daar helemaal mee eens: “Ieder moet
doen wat in zijn macht ligt, ook al is het iets kleins, maar we
moeten het vooral met elkaar doen!”

u Lees het profielwerkstuk van Joanna Sandbrink op:
https://broodzakken.wordpress.com;
www.facebook.com/broodnodignederland
Duurzame
broodzak,
geproduceerd door
eco-groothandel
Bow Eevil.
Illustraties op de
zak zijn van Jos
Overbeek.
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“Gebruik van icepacks groeit, vooral door online verkoop”
De laatste maanden zag Leon een stijgende vraag naar dergelijke koelelementen vanuit de kant
van de retail. “Het coronavirus heeft gezorgd voor een groei in het aantal online bestellingen wat
gedaan wordt bij een supermarkt. De bezorgservice van de grote retailers leveren deze
bestellingen af tot aan de deur en dat gebeurd vaak in lichte bestelwagens die niet geconditioneerd
zijn. Met de koelelementen zijn deze producten echter lang genoeg koel te houden en het voordeel
is men ze kan hergebruiken. In augustus met de hittegolf zagen we zelfs een piek in de vraag. Veel
handelaren willen dan meer zekerheid met een koelelement. Voor zowel de kwaliteit als voor de
controles van de NVWA.”
Inter Fresh Concepts uit Noordwijkerhout is
specialist in het aanbieden van dergelijke
oplossingen. “Ons bedrijf is gespecialiseerd in
oplossingen op maat voor het geconditioneerd
vervoeren van verswaren,” vertelt Leon
Hoogervorst, directeur bij Inter Fresh Concepts.
“Wij kunnen de klant dan ook voorzien van een
snelle,
praktijkgerichte
oplossingen
of
adviezen.”

Oplossing voor buiten de koelcel
De icepacks van Inter Fresh Concepts worden vooral gebruikt om de kwaliteit te waarborgen van
verswaren bij wisselende temperaturen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren bij het crossdocken waarbij
de producten moeten wachten op de volgende vrachtwagen of op de terminal van de luchthaven
voordat de lading in de buik van het vliegtuig verdwijnt. “Met de icepacks kan je de temperatuur
blijvend garanderen tijdens de gehele reis. Voor onze icepacks maken we ook gebruik van verdikt
ijs waardoor we meer dan 24 uur kunnen koelen, dat is een verdubbeling dan wat je normaal kunt
koelen met reguliere koelelementen. Bij luchttransport maken we ook veel gebruik van isolerende
pallethoezen die de goederen beschermen tegen temperatuurwisselingen.”
Nieuwe ontwikkelingen
Duurzaamheid is ook een thema waar Inter Fresh
Concepts zich op stort. Het bedrijf leverde al kraft
papieren ice packs waardoor het gebruik van
plastic wordt uitgesloten. “We zijn nu vooral bezig
met het ontwikkelen van klimaat neutrale
verpakkingsoplossingen. We merken vanuit de
markt dat men graag zijn bedrijf een groene
uitstraling wil geven door het gebruik van plastic te
minimaliseren. Sinds kort hebben we naast de Ice
Pack Eco ook de EcoCoolBox. Dit is een
isolatiedoos met gelijke isolatie eigenschappen
aan dat van EPS maar dan van 100% karton.”

Partner content

PIXABAY

Foodlog

Herbruikbaar plastic
coronaproof
Onder de vlag van milieuorganisatie
Greenpeace publiceerden meer dan
100 onderzoekers uit 18 verschillende
landen een verklaring waarin staat dat
herbruikbare plastic verpakkingen
veilig zijn in het gebruik. Ook tijdens
de COVID-19-pandemie.
Kort na het uitbreken van het nieuwe
coronavirus werden overal in de wereld

Verspakket
duurzaam?
Het kopen van een verspakket is voordeliger dan alle ingrediënten los kopen,
stelde de Consumentenbond onlangs
vast. Maar is zo’n pakket, met allemaal
afzonderlijk verpakte producten wel
duurzaam?
Volgens voedselverspillingsonderzoeker
Toine Timmerman van Wageningen
University kun je ze met een gerust hart
kopen. Verpakkingen maken maar 5% uit
van de totale voetafdruk, zegt hij in de

herbruikbare voorwerpen in de ban gedaan.
Zij zouden een bron zijn van mogelijke besmetting, dacht men op dat moment. Het
gebruik wegwerpmaterialen steeg weer. Dat
was een domper, omdat jarenlang is gestreden tegen eenmalig gebruik van spullen
vanwege klimaat- en milieuzorgen
Volgens de onderzoekers, onder wie epidemiologen, virologen, biologen, chemici
en artsen, kunnen herbruikbare materialen veilig gebruikt worden. Zij baseren
hun stellingname op inmiddels voortgeschreden kennis. Het coronavirus kan

op ieder oppervlak in elke openbare ruimte voorkomen. Wil je geen eenmalig plastic gebruiken maar liever je eigen herbruikbare koffiebeker, was die dan
regelmatig met zeep.
Volgend jaar wordt een Europees verbod
op wegwerpplastics van kracht. Er zijn geluiden dat de verpakkingsindustrie de
pandemie gebruikt om te lobbyen tegen
deze nieuwe regeling en voor de voordelen van plastic voor eenmalig gebruik.

NRC. De overige 95% komen voor rekening van het voedsel.
Vorig jaar verspilden Nederlanders ruim 34
kilo voedsel, blijkt uit de jongste cijfers. Een
achtste daarvan is zelfs nog nooit uit de verpakking geweest en gaat als het ware regelrecht uit de boodschappentas de kliko in.
Dan is een verspakket duurzamer. De inhoud kook je om te beginnen in één keer
helemaal op. Je houdt geen halve ui of losse
bloemkoolroosjes over. Dat is grote winst.
Wat je weggooit, is de verpakking en die
bestaat uit recyclebaar FSC-karton met
een plastic zak eromheen, die goed te
scheiden is.

Nu nog staat op de meeste pakketten –
behalve soep – dat je zelf vlees moet toevoegen. Laat vlees nu het voedingsmiddel
zijn met de grootste klimaatbelasting.
Minder vlees zet pas echt zoden aan de
duurzaamheidsdijk, méér dan minder verpakking. Dé verduurzamingstip voor verspakketten komt dan ook van consumentenvoorlichter Milieu Centraal: geef ook een
vegetarische optie bij elk pakket.

BRON: THE GUARDIAN.

BRON: NRC.

u Deze artikelen verschenen eerder op
Foodlog.nl.
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Kunststof Exportpallets
●
●
●
●

Stapels voordeel!
Uit voorraad leverbaar
Bel voor actieprijzen!
www.schiphorstbv.nl/pallets

IMPROVING QUALITY
C O N S U LT A N C Y
AUDITING
TRAININGEN

Kunststof Bakken
●
●
●
●
●

>400 verschillende typen bakken
Levensmiddelengeschikt
Hoog draagvermogen
Optioneel met bedrukking
www.schiphorstbv.nl/bakken

HACCP plan
FSSC 22000
BRCGS
IFS
ISO 9001
voedingsmiddelen
verpakkingsmaterialen
consumentenartikelen
handelsartikelen
opslag en distributie
online effectentabel

PROFIEL EN FILOSOFIE

Praktisch met kennis van zaken
Betrokken en enthousiast
Schiphorst Transport- en Opslagtechniek BV
www.schiphorstbv.nl +31(0)570 622 944
Producent & distributeur van
kunststof bakken, pallets & palletboxen

‘Recht voor de raap’

www.improvingquality.nl T: 06-229 40 774 Helmie Keijsers

Customised slicing, packaging and closing machines

Weesp | The Netherlands | +31 (0) 294-411112 | info@hoba.ws | www.hoba.ws

Snijden

Verpakken

Sluiten

HOBA heeft een breed aanbod aan verpakkingsmachines
voor verschillende industrieën. HOBA ontwerpt en produceert
grootendeels in huis hierdoor zijn wij sterk in klantspecifieke
oplossingen.

Partner content
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Dominique Vrouwenvelder

Roep om minder zwerfafval

Coca-Cola wil alleen
nog gerecycled plastic
Coca-Cola scherpt zijn duurzaamheidsambities aan
en wil alleen nog maar gerecyclede plastic flessen
maken. Daarvoor heb je dan wel oud plastic nodig.
Maar dat belandt nog steeds in onze rivieren, zegt
Schone Rivieren.

V

anaf halverwege volgend jaar bestaan alle flessen van frisdrankproducent Coca-Cola die in
Nederland worden geproduceerd, volledig uit gerecycled plastic. Het
gaat om ongeveer 350 miljoen flessen per
jaar. Daarmee bespaart het bedrijf jaarlijks
naar verwachting 10.000 ton nieuw plastic.
Ook levert het een reductie van 21% CO2uitstoot per fles op, claimt Coca-Cola
Nederland. Vanaf oktober 2020 worden de
kleine flesjes enkel gemaakt van gerecycled
plastic. De grote flessen volgen in 2021.

De ambitie van Coca-Cola Nederland
komt boven op een eerder duurzaamheidsactieplan. Zo wil Coca-Cola in 2025
een blikje of flesje inzamelen voor elk
blikje of flesje dat het verkoopt, alle verpakkingen 100% recyclebaar hebben en
plastic flessen maken die voor minstens
50% uit gerecycled materiaal bestaan.
Dat laatste werd al vrij snel gerealiseerd,
waardoor het bedrijf nu zijn ambities
aanscherpt.
De eindeloos recyclebare plastic flessen
lijken een goede stap naar een meer duur-

zame economie. Helaas komen niet alle
flessen terug bij Coca-Cola.

Zwerfafval
Gelijktijdig met Coca-Cola publiceerde
Schone Rivieren een nieuwsbericht over
zwerfafval. De opruim- en onderzoeksorganisatie hoort van gemeenten dat de hoeveelheid zwerfafval langs de oevers van
rivieren toeneemt. Tijdens hun opruimacties zien ze dat ook. Het is een gevolg van
het mooie weer in combinatie met de
coronamaatregelen.
In een veldonderzoek van Schone Rivieren
naar zwerfafval werd gemiddeld ruim 450
stuks afval gevonden per 100 meter rivieroever – 90% hiervan was plastic.
In de top 15 van op de oevers gevonden afval staan ondefinieerbare stukjes plastic en
piepschuim met stip bovenaan. Daarnaast
werd er vooral veel wegwerpplastic gevonden, zoals snoep- en chipsverpakkingen,
lollystokjes, drank- en voedselverpakkingen
en plastic wattenstaafjes.

Statiegeld
Vanaf de zomer van 2021 zal ook voor kleine plastic flesjes statiegeld worden ingevoerd. Mogelijk motiveert dat consumenten meer flesjes in te leveren. Dat helpt
Coca-Cola meer te recyclen en de
2025-doelen sneller te realiseren.
u Dit artikel verscheen eerder op foodlog.nl.
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INFORMATIE OP AL UW PRODUCTEN?

Uw specialist in food!

CODEREN

ETIKETTEREN

CONTROLE & INSPECTIE

Geograaf 8 | 6921 EW Duiven | T: +31 (0)26 741 00 00 | info@dekoningh.nl | www.dekoningh.nl

TALLPACK INTERNATIONAL

Bedrijfsinformatie

Van een modulaire wikkellijn naar een volledige custom-built verpakkingslijn. Tallpack
International beheerst het hele gamma en produceert en ontwikkelt in Nederland.

Specialist industriële transportverpakkingen

Tallpack verpakt hele
voedingsmiddelenketen
Tallpack International heeft zich de laatste jaren
ontwikkeld tot dé leverancier van industriële
transportverpakkingen, inclusief service en
onderhoud.

M

et het complete assortiment
kan het verpakkingsbedrijf
elke technische transportverpakkingsoplossing leveren, installeren, onderhouden en de bijbehorende onderdelen en verpakkingsmaterialen
uit voorraad leveren (24/7). Alleen als je alle
verpakkingsmethodieken beheerst, kun je
het juiste advies geven: daar ligt de dagelijkse uitdaging voor het Tallpack-team. Net als
elke branche heeft de voedselindustrie haar
eigen specifieke transportverpakkingseisen.
Tallpack, met zijn ruime (internationale)
ervaring, is het aangewezen bedrijf voor het
oplossen van dergelijke verpakkingsvraagstukken binnen de Benelux.
Elk project kent een maatwerkoplossing,
waarbij aan zeer uiteenlopende randvoorwaarden wordt voldaan, onder meer op het
gebied van capaciteit, flexibiliteit, (voedsel)
veiligheid, reiniging en integratie in het productieproces. De gevarieerde vraag vanuit
de diverse branches en ketenpartners maakt
Tallpack tot een autonome, flexibele en oplossingsgerichte partner voor industriële
transportverpakkingsvraagstukken. Daarbij
levert het ongebonden verpakkingsadvies,

aangezien het alle verpakkingstechnieken in
huis heeft, van palletisers, rekhoesmachines,
omsnoeringsmachines en (ring)wikkelaars,
afzakinstallaties alsook de bijbehorende verpakkingsmaterialen, zoals wikkelfolie, rekhoesfolie, antislipvellen (FSC), omsnoeringsband en beschermingsmaterialen. De
standaardwikkelaars en handomsnoeringsapparaten zijn uit voorraad leverbaar.
Doordat Tallpack binnen de gehele voedingsmiddelenketen actief is, hebben de
werknemers volledig inzicht in de verschillende bijbehorende verpakkingstechnieken.
Uiteraard wordt deze kennis binnen de keten gedeeld, zodat de samenwerking tussen
ketenpartners ook op verpakkingsgebied is
geborgd.

mogelijkheden voor bedragen tussen de
5.000 en 1.000.000 euro en profiteer van
de momenteel zeer lage rente bij leasing.
De implementatie van een Tallpackkwaliteitssysteem, dat voldoet aan de eisen
van de ISO 9001-norm, BRC IoP-norm,
FSC-richtlijnen en VCA**-checklist, zorgt
ervoor dat klanten nog beter worden bediend dan de dag ervoor en dat zij succesvol in de markt kunnen opereren. Sales
director Projects Michiel Brink: “Om de
klant het juiste advies te geven, dien je
zowel alle technieken te beheersen als kennis te hebben van de verbruiksmaterialen
en de kosten ervan.”
u Het Tallpack-team, met ruim 50 medewerkers, staat dagelijks voor u klaar. Indien u meer
informatie wenst, horen wij dat graag.

u Bedrijfsprofiel
Tallpack International is actief op het
gebied van Industrial Packaging
Solutions en de daarbij behorende
randapparatuur: intern en pallettransport en pallet handle-systemen
met bijbehorende scan-, weeg- en labeloplossingen. Kernactiviteiten zijn:
levering en service van bundelmachines, palletiseersystemen, palletwikkel- en rekhoesmachines, industriële
afzakinstallaties en bijbehorende onderdelen en verbruiksmaterialen.
Tallpack International is onderdeel
van de Tallgroup Tallpack
International – Tallpack Belgium;
Tallpack Bulgaria; Tallconsult,
Endupack (Fr); Itatools (It) en
Robotics Benelux (Nl) – die actief is
in de bouwstoffen- en staalindustrie,
kartonnage- en grafische industrie,
chemische en farmaceutische industrie, in de voedselindustrie en in warehousing en distributiebedrijven. De
verschillende werkmaatschappijen
hebben elk hun eigen marktfilosofie,
maar werken op technologisch en organisatorisch gebied zeer nauw samen. Dit alles wordt gerealiseerd met
een hecht, flexibel en gedreven team
van 50 medewerkers.

Cost of ownership
De kosten van verbruiksmaterialen liggen
na een paar jaar vaak hoger dan de initiële
investering. Daarom is het van belang om
integraal de juiste methodiek te kiezen en
niet enkel te focussen op de initiële investering van de verpakkingslijn.
Behoud uw liquiditeit en investeer in uw
industriële verpakkingsproces met lease-

Tallpack International BV
De Aaldor 24
4191 PC Geldermalsen
info@tallpack.nl
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Mark IJsendoorn

Wat kun je commercieel met plastic afval?

Verpakkingsafval
als grondstof
Met het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof (KVG) zochten het
KIDV en Rijkswaterstaat naar nieuwe toepassingen voor kunststofrecyclaat. Het
programma laat zien dat er nog veel kansen liggen voor hergebruik van plastic
verpakkingsafval. Maar uit de pilots blijkt ook: een circulaire keten is er nog lang niet.

E

en van de grote vraagstukken bij het realiseren van een
circulaire verpakkingsketen is het gebruik van recyclaat
uit huishoudelijk plastic afval. Gerecycled plastic uit
deze stroom is nog steeds van zeer lage kwaliteit. Met de
invoering van het bekende PMD-inzamelsysteem (plastic, metaal,
drankkartonnen) is volgens onderzoekers van Wageningen
University & Research weliswaar het volume van de recyclingstroom vergroot, maar is het aandeel kunststof daarin en de sorteerbaarheid ervan verminderd. Met een polymeerzuiverheid die
rond de 90% ligt, is het moeilijk om kunststofrecyclaat opnieuw te
gebruiken in verpakkingen. Voor PE, PP en films moet de zuiverheid van het recyclaat minimaal 97% zijn, en voor PET zelfs
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99,9%. Bovendien kan recyclaat uit huisafval vanwege voedselveiligheidsredenen niet worden gebruikt voor nieuwe voedselverpakkingen. Om hun voedselproducten in gerecyclede kunststof
te verpakken zijn producenten op dit moment afhankelijk van
kunststof uit meer homogene stromen, zoals het statiegeldsysteem.
Het is dus moeilijk om een commerciële markt te vinden voor het
ingezamelde plastic huisafval. Al jaren belandt het vooral in bermpaaltjes en soortgelijke, niet-commerciële oplossingen. Het KIDV
wil daar verandering in brengen, en is daarom in samenwerking
met een reeks partijen uit de markt vijftien pilotprojecten gestart
om nieuwe toepassingen te vinden voor gerecycled plastic van
lagere kwaliteit.

‘Ook voor een verpakking
die volledig uit PET
bestaat, is uitsortering
niet gegarandeerd’

RePETitive Packaging drinkverpakking

SEARIOUS BUSINESS

Een van de meest veelbelovende pilots uit het project is de geheel
recyclebare RePETitive Packaging drinkpouch van Searious
Business. Deze van PET gemaakte verpakking zou de huidige, zeer
populaire multi-layer drinkpouches kunnen vervangen, die door
hun combinatie van kunststof en aluminium in verschillende lagen
niet recyclebaar zijn. Voor de pilot ontwikkelde Searious Business
een recyclebare drankverpakking van enkel PET, waarvan een deel
uit de stroom van huishoudelijk afval afkomstig is.
Mocht Searious Business erin slagen, dan is de potentie voor hun
product enorm. Volgens het bedrijf zelf zou de verpakking zelfs
goedkoper geproduceerd kunnen worden dan aluminium alternatieven. Toch is er nog een aantal hindernissen te overwinnen.
Onderzoek naar de technische haalbaarheid is nog steeds in volle
gang, het is de vraag of een verpakking van 100% uitgesorteerd PET
mogelijk is. Voor de pilot lag het aandeel gerecycled PET nog onder
de 50%. Bovendien ontdekte Searious Business tijdens de pilot dat
ook bij een volledig recyclebare verpakking van monomaterialen niet
is gegarandeerd dat die ook daadwerkelijk wordt gerecycled. De verpakking bleek niet altijd goed te worden uitgesorteerd en kon daardoor simpelweg in de verbrandingsoven belanden. “Niemand kan
ons vertellen waar de pouch aan moet voldoen om deze recyclebaar
te maken”, zegt Willemijn Peeters, CEO van Searious Business. “Het
uitsorteren van rPET blijkt een heel grote uitdaging te zijn. Het is
nog niet goed geregeld, want alle machines zijn anders afgesteld en
niemand durft zich daar vooraf op vast te leggen. Het zou enorm
helpen als deze informatie openbaar zou zijn.”
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Naast RePETitive Packaging waren er van de vijftien gestarte projecten slechts twee andere pilots die het gebruik van gerecycled
materiaal in nieuwe voedselverpakkingen beoogden. In beide gevallen ging het om het opzetten van een nieuwe monostroom. Zo
heeft NS Stations met succes een homogene inzamelstroom opgezet van wegwerp-koffiebekers. Het laagje PE in die bekers wordt
gebruikt in nieuwe herbruikbare To Go-bekers op de stations.
Maar een wat ambitieuzer beoogd doel, de inzameling van wegwerpbekers op de stations zelf, wordt nog belemmerd door wettelijke eisen en logistieke implementatie. Een project van de
Vierdaagsefeesten in Nijmegen voor het opzetten van een
monostroom voor plastic wegwerpbekers is niet geslaagd. De resulterende stroom was zo klein en zo vervuild met blik, papier en glas
dat de afvalverwerker er niets mee wilde doen.

‘Beschouw gerecycled
materiaal niet als
vervanging voor virgin’

Het KIDV ziet vooralsnog het meeste heil in de toepassing van
kunststof uit huisafval in de bouw en infrastructuur. Daar is namelijk een mogelijke nieuwe markt te creëren voor het allegaartje van
verschillende plasticsoorten dat overblijft nadat alle (relatief) goed
recyclebare plastics zijn uitgesorteerd. Deze mix van laagwaardig
materiaal, DKR 350 genaamd, is ongeschikt voor de meeste consumentenproducten, maar kan nog wel van nut zijn voor andere toepassingen. Zo werd in een van de pilots de kunststof polyolefine uit
die plasticmix geïsoleerd voor gebruik in pallets, en is er een methode ontwikkeld om mixkunststoffen te gebruiken in een rotatiegietproces zodat er bijvoorbeeld bloempotten mee gemaakt kunnen
worden.
Toch blijkt uit de pilots dat de betrokken partijen zich nogal eens
in bochten moeten wringen om dit laagwaardige materiaal te kunnen gebruiken. Het gebruik van de laagwaardige mix wordt
bemoeilijkt door een gebrek aan informatie over de stroom.
Recyclers en sorteerders willen vaak niet veel loslaten over de
samenstelling van de mix, die bovendien kan variëren. Het is moeilijk werken met zulk variabel en onbetrouwbaar materiaal, en het
brengt risico’s met zich mee. Zitten er bijvoorbeeld metalen in de
mix die in het genoemde rotatiegietproces wordt gebruikt, dan
kunnen die de machines aantasten.

Tiny houses
In de praktijk wordt gerecycled plastic ook vaak gezien als
één-op-éénvervanging van virgin kunststoffen, maar dan van slechte kwaliteit. Een vergissing, want gerecyclede kunststof, zeker uit

u De recyclingketen
Onderzoekers van Wageningen University & Research hebben berekend dat in 2014 het netto materiaalrendement van
de recyclingketen rond de 20% lag; een stuk lager dan de
door de overheid gepropageerde 50%. De polymeerzuiverheid lag op gemiddeld 91%. Sindsdien is in veel gemeenten
het PMD-inzamelsysteem (plastic, metaal, drankkartons) ingevoerd, wat de hoeveelheid ingezameld plastic heeft verhoogd. Maar volgens de onderzoekers is de kwaliteit van het
gerecyclede plastic daarmee juist verder verlaagd; er is
meer verontreiniging in de stroom terechtgekomen die daardoor moeilijker te sorteren is.

MICHAL MANAS/WIKIMEDIA

Gemengde stromen

de DKR 350-stroom, kan heel andere eigenschappen hebben dan
virgin materiaal. In een pilot waarbij een infiltratiefundering uit gerecyclede kunststof werd gemaakt, bleek het resulterende plastic
bol te gaan staan bij opwarming in de zon en moest goed gezocht
worden naar de juiste materiaalmix. Bij een pilot voor het gebruik
van DKR 350-kunststof in zogenaamde ‘tiny houses/workspaces’
werd met moeite een aannemer gevonden die met de laagwaardige
kunststof wilde werken, maar vanwege gebrek aan kennis van het
materiaal liep het werk stroef en werd meer geld besteed dan begroot. “Dit doe ik nooit meer”, zou de aannemer hebben gezegd
over het gebruik van het materiaal. De plastictasjesgeur in de gebouwtjes kon ook niet iedereen bekoren.
“Beschouw laagwaardig gerecycled materiaal niet als vervanging
voor virgin, maar als een aparte grondstof”, is een van de lessen
die het KIDV uit de projecten trekt. Dat maakt het vinden van
commerciële toepassingen voor die grondstof echter niet eenvoudiger. Ja, er liggen kansen. Maar als er één ding blijkt uit deze pilots,
dan is het dat we er nog lang niet zijn en dat grootschalige, commerciële toepassingen voor grondstoffen gemaakt van plastic verpakkingsafval absoluut niet vanzelfsprekend zijn. Er is dan ook nog
geen duidelijke oplossing voor de lage kwaliteit van gerecycled
plastic huisafval. Een aantal nieuwe toepassingen kan de vraag naar
virgin plastic met een paar procent verminderen, maar echt circulair wordt de keten daardoor niet.

u Bekijk het volledige rapport via www.kidv.nl/9144/
kvg-tweede-levens-van-kunststofverpakking.pdf
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‘Hoofdregel blijft dat producenten consumenten niet mogen misleiden’

Bekijk etikettering
herkomst per geval
Herkomstetikettering is binnen de levensmiddelenindustrie een hot issue sinds er
in april een nieuwe uitvoeringsverordening is ingevoerd. Die verduidelijkt de
regels rond verplichte en vrijwillige vermelding van de herkomst van
ingrediënten. Toch leven er nog veel vragen bij producenten. “De hoofdregel blijft
dat producenten consumenten niet mogen misleiden, maar dat is soms lastig te
bepalen”, weet Merlin Bokkers van Eurofins Food, Feed, Water Benelux.

E

urofins kan hierin adviseren.
“Verordening (EU) Nr.
1169/2011 bevat regels voor zogenoemde ‘verplichte’ en ‘vrijwillige’ herkomstetikettering. Verplichte
herkomstetikettering is van toepassing als
weglating daarvan de consument kan misleiden over het land van oorsprong of de
plaats van herkomst van het levensmiddel.
Naast Verordening (EU) Nr. 1169/2011
zijn er nog enkele Europese regelingen
waarin verplichte herkomstetikettering is
opgenomen voor specifieke producten, zoals vers, gekoeld of bevroren vlees van varkens, schapen, geiten of pluimvee, en voor
producten als olijfolie en honing. Op
Europees niveau is er nog discussie over de
vraag of verplichte herkomstvermelding
ook nodig is voor andere producten, zoals
melk en onverwerkte levensmiddelen.”

Primair ingrediënt
Bij vrijwillige herkomstetikettering wordt
het land van oorsprong of de plaats van
herkomst vrijwillig op de verpakking vermeld. Het gaat daarbij om het primaire
ingrediënt van een product. Dit is het
bestanddeel dat meer dan 50% van het
levensmiddel uitmaakt en/of doorgaans met
de benaming van het levensmiddel wordt
geassocieerd. Daarvoor is in de meeste gevallen een kwantitatieve aanduiding vereist.
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Soms bestaat een product uit verschillende
primaire ingrediënten. Voor bepaling van
de plaats van herkomst wordt gekeken naar
alle vermeldingen op een etiket. “Denk aan
vlaggen of landkaarten, die verwijzen naar
een specifiek geografisch gebied. Die kunnen misleidend zijn, net als nationale symbolen: die kunnen consumenten doen geloven dat een product een bepaalde herkomst
heeft. Zoals klompen of een Zwitsers berglandschap. Stel, je hebt een Nederlandse
appeltaart, aangeduid met de Nederlandse
vlag op de verpakking. De appels, het primaire ingrediënt, zijn echter afkomstig uit
Duitsland. Moet je dat vermelden of niet?
De Nederlandse vlag werkt hier als trigger.
In dat geval moet je inderdaad vermelden
dat het om Duitse appels gaat.”

Keuzes
Bij de vermelding op het etiket heeft de
producent een aantal keuzes, licht Bokkers
toe. “Wanneer het land van oorsprong niet
overeenkomt met de plaats van herkomst
van het primaire ingrediënt (of de primaire

ingrediënten), kan hij ervoor kiezen een
verwijzing naar het geografisch gebied op
te nemen. Bijvoorbeeld: ‘EU’, ‘niet-EU’ of
‘EU en niet-EU’; een lidstaat of derde
land, of een regio in een lidstaat of derde
land, herkenbaar voor de gemiddeld geïnformeerde consument.
Een andere mogelijkheid is de vermelding:
‘De naam van het primaire ingrediënt is
niet afkomstig van (het land van oorsprong
of de plaats van herkomst van het
levensmiddel)’.”

Uitzonderingen
Er is een aantal uitzonderingen op de regel.
Zo vallen geografische termen die deel uitmaken van gebruikelijke en generieke namen die letterlijk de oorsprong vermelden,
maar die in het algemeen niet als vermelding van de oorsprong of plaats van herkomst van het levensmiddel worden gezien,
niet onder vrijwillige herkomstetikettering.
“Voorbeelden hiervan zijn: Chinese tomatensoep, Engelse drop, Frankfurter en
Gelderse worst. Dit soort namen verwijst

‘nationale symbolen kunnen consumenten
doen geloven dat een product een bepaalde
herkomst heeft’

‘Wij nemen het gehele etiket onder de
loep om te bepalen welk beeld de
consument krijgt’
vaak naar een plaats, regio of land waar het
levensmiddel oorspronkelijk werd gemaakt
of in de handel is gebracht. Het gaat om
producten met een zekere traditie, smaak
of receptuur, of om een bepaald type product. Hun namen zijn in de loop der jaren
verweven geraakt met het product. Ook
voor geregistreerde merknamen, zoals
Grand Italia, geldt een uitzondering.
Hierbij hoeft geen land van oorsprong of
plaats van herkomst te worden vermeld.
Hetzelfde geldt voor in de EU geregelde
oorsprongsbenamingen, zoals Gouda
Holland, een beschermde naam. Ook

wordt bij vrijwillige herkomstetikettering
niet gekeken naar naam, handelsnaam en
adres van de producent noch naar vermeldingen als ‘verpakt in’ en ‘geproduceerd/
vervaardigd door (naam bedrijf) voor (producent levensmiddel)’.”
Begin dit jaar zijn bij Eurofins veel vragen
binnengekomen over de verplichte en vrijwillige herkomstetikettering. “Toen was er
nog veel onduidelijkheid. Dankzij de verordening weten producenten nu beter waar
ze aan toe zijn, maar nog steeds moet per
geval bekeken worden of vermelding van
herkomst noodzakelijk is. Wij nemen daar-

bij het gehele etiket onder de loep om te
bepalen welk beeld de consument krijgt.
We waarschuwen de producent wanneer
we denken dat er sprake zou kunnen zijn
van misleiding.”
u Voor meer informatie of aanvullend advies,
mail naar foodsafetysolutions@eurofins.
com of bel 0888-31 03 30.

Eurofins Food, Feed, Water Benelux
Munsterstraat 9
7418 EV Deventer
Tel: +31(0)888 31 03 30
www.eurofinsfoodtesting.nl
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Mark IJsendoorn

Watermerk maakt food-grade sorteren mogelijk

Nieuwe stroom
food-grade rPET
Het Nederlandse bedrijf FiliGrade doet internationaal stof opwaaien met een
technologie die het mogelijk maakt om in een afvalstroom food-grade plastic te
scheiden van andere materialen. Door watermerken in het materiaal aan te
brengen, is het op de lopende band eenvoudig te herkennen en te scheiden. “Het
lijkt te eenvoudig om waar te zijn.”

D

e technologie van FiliGrade heeft een achtergrond die
je niet meteen zou verwachten in de verpakkings
industrie. Johan Kerver, de oprichter van FiliGrade,
hield zich voorheen vooral bezig met watermerken die
misbruik van intellectueel eigendom tegengaan, bijvoorbeeld in
foto’s. Hij ontwikkelde een watermerktechnologie die onzichtbaar in
foto’s kan worden aangebracht en die scanbaar is met bijvoorbeeld
een smartphone. “Dat doen we nog steeds, het is een succesvol
bedrijf”, zegt Meiberg. “Om je een idee te geven waar die technolo
gie voor wordt gebruikt: in Europa zit een aantal grote producenten
van designs voor keukenkastjes en laminaatvloeren. Die designs wer
den veelvuldig gestolen en nagemaakt. Met onze technologie is het
intellectueel eigendom van deze bedrijven beter te beschermen.”
Kerver zag veel meer mogelijkheden voor zijn technologie, en
begon veelvuldig te experimenteren. Al snel was hij ervan over
tuigd dat de watermerktechnologie een van de grote moeilijkhe
den in de plastic recyclingketen zou kunnen oplossen. Hoewel
sorteerders steeds beter worden in het uitsorteren van verschil
lende soorten plastic, is geen enkel deel van de gemengde afval
stroom opnieuw te gebruiken voor voedselverpakkingen. “Met de
huidige technologieën is het niet mogelijk om de gesorteerde
PETfractie te hergebruiken voor voedsel, omdat je de voedselvei
ligheid niet kunt garanderen”, aldus Meiberg. “Men wil 100%
zeker weten wat de herkomst van de verpakking is.” Aan het
materiaal zelf kunnen sorteermachines niet zien of er slaolie of
schoonmaakmiddel in een langsglijdende fles heeft gezeten. Dat
is zonde, want een groot deel van die stroom bestaat wel uit

‘Of u heeft een briljante
oplossing, of u bent een
charlatan’
30 | najaar 2020

foodgrade materiaal dat nu samen met het laagwaardige materi
aal op een niet daadwerkelijk circulaire manier wordt hergebruikt.
Maar wat als je de voedselwaardige oorsprong van een plastic ver
pakking wél zichtbaar kunt maken voor sorteermachines met, bij
voorbeeld, een scanbaar watermerk?
Johan Kerver slaagde erin om met een 3Dprinter tientallen on
zichtbare watermerken in een PETfles te verwerken, en ging op
zoek naar een manier om zijn uitvinding op de markt te krijgen.
Meiberg: “Johan heeft zijn oplossing gepresenteerd aan Petcore,
waar de grootste Europese petflessenproducenten, afvalverwerkers
en brand owners in zitten. Daar zeiden ze letterlijk: ‘Of u heeft een
briljante oplossing, of u bent een charlatan.’ Het was te eenvoudig
om waar te zijn.”
De technologie is inderdaad niet ingewikkeld. De watermerken
kunnen tijdens de productie van de fles in de mal worden aange
bracht. Bij de afvalsortering wordt het watermerk vervolgens her
kend door een industriële highspeedcamera, die de blaasunit aan
stuurt. “We hebben dat getest op petflessen, zwarte schaaltjes en
folies. Vorig jaar hebben we tijdens een demo laten zien dat we in
diverse omstandigheden, met vier meter per seconde op de afval
band, een score halen van meer dan 96%”, aldus Meiberg. “We
richten ons in de eerste plaats op het scheiden van nonfood en
foodgrade PET. De volgende uitdaging is PP.”

Nieuwe stroom
Als voedselverpakkingen met FiliGrade’s watermerk snel en een
voudig te scheiden zijn van nonfood plastic, zou er voor voe
dingsmiddelenproducenten een heel nieuwe stroom gerecycled
plastic beschikbaar komen. Volgens Meiberg is dat hard nodig.
“Elke internationale CEO zegt nu in 2025 bepaalde percentages
gerecyclede content te willen halen. Probleem is dat er bijna
geen gerecycled plastic is voor voedselverpakkingen. Wij denken
daaraan een bijdrage te kunnen leveren.” Zonder de context van
dit soort plasticdoelstellingen en initiatieven als het Plastic Pact,

zou FiliGrade’s project weinig kans van slagen hebben, denkt
Meiberg. “Zonder initiatieven als het Plastic Pact zouden wij
moeizaam in de markt komen. Je ziet enorm veel greenwashing:
bedrijven doen mee aan een project, doen wat funding en zijn er
weer klaar mee. Ik kan niet één project verzinnen rondom inza
meling en sortering van plastic dat de afgelopen drie jaar echt
succesvol is geweest. Er is geen significante verandering geweest.
Wil je problematiek oplossen, dan moet de hele keten in bewe
ging komen. Met een initiatief als het plastic pact komen andere
krachten naar boven. Als je daar brand owners kunt verenigen
die zeggen ‘wij willen dit’, dan gaan de nasorteerders wel
bewegen.”

Beter sorteren
Ligt het probleem dan bij de sorteerders? “De afvalsorteerders
doen veel goed, maar er liggen uitdagingen die opgelost moeten
worden en niet snel genoeg worden opgepakt. Grote sorteerders

doen investeringen voor tien tot twintig jaar. Op het moment dat
men de afvalstraat heeft staan, dan is innoveren en opnieuw aan
passen van zo’n band niet iets waar ze op zitten te wachten.
Daardoor blijft de sortering nog vrij traditioneel. Bovendien willen
ze zeker weten dat eventuele aanpassingen een stroom opleveren
die groot genoeg is om rendabel te zijn. Nu wordt er vooral op
volume gesorteerd, niet op kwaliteit.”
Om de sorteerders in beweging te krijgen, moet FiliGrade dus
voldoende grote producenten achter zich zien te krijgen. Daarom
start het bedrijf binnenkort met een grootschalige pilot in
Nederland. “Retailers en brand owners kunnen zich intekenen met
hun verpakkingen, die worden voorzien van de watermerken. Bij
één van de drie sorteerders van PMD (ingezamelde plastic, blik
en drankverpakkingen, red.) zal de PETstroom worden nagesor
teerd op food/nonfood. We hopen zo een vliegwiel te creëren,
zodat we een nieuwe foodgrade PETstroom genereren naast de
statiegeldstroom.”
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Duurzamere oplossing voor reststroom

Hooi als basis
voor plastic
Gras. Een van de makkelijkste gewassen, dat meermaals per jaar te oogsten is.
Maar wat moet je met al dat gras, of hooi? Er is meer dan genoeg hooi om de
veestapel te voeden. De rest wordt verbrand als biomassa. De Hanzehogeschool
Groningen onderzoekt een duurzamer toepassing voor hooi: als grondstof voor
biobased plastic.

D

at onderzoek wordt uitgevoerd door de onderzoeksgroep van lector Biobased Chemie, André Heeres.
Het idee is afkomstig van zijn collega Johan Visser:
“Ik was in de tuin takken en bladeren aan het verbranden. Ik heb nogal een wilde tuin, dus regelmatig moet ik het
onkruid te lijf. Terwijl het groen aan het branden was, vroeg ik me
af of dat niet anders kon. Verbranden is immers de laagste vorm
van recycling.” Dat gebeurt echter jaarlijks op grote schaal met
overtollig hooi dat niet geschikt is als veevoer, onder andere afkomstig van Staatbosbeheer. “Het kost Staatsbosbeheer jaarlijks heel
wat geld om al dat hooi naar de kolencentrale te vervoeren.”
Vandaar de vraag van de organisatie: is dat hooi niet om te zetten
in iets bruikbaars?

PEF versus PET
Visser doet onderzoek naar het gebruik van hooi als basis voor
PEF, een biobased alternatief voor PET. PET wordt gebruikt in de
voedingsmiddelenindustrie, de automotive branche en tegenwoordig ook voor kleding. “PEF heeft dezelfde positieve eigenschappen
als PET: het gaat lang mee, is veilig en is recyclebaar. PET kan een
aantal keren opnieuw te gebruiken, in eerste instantie door te wassen, daarna door mechanisch te recyclen en nog verder in het proces kan het chemisch worden gerecycled. Maar het materiaal is
eindig. Uiteindelijk wordt het verbrand en daarbij komt CO2 vrij.
Dat is nadelig voor het klimaat. Bij PEF heb je dat probleem niet.”

‘PEF heeft dezelfde positieve
eigenschappen als PET: het gaat
lang mee, is veilig en is
recyclebaar’
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Voor zijn onderzoeksopzet maakt Visser letterlijk gebruik van huistuin- en keukenmaterialen. “Het hooi dat we binnenkrijgen wordt
met behulp van een blender fijngemalen. Dat fijne hooi stoppen we
in een koker, waarna we plantaardige oliën en bladgroen uit het
hooi halen. Wat overblijft is een goed reageerbaar hooi, dat makkelijk om te zetten is. Daar halen we drie verbindingen uit, waarvan
we er één gebruiken voor PEF.”
Hij laat de verschillende stappen zien: van het geurige hooi met
lange stengels, naar kortere, bijna geurloze hooivezels. Het eindresultaat is iets wat lijkt op potgrond met een wat vreemde geur.

Hout
De Hanzehogeschool is niet de enige die kijkt naar de mogelijkheden van biomassa als grondstof voor plastic. Het bedrijf
Avantium onderzoekt bijvoorbeeld de mogelijkheden van hout als
biogrondstof. “Het proces is redelijk vergelijkbaar. Ze moeten ook
cellulose en glucose uit het hout halen. Het bedrijf is zit inmiddels
in de pilotfase en is dus verder dan wij. Al is PEF op basis van hooi
wellicht makkelijker herbruikbaar dan PEF van hout.”
Visser richt zich vooral op het proces waarmee PEF ontwikkeld
wordt. “Kunnen we het groen houden, dat is een van onze doelen. We zitten nu nog in het beginstadium. Pas als we kunnen opschalen naar zo’n 10 kilogram grondstof, zijn we interessant voor
bedrijven. Nu zitten we op 200 tot 300 gram. Als we het proces
hebben geoptimaliseerd en het geheel technisch haalbaar blijkt,
dan moeten we kijken in hoeverre het gebruik van hooi voor PEF
economisch haalbaar is. Er gaat in het productieproces niets verloren, het is dus een duurzaam proces. We kijken niet alleen naar
PEF, maar proberen ook een toepassing te vinden voor de nevenproducten. Denk aan plantaardige vetten, suikers en andere
bouwstoffen. De vetten zouden in de voedingsmiddelenindustrie
van pas kunnen komen. We hebben ook al geprobeerd om geurkaarsen te maken van het residu. Dat is gelukt, ze roken best
lekker.”

‘Je hebt grofweg
twintig keer de
massa aan hooi
nodig als grondstof voor PEF’
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Johan Visser in het lab van de Hanzehogeschool Groningen.

Start-up
Vanuit het bedrijfsleven is er zeker interesse voor het onderzoek, al
is het nog vroeg in het proces. “Er is pril contact geweest met een
bedrijf dat actief is in de verpakkingsindustrie. Maar in deze fase
van het onderzoek is het eigenlijk nog te vroeg voor bedrijven om
aan te haken. We kunnen nog maar op zeer beperkte schaal produceren. Vanuit de Hanzehogeschool worden we als onderzoekers
overigens gestimuleerd om dergelijke initiatieven, indien kansrijk,
een plek te geven binnen een eigen start-up. Zodat er ruimte komt
voor nieuw onderzoek.”

De beperkte schaal van het onderzoek heeft onder meer te maken
met de benodigde hoeveelheden hooi. “Je hebt grofweg twintig keer
de massa aan hooi nodig als grondstof voor PEF. Daarbij moet je
rekening houden met het watergehalte. Dat is tevens de reden dat
we hooi gebruiken, en geen gras. Daar zit nog meer water in.”
Hoe lang het duurt voor frisdrankfabrikanten kiezen voor PEF op
basis van hooi is moeilijk in te schatten. “Natuurlijk geldt: hoe
sneller, hoe beter. Door onze onderzoeksopzet gaan we echter niet
zo snel. Wat dat betreft kunnen we niet concurreren met een
bedrijf als Avantium. We werken met studenten en stagiairs.
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‘Hier komen twee zaken samen
waar we in Nederland goed in
zijn: chemie en agrarisch
ondernemen’
Vanuit onderwijsoogpunt is het heel waardevol dat zij aan zo’n
onderzoek kunnen meewerken. Het biedt hun een kans om te
leren. Keerzijde is dat het onderzoek langzamer verloopt dan bij
een bedrijf. Vanwege corona heeft het proces zelfs een tijdlang
helemaal stilgelegen.”

Nichemarkt
Visser ziet zeker kansen voor PEF op basis van hooi. “De chemie is
niet zo ingewikkeld. Het proces is wel uniek, vooral omdat we veel
dingen met elkaar combineren. Naast zo efficiënt mogelijk, proberen we ook zo groen mogelijk te werken. Bij dit proces is dat goed
mogelijk. Of het gebruik van hooi als grondstof voor plastic ook
economisch haalbaar is, moet nog worden bezien. We richten ons
eerst op de technische haalbaarheid.”
Het succes van PET heeft te maken met de olieprijs. “Die is nu
laag. Op dit moment is het lastig voor PEF om te concurreren
met PET. Met PEF anticiperen we op de toekomst, wanneer de
olieprijs weer omhoog gaat. PET bestaat al jaren, het maakproces
is uitermate efficiënt. Daar kunnen we nu niet mee concurreren.
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We zullen eerst een nichemarkt bedienen. Het mooie van hooi is
echter dat het goedkoop is en het overal groeit. Alles wat in hooi
zit, kan tot waarde worden gebracht. Het is toch van de gekke dat
we het in de fik moeten steken om ervanaf te komen? Bovendien
zou het gebruik van hooi als biogrondstof interessant kunnen zijn
voor boeren. Ook voor andere gewassen is men aan het kijken
hoe er meer uitgehaald kan worden. Bijvoorbeeld uit suikerbieten, die vroeger alleen werden geteeld voor de suiker. De rest
werd gebruikt als veevoer. Hetzelfde geldt voor aardappels en
mais. Deze gewassen kunnen echter allemaal dienen als basis
voor bioplastics. Hier komen twee zaken samen waar we in
Nederland goed in zijn: chemie en agrarisch ondernemen. Onze
agrarische productie is hoog. Wij hebben als onderzoekers
nadrukkelijk voor hooi gekozen, in plaats van mais, bieten of
aardappels. Want we willen liever geen voedsel gebruiken als basis
voor ons plastic.”

Toekomstmuziek
Op het vlak van duurzame plastics valt nog veel te winnen. Een
stimuleringsmaatregel van de overheid voor producenten om over
te stappen op gerecyclede of biobased plastics zou zeker kunnen
helpen, denkt Visser. “Producenten zijn nu niet verantwoordelijk
voor wat er na gebruik met hun plastic gebeurt. Omdat de olieprijs
zo laag is, geven zij nog steeds de voorkeur aan nieuw plastic, in
plaats van recyclaat. Slechts 9% van ons plastic wordt gerecycled.
Door producenten verplicht te stellen recyclaat te gebruiken in hun
plastic, wordt dat probleem in elk geval kleiner. Ook zou je producenten die overstappen op biobased plastic kunnen belonen.”

Bedrijfsinformatie

Voedselveiligheid:
voorkom
besmettingen

D

e voedingsmiddelenindustrie moet voldoen aan
strikte kwaliteits- en hygiëne-eisen om de voedselveiligheid te waarborgen. De ervaring leert dat bij
voedselveiligheid niet altijd gedacht wordt aan de
vloer, afwatering en leidingsystemen. En dat terwijl je met optimale afwatering slechte afvoer van water, besmettingen en onnodig hoge kosten voorkomt.

Risico van stilstaand water
Ondanks HACCP-normen en schoonmaakprotocollen blijkt in
de praktijk dat de schoonmaak soms te snel gebeurt, waardoor
alle vuiligheid door de put of lijngoot wordt weggespoeld. De
vloer en de werkruimte zijn pas echt schoon als ook de afwatering schoon is. Dus zonder stilstaand water, zodat de groei van
bacteriën wordt voorkomen. En wat dacht je van de positionering van je goten en putten? Zit er voldoende afschot in de
vloeren, zodat er geen plassen water blijven staan in de ruimte?
Lastige vragen waarbij ACO, wereldwijd markleider en producent van watermanagementoplossingen, je kan helpen.

Onze diensten aan de
verpakkingsindustrie:

Migratietesten (globaal en specifiek)
Screening van NIAS, niet vluchtige en set-off verbindingen
Voedselcontact compliance advies
Sensorisch onderzoek
Bioafbreekbaarheid en composteerbaarheid
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Hygiëne en voedselveiligheid
ACO heeft hygiëne hoog in het vaandel staan en heeft daarom
de HygieneFirst-filosofie ontwikkeld, waarbij voedselveiligheid
en kostenbeheersing een belangrijke rol spelen. Deze filosofie
komt tot uiting in het ontwerp van hun afwateringsoplossingen,
waarbij eenvoudige reiniging, voorkomen van bacteriegroei en
scheurvorming in de vloer het belangrijkst zijn. De kwalitatief
hoogwaardige RVS-afwateringsystemen voldoen aan de voedselveiligheidscriteria conform EHEDG.
ACO helpt je bij het maken van een afwateringsplan tot systeemontwerp en zorgt voor de projectbegeleiding op de bouw.
Dus heb je een vraag over het opvangen, reinigen, vasthouden
en afvoeren van water? #askACO
www.aco.nl

Pascalstraat 25 ǀ 6716 AZ ǀ EDE
Tel nr: 0318 649 444 ǀ Email: info.nl@mxns.com
Pascalstraat 25
6716 AZ EDE
Tel nr: 0318 649 444
Email: info.nl@mxns.com

ǀ

Mark IJsendoorn

Trends in smart packaging

De digitale
verpakking

TALKIN’ THINGS

Proces & Techniek

Als er een algemeen buzzword is dat de
verpakkingswereld bezighoudt, dan is het
‘smart packaging’. De verpakking wordt
digitaal, en gaat communiceren met alle
systemen in de logistieke keten, én met de
smartphone van de consument. We bekijken
de trends en ontwikkelingen, van
warmtesensors tot augmented reality.

I

n de toekomst zullen de verpakkingen waarin ons voedsel zit
hun inhoud nauwgezet in de gaten houden. Sensoren moni
toren temperatuur, luchtvochtigheid en allerhande gassen die
een indicatie geven van de kwaliteit van het voedsel. En ze
slaan alarm als het misgaat. De verpakking bevat bovendien een
digitaal identiteitsbewijs, dat door elke container, elke koelinstal
latie en elk opslagrek automatisch wordt herkend en geregistreerd.
Terwijl de verpakking van de ene naar de andere opslagruimte
reist, bewegen al die data mee. Aan het eind van de keten kan de
consument de smartphone uit zijn broekzak trekken en meteen
zien waar het product is geweest en of de kwaliteit nog in orde is.
Bovendien vraagt een geanimeerde merkmascotte hem meteen of
hij wat lekkere recepten wil, of misschien een kijkje wil nemen op
de specifieke boerderij waar het voedsel vandaan komt.
Het smart packagingbedrijf Talkin’ Things houdt zich bezig met al
deze ontwikkelingen. “We werken met allerlei technologieën, zoals
sensoren, Internet of Things en augmented reality, om verpakkingen
in de keten en in het schap ‘smart’ te maken”, zegt Dariusz Konik,
deputy client development director bij Talkin’ Things. “Wij werken
aan alle facetten van smart packaging, of het nu gaat om het ont
sluiten van data in de logistieke keten of het communiceren van
een marketingboodschap richting consument.”

Efficiënte logistiek
Volgens Konik zal smart packaging het eerst in de logistieke keten
gemeengoed worden. “De voedingsmiddelenlogistiek is een poten
tieel goede markt voor smart packaging. Nieuwe oplossingen voor
identificatie en monitoring zullen daar vanzelf meer gebruikt wor
den. Het optimaliseren van de supply chain en het controleren en
monitoren van producten is immers cruciaal in de voedingsmidde
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lenindustrie, simpelweg omdat het product maar een beperkte tijd
verkocht kan worden.”
Juist in de logistiek wordt natuurlijk al decennia gebruikgemaakt
van slimme verpakkingstechnologie in de vorm van de streepjes
code. Die inmiddels bejaarde technologie is nog steeds de meest
gangbare manier waarop producten door de logistieke keten wor
den gevolgd. Maar de markt voor nieuwe oplossingen is aan het
groeien, bijvoorbeeld voor sensoren in (bulk)verpakkingen en con

‘Smart packaging zal in de
logistieke keten gemeengoed
worden’

‘Vooral jonge doelgroepen zijn
bereid de interactie met augmented reality aan te gaan’
gemaakt die digitaal communiceren met individuele verpakkingen,
en zo automatisch bijhouden welke producten er staan opgeslagen.
Dat is niet alleen een ontwikkeling die in magazijnen gevonden zal
worden, maar ook in winkels en de horeca.
Dat deze technologieën nog geen gemeengoed zijn, komt vooral
door het prijskaartje dat er nu nog aan hangt. Met name sensoren
met opslagcapaciteit, waarvan je de data dus achteraf kunt terugle
zen, zijn nog duur. De simpelere variant, die alleen een waarschu
wing geeft op het moment dat die een ongewenste situatie consta
teert, is net iets minder interessant als je keteninformatie wilt
ontsluiten. “Sensortechnologie is vooral nog interessant voor bulk
verpakkingen, zoals pallets of grote dozen. Je gaat geen sensor op
elk product plaatsen, tenzij het een heel duur premiumvoedings
middel is”, geeft Konik toe. “Maar de technologie is nog volop in
ontwikkeling. In de toekomst gaat zij zeker goedkoper worden.”

Houdbaarheidssensor

Augmented reality is een nieuwe tool die je kunt inzetten bij
een multimediale branding- en marketingstrategie.

nectieve IoTapparaten in de opslag. “Nu weet een systeem in een
magazijn pas dat een pallet binnen is wanneer de barcode wordt
gescand. Maar het komt vaak voor dat een grote hoeveelheid pal
lets staat te wachten op verwerking”, zegt Konik. Hoe lang een
pallet heeft staan wachten, en welke gevolgen dat heeft voor de
kwaliteit van het voedsel, is vaak niet precies te meten. “Met IoT
pallets is dat anders. Zodra die door de gate komen, worden ze
door het systeem geregistreerd. Bovendien kunnen zulke pallets
temperatuursensoren hebben, die tijdens de reis door de keten in
een logbestand bijhouden wanneer de producten te lang aan een
verkeerde temperatuur zijn blootgesteld en automatisch een alert
geven.”
Ook automatisch voorraadbeheer is een veelbelovende nieuwe op
tie. Door gebruik te maken van RFIDtechnologie (Radio-frequency
identification) worden slimme opslagrekken of koelinstallaties

Toch is het idee van sensoren op individuele productverpakkingen
zo veelbelovend dat er al volop mee geëxperimenteerd wordt.
Vooral de houdbaarheidssensor is een potentiële gamechanger. De
voor consumenten verwarrende ‘ten minste houdbaar tot’datum
zorgt nog steeds voor veel verspilling. Een sensor die aangeeft wan
neer je voedsel niet meer eetbaar is, maakt die thtdatum overbo
dig. De technologie is er: een simpele gassensor, gecombineerd
met een NFCsticker (Near Field Communication, bekend van
onder meer contactloos betalen) stelt de consument in staat met
een smartphone te checken of een product nog eetbaar is. De prijs
is een struikelblok, maar de toekomst biedt mogelijkheden. “Wij
werken aan een NFCtag, gebaseerd op een nieuw soort chip, de
flex IC. Door die te integreren met een sensor en te laten werken
als een standaardNFCchip, kan deze oplossing vele malen goed
koper worden”, zegt Konik.
Ook Britse onderzoekers van het Imperial College London presen
teerden onlangs een eigen, goedkope, oplossing. Ze ontwikkelden
een gassensor van eenvoudig papier die de bedervingsgassen van
vlees detecteert en via een NFCchip aan de consument aangeeft
of het nog eetbaar is. Een laagtechnologische oplossing die niet bij
zonder flexibel inzetbaar is, maar die bijna niets kost.

De interactieve verpakking
Een ander domein waarin smart packaging het verschil maakt, is
consumenteninteractie. Digitale technologieën kunnen marketing
en branding via de verpakking letterlijk een extra dimensie geven.
En ook informerende communicatie richting consument zal steeds
meer digitaal via de verpakking gebeuren. Consumenten hebben
immers een groeiende behoefte aan informatie over het specifieke
voedselproduct dat ze in handen hebben; wat er in zit, waar het
vandaan komt en hoe het gemaakt is. Deze trends zijn al volop te
zien in de voedingsmiddelensector. Steeds vaker kunnen consu
menten via hun smartphone digitaal interacteren met de verpak
king van een product. De bekende QRcode is een gangbare
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PIXABAY

De voedingsmiddelenlogistiek is een potentieel goede markt voor smart packaging.

manier om dit te doen, nieuwe technologieën liggen om de hoek.
Augmented reality (AR) kun je op dit moment wel dé grote trend
voor consumentenverpakkingen noemen. Steeds meer foodbedrij
ven proberen de techniek uit om hun merk te versterken via inter
actieve content. Gebruikers kunnen een app downloaden, de ca
mera op de verpakking richten en meteen van de ARervaring
genieten. Denk aan een 3Daminatie die uit het verpakkingslabel
verschijnt en de mogelijkheid biedt om filmpjes te kijken en recep
ten op te vragen. Of zelfs een visuele poort waar de gebruiker fy
siek doorheen kan lopen, om een kijkje te nemen bij de boer of in

u Technologie
RFID
Radio-frequency identification, oftewel identificatie met radiogolven, is een technologie waarmee op afstand informatie kan worden afgelezen en opgeslagen. De technologie
wordt doorgaans gebruikt om objecten automatisch te
identificeren en te volgen. Aan objecten worden RFID-tags
bevestigd die via een radiosignaal informatie uitzenden dat
door nabije RFID-lezers wordt opgevangen.
NFC
Near Field Communication is een vorm van RFID met een
klein bereik (enkele centimeters), waarbij beide kanten op
gecommuniceerd kan worden. Vrijwel alle smartphones zijn
tegenwoordig voorzien van een NFC-reader, waardoor consumenten eenvoudig met een NFC-tag in een verpakking
zouden kunnen communiceren. NFC wordt bijvoorbeeld gebruikt voor contactloos betalen en het ov-chipkaartsysteem.
Augmented reality
Augmented reality is een ervaring waarbij de werkelijkheid
wordt aangevuld met digitale informatie, vaak in de vorm
van 3D-objecten. Via zijn smartphonecamera kan de gebruiker deze digitale toevoegingen aan de echte wereld
zien. Met behulp van beeldherkenningssoftware is het
mogelijk om een geanimeerde AR-ervaring te starten
wanneer een consument de camera op het verpakkingslabel richt.
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de fabriek. Voor marketing en branding is het een interessant nieuw
medium, en volgens Dariusz Konik is het dé manier om consu
menten tot interactie te bewegen. “AR is op zichzelf een reden
voor mensen om die verbinding aan te gaan. Bij andere technolo
gieën was altijd een aansporing nodig, zoals een prijs of kortings
actie. Die kun je natuurlijk nog steeds in je campagne verwerken,
maar bij augmented reality is de ervaring en de content op zichzelf
ook al een goede motivatie.”
Natuurlijk hangt het succes van een ARcampagne af van veel fac
toren. Een goede strategie en een helder beeld van de doelgroep
zijn van groot belang. Zo is van de ‘ARproductscanner’ die Albert
Heijn in 2017 lanceerde – consumenten konden met een app ex
tra label en herkomstinformatie op het scherm toveren – sinds
dien weinig meer gehoord. Konik: “De interactie verschilt erg per
project. Over het algemeen is een conversie van 10% best goed.
De beste interactie zien we heel duidelijk onder mensen tussen de
twintig en dertig jaar oud. En hoe jonger de doelgroep, hoe sneller
ze bereid lijken die interactie aan te gaan. We hebben een zeer suc
cesvolle campagne gehad in Polen, met als doelgroep jongeren van
zestien tot twintig jaar, waarbij de kpi’s drie keer overschreden
werden.”
Veel hangt ook af van de bereidheid om de bij het product beho
rende app te downloaden, al zijn er ontwikkelingen die deze drem
pel kunnen wegnemen. Met de WebARtechniek kunnen augmen
ted realityervaringen ook via de gewone webbrowser worden
opgestart, al zijn de contentmogelijkheden daarbij wat beperkter.
De vraagt blijft hoe lang consumenten zich zullen laten betoveren
door AR. Hoe meer producenten zulke campagnes in de markt
zetten, hoe minder interessant de gimmick wordt voor consumen
ten. “Net als in alle domeinen van communicatie is het van belang
dat de content die via AR wordt aangeboden relevant, nuttig en
boeiend is”, aldus Konik. “Het is een nieuw medium dat je kunt
gebruiken als onderdeel van een bredere, multimediale content
marketingstrategie.”

‘Het informeren van de consument zal steeds vaker digitaal
via de verpakking gebeuren’
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De internationale toeleveringsbeurs
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Veel mensen doen boodschappen omdat
het een noodzakelijk kwaad is en er nu
eenmaal eten op tafel moet komen. Hoe
anders is dat voor de ‘vakidioten’ in de
verpakkingsindustrie.

aan de
Parallel

J

an Strijbos van Prins Verpakkingstechniek doet vaak boodschappen en ziet dit meer als inspiratie opdoen dan als verplicht nummer. “Je ziet allerlei producten in bekende of
nieuwe verpakkingen en zo kom je soms op nieuwe ideeën.”
Prins Verpakkingstechniek levert een breed scala aan weeg/doseer- en verpakkingsmachines, vaak in een complete lijn en voor
retailverpakkingen. “In bijna elk huishouden in Nederland – alsook in veel andere landen – vind je wel producten in verpakkingen die door onze machines zijn gemaakt”, aldus Strijbos.
Het verpakkingsbedrijf, dat in 1979 van start ging, heeft in ruim
41 jaar al heel wat ontwikkelingen voorbij zien komen en daarbij
machines geleverd. “Soms zie je, net als in de mode-industrie,
dingen terugkomen. Op dit moment zijn papieren verpakkingen
‘hot’ en op machinegebied zijn dat steeds intelligentere
besturingen.”

PACKAGING AND PACKAGING MATERIALS

Investering
Kapitaalgoederen, want daar hebben we het over als we aan machines denken, vergen vaak een grote investering. “Elke machine moet
natuurlijk een zo kort mogelijke return on investment hebben, en
dat is waar we samen met de klant naar kijken”, aldus Prins.
Maar Prins Verpakkingstechniek beschikt ook over gereviseerde
slimme machines die in een tweede leven opnieuw veel geld kunnen ‘verdienen’ voor de eigenaar. Zo is er momenteel een nauwelijks gebruikte horizontale box-motion flowpacker beschikbaar
voor een speciale prijs. Brood, groente, vlees, vis; alle producten
die horizontaal verpakt moeten worden, zonder drager of schaal,
zijn hiervoor geschikt.
Wilt u eens brainstormen over
verpakkingen en de daarvoor
benodigde machines? De ‘vakidioten’ van Prins
u Contact
Verpakkingsprinsverpakkingstechniek.nl
techniek nemen
tel.: 0318 565 880
graag de tijd voor u
info@prinsverpakkingstechniek.nl
en uw vragen.

PRODUCTION AND PACKAGING TECHNOLOGY
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NanoPack-onderzoek afgerond

Actief plastic tegen
voedselverspilling
Het EU-project NanoPack ontwikkelde een actieve polymeerfilm die als
verpakkingsmateriaal voor voedingsmiddelen dient. Het materiaal moet de
houdbaarheid van het verpakte voedsel aanzienlijk verlengen. Eind vorig jaar
werd het project afgerond en de resultaten zien er veelbelovend uit.

O

p 1 januari 2017 ging het project NanoPack officieel
van start. Doel: het ontwikkelen van verpakkingsma
teriaal dat de houdbaarheid van levensmiddelen ver
lengt, waardoor er minder voedsel weggegooid hoeft
te worden. De EU stak ruim 7,6 miljoen euro in deze actieve
polymeerfilms; het totale budget bedroeg bijna 8,8 miljoen euro.
Het driejarige project, dat eind vorig jaar werd afgerond, stond
onder leiding van het Israel Institute of Technology en was
gericht op het demonstreren, valideren en testen van voedsel
verpakkingen van dit materiaal.
NanoPack bevat nanobuisjes van halloysiet (Al2Si2O5(OH)4),
gevuld met natuurlijke oliën, gewonnen uit planten als oregano en
tijm; deze stoffen hebben antimicrobiële eigenschappen over een
breed spectrum van microben en bevatten antioxidanten. Sommige
onderzoeken tonen zelfs aan dat ze een betere antioxidatieve wer
king hebben dan sommige synthetische antioxidanten. De halloy
siet nanobuisjes (HNT’s) worden vervolgens in verpakkingsfolie
gefixeerd en laten de oliën die zij bevatten langzaam los in de vorm
van damp. Deze dampen houden het verpakte voedsel langer

houdbaar doordat ze bacteriën en schimmels afremmen in hun
groei, of zelfs doden.
Halloysiet is een kleimineraal dat in de natuur voorkomt in sedi
mentaire gesteenten. Daardoor zijn de nanobuisjes waaruit het
bestaat in ruime mate beschikbaar en is het een goedkoop materi
aal. De nanobuisjes gaan bovendien niet snel kapot en zijn eenvou
dig te combineren met biologische materialen. Door hun omvang –
de nanobuisjes zijn doorgaans 0,5 tot 10 µm lang en hebben een
buitendiameter van 50 tot 60 nm en een binnendiameter van 12
tot 15 nm – kunnen de HNT’s niet vanuit het verpakkingsmateri
aal naar het voedsel migreren.
Het Nanopackproject richtte zich op onderzoek naar de houd
baarheid van brood, vers vlees en verse vis, zuivel, fruit en groen
ten. Er werden pilotprojecten opgezet binnen bestaande klein en
grootschalige productielijnen. Het project werd opgedeeld in diver
se stadia: het laden van de antimicrobiële stoffen in de HNT’s, de
productie van de HNTpolymeren, de productie van het plastic
folie waarin de HNT’s worden geplaatst, en het toepassen van het
verpakkingsmateriaal in de voedingsmiddelenindustrie. Om de

NANOPACK

Verpakken
in NanoPackplastic remt
beschimmeling
van brood met
drie weken af
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plantaardige oliën in de HNT’s aan te brengen, pasten de
NanoPackonderzoekers het oppervlak van de nanobuisjes
chemisch aan. Hoe dit precies ging, heeft NanoPack niet bekend
gemaakt. De HNT’s moeten de oliën ook beter bestand maken
tegen schommelingen in temperatuur.
Een groot verschil met andere moderne technieken om voedsel
middels verpakkingsmateriaal langer houdbaar te maken, is dat de
HNT’s niet in direct contact staan met het verpakte voedsel. In
plaats daarvan laten de HNT’s de oliën los in de vorm van damp,
die zich langzaam verspreidt binnen de verpakking.

Onderzoeksresultaten
De belangrijkste onderzoeksresultaten werden in Amsterdam
gepresenteerd, tijdens de AIPIA (Active & Intelligent Packaging
Industry Association)conferentie (2019). Deze resultaten waren:
een afgeremde schimmelgroei in brood (minimaal drie weken),
een met 40% toegenomen verkoopbaarheid van verse kersen en
een toegenomen houdbaarheid van gele kaas van zeker vier dagen
(50%). Over de mogelijke positieve effecten op de houdbaarheid
van andere onderzochte voedingsmiddelengroepen heeft
Nanopack niets bekendgemaakt. Toch zijn de algehele resultaten
positief, want momenteel maakt Nanopack zich klaar voor markt
lancering. “De technologie kan niet alleen toegepast worden in de
voedingsverpakkingsindustrie, maar tevens op een grote variëteit
aan cosmetische producten”, zo liet Simon van Dam, projectleider
van NanoPack weten aan PackagingInsights. Die marktuitrol laat
nog wel even op zich wachten: “We verwachten dat we in elk geval
een tot twee jaar nodig hebben om de ontwikkeling af te ronden
en de benodigde wettelijke goedkeuringen te verkrijgen. We bevin
den ons momenteel op Technology Readiness Level 7 uit 9, wat
het stadium is om een technologie te ontwikkelen voor de com
merciële markt.”
Volgens Bio Base Europe, een pilotplant die NanoPack vervaar
digt, valt er enorm veel te winnen met het verpakkingsmateriaal:
“NanoPack zal helpen om maar liefst 1,3 miljard ton aan voedsel
verspilling per jaar te verminderen.” Volgens NanoPack betekent
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u Samenwerkende partijen
Het project werd gecoördineerd door Technion – Israel
Insititute of Technology. Het in België gevestigde Bio Base
Europe hield zich bezig met de opschaling en industrialisatie
van het vullen van de nanobuisjes; het Israëlische Carmel
Olefins Ltd. ontwikkelde een methode om de gevulde nanobuisjes in het verpakkingsfolie te krijgen. Constantia
Flexibels International (Oostenrijk) zetten een grote pilotinstallatie op voor de productie van het verpakkingsfolie zelf;
het Noorse Tommen Gram deed hetzelfde. In het laboratorium van het Spaanse AIDISA werd het verpakkingsmateriaal
getest op diverse voedingsmiddelen. Daarnaast was er een
aantal bedrijven dat zich specifiek richtte op het opzetten
van een pilotinstallatie voor de productie van verpakte
vleesproducten (Dawn Meats), zuivelproducten (Arla Foods)
en meelproducten (Pão de Gimonde). Het Franse Vertech
voerde een levenscyclusanalyse uit, evenals een
kosten-batenanalyse.

dit een kostenbesparing voor zowel voedselproducenten als verko
pers en consumenten. Die laatste groep hoeft vooral minder aange
schaft voedsel weg te gooien. Verkopers zullen onder andere meer
markten voor hun producten kunnen vinden, omdat ze deze door
de verlengde houdbaarheid verder kunnen verspreiden. Het ver
pakkingsmateriaal zelf is volledig te recyclen als plastic afval.
Dat er veel voedsel verspild wordt, blijkt ook uit recentere cijfers.
Zo gooien Amerikanen zo’n 40% van hun aangeschafte verse voed
sel weg. Daarbij gaat het niet alleen om consumenten, maar ook
om onder meer de landbouwsector, supermarkten en restaurants.
Hoeveel hoger de productiekosten van de NanoPackfilms zijn ver
geleken met gangbaar verpakkingsmateriaal en hoe groot de bespa
ringskosten zijn door de langere houdbaarheid van verpakt voedsel,
is vooralsnog niet bekend.
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plaats van bestemming.

Circulaire economie
in de gastronomie

G

emak. Dat is het sleutelwoord achter het succes van de disposable
gastronormbakken van Brabo-Pack. Dankzij hun gestandaardiseerde
maten passen ze naadloos in koelbanken, chafing dishes en regaalwagens.
Gemakkelijker kunt u het uw klant niet maken. Hygiënischer ook niet.
Bovendien zijn de R-PET gastronormbakken esthetisch vormgegeven en
worden geproduceerd van gerecycled PET materiaal.
Brabo-Pack zet hiermee dus weer een stap in duurzaamheid en de
circulaire economie. Het gebruik van R-PET wordt aanbevolen door
gerenommeerde merken in de levensmiddelenindustrie,
Retail & FMCG.
Meer weten? Bel Brabo-Pack! Specialist in
smaakmakende totaalconcepten.

tel.: 0416 - 33 37 44

info@brabo-pack.nl

www.brabo-pack.nl

freshfoodpackaging

