
Jarenlang zag het bierschap in
onze supermarkten er hetzelfde
uit. Weinig nieuws onder de

zon, vooral op het gebied van verpak-
kingen. Langzaam begint dat beeld te
veranderen. Zo zijn er meer speciale
biersoorten, verpakt in kartons met
zes flesjes. De kratten veranderden
van gewicht en vorm en kregen nieu-
we handvaten. De introductie van de
‘longneck’ kondigde een nieuwe

stroom innovaties in flessen aan.
Blik blijft daarbij achter. En ook met
stalen drankenbussen kan zo veel
meer. Welke verpakkingsconcepten
zijn er op de markt en welke zijn of
komen beschikbaar? 

Glas
“In Nederland kennen we een unieke
situatie”, vertelt Matthijs Jansen,
manager marketing en verkoop van
Rexam Glass in Dongen. “We hebben
een basisfles met statiegeld die voor

elk merk hetzelfde is. Dat brengt de
mogelijkheid van meervoudig
gebruik met zich mee.”

Het retoursysteem en meermalig
glas zijn jarenlang de norm geweest.
Toch is een trend zichtbaar naar een-
malig glas. Want de brouwerijen stre-
ven naar differentiatie en luxe verpak-
kingen. En dat de consument niet
meer met zijn zware krat terug hoeft
naar de supermarkt, heet convenience.
Een belangrijk aspect is het feit dat
ook eenmalige glazen flessen volledig
gerecycled worden tot hoogwaardige
nieuwe flessen nadat ze in de glasbak
gegooid zijn. Bovendien is het nog
maar de vraag of eenmalig glas milieu-
onvriendelijker is dan de flessen met
meerdere levens. Want het statiegeld-
systeem brengt veel transport, hand-
ling en vooral reiniging, desinfectie en
inspectie met zich mee. Jansen voor-
spelt dat de discussie rondom deze
milieuaspecten weer zal oplaaien. 

Nieuwe vormen
Flessen met maar één leven dus. Ze
zijn erg in opkomst. Vooral de intro-
ductie van de longneck hielp hierbij
een handje. In navolging van de
Mexicaanse brouwerij Corona kwa-

men bekende merken als Heineken,
Grolsch en Dommelsch met dezelfde
lange flessen.

Het nieuwe verpakkingsconcept
heeft heel wat teweeg gebracht. Jan-
sen: “Plotseling heeft drinken uit de
fles een heel nieuw imago. Was drin-
ken uit het bekende pijpje ‘not done’
in de meeste kringen, met een long-
neck aan de mond wil het grote
publiek wel gezien worden. En de
fles opende wegen naar nieuwe pro-
ducten zoals Miller bier van Grolsch
en Dommelsch Ice.”

Ook de omverpakking van deze
flessen veranderde, wederom in
navolging van Corona. Behalve de
geheel gesloten kartonnen verpak-
kingen voor zes flesjes zijn er nu ook
een soort trays die dankzij het hand-
vat gemakkelijk te dragen zijn. Hei-
neken introduceerde een dergelijke
omverpakking met vier in plaats van
zes longnecks.

Na de fles met de lange hals volg-
den steeds meer eenmalige glazen
verpakkingen. Hoegaarden witbier
kreeg een nieuwe verpakking (zie
foto) in twee inhoudsmaten waaron-
der 33 en 75 cc. De bierdrinker kan
tegenwoordig vaker kiezen uit ver-
schillende inhoudsmaten. Het klein-
tje van Heineken met een inhoud van
0,25 liter is wellicht de bekendste
nieuwkomer.

Andere manieren van differentiëren
zijn het aanbrengen van reliëf op de
fles en het vervangen van de ver-
trouwde kroonkurk door een exem-
plaar met schroefdraad. De flessen
van Zinniz hebben een dergelijke
‘twist crown’. Die dop is met de hand
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*L. Braakman is freelance
journalist.

Zes blikjes bier die maar net blijven hangen in een onhandig kunststof gaatjesding of

een zware krat met vierentwintig standaard statiegeldflesjes. Dat kennen we

ondertussen wel. Erg opwindend zijn de verpakkingsconcepten in het bierschap niet.

Langzaam maar zeker komt hier verandering in. Vooral in glasverpakkingen zijn nieuwe

wegen ingeslagen. Maar ook met blik kan veel meer. Hogere kosten zijn de spelbreker.

Leontien Braakman*

Innovatieve bierverpakkingen: Er 
VERPAKKEN
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Heldere longneck met hippe print in ‘no-label-

look’ voor Zinniz van Grolsch.

De zogeheten longneck opende wegen naar nieuwe producten zoals Miller bier van Grolsch en

Dommelsch Ice. 

Flessen met maar één 

leven zijn erg in opkomst



voor de productie. Het blik bestond
uit een cilinder met bodem en een los
deksel dat erop werd gesealed.

Pas in 1963 werd de inhoud van het
blikje gemakkelijk bereikbaar, toen
de ‘easy opening’ werd geïntrodu-
ceerd. Voordat deze treklip op het
deksel verscheen, moest met een spe-
ciale bijgeleverde blikopener een gat
in het deksel worden gemaakt. Weer
later kwam een opvolger van de trek-
lip die bleef vastzitten aan het blikje.
De ‘no detach’-opening voorkomt
verwondingen door weggeworpen
losse treklipjes.

Een ontwikkeling die materiaalkos-
ten en milieubelasting reduceerde
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te verwijderen (er is wel enige kracht
voor nodig) en kan ook weer terug op
de fles, in tegenstelling tot de oude
kroonkurk.

Het lijkt erop dat in de glasverpak-
kingen een revolutie op gang komt.
Toch moet gezegd worden dat niets

van dit alles echt nieuw is. De tech-
nieken vinden nu gewoon toepassing
op een breder assortiment. Want wie
kent nu niet de Grolsch-beugel, met
afwijkende inhoudsmaat, met de bij-
zondere hersluitbare dop en reliëf op
de fleswand? 

Decoratie
Ook de toepassing van moderne deco-
ratietechnieken nam een vlucht toen
Corona’s longneck steeds meer
navolgers kreeg. Uit het assortiment
langnekken is het papieren etiket ver-
vangen door de ‘clear label’ of ‘no-
label-look’ etiketten. Om dit effect te
krijgen worden kunststof etiketten,
evenals hun papieren voorlopers
gewoon op de rol aangeleverd en in
de flasfabriek of de brouwerij op de
fles aangebracht. Deze techniek is
relatief goedkoop, maar vereist de
aanschaf van een speciale etiketteer-
machine.

Veel duurder is het zeefdrukken op
glas, zoals te zien bij Zinniz. Het

vergt een specialist om deze bewer-
kelijke methode van drukken goed
uit te voeren en moet dus worden uit-
besteed. De extra transportkosten die
hiermee gemoeid zijn, maakt toepas-
sing van zeefdruk nog minder inte-
ressant voor bierverpakkingen.

In ontwikkeling is drukken door heat
transfer dat wel eens de dure zeefdruk-
techniek zou kunnen vervangen in de
toekomst. Deze methode kan goedko-
per zijn zonder in te boeten aan de
scherpte en kwaliteit van de decoratie.

Veel minder toegepast zijn ‘wrap
around’-etiketten en sleeves. Beide
decoratietechnieken zijn wat duurder
dan papieren of clear label-etiketten
maar goedkoper dan zeefdrukken.
Wellicht komen verpakkingsconcepten
met deze decoratiemethoden in de toe-
komst meer over het voetlicht. 

Drankenbussen
Het eerste blikje voor bier – toen nog
bestaande uit drie delen – zag het
licht in de Verenigde Staten in 1935.
De bus werd geproduceerd door
American National Can Company,
tegenwoordig Rexam, ‘s werelds
grootste producent van drankblikjes.
In 1959 kwam Coors Brewery, ook in
de VS, met een tweedelig bierblik
waarvan minder materiaal nodig was

Aluminium
Fischer, een dochter van Hei-

neken, vult voor de eigen

Franse markt kunststof en

aluminium flessen af. In

Nederland verscheen vorig

jaar de aluminium fles op het

Bloemendaalse strand, waar

glas verboden is. Hoogst-

waarschijnlijk keert de opval-

lende ‘coole’ verpakking –

door het publiek ‘Heineken

can’ gedoopt – dit jaar ter

plaatse terug. Karin Willems,

verantwoordelijk voor het

Heineken-merk: “Hij blijft voorlopig alleen op dat strand verkrijg-

baar. Voor andere plekken, zoals hippe uitgaansgelegenheden en

evenementen, hebben we weer andere concepten.”

Om kannibaliseren te voorkomen dus geen alufles in de disco.

Maar volgens Willems staan er voor dit jaar andere grote innova-

ties op verpakkingsgebied op stapel waarover ze voorlopig niets

loslaat.

r kan veel meer

‘Je kunt met blik weinig 

fratsen uithalen zonder lijnsnelheden te

beïnvloeden’

Een longneck voor Stella Artois export met een

logo in reliëf op de 

Een driedimensionaal oppervlak: het eerste

‘embossed’ bierblik in Duitsland van Schmalbach

Lubeca (tegenwoordig onderdeel van het

Amerikaanse Ball): op de plaats van de opdruk is

reliëf aangebracht. 

Niet op de Nederlandse markt maar wél heel

trendy: een bus (0,5 ltr) met fluorescerende

opdruk van Ball (VS). 
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was het dunner maken van de wan-
den van 0,1 mm naar 0,08 mm op dit
moment. Pas vanaf 1997 kwamen
innovaties als nieuwe vormen en
wanden met reliëf in beeld.

Vervormen
Vervormen van drankenbussen kan
mooie ontwerpen opleveren en de
mogelijkheden zijn legio. De techniek
is alleen geschikt voor aluminium
bussen, niet voor de in Nederland
vooral gebruikte stalen verpakkingen.

‘Embossen’ is het aanbrengen van
een reliëf in de standaard ‘straight
wall’ bussen. Dit wordt gedaan met
in elkaar passende stempels, als het
ware een negatief en een positief van
het reliëf. Het positief wordt binnen
in het blik tegen de wand gedrukt en
de bijpassende tegengestelde vorm
aan de buitenkant. In de VS zijn blik-
jes op de markt waarin druppelvor-
men zijn gedrukt. De metallic-achti-
ge opdruk versterkt het visuele effect
van een blikje met condens erop.

De buswand kan ook een compleet
andere vorm krijgen. Dat heet ‘sha-
pen’. Tijdens de wereldkampioen-
schappen voetbal in het Verenigd
Koninkrijk waren daar drankenbus-
sen te krijgen die duidelijk het opper-
vlak hadden van een voetbal, inclu-
sief de wit/zwarte kleur. Coca-Cola
onderzocht of er een markt was voor
getailleerde drankbussen voor zijn
frisdrank. Het blikje kreeg daarbij de
vorm van de bekende zandlopervor-
mige glazen colafles. 

Toch staan dit soort concepten in
Nederland niet in het schap. Waar-
om niet?

“Het zijn nicheproducten”, vertelt
Luc Vulto, salesmanager blik van
Rexam in Oss. “Shapen en embossen
wordt gedaan uit promotionele over-
wegingen. Maar de technieken zijn

duur. De kosten van een bus met
reliëf zijn circa 15% hoger en die van
een gevormde liggen 25 tot 40%
hoger dan bij een gewoon blikje.”

Daar komt nog bij dat bussen met
een onregelmatig oppervlak niet
gemakkelijk draaien ten opzichte
van elkaar. Dat kan leiden tot storin-
gen en uitval op de afvullijnen – wat
ook kostenverhogend werkt. Niet
erg interessant voor een volumege-
dreven industrie als die van dran-
kenbussen.

“Je kunt weinig fratsen uithalen
zonder de lijnsnelheden te beïnvloe-
den”, zegt ook Wim Sedee van Ball
Corporation Europe, voorheen Conti-
nental Can van Schmalbach-Lubeca
in Oss. Hij doet de technische onder-
steuning van de verkoopafdeling.
“Maar we produceren wel allerlei vor-
men, zoals ton-, fles- of glasvormen
voor de export naar Amerika van de
‘premium’ merken.” 

Bedrukking
Een ander uiterlijk krijgt een dran-
kenbus ook dankzij nieuwe bedruk-
kingstechnieken. Vroeger werd in
vier kleuren gedrukt, tegenwoordig is
zes kleuren de standaard in Europa
en is het zelfs mogelijk om in acht
kleuren te bedrukken.

De kwaliteit van de afbeelding
wordt belangrijker en daarom komen
droge off-set technieken in beeld. Dit
levert een resultaat dat lijkt op de
scherpte en uitstraling van een foto.
Een ‘metallic look’ of ‘wetlook’
wordt verkregen door voor het
bedrukken een glanzende onderlaag
aan te brengen.

“De toepassing van fluorescerende
inkten is een standaard mogelijkheid
die het meeste effect sorteert indien
het blik geconsumeerd wordt in de
zogenaamde ‘black light’ omstan-

digheden – de discotheek dus. Daar
is blik niet de meest gekozen verpak-
king voor bier. Technisch dus moge-
lijk maar voor bier liggen hier weinig
kansen”, aldus Arnout Damink, ver-
koopmanager van Ball in Oss.

Temperatuurgevoelige inkt wordt op
beperkte schaal toegepast in Scandi-
navië, niet in Nederland. Want de
opdruk kan worden beschadigd bij
afvullen en pasteuriseren. Bovendien
is de inkt gevoelig voor zon- en kunst-

licht, waardoor de werking niet kan
worden gegarandeerd gedurende de
twaalf maanden shelf life van bier in
blik. 

Convenience
In het Nederlandse schap deed het
‘six-pack’ zijn intrede, zes losse blik-
jes in een wikkel van krimpfolie met
bedrukking. Dit werd gestimuleerd
door de detailhandel die daarmee
voor een deel van de handling van
losse blikjes af is. “Maar ook het
gebruiksgemak speelt een rol”,
meent Damink. “De verpakking is
handzaam, niet te zwaar en gericht
op thuisgebruik van de blikverpak-
king in kleinere huishoudens. De
bierconsumptie heeft hiermee in
navolging van andere Europese
markten zoals in Engeland een
impuls gekregen. Voor brouwerijen
was de verbeterde kwaliteit van de
foliebedrukking om promotionele
redenen een motivatie om six-packs
te introduceren.” ■

‘Plotseling heeft 

drinken uit de fles een heel 

nieuw imago’
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Bijzonder blik dankzij een nieuwe printtechniek:

droge off-set. Voor de eeuwwisseling

produceerde Schmalbach-Lubeca het blik voor

Bittburger. 

Nieuw zijn de slanke bierblikjes met een inhoud

van 0,25 ltr van Diebels. 

Eenmalig glazen fles met een afwijkende vorm

voor Hoegaarden witbier met het logo van de

brouwerij in reliëf aangebracht op de schouder en

de hiel (respectievelijk de ronding naar de hals en

naar de bodem) van de fles. 
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