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Technologie
Verpakken

Kartonnen verpakkingen verbeteren met nanotechnologie is het

doel van Sustainpack. In dit Europese project werken 35 organi-

saties aan verbeteringen van materiaaleigenschappen en inge-

bouwde diagnostiek. Intensieve contacten met de markt moeten

leiden tot snelle implementatie van de nieuwe technologie.

In de zomer van 2004 is de aftrap gege-
ven voor Sustainpack, een groot Euro-
pees onderzoeksproject dat moet zorgen
voor een breed scala aan nieuwe karton-
toepassingen. Met de introductie van
nanomaterialen zullen minder goede
eigenschappen van karton, zoals vocht-
bestendigheid, slechte barrière en be-
schadiging van hoekpunten, worden ver-
beterd. De goede printbaarheid van kar-
ton zal verder worden uitgebuit door de
introductie van nieuwe communicatie-
technologie. Het Wageningse onder-
zoeksinstituut Agrotechnology & Food

Innovations (A&F) is een van de 35 part-
ners.

Nanomaterialen
Nanoschaal (1 nanometer = 1 miljoenste
millimeter) is de kleinste schaal waarop
materie kan worden gemanipuleerd.
Voor het maken van nanomaterialen be-
staan twee benaderingen: bottom up en
top down. Bottom up, of moleculaire
nanotechnologie, is het bouwen van
organische of anorganische structuren:
atoom per atoom of molecuul per mole-
cuul. De nanomaterialen toegepast in

Sustainpack worden verkregen volgens
de top down-methode. Kleideeltjes en
cellulosevezels worden gesplitst en ver-
malen tot nanoklei (~1 nm dik) en nano-
vezels (20-200 nm).
Nanomaterialen kunnen kartoneigen-
schappen verbeteren:
– Verbeteren sterkte, vooral onder voch-

tige condities;
– Verbeteren van de barrière-eigen-

schappen door toepassing van nieuwe
coatings;

– Locaal versterken (bijvoorbeeld op
hoekpunten) door nieuwe printtech-
nologie;

– Nieuwe driedimensionaal vormbare
verpakkingen van cellulosecomposie-
ten;

– ersterken van transparante verpak-
kingsfolies (bestaande uit hernieuw-
bare polymeren) door toevoegen van
nanodeeltjes.

Comeback kartonnen
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Personalia

Ross Systems
Renne Bots (40) is benoemd tot sales director Chemi-
cals & life science bij Ross Systems Benelux. Ross Sys-
tems is leverancier van ERP-, CRM-, SCM- en WMS-
oplossingen voor fabrikanten van voedingsmiddelen,
chemische, farmaceutische en natuurlijke producten.
Een van de belangrijkste taken van Bots wordt het uit-
bouwen van de activiteiten van het bedrijf in de che-
mie, de farmacie en biotechnologie.

Max Havelaar
Per 1 april treedt Coen de Ruiter (35) in dienst bij
Stichting Max Havelaar als algemeen directeur. Hij is
afkomstig van Unilever Nederland, waar hij elk jaar
werkzaam was in diverse commerciële functies. Daar-
naast is hij verantwoordelijk geweest voor een strate-
gisch project betreffende de maatschappelijke rol van
Unilever Bestfoods Nederland. 
Stichting Max Havelaar beheert het Max Havelaar
Keurmerk, een onafhankelijke garantie dat boeren in
ontwikkelingslanden voldoende betaald krijgen voor
hun producten. 

Plusfood
Roelof Hamster (59) treedt per 1 mei terug als CEO bij
Plusfood in verband met zijn prepensioenregeling.
Piet Boer (54) is benoemd tot zijn opvolger. Hamster
is sinds 1989 betrokken bij Plusfood. In dat jaar werd
het Oosterwoldense bedrijf binnen de Cebeco Groep
verzelfstandigd. Sinsdien heeft de onderneming, pro-
ducent van diepvries convenience-producten van
pluimveevlees, zich internationaal sterk ontwikkeld.
Na zijn vertrek gaat Hamster een deel van zijn tijd wij-
den aan het coachen van onder meer startende onder-
nemers en aan het adviseren over bedrijfsoverdracht,
werkgelegenheid, arbeidsvoorwaarden en pensioenen. Boer is
sinds eind 2003 werkzaam bij Plusfood als COO. Hij gaf leiding
aan verschillende ondernemingen in de levensmiddelensector,
onder meer aan Cebeco Meat Products.

GombiGilde
Van der Zee Vleesgrootverbruik en CombiGilde hebben een nieu-
we statutaire directie. Jan Ten Hoor beëindigde zijn functie als di-
recteur in verband met de overdracht van zijn belang in het be-
drijf. De nieuwe directie bestaat uit Loek Carabain en Alfred Wel-
ink. Carabain is verantwoordelijk voor inkoop, productie en
kwaliteit en voor de operationele en commerciële zaken. Welink is
verantwoordelijk voor de overige commerciële en algemene zaken
van beide organisaties.

VWA
Johan de Leeuw (51), directeur-generaal Voedsel en Warenauto-
riteit (VWA), wordt per 1 september 2005 de nieuwe inspecteur-
generaal Verkeer en Waterstaat. Dat heeft de Ministerraad van-
middag besloten op voorstel van minister Remkes van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties, en in overeenstemming met
minister Peijs van Verkeer en Waterstaat. De Leeuw zal het fusie-
proces van de VWA per september afronden. Daarvoor was hij
onder meer secretaris van de Nederlandse Christelijke Boeren- en
Tuindersbond, lid van de Tweede Kamer voor het CDA en direc-
teur-generaal Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). 

Communicatie en diagnostiek
De verpakking dient als medium om informatie op een attrac-
tieve manier aan consumenten te presenteren. Daarnaast
bestaat de mogelijkheid om voor het blote oog onzichtbare
materialen aan het karton toe te voegen. Met speciale appara-
tuur kunnen dan merkproducten van illegale kopieën worden
onderscheiden. Op deze gebieden wordt in Sustainpack
gewerkt aan nieuwe technologie.
Een bijzondere variant vormen diagnostische verpakkingen. Ze
geven informatie over de actuele productkwaliteit aan de hand
van metingen van de omgevingscondities van het product. Zo
kan een doos voorzien van een temperatuursensor de gemeten
temperaturen samen met de identificatiegegevens van het pro-
duct met radiofrequentie (RF) sturen naar een ontvanger. Die
relateert de temperatuurhistorie van dit product aan kwaliteit-

verloopmodellen. Zonodig vindt verkorting van de houdbaar-
heid van het product plaats of aanpassing van de distributieke-
ten (figuur 1).
A&F onderzoekt hoe de informatie over de productkwaliteit
effectief kan worden ingezet om derving van verse producten te
verminderen en ketens te optimaliseren. Binnen Sustainpack
wordt onderzoek gedaan naar printbare RF-labels en sensoren
bestaande uit organische materialen. Daarmee wordt deze
technologie duurzaam, goedkoper en bij uitstek toepasbaar op
kartonnen verpakkingen.

Marktgedreven onderzoek
Een substantieel deel van het onderzoeksbudget is bestemd
voor het afstemmen van technologische mogelijkheden op vra-
gen uit de markt. Gebruikers van kartonnen verpakkingen
(vooral merkartikelfabrikanten) en projectdeelnemers blijven
gedurende het project met elkaar in gesprek over toepassingen
die technisch mogelijk en economisch haalbaar zijn. Zo wordt
de kans op succes vergroot.
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Sustainpack
Doelstelling van Sustainpack is de concurrentiepositie
van vezelgebaseerde verpakkingen te verbeteren door
ontwikkeling en applicatie van micro- en nanotechnolo-
gie. Het budget bedraagt ¤ 30 miljoen voor vier jaar. De
EU financiert ¤ 16.8 miljoen in het kader van het zesdek-
aderprogramma. Een consortium van 35 universiteiten,
onderzoeksinstituten en bedrijven werkzaam op het
gebied van vezels en verpakkingen voert het project uit.
A&F is actief op vier deelgebieden van Sustainpack:
– Efficiënte vezelgebaseerde verpakkingen
– Vezelgebaseerde composietfilms
– Communicatieve verpakkingen
– Technology Mapping.
Meer informatie: www.sustainpack.com.

De nanomaterialen toegepast in Sustainpack worden
verkregen volgens de top down-methode


