
De huidige generatie biopoly-
meren heeft voorgoed afge-
rekend met het vooroordeel

dat afbreekbare verpakkingen al uit
elkaar vallen voordat het product
goed en wel in het winkelwagentje is
beland. De natuurplastics zijn zo
goed dat ze een vergelijking met con-
ventionele kunststoffen met glans
doorstaan. Ze voelen minstens zo
prettig aan, kunnen van elke gewens-
te kleur en bedrukking worden voor-
zien, hebben vergelijkbare seal- en
snij-eigenschappen, zijn lamineer-
en vormbaar en zelfs geschikt voor
Modified Atmosphere Packaging
(MAP)-applicaties.

De veelal uit (maïs)zetmeel en
(afval)vezels geproduceerde verpak-
kingen zijn bovendien een duurzaam
alternatief, omdat de grondstoffen
uit hernieuwbare bronnen komen.
De verpakkingen zijn volledig stabiel
onder droge condities in bijvoor-
beeld DC-magazijnen, supermarkt-
schappen en keukenkastjes. Dat
wordt anders als ze belanden in het
vochtige milieu van de groene bak.
Micro-organismen zorgen dan bin-
nen 180 dagen voor de complete

afbraak van de polyme-

ren tot compost. Daarmee dragen
biopolymeren bij aan de beperking
van het afvalprobleem. Ook het

broeikaseffect lijkt te worden tegen-
gegaan. Per levenscyclus blijken per
saldo 20 tot 50% minder fossiele
brandstoffen nodig. Uiteindelijk
komen er zo 10 tot 60% minder
broeikasgassen vrij. 

Polyactide
Er zijn in Nederland diverse biopoly-
meerleveranciers. Ze hebben gemeen
dat ze in hun verpakkingen deels
gebruik maken van het materiaal
polyactide (PLA), een polymeer
gewonnen uit maïszetmeel. Een van
de wereldmarktleiders op het gebied
van PLA is Cargill Dow. De chemie-
reus vermarkt dit biopolymeer als
‘Nature Works PLA’. De suikerketens
die zijn gevormd tijdens de fotosyn-
these en grotendeels uit koolstofato-
men bestaan, worden door middel
van fermentatie, distillatie en poly-

merisatie tot PLA
gevormd. Dit

materiaal
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heeft, zo claimt Cargill Dow, verge-
lijkbare of zelfs betere eigenschap-
pen dan verpakkingsmaterialen ver-
kregen uit aardoliederivaten. PLA is
helder, glanst mooi, houdt smaak-
stoffen goed binnen, is zeer goed
bestand tegen oliën en vetten en is
wat stugger dan de meeste petroche-
mische polymeren.

Dit laatste levert relatief goede
deadfold-eigenschappen op (+20%).
Eenmaal gevouwen is PLA minder
geneigd om zijn oude positie te her-
nemen dan conventionele plastics.
De toepassingen van PLA zijn legio:
schaaltjes voor bakkerijproducten,
netjes voor vers fruit, delicatessen-
trays en snoepverpakkingen. Ook de

productie van zuivelflessen voor kort
houdbare melkproducten door mid-
del van spuitgieten is mogelijk.

Afbreekbare vleesschaal
Het Barneveldse Twinpack levert bio-
polymeerverpakkingen op basis van
cellulose en aardappelzetmeel. Het
materiaal is goed bestand tegen
vochtige producten dankzij een PLA-
laminaat dat het onderliggende mate-
riaal volledig afschermt en ook
geschikt is als bedrukkingsvlak. Het
samengestelde verpakkingsmateriaal
is en blijft daarbij een biopolymeer
dat na gebruik goed te composteren
is. Vleesverwerker Verba uit Scher-
penzeel zal binnenkort in groene
Twinpack-schaaltjes biologische
vleesproducten gaan distribueren in
supermarkten en natuurvoedingsza-
ken. Het oorspronkelijke plan was al
in 2000 van start te gaan met de ver-
pakking. Dat dit nu pas het geval is,
heeft volgens commercieel directeur
Jacco Wagelaar van Twinpack geen
technische, maar een financiële ach-
tergrond. “De prijs van de schalen
was fors hoger door de bijzondere
samenstelling. We hebben de pro-
ductie overgebracht naar Thailand en
kunnen tegenwoordig volstaan met
een PLA-laag van 85 micrometer
tegen 200 micrometer vroeger.”

De prijs ligt daardoor nog maar een
fractie boven die van schalen uit fos-
siele brandstoffen. Alhoewel, wat is
een fractie? Karel van Amersfoort,
directeur bij de Verba Groep: “Een
afbreekbare bak is wel twee keer zo

*Drs. V.H.J. Hentzepeter is
freelance journalist. 

Biopolymeerverpakkingen maken een geruisloze entree in de Nederlandse supermarkten.

Nu de ontwikkelingsproblemen met biologisch afbreekbare materialen grotendeels zijn

overwonnen, heeft de voedingsmiddelenindustrie de optie om over te stappen op

‘groene’ verpakkingen. In de praktijk blijkt de hoge prijs van biopolymeren nog een

knelpunt. Zolang composteerbare schaaltjes, folies en netten ettelijke keren duurder zijn

dan verpakkingen uit niet-duurzame bronnen, blijft de toepassing beperkt tot

bijvoorbeeld biologische levensmiddelen en ‘imago’-producten.

Vincent Hentzepeter*

Biopolymeren: Groen verpakkin
VERPAKKEN

Het IBAW-logo voor

composteerbare

verpakkingen.
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Oogstbare plastics nu nog een 

toekomstvisie, straks realiteit?

Kant-en-klaarmaaltijd in composteerbare verpakking. 
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cups, eierverpakkingen, bakjes en
bekers van het merk Roots bestaan
voor 96% uit dit afvalproduct van de
suikerindustrie. Daarnaast bevatten
ze 2,3% water en een composteer-
baar mengsel. Inkoper Gerard Peters
licht toe dat de verpakkingen in het
Verre Oosten worden gepro-
duceerd. Ze zijn olie- en
waterafstotend en kun-
nen zowel diepvries- als
oventemperaturen ver-
dragen (-25 tot + 220°C).
Indien een water-, damp-,
en/of aromabarrière is ver-
eist, wordt op het vezelmateriaal een
folie op basis van PLA aangebracht.
“Zo kan er worden geseald en kun-
nen afnemers in combinatie met een
een PLA-bovenfolie gasverpakken.
Binnenkort zal een supermarktketen
onze verpakking voor vleestoepassin-
gen gaan inzetten.” ■

duur. Maar het biologische vlees van
de Groene Weg is tussen de vijfen-
dertig en veertig procent duurder dan
gangbaar. Daar moet je eerlijk over
zijn. Consumenten die dit soort pro-
ducten kopen, accepteren die hogere
prijs.”

Vijf keer zo duur
Albert Heijn ziet wel brood in biopo-
lymeren. Navraag bij verpakkings-
specialist John Roos leert dat de
grootgrutter voorzichtig positief is
en al het een en ander in de schappen
heeft liggen. Overigens zonder daar
publicitair op in te spelen. “Het
milieustandpunt van AH over com-
posteerbare verpakkingen is dat
Albert Heijn zich niet in deze techni-
sche milieudiscussie zal mengen.
Zolang er geen wetenschappelijke
consensus is, zullen we geen claim
leggen op milieuvoordelen van biolo-
gisch afbreekbare verpakkingen.”
Wat hierbij zeker meespeelt, is dat
het afbreekbare verpakkingsmateri-
aal (nog) niet in de groene afvalcon-
tainer mag. Zolang die situatie voort-
duurt, heeft het weinig zin om aan-

dacht te schenken aan de compos-
teerbaarheid van biopolymeren,
benadrukt Roos. 

Zodra het moment daar is, zal het
grootwinkelbedrijf de vruchten pluk-
ken van zijn biopolymerenbeleid.
“Want uit consumentenonderzoek
blijkt”, zo verklaart Roos, “dat vooral
de kopers van EKO-AGF een voor-
keur hebben voor afbreekbare ver-
pakkingen. Aan de andere kant kos-
ten afbreekbare materialen circa vijf
maal zoveel als normale materialen.
De consument moet bereid zijn om
dit te betalen.”

Publiciteitsoffensief
Albert Heijn kan gerust zijn, de con-
sument zal over enkele maanden uit-
gebreid voorgelicht gaan worden
over biopolymeren. Afvalscheiding is
een tweede natuur geworden. Zonder
een publiciteitsoffensief zullen de
biopolymeren gewoon bij het restaf-
val belanden. Momenteel wordt de
composteerbaarheid van diverse bio-
piopolymeren in opdracht van de
overheid onderzocht door ATO.
Goedgekeurde verpakkingsmateria-

len zullen vanaf de zomer worden
voorzien van het IBAW-logo van het
Duitse Interessengemeinschaft Bio-
logisch Abbaubare Werkstoffe. Dit
recyclingsteken moet er na de nodige
spotjes voor zorgen dat de consu-

ment weet wat hem of haar te doen
staat.

Er staat meer op stapel, zoals de
oprichting van De Belangenvereni-
ging Composteerbare Producten
Nederland (BCPN). Dit orgaan zal de
bescherming van het logo (te herken-
nen aan het kiemplantembleem) en
voorlichting aan de consument voor
zijn rekening nemen. Inmiddels heb-
ben de afvalverwerkers het licht al op
groen gezet om erkende bioplastics
in de GFT-bak te mogen deponeren.
In aanmerking komen uitsluitend
bioverpakkingen die door de geaccre-
diteerde instantie Din Certco in Ber-
lijn voorzien zijn van het genoemde
logo – het bewijs dat er uitgebreid is
getest op afbreekbaarheid in com-
posteringsinstallaties volgens de
Europese desintegratie en composte-
ringsnorm EN 13432. 

Rietsuikervezels
Geen maïszetmeel maar suikerrietve-
zels zijn het hoofdbestanddeel van de
composteerbare verpakkingen die
Verpakking Moonen uit Weert
brengt. De schalen, borden, noodle-

ngsalternatief met pittig prijskaartje
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Composteerbare bakjes

voor champignons en

aardbeien op basis van

cellulose en

aardappelzetmeel met

een watervaste coating

van polyactide. 
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Afbreekbare materialen zijn vijf keer 

duurder dan normale materialen

Het Roots biopolymeerassortiment van Verpakking Moonen, bestaande uit een combinatie van rietsuikervezels

en het natuurplastic polyactide. 

Plastics oogsten
De biotechnologische ontwikkeling staat niet stil. Wetenschappers

van het Amerikaanse veredelingsbedrijf Monsanto rapporteerden

al in 1999 successen met genetisch gemodificeerde proefgewassen

die biologisch afbreekbare plastics produceren. Monsanto gebruikt

hiervoor onder meer koolzaad waarin vier gemodificeerde bacte-

riestammen zijn ingebracht. Zowel de aminozuur- als vetzuursyn-

these zijn dusdanig gemodificeerd dat de planten het natuurplas-

tic phbv produceren (poly-3-hydroxybuyraat-co-3-hydroxyvaleraat).

Met een plasticopbrengst die slechts 3% bedraagt van het totale

drogestofgehalte, is het volgens het bedrijf nog te vroeg voor

commercialisering. Maar de kwaliteit van de plastics is uitstekend.

Dus wordt er hard gewerkt aan verbetering van het rendement.

Op den duur zouden planten wel eens op zeer efficiënte wijze

biopolymeren kunnen produceren. Oogstbare plastics nu nog een

toekomstvisie, straks realiteit?


