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In Nederland is de marktleider in asep-
tische verpakkingen medio september 
‘leading’ in de communicatie over de 
duurzaamheid van kartonnen verpak-
kingen. Uit een check bij de supermarkt 
blijkt dat op vrijwel alle Tetra Brik-ver-
pakkingen nu een cirkeltje staat waarop 
de koppeling wordt gemaakt tussen 
hernieuwbare bossen en CO2-reductie. 
FrieslandCampina plaatst zelfs een com-
pleet voorlichtingsverhaal over de wereld 
van karton op de zijkant van Appelsien-
tje Dubbeldrank. Verwezen wordt naar 
‘dewereldvankarton.nl’, een informatieve 
site van Tetra Pak over de duurzaamheid 
van productiebossen en de recyclebaar-
heid van drankenkartons. 
Het lijkt een kwestie van tijd of SFC-ge-
certificeerde verpakkingen zijn gemeen-
goed in zuivel en dranken. Zo is ook de 
biozuivel van Arla met ingang van week 

37 in SFC-geveltopverpakkingen van Elo-
pak ingestroomd.

Transparant en controleerbaar
Het is de vraag in hoeverre het SFC-
keurmerk drankenkartons nu écht 
duurzamer maakt. De grondstoffen 
voor de kartonnen verpakkingen waren 
namelijk al grotendeels afkomstig uit 
verantwoord beheerde bossen. Dit is 
door een actief duurzaamheidsbeleid van 
de leveranciers nu transparant gemaakt 
en controleerbaar geworden voor certi-
ficerende instanties. Elke SFC-houtvezel 
is theoretisch te herleiden tot zijn bron 
– van opgroeiende boom, kap, transport 
en vezelproductie tot kartonnage en druk 
van de verpakking.
Door de certificering is met name vorig 
het aantal verpakkingen met FSC-
keurmerk explosief gegroeid. In 2007 

lanceerde Tetra Pak de eerste kartonnen 
FSC-verpakking. In 2008 werden al hon-
derden miljoenen verpakkingen met dit 
keur verkocht. Vorig jaar kwam het aantal 
boven de twee miljard uit. Nu ook Tetra 
Pak Nederland enkele maanden geleden 
FSC-gecertificeerd werd, kan ook de 
Nederlandse voedingsmiddelenmarkt 
voor dit label kiezen. 

FSC Mix label
De concurrentie wil niet achterblijven. 
Eind 2009 lanceerde SIG Combibloc de 
eerste drankenkartons voor sappen en 
icetea op de Duitse markt. Inmiddels vol-
doen alle fabrieken aan de FSC-eisen en 
worden er door heel Europa aseptische 
verpakkingen met dit keurmerk geleverd.
Overigens hanteren alle leveranciers het 
FSC Mix-label-principe. Dit betekent dat 
de helft van het houtpulp van een FSC-
gecertificeerde bron komt. De rest is 
afkomstig van gerecycled materiaal en/of 
ander houtpulp dat ook volgens de FSC-
eisen traceerbaar moet zijn. 

SFC-hamverpakking
De Britse supermarktketen Marks & 
Spencer heeft sinds deze zomer een 
vleeswarenverpakking met de ‘look and 
feel’ van papier en de eigenschappen 
van traditionele gasverpakkingen in de 
koelvitrine liggen. Deze verpakking, die 
het FSC-keurmerk draagt, is gemaakt 
van het verpakkingsmateriaal ‘Paperlite’ 
en komt voort uit een co-innovatie van 
de Zweedse papierproducent Billerud 
en de Zweedse converter Flextrus. Het is 
een rekbare papiersoort FibreForm, met 
daarop twee lagen PE, een zuurstofwe-
rende EVOH-laag en een sealmedium. 
Print en zwarte flexodruk zorgen voor een 
luxe uitstraling. ‘Paperlite’ kan gevormd 
worden op bestaande thermovormlijnen 
voor MAP-verpakkingen en kan zich 
volgens de specificaties verpakkingstech-
nisch meten met traditionele folieschaal-
verpakkingen. M&S verpakt er ambachte-
lijke premiumham in.

In de drankenkartonmarkt voltrekt zich een onzichtbare 

revolutie. Alle grote leveranciers gaan grotendeels over op 

verpakkingsmateriaal met het Forest Stewardship Council 

(FSC)-keurmerk. Daardoor zal het aandeel gecertificeerde 

verpakkingen uit duurzaam gewonnen grondstoffen snel 

toenemen. 

SFC-keurmerk nu ook op 
drankenkartons 
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Tetra Pak loopt voorop in FSC-gecertifi-
ceerde verpakkingen en communiceert dat 
ook op dit Brik-pak met Appelsientje Dub-
beldrank. 

In week 37 stroomden de eerste Arla-zuivel-
verpakkingen met SFC-keurmerk in. 
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