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Technologie & Techniek
Thema: Veilig verpakken

170.000 bezoekers – waarvan ongeveer 
15.000 afkomstig uit Nederland en België 
– zullen zich naar verwachting op Inter-
pack laten informeren over de laatste 
ontwikkelingen. Verpakkingsmachines 
vormen een prominent expositie-onder-
deel. De wereldwijde vraag naar verpak-
kingsmachines vertegenwoordigde in 
2008 een waarde van €23,6 miljard, vol-
gens schattingen van de Duitse VDMA. 
40% daarvan was bestemd voor het ver-

pakken van voedingsmiddelen, 20% voor 
dranken. De overige 40% betrof non-
foodproducten.

Verpakkingsmarkt groeimarkt
Wereldwijd is de markt voor voedings-
middelen en dranken een groeimarkt. 
Groei zal er echter niet zijn in Europa. De 
verpakkingsindustrie zal zich derhalve 
moeten instellen op de vraag in andere 
markten, zoals Azië en Afrika. Illustratief 

voor de groei die daar nog mogelijk is, is 
het cijfer dat het gewicht aan gebruikt 
verpakkingsmateriaal voor levensmidde-
len per hoofd van de bevolking aangeeft. 
In Duitsland is dat 236 kg en in China 
slechts 38 kg. Duidelijk is dus waar het 
groeipotentieel zich bevindt. Voor dran-
kenverpakkingen is eenzelfde ontwikke-
ling te schetsen.
Azië is nu al een belangrijke afzetmarkt 
voor verpakkingsmiddelen. Van de ruim 
4.000 miljard verkochte verpakkingen in 
2009 ging 46% naar Azië. De andere 
regio’s namen respectievelijk af: Europa: 
27%; Noord-Amerika: 15%; Latijns-Ame-
rika: 10%; Afrika: 2%. Kunststof is met 
een aandeel van 54% het belangrijkste 
verpakkingsmateriaal.

Duurzaam verpakken
Twee belangrijke trends die spelen bij de 
verpakkings- en verpakkende bedrijven 
zijn duurzaamheid en veiligheid. Duur-
zaamheid heeft betrekking op het bespa-
ren van energie en grondstoffen door 
optimalisatie van bestaande en nieuwe 
processen.
Daarnaast staat de verpakking zelf ter 
discussie. De sector is dan ook op zoek 
naar oplossingen als materiaalreductie 
en vermindering van de kosten van trans-
port. Ook ‘groene’ verpakkingsmateria-
len, de bioplastics, passen binnen de 
aandacht voor duurzaamheid. Illustratief 
voor de ontwikkeling die deze ‘groene 
verpakkingen’ doormaken, is dat er drie 
jaar geleden tijdens de voorgaande Inter-
pack nog een speciale tentoonstelling 

Met 2.700 exposanten uit meer dan 60 landen is de grootste ver-

pakkingsmanifestatie ter wereld Interpack volgeboekt. Van 12 

tot en met 18 mei zijn de 19 hallen in Düsseldorf gevuld met ver-

pakkingsmachines, verpakkingsmaterialen en alle andere beno-

digdheden voor een optimaal verpakkingsproces. Duurzaam-

heid, flexibiliteit, veiligheid en diversiteit zijn de trends.

Wereldverpakkingsbeurs Interpack

Duurzaam, flexibel en veilig 
verpakken 
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Hallenplattegrond van de Interpack: Hal 1 tot en met 4: processen en machines voor zoetwaren 
en bakkerijproducten; hal 5, 6, 8a, 8b, 12 tot en met 17: processen en machines voor verpakken; 
hal 7a tot en met 11 (m.u.v. hal 8): verpakkingsmaterialen en verpakkingshulpmiddelen.
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was rond bioplastics. Inmiddels is het 
een integraal onderdeel van de vakbeurs. 

Save Food
De presentatie Save Food laat zien dat 
verpakken, in combinatie met technolo-
gie, uiterst duurzaam kan zijn. Het pro-
ject Save Food (www.savefood.org) stelt 
de vraag welke bijdrage de waardeketen 
van verpakking en transport/logistiek kan 
leveren aan het tegengaan van voedsel-
verspilling. 
Tijdens Interpack vindt een congres 
plaats op 16 en 17 mei in Congrescen-
trum Oost. Naast de problematiek in  
ontwikkelingslanden rond veilig en vol-
doende voedsel worden concepten 
gepresenteerd, bijvoorbeeld verpak-
kings- oplossingen die bederf kunnen 
reduceren. 

Veilig verpakken
De veiligheid van verpakkingen heeft 
alles te maken met de functie om het ver-
pakte product optimaal te beschermen 
en kwaliteit te waarborgen. Ontwikkelin-
gen op het terrein van tijd/temperatuur-
indicatoren en het gebruik van RFID-
technologie helpen daarbij. Tracking & 

tracing-oplossingen zijn van belang voor 
de gehele waardeketen. Hygienic design 
van verpakkingsapparatuur neemt in de 
food sector een steeds belangrijkere 
plaats in. Het is belangrijk voor de pro-
ductkwaliteit en het helpt efficiënter en 
duurzamer te produceren door sneller en 
minder reinigen van de installatie.

Veranderende consument
De consumententrends op verpakkings-
gebied hangen nauw samen met de 
demografische ontwikkelingen: 
gebruiksgemak (vooral gericht op het 
groeiend aantal ouderen), kleinere ver-
pakkingsformaten (voor 1- en 2-persoons 
huishoudens) en convenience (inspelend 
op de 24-uurseconomie). De verschei-
denheid aan verpakkingsvormen en 
-afmetingen en de korte innovatiecycli 
die hieruit voortvloeien, vragen een flexi-
bel verpakkingsproces.

Zoetwarenmachines
In de hallen 1-4 huisvest de beurs proces-
sen en machines voor de zoetwarensec-
tor. De wereldwijde afzet van zoetwaren 
zal volgens voorspellingen van Euromoni-
tor de komende jaren fors groeien met 

jaarlijks zo’n 5% tot €153 miljard. De 
grootste afzetmarkten zijn West-Europa 
en Noord-Amerika, maar ook hier zijn de 
groeimarkten in Oost-Azië, Latijns-Ame-
rika en Oost-Europa. De stijgende con-
sumptie weerspiegelt zich in een groei-
ende vraag naar zoetwarenmachines. 
Duitsland is de grootste producent en 
exporteur van deze machines in de 
wereld, gevolgd door exporteurs Italië en 
Zwitserland. Het expositie-aanbod omvat 
alle stappen van de zoetwarenproductie: 

van toevoer van grondstoffen tot en met 
het productieproces van cacao, chocola-
de (producten), en dergelijke. Innovaties 
zijn gericht op verhoging van de produc-
tiviteit en efficiëntie van de machines, 
snelle wisseling van product en formaat 
door korte omsteltijden, eenvoudige rei-
niging en maximale flexibiliteit. Ook 
duurzaamheid is een topic, dat zich ver-
taalt in verminderd energie- en waterver-
bruik tijdens de productie.

Vakbeurs

Wereldverpakkingsbeurs Interpack

Duurzaam, flexibel en veilig 
verpakken 

Carina Grijspaardt-Vink

‘236 kg verpakkingen per 
hoofd per jaar in Duitsland 
tegen 38 kg in China’

InnovationParc Packaging: een bijzondere themapresenta-
tie op Interpack is InnovationParc Packaging. In dit ‘winkel-
centrum’ zijn ‘best practice’-voorbeelden te zien die daadwer-
kelijk nieuw zijn, aldus de organisatoren. Het centrale thema 
is Quality of Life. Bijna 50 bedrijven nemen aan deze presen-
tatie deel.
Metal Packaging Plaza: de internationale blikverpakkings-
branche en zijn toeleveranciers treffen elkaar op Interpack. 
Thema’s op Metal Packaging Plaza zijn duurzaamheid, veilig-
heid, convenience en innovatie. Zo’n 40 bedrijven participeren. 
Save Food: presentatie van het FAO/WHO-project dat voed-

selverspilling in ontwikkelingslanden tegengaat (zie artikel).
Nederlands Verpakkingscentrum (NVC): acht Nederlandse 
exposanten hebben de krachten gebundeld in een speciaal 
NVC exposantencollectief (standnr. 9H21A). Na afloop van de 
eerste beursdag organiseert het NCV de ‘Get-together-party’ 
aan boord van een cruiseschip voor relaties om van gedachten 
te wisselen. Hier vindt ook de introductie plaats van de EPIC 
European Packaging Directory 2011, een boek met informatie 
over de Europese verpakkingsinstituten, informatie over het 
kwalificeren van Europese verpakkingsprofessionals, ‘buyer’s 
guide’.

Speciale beurspresentaties

Datum: 12 t/m 18 mei 2011
Plaats: Messe Düsseldorf (DE) 
www.interpack.com
Toegangskaarten: online verkrijg-
baar en zelf uit te printen.

Interpack

Interpack telt dit jaar 2.700 exposanten, 
waarvan er 150 uit Nederland en België 
afkomstig zijn. 

Duurzaamheid is geen speciale presentatie 
meer op Interpack maar een integraal onder-
deel van het expositieprogramma.
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