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Duurzaamheid & MVO

Het is bijna niet meer voor te stellen. 
Maar 75 jaar geleden gebruikten consu-
menten een bijgeleverde priem om hun 
blikje bier te openen. Hoe anders is dat 
nu. Alfons Schulte, verkoopdirecteur van 
Ball Packaging Europe, wijst op de ver-
dieping achter het lipje van een dranken-

blikje, zodat de consument gemakkelijk 
zijn vinger achter het lipje krijgt. 
Gebruiksvriendelijkheid heeft de conti-
nue aandacht van de verpakkingsfabri-
kant. Dit luistert nauw. “We oefenen per-
manente kwaliteitscontrole uit. Stans je 
de drinkopening te diep, dan bestaat de 
kans dat deze openbarst. Doe je dit te 

ondiep, dan loop je het risico dat je het 
blikje niet kan openen”, legt Schulte 
geduldig uit. Hij doet zijn verhaal bij 
afvalbedrijf HVC uit Alkmaar. De gehele 
Nederlandse drankblikindustrie is hier 
bijeen om het 75-jarig bestaan van het 
drankblikje te vieren. 

Duurzaam imago
De locatie is met zorg gekozen. De  
branche wil het imago van blik gunstig 
neerzetten; het is compact en makkelijk 
te transporteren, het zorgt voor een lange 
houdbaarheid en vooral: het is duur-
zaam. Metalen verpakkingen heten in de 
volksmond blik, 90% in Nederland is 
gemaakt van staal en 10% van alumi-
nium. Blik heeft als groot duurzaam-
heidsvoordeel dat het eindeloos kan  
worden gerecycled en dus steeds kan 
worden hergebruikt. Van alle blik-
verpakkingen, dus niet alleen drank, 
wordt 88% gerecycled. Alleen Duitsland 
(89%) en België (93%) doen het beter. 

De recycling geschiedt voornamelijk door 
de scheiding van blik uit huishoudelijk 
afval. Een kijkje bij HVC en bij Recycling 
Maatschappij Feniks toont hoe dit in zijn 
werk gaat. 

Recycling blik
Met een tik tegen zijn joystick dirigeert 
een medewerker van afvalbedrijf HVC uit 
Alkmaar die in een soort controlekamer 
zit, de grijper naar een hoop afval bene-
den in het magazijn. Per keer kan het 
apparaat maximaal tien ton (8.000 kg) 
huisvuil oppakken om het daarna in een 
van de vier trechters te gooien. Een 
doseerschijf perst dan zo’n 5.000 kg afval 

Het drankblik ondervindt steeds meer concurrentie van andere 

verpakkingen. Maar het verpakkingsmateriaal zou niet al 75 jaar 

in de huidige vorm bestaan als er geen duidelijke voordelen 

waren: een goede houdbaarheid, stevigheid en een hoog 

recyclingspercentage. 

Gewichtsreductie blik zal komende tijd doorgaan

Drankblik na 75 jaar 
duurzamer en lichter 

‘Qua bescherming kan niets 
tegen blik op’

In Nederland wordt 175 kiloton aan 
blikverpakking gebruikt. 70% voor 
het verpakken van voedsel, 20% 
voor dranken en 10% voor overige 
toepassingen. Europa heeft zo’n 200 
productielocaties voor metalen (staal 
en aluminium) verpakkingen die 
jaarlijks zo’n 79 miljard (4,2 miljoen 
ton) verpakkingen per jaar produce-
ren. De sector zet €12 miljard om en 
er werken 50.000 mensen.

Blik in cijfers

Afgevulde blikken bier en frisdrank 2006-2010 (in miljoenen blikjes). 

Blik heeft als groot 
duurzaamheidsvoor-
deel dat het einde-
loos kan worden 
gerecycled.
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per keer de verbrandingsoven in. Meta-
len, asresten, stenen en zand – zo’n 25% 
van het totaal – overleven deze oven. 
Hiervan is ca. 10% (dus 2,5% van het 
afval) metalen. Zwartgeblakerd wel, maar 
intact. De volgende halte is Recycling 
Maatschappij Feniks. Daar klettert de 
zwarte massa met daartussen metaal, 
bodemas in vakjargon, over de transport-
banden. Even later worden staal en alu-
minium via verschillende processen van 
elkaar gescheiden. Na reiniging gaat het 
metaal naar Tata Steel alwaar het wordt 
omgesmolten. 
Ball Packaging in Oss, Nederlands enige 
fabriek voor drankblikjes, richt zich op 
het gebruik van gerecycled aluminium. 
De kwaliteit van dit secundaire metaal is 

gelijkwaardig aan nieuw aluminium. 
Bovendien kost de productie hiervan 95% 
minder energie, omdat de elektroly-
sestap achterwege kan blijven. Sinds acht 
jaar produceert Ball alleen aluminium 
blikjes, zo’n 1,5 miljard per jaar. Dit 
materiaal is door het geringere gewicht 
eenvoudiger te vervoeren dan de stalen 
varianten en daarom geschikter voor 
export. In de fabriek draaien grote rollen 
aluminium snel heen en weer. Uit de pla-
ten worden zogeheten ‘cupjes’ (cupping) 
geslagen die ‘uitgerekt’ worden tot een 
blikje. Na een proces van wassen, dro-
gen, coaten en printen volgt het testen 
van het blik met licht op scheurtjes en 
gaatjes. De afgekeurde producten belan-
den in grijze bakken die bij elke produc-
tielijn staan. In blokken geperst gaan ze 
terug naar de smelterij voor hergebruik. 

Steeds lichter
Een ander belangrijk duurzaamheidsken-
merk van het drankblikje is dat het door 
de jaren heen steeds lichter is geworden. 
In 1935 was de Amerikaanse bierprodu-
cent Krueger’s het eerste bedrijf dat bier 
afvulde in een drankenblik. Dat was toen 
ongeveer vijf keer zo zwaar als nu. Een 
aluminium drankblikje van 0,33 milliliter 
is met een gewicht van ongeveer 13 gram 
een kwart lichter dan vijfentwintig jaar 
geleden. Het gewicht van een stalen blik-
je nam met 33% af. 
Blik heeft duidelijke voordelen ten 
opzichte van andere verpakkingsmateria-
len. “Qua bescherming kan niets tegen 
blik op”, verzekert Roland ten Klooster, 
hoogleraar Packaging Design en 
Management aan de Universiteit Twente, 
die gastspreker was tijdens de jubileum-
bijeenkomst van de blikindustrie. Het 
verpakkingsmateriaal biedt ongekende 
mogelijkheden voor bedrukking en dus 
design. En het hoge recyclingspercentage 
spreekt in het voordeel van blik, gaat hij 
verder. Maar de verpakkingsprofessor is 

ook kritisch. Want blik kent ook nadelen. 
Zo blaast de frisdrankfabrikant petfles-
sen op locatie en vult ze daarna gelijk af. 
Blikjes moeten eerst nog leeg naar de 
productielocatie worden getransporteerd 
om afgevuld te worden. Ten Klooster: “Je 
vervoert eigenlijk lucht.” Geen enkele 
verpakking is dus echt duurzaam, bena-
drukt hij. Blik is niet per se de beste ver-
pakking die een fabrikant kan kiezen, dat 
hangt van de toepassing af. 
En hoewel de gebruiksvriendelijkheid 
met de jaren aanzienlijk is verbeterd, 
blijft het bij sommige blikjes lastig ze 
open te maken. “Veel mensen hebben 
hier moeite mee. Je nagels gaan ervan 
kapot”, weet Ten Klooster. Bij de bodem, 
deksel en de geometrie valt nog veel 
winst te behalen, geeft het consortium 
van blikfabrikanten Beverage Can Makers 
Benelux (Ball, Rexam en Crown) zelf ook 
aan. Samen met de fabrikanten zullen 
blikproducenten werken aan het verder 
omlaag brengen van het gewicht. Dat zal 
niet gebeuren met grammen, zoals de 
afgelopen jaren, maar eerder met tien-
den van grammen. Het eindpunt is in 
ieder geval nog niet bereikt, aldus  
Beverage Can Makers Benelux.

Gewichtsreductie blik zal komende tijd doorgaan

Drankblik na 75 jaar 
duurzamer en lichter 

Maurice de Jong

Afgelopen jaar groeide het aantal afgevulde 
blikjes in Nederland met 10,5% tot 4,1 miljard, 
386 miljoen blikjes meer dan in 2009. De groei 
was vooral te danken aan de koolzuurhoudende 
frisdranken. Dit aantal steeg met bijna een 
kwart tot 1,9 miljard in 2010. De productie kon 
verder groeien door de installatie van een nieu-
we afvullijn in 2009. Een aantal marketingcam-
pagnes van leidende drankmerken deed de rest. 
België deed het minder goed. Het totaal aantal 
afgevulde blikken daalde met ruim 1% tot 1,3 
miljard. De daling kwam grotendeels op conto 
van de frisdranken. Die liet een teruggang zien 
van 7% door minder vraag uit de Franse markt. 
De hoeveelheid afgevulde bierblikjes steeg juist 
met 4,3% tot 739 miljoen. Vooral de verkoop 
van de zogenoemde ‘multipacks’ stuwde de ver-
kopen op.
Een groot verschil tussen de Nederlandse en Bel-
gische markt is dat het aandeel blik in frisdran-
ken met 20% hoger ligt dan in Nederland met 
11%. In Nederland is PET de dominante frisdran-
kenverpakking (85%, ten opzichte van 66% in 
België).
Bron:  European Can Market Report 2010.

Nederland blikland

2,5% van het huishoudelijk afval 
bestaat uit metaal. 
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