
Technologie
Verpakken

Ondanks de opkomst van allerhande verpakkingsmaterialen is

het toekomstperspectief voor glasverpakkingen goed. Consu-

menten associëren glas met kwaliteit en technisch zijn er veel

mogelijkheden. Kleur, vorm en design zorgen voor merkdiffe-

rentiatie. Bovendien zijn er verschillende decoratietechnieken,

zoals ‘embossing’, zeefdruk of het gebruik van coatings, sleeves

en de nieuwe ‘no label-look’.

Het hoofdkantoor van de vroegere Ver-
enigde Glasfabrieken ligt in Schiedam
precies naast een van de grootste jene-
verstokerijen in Nederland. De aanwezig-
heid van deze grootverbruikers van gla-
zen flessen in Schiedam was ooit de
reden hier een glasfabriek neer te zetten.
Op het moment van mijn gesprek met

Jaap van Beelen, manager verpakkings-
ontwikkeling, en Eric van de Langenberg,
branchemanager, is de verkoop van BSN
Glasspack, zoals het bedrijf inmiddels
heet, aan de Noord-Amerikaanse glas-
producent Owens-Illinois bijna rond.
Daarmee wordt Owens-Illinois
de onbetwiste nummer een
in Europa en de wereld in
glasverpakkingen (zie
kader).
Uit marktonderzoek blijkt

dat de perspectieven op langere termijn
voor glasverpakkingen zeker niet slecht
zijn. Eric van de Langenberg: “Onderzoek
laat steeds weer zien dat consumenten
glasverpakkingen met kwaliteit associë-
ren. PET-verpakkingen zijn in veel deel-
markten slechts marginaal aanwezig en
zullen dat ook in de toekomst blijven. De
inertheid, dichtheid en vormvastheid van
glas zijn belangrijke pluspunten.”

Vorm en kleur
Glas is het verpakkingsmateriaal dat
merkdifferentiatie mogelijk maakt. Van
de Langenberg: “Naast vormgeving is
een voor de hand liggende manier om je
met een glasverpakking te onderschei-
den het gebruik van gekleurd glas. In
totaal bieden wij zo’n vijfendertig kleuren
aan. Met behulp van een speciale tech-

niek kunnen wij ook relatief kleine
hoeveelheden gekleurd glas maken.
Het donkerbruine pijpje voor bier,

overigens ooit door de Verenigde
Glasfabrieken geïntroduceerd, is

een specialiteit van ons. Het is nog niet
zo gemakkelijk deze kleur in de ovens
stabiel te houden. Voor bepaalde wijn-
soorten, zoals de Cahors in Spanje, levert
BSN Glasspack zelfs zwarte flessen.”
De vorm, bijvoorbeeld de verhouding
tussen romp en hals, en het ‘design’, in
de zin van soort decoratievorm, van een
glazen fles of pot zijn bij uitstek geschikt
om de specifieke ‘persoonlijkheid’ van
een merk te benadrukken. Bekende en
fraaie voorbeelden zijn de vierkante fles,
de chique likeur- of champagnefles en de
extra mooie en goed in de hand liggende
pot. BSN Glasspack ondersteunt klanten
zonodig bij het ontwerpen van nieuwe
vormen die net iets extra’s op het schap
bieden of iets meer ‘convenience’, zoals
een betere grip. Dat BSN Glasspack in
totaal in Europa per jaar meer dan 1.000
nieuwe fles- en potontwerpen in produc-
tie neemt, illustreert hoezeer fabrikanten
overtuigd zijn van de differentiatiemoge-
lijkheden van glas.

‘Added value’
Naast kleur en vorm zijn er legio moge-
lijkheden om via de verpakking waarde –
‘added value’ – toe te voegen aan de
inhoud. Daarbij is onderscheid te maken
tussen decoratietechnieken die tijdens
de productie van de fles of pot worden
toegepast en technieken die later, door
de glasfabriek zelf of door derden, wor-

den gebruikt.
De keuze voor een bepaalde deco-

ratietechniek wordt allereerst
bepaald door de esthetische eisen

Moderne jasjes voor

Met de ‘no label-look’ kunnen
maximaal drie etiketten per fles of

pot worden aangebracht

Embossing en sleeve
maken deze fles bij-
zonder.

‘No label-look’ op de
fles van Bavaria.

Coca Cola-flessen zijn
er in verschillende
maten en soorten. Hier
met sleeve. 
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van de producent die zijn merk een
bepaalde positionering wil geven. Daar-
na spelen natuurlijk de technische eisen
die aan de flessen of potten moeten wor-
den gesteld. Moet bijvoorbeeld de glas-
verpakking met inhoud pasteuriseerbaar
of zelfs steriliseerbaar zijn? Vanzelfspre-
kend kijkt de afvuller bij zijn keuze van de
decoratietechniek ook naar het bijbeho-
rende prijskaartje.

Embossing
De enige techniek om in het glasopper-
vlak zelf op een prachtige manier reliëf
aan te brengen of een logo of tekst te
integreren, is embossing of debossing.
BSN Glasspack graveert dan dat logo of
die verfraaiing in de glasvorm. Van de
Langenberg: “Inmiddels zijn er van
embossing vele voorbeelden: van de
Coca Cola-flessen tot jeneverflessen die
we voor het merk Ketel maken en de fles-
sen voor sappen van Albert Heijn met de
gravure ‘Vers Geperst’ erop. Er zijn ook
andere prachtige effecten mee te berei-
ken. Voor bepaalde drankenmerken
voorzien we bijvoorbeeld de flessen van
een ‘icing’ dat een parelend ijslaagje op
de fles suggereert. Mensen voelen nu
eenmaal graag iets speciaals aan een ver-
pakking.”

Coatings
Om consumenten
dat bepaalde
gevoel bij een
glasverpakking te
geven, wordt door

sommige afvullers een speciale coating
op de glasverpakking aangebracht, bij-
voorbeeld een die fluweelachtig aanvoelt
(‘velvet touch’). BSN Glasspack kan door
middel van het aanbrengen van speciale
coatings de verpakking ook een speciale
kleur geven als de kleur afwijkend moet
zijn van de standaardkleuren die worden
gevoerd. Deze techniek wordt nogal eens
toegepast bij exclusieve bieren. De ets-
technieken die vroeger werden gebruikt,
worden vanwege het milieuonvriendelij-
ke karakter van het etsprocédé vrijwel
niet meer toegepast.

Zeefdruk
Zeefdruk wordt al vele jaren gebruikt als
decoratietechniek voor glasverpakkin-
gen. Coca Cola-flesjes worden op deze
wijze bedrukt. BSN Glasspack past vooral
in Frankrijk op grote schaal zeefdruk toe,
bijvoorbeeld voor chique mineraalwater-
flessen. Voor het door middel van zeef-
druk bedrukken van drinkglazen (zoge-
naamde tumblers), zoals die worden
gebruikt voor het verpakken van mos-
terd, is een speciale zeefdruktechniek
met andere inkten nodig door de dunne
en fragiele wanden van een drinkglas.

Sleeves
Bedrukte sleeves, dunne hoesjes van
PET-, PVC- of PP-film die om de verpak-
king worden gekrompen, zijn een heel
populaire decoratietechniek voor glas
geworden. Van
de Langen-
berg: “Sinds

begin dit jaar is er weer een hausse in het
gebruik van sleeves. Een mooi voorbeeld
zijn de Calvé ‘BBQ-potten’. Doordat de
dunne plastic film zich prachtig laat
bedrukken in fotokwaliteit zijn met 
sleeves heel mooie effecten te bereiken.
Een beperking zijn de verwerkingssnelhe-
den doordat sleeves door middel van een
krimptechniek worden aangebracht.”
Sleeves worden veel gebruikt voor de
kleine 33 cl-flesjes voor bier en frisdran-
ken, maar ook flessen van 1,5 tot 3 liter
worden gesleeved. Glasverpakkingen
met sleeve zijn in principe heet afvulbaar
en pasteuriseerbaar. BSN heeft in 2003
een nieuwe high speed sleevemachine in
haar Maastrichtse vestiging geïnstal-
leerd.

No label-look
Een andere, iets jongere decoratietech-
niek die opgang
maakt, is de ‘no
label’-look. Daar-
bij worden trans-
parante plastic

r glasverpakkingen Spelers in de glasmarkt
De Verenigde Glasfabrieken werd aanvanke-
lijk gekocht door de Franse BSN-groep,
onderdeel van Danone. Later kwam de BSN-
groep (nu BSN Glasspack) bij de investe-
ringsmaatschappij CVC Capital Partners
terecht. De op handen zijnde verkoop maakt
koper Owens-Illinois in één klap de grootste
in glasverpakkingen, wereldwijd en in Euro-
pa, waar het Franse Saint Gobain tot dusver-
re die fakkel droeg. Met Saint Gobain en
Rexam behoort het uitgebreide Owens-Illi-
nois dan tot de grote drie op glasgebied.
Andere spelers hebben een marktaandeel dat
kleiner is dan 5%.

De nieuwe BBQ-fles-
sen van Calvé: De
sleeve laat zich
prachtig bedrukken
in fotokwaliteit. Zeefdruk als

decoratietech-
niek voor Despa-
rado.
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etiketten, bedrukt met hoogwaardig drukwerk van fotokwali-
teit, om de glasverpakkingen aangebracht. Meerdere labels, tot
een maximum van drie per fles of pot, zijn mogelijk. Ook glas-
verpakkingen met no label-look-etiketten zijn heet afvulbaar en
pasteuriseerbaar. Een voordeel ten opzichte van sleeves is dat
de verwerkingssnelheid door het gebruik van normale etiket-
teermachines hoger ligt.
Een andere mogelijkheid is nog het aanbrengen van een
embleem op de fles, zelfs in was. Omdat dit gebeurt met hand-
matige tamponneertechnieken is deze wijze van decoratie al
snel (te) duur. De toepassing beperkt zich dan ook tot heel

exclusieve glasverpakkingen.
Sommige decoratietechnieken zijn ook met elkaar te combine-
ren. Van de Langenberg: “Zo hebben heel wat merken een fles
met een eigen kleur glas met daarop het door middel van
embossing aangebrachte merk. Daarnaast is gebruik gemaakt
van zeefdruk, een sleeve of ‘no label-look’-etiket. Natuurlijk
hangt aan al die extra bewerkingen een prijskaartje, dat overi-
gens sterk wordt beïnvloed door de oplages.”

Rotsvast vertrouwen
Technisch zijn de mogelijkheden voor fabrikanten om zich via
glasverpakkingen van de concurrentie te onderscheiden dus
vrijwel onbeperkt. Met een zelf ontwikkeld programma gaat
BSN op de factor gewicht de strijd aan met PET. Van Beelen:
“Het programma voorspelt of een nieuw ontworpen model glas-
verpakkingen wel of niet te produceren valt. We kunnen het vol-
ledige productieproces simuleren en hoeven daarmee niet meer
af te gaan op ‘Fingerspitzengefühl’. We kunnen zo de lichtste
verpakkingen in Europa produceren voor de bier- en wijnmarkt,
beide deelmarkten waarin wij marktleider zijn.”
De glasrecyclingspercentages liggen in verschillende landen in
Europa boven de 80%. Bij BSN Glasspack bestaat een rotsvast
vertrouwen in de toekomst van glas. Van de Langenberg: “Mis-
schien staan zelfs in Nederland in 2006, na afloop van het ver-
pakkingsconvenant, nieuwe wegen voor eenmalige glasverpak-
kingen open.”

Evert van de Weg
E. van de Weg is freelance journalist.

Drankenconsumptie in West-Europa onderverdeeld naar soort 
verpakking. Bron: Rexam, Dongen
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Personalia

Doordat de dunne plastic film zich prachtig laat
bedrukken in fotokwaliteit zijn met sleeves mooie

effecten te bereiken

Campina
Jan Harm Spijkervet treedt per 1 juli toe tot het
bestuur van FoodService Instituut Nederland. Hij is
directeur van Campina Foodservice. Het bestuur van
FoodService representeert de drie schakels die de
keten vormen: fabrikanten, groothandels en outlet-
organisaties. Spijkervet is op een van de drie leveran-
cierzetels gaan zitten.

VMT
Bij VMT is de redactie uitgebreid met een nieuwe
redacteur, Annepaul Roukema (24). Hij komt vers
van de School voor Journalistiek in Utrecht en krijgt
van Keesing Noordervliet BV een kans om de komen-
de zes maanden werkervaring op te doen. 

SSZ
Studiecentrum Snacks en Zoetwaren heeft een nieu-
we directeur in de persoon van Maarten-Jan Dek. Hij
is opvolger van Paul van Vliet, die 24 jaar aan het
roer heeft gestaan. Dek zal vanaf 1 augustus aan de slag gaan. Hier-
voor was hij tien jaar directeur van Stichting Merkartikel.

Eredoctoraat
Professor Alfons G.J. Voragen, direc-
teur Wetenschap van de Agrotechno-
logy and Food Sciences Group WUR,
heeft 15 juni het facultair eredocto-
raat van de Katholieke Universiteit
van Leuven gekregen. In 1968 stu-
deerde Voragen af aan de Landbouw-
universiteit Wageningen (nu WUR) in
Levensmiddelenwetenschappen. In
1972 behaalde hij daar ook zijn doc-
toraatsdiploma. Zijn onderzoeksinte-
resses liggen onder andere op het
gebied van chemie en enzymologie
van levensmiddelenpolysachariden,
biochemie van plantencelwanden en proteïnen in levensmiddelen-
systemen.

IMS
Jos Ramekers is gekozen in het dagelijks bestuur van
het Internationaal Meat Secretariat (IMS). Het
bestuur bestaat uit tien personen uit de belangrijkste
vee- en vleesproducerende landen ter wereld. 

Unilever
Anthony Simon gaat per 1 augustus met pensioen.
Na 36 jaar voor Unilever en Bestfoods gewerkt te 
hebben, neemt hij nu afscheid als groepspresident
marketing van de divisie Voedingsmiddelen. Zijn
opvolger is Anthonie Stal, momenteel directievoorzitter van Unile-
ver Bestfoods Nederland en voorzitter van de categorie Spreads and
Bak- & Braadproducten. Harry Brouwer (45) volgt Stal op. Brouwer
is afkomstig van Bestfoods Duitsland, waar hij business director
Culinary & Impulse was.
Bij de divisie IJs- & Diepvriesproducten Europa zijn ook mutaties
ophanden. De nieuwe groepspresident is Bernd Ellmann (56). Hij
nam op 1 juli het roer over van Kees van der Graaf. Ellmann werkt
sinds 1973 voor Unilever. 

Jan Harm Spijkervet

Annepaul Roukema

V.l.n.r. Professor Delcour, profes-
sor Voragen en Rector Magnificus,
professor Oosterlinck tijdens de
uitreiking aan de KU in Leuven 15
juni

Jos Ramekers


