
Technologie

Het onderzoek naar de wereldwijde ver-
pakkingstrends is gedaan in opdracht
van beursorganisatie Exposium die de
tweelingbeurs IPA-Emballage organi-
seert. Ondervraagd werden ontwerpers,
producenten, journalisten, sociologen en
onderzoeksinstituten over ontwikkelin-
gen die bepalend zijn voor de wereldwij-
de distributie van verpakkingen. Uit de
gesprekken werden tien maatschappe-
lijke trends geselecteerd, waarbij vooral
‘gemak’, ‘gezond’ en ‘natuurlijk’ op food
van toepassing zijn.

Convenience
Onder het kopje ‘gemak’ vallen handige
verpakkingen voor thuisverbruik. Portie-
verpakkingen, twee-in-een-verpakking
zoals droge rijst met saus, knijpverpak-
kingen zoals statubes voor handig dose-
ren, strooiverpakkingen, magnetronver-
pakkingen en alle verpakkingen die ope-
nen en hersluiten slim combineren. Sterk
in opkomst zijn ook meeneemverpakkin-
gen. Ze zijn gemakkelijk voor onderweg,
eten snel weg en er is vaak maar één
hand benodigd voor consumptie. Ook
kunnen ze tegen een stootje. Een easy
opening is een randvoorwaarde om dit
soort on-the-go-producten tot een suc-
ces te maken. De knijpzak van Breaker is
het bekendste Nederlandse voorbeeld.
Ook de nieuwe Appelsientje Groeifruit
Fruitsnack van Riedel/Friesland Foods
valt in deze categorie. Mobiel gemak bie-
den ook zelfverhittende of zelfkoelende
blikjes die vooralsnog in Nederland niet
écht aanslaan. 

Gezondheid
Met een bewuste leefstijl als mega-
trend zijn ook de verpakkingslever-
anciers in de ban geraakt van verant-
woorde voeding. Stoomverpakkin-
gen voor de magnetron passen
hierin. Er komen steeds meer en
betere oplossingen om zowel verse
als diepgevroren producten gaar te
stomen in hun verpakkingen. De
nieuwe generatie stoomkookver-
pakkingen werkt met ventielen of
perforaties die automatisch
opengaan als de druk te hoog is.
De consument hoeft dus niet
meer het materiaal door te prik-
ken. Verpakkingstypen variëren

van platte of bolle schaaltjes tot (sta)zak-
ken van folie. Ook blikjes die bij opening
automatisch een portie vitaminen en
mineralen doseren passen in het gezond-
heidsdenken. De FreshCan van Ball is
hier een voorbeeld van. Deze drankenbus
bevat een capsule met nutriënten die
gelijktijdig met het openen van het blikje
zijn nutriënten vrijlaat. Het is niet alleen
een gimmick. De capsule biedt namelijk
de mogelijkheid om voedingsstoffen toe
te voegen die bij langdurig oplossen
smaakafwijkingen kunnen veroorzaken
of werkzaamheid verliezen.

Natuurlijk
‘Vers’ gaat hand in hand met gezond-
heid. Chemieconcern Dupont onderzocht

in de VS waar consumenten het meest op
letten bij een verpakking. Ruim een op
de drie zette ‘vers’ op de eerste plaats.
Daarmee scoorde een verse uitstraling
hoger dan houdbaarheidsdatum en prijs
die elk ongeveer door een kwart van de
consumenten genoemd werden. Vandaar
dat transparante verpakkingen die het
product goed laten zien hoge ogen gooi-
en bij het publiek. Dit geldt absoluut voor
vers, maar ook diepvriesleveranciers
laten steeds vaker hun producten zien.
Zo overweegt Findus de introductie van
vijf nieuwe pizza’s waarin het diepgevro-
ren product duidelijk zichtbaar is.
Ook de etikettering kan het natuurlijke
karakter onderstrepen. Smalle elegante
etiketten ogen minder industrieel en sti-

muleren de verkoop. De verpakking weg-
laten en het product voor zich laten

spreken, gaat nog een stapje verder.
In een supermarktomgeving is dit
alleen een haalbare kaart op de
bediende delicatessenafdeling.
Om in zelfbediening consumenten
het gevoel te geven dat er aan een
product geen fabrikant te pas is
gekomen, wordt uitgeweken naar
verpakkingen met een ambachte-
lijke uitstraling. De blokbodemzak
van laminaat met een perkament-
print en een venstertje is hiervan
een goed voorbeeld. Voor luxere
producten kunnen houten doos-
jes of mandjes worden gebruikt in
combinatie met een doorzichtige
binnen- of buitenfolie. Een
geslaagd voorbeeld zijn ook de
puddinkjes naar grootmoeders
recept van Bonne Maman. De
crème brûlée zit in glazen pot-
jes, verpakt in een roodwit

Bavaria zoekt in Frankrijk het
onderscheid met een drankenbus
waarin de rode punt van ‘Red
Bavaria’ driedimensionaal is
weergegeven.

Wat zijn de belangrijkste verpakkingstrends in de komende twee

jaar? De antwoorden staan in het rapport PackVision van trend-

watch-instituut Intuition. De trendflits is uitgekomen naar aan-

leiding van de verpakkingsbeurs ‘Emballage’ in Parijs die van 20

tot 24 november wordt gehouden.
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Verpakkingsbeurs Emballage lanceert nieuwe PackVision

Verpakkingstrends 20
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bedrukte kartonnen wikkel met een sma-
kelijke productprint op de zijkant. Voor
hardlopers in de supermarkt kiezen fabri-
kanten wel voor een matte folieverpak-
king met een paperlook en nostalgische
sfeerplaatjes.

Vormvrijheid
PackVision signaleert ook dat vormge-
ving de komende jaren belangrijker gaat
worden. Nu kiezen fabrikanten voor stan-

daardverpakkingen, waarbij druk en
beeldmerken voor onderscheid zorgen.
In een overvol schap werkt dit onvoldoen-
de. Het alternatief, een onderscheidende
verpakkingsvorm of een uniek gebruik
van materialen, stuit op kostentechni-
sche bezwaren. Pogingen van verpak-
kingsleveranciers om verpakkingssyste-
men te verkopen die een zekere mate van
vormvrijheid bieden, zijn tot nu toe wei-
nig succesvol gebleken. SIG Combibloc
ontwikkelde ruim drie jaar geleden bij-
voorbeeld de CombiShape, een dranken-
karton met flexibel design. Maar de ver-
kopen zijn om (kosten)technische rede-

nen tegengevallen. De stazak die nu
oprukt in het soepen- en sauzensegment
is een voorbeeld van een standaardver-
pakking die niet succesvol werd in het
wasmiddelenschap, maar wel goed aan-
slaat binnen de kruidenierswaren. Con-
sumenten associëren de stand-up pouch
met kwaliteit. Mensen die nooit soep in
blik kochten, kopen die soep nu wel in
een flexibele verpakking. Wel zal ook hier
met het groeien van het aandeel soep in
foliepakken het onderscheidend vermo-
gen gaan afnemen. 

Vincent Hentzepeter

Tweelingbeurs voor productie- en verpakkingsproces
IPA-Emballage, de tweejaarlijkse verpakkingsbeurs voor de productie en verpakking van voe-
dingsmiddelen, vindt van 20 t/m 23 november plaatst in Paris-Nord Villepint. IPA toont machines
en (hulp)apparatuur voor de fabricage van vlees- en visproducten, brood, chocolade en zoetwa-
ren, AGF en zuivel en vloeibare producten. Er is ook een sectie voor microbiologische kwaliteits-
controle en houdbaarheidsbehandelingen. Emballage toont verpakkingsmachines voor voe-
dingsmiddelen, hulp-, rand- en logistieke apparatuur, identificatie- en coderingstechnieken, verpakkingsmaterialen, voe-
dingsmiddelenverpakkingen en etiketteeroplossingen. IPA en Emballage hebben respectievelijk 800 en 2.300 exposanten. 
Meer informatie via www.ipa-web.com of www.emballageweb.com. 
Voor boekingen of reserveringen: Exposium Nederland, 020-4620029, www.promosalons.nl.
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Het pasteuriseerbare karton, een alternatief voor een blik, combineert gemak (licht, eenvou-
dig openen) met een voor de categorie onderscheidende vormgeving (alternatief voor con-
serven in glas of blik)
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