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Verpakkingsinnovaties

“De kwaliteit van verpakkingen is in de
afgelopen veertig jaar sterk verbeterd.
Omdat zowel de veiligheid als het
gebruiksgemak toe nam, heeft de consu-
ment van die technologische ontwikke-
ling kunnen profiteren. De PET-fles, mag-
netronverpakking, actieve en intelligente
verpakkingen. Het zijn enkele voorbeel-
den van nieuwe verpakkingen die hun
intrede deden. Wetgeving bleek een
belangrijke ‘drive’ voor verpakkingsont-
wikkelingen.”
Nico de Kruijf schetst daarmee in kort

bestek de vooruitgang op verpakkingsge-
bied die hij vanuit zijn jaren bij TNO Voe-
ding kan overzien, daarbij gebruik
makend van de ervaring van collega
Rinus Rijk. Rijk is 40 jaar bij TNO werk-
zaam en heeft zich ontwikkeld tot expert
op het gebied van de veiligheid van ver-
pakkingen en gebruiksartikelen die in
contact komen met voedingsmiddelen.
De Kruijf viert zijn 25-jarig TNO-jubi-
leum, inmiddels in de functie van hoofd
van de afdeling Analytical Sciences, waar
het verpakkingsonderzoek onderdeel van
is. Op 1 oktober is er ter gelegenheid van
de jubilea een symposium, waarvan later
in VMT verslag wordt gedaan.

Strengere normen
“Uitgangspunt van de wetgeving is dat
verpakkingen nooit een gevaar mogen
opleveren voor de volksgezondheid. Kun
je dat als gebruiker aantonen, dan zal er
nooit een belemmering zijn om die ver-
pakking te gebruiken. Actueel voorbeeld
zijn intelligente verpakkingen. Maar dat
uitgangspunt betekent ook dat er op
basis van voortschrijdend toxicologisch
onderzoek normen voor bepaalde stoffen
en dus materialen worden aangescherpt.
Zo voorzie ik dat de industrie te maken
gaat krijgen met aparte normen voor
babyvoeding die een factor vijf tot tien
lager liggen dan de huidige uitgangspun-
ten. Normen die misschien ook gaan gel-
den voor een simpele fles mineraalwater
waarop staat dat deze geschikt is voor de
bereiding van babyvoeding. Daar wordt
nu over gediscussieerd. Heeft dit tot
gevolg dat, uit voorzorg, straks alle voed-
selverpakkingen aan de strenge eisen
worden aangepast?”
Rijk vertelt over een actuele verpakkings-
problematiek. De Kruijf omschrijft hem
als een ‘reizend ambassadeur’ die mee-
praat in Europese commissies en andere
overlegorganen die zich buigen over wet-
geving, normen en de bijbehorende
onderzoeksmethoden. TNO heeft bewust
gekozen voor deze tijdrovende inbreng
van een dergelijke expertise. “Om te

voorkomen dat we worden geconfron-
teerd met normen of methoden die niet
werkbaar zijn”, licht De Kruijf toe. Over
de totstandkoming van hedendaagse
wetgeving verzucht hij: “Je vraagt je altijd
af: Wanneer? Dat is in de EU niet te voor-
spellen.”

Nederland trendsettend
Desondanks zijn beide TNO-mannen het
er over eens dat het juist de wetgeving is
geweest die technologische ontwikkelin-
gen in gang heeft gezet: “Op basis van
voedselveiligheid werden in het verleden
normen gesteld. De industrie moest
daaraan voldoen. Dat was dan wel even
lastig, maar uiteindelijk leidde het tot
snelle vooruitgang. Materialen zijn nu
veel schoner dan veertig jaar geleden.”
Belangrijke mijlpaal in de geschiedenis
was de inwerkingtreding van het Verpak-
kings- en gebruiksartikelenbesluit in
1979, de eerste wet op verpakkingsge-
bied. “Toen kunststoffen hun intrede
deden als verpakkingsmateriaal, ging
men onderzoeken of er stoffen vanuit dat
materiaal in het levensmiddel konden
dringen. Eigenlijk ontstond op dat
moment pas het besef dat ook uit mate-
rialen als blik en papier migratie kan
optreden. Daarvoor beschouwde men die
verpakkingen als inert.” 
Rijk weet nog hoe trendsettend Neder-
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land toen was: “Vanuit andere Europese
landen en zelfs uit Japan kwam men kij-
ken wat er hier gebeurde. Wij waren het
eerste land dat met migratielimieten
werkte. Andere landen hadden een norm
per materiaal. Wij maakten de koppeling
met de toepassing.”
Rond 1990 veranderde er veel met de
Europese harmonisering. De eerste Euro-
pese richtlijn voor plastics dateert uit die
tijd.

Consument beslist
Begin jaren negentig kwam vrij plots de
magnetron vanuit de VS naar Europa. De
Kruijf herinnert zich de vele vragen die
op hem afkwamen over de te gebruiken
verpakkingen. “Eigenlijk wist niemand
wat er met het voedsel en de verpakking
gebeurde als gevolg van deze
‘kort/hoogverhitting’. Er was veel werk te
doen. Het is uiteindelijk aan Rinus te
danken dat in de Europese wet testom-
standigheden voor migratieproeven zijn
opgenomen die een juiste afspiegeling
zijn van de verhitting in de magnetron.
Met de oorspronkelijke, uitsluitend op
conventionele verhitting gebaseerde
testcondities werden veel verpakkingen
ten onrechte als ongeschikt gekwalifi-
ceerd.
In de periode 1990-1995 was er verder de
opkomst van PET als alternatief voor

glas. Voor hervulbare flessen stelde TNO
een Code of Practice op. Ook werd er
gekeken naar recycling. Hij vertelt
tevens hoe in die tijd al werd gekeken
naar kunststof bierflessen. “Toen was al
duidelijk dat er qua houdbaarheid goede
kunststof alternatieven voor glas waren.
Toch is de PET-fles voor bier nog altijd
niet echt doorgebroken. Daaruit blijkt
des te meer dat het een kwestie van
acceptatie is. Uiteindelijk beslist de con-
sument. Kijk ook naar de PET-fles voor
frisdranken. Ondanks de milieulobby is
de glazen fles daar verdwenen.” 
Actieve en intelligente verpakkingen, die
vanaf midden jaren negentig voorzichtig
hun intrede deden, lijken nu door te bre-
ken. “De tijd is er rijp voor. Consumen-
ten willen meer gemaksvoeding en een
langere houdbaarheid van een ‘vers’

product”, aldus de Kruijf. De intelligente
verpakkingen met informatie over de
houdbaarheid van het product, noemt
hij vooral “leuk voor de consument”.
Collega Rijk is het daar niet mee eens:
“Nou, nou. Denk ook eens aan de meer-
waarde in het logistieke traject.” 

Forest of peaks
Ondanks de enorme vooruitgang in het
migratiegedrag van verpakkingen heeft
de wetgeving vooral eisen gesteld aan de
uitgangsstoffen. Steeds vaker blijkt
namelijk dat reactieproducten van de uit-
gangstoffen problemen kunnen veroor-
zaken. “De industrie spreekt van ‘forest
of peaks’. Dat duidt op het chromato-

gram met een bijna oneindig aantal pie-
ken dat je krijgt bij analyse. Als onder-
zoeksinstelling proberen wij nu een weg
te zoeken waarbij de veiligheid voor de
consument gegarandeerd is en het voor
de industrie wel ‘behapbaar’ blijft. Je
moet dan denken aan het niet hoeven
karakteriseren van een groot deel van die
pieken omdat uit onderzoek is gebleken
dat daar geen toxicologische risico’s aan
zijn verbonden. Eigenlijk is dat altijd de
positie van TNO geweest: nieuwe moge-
lijkheden die de wet nog niet toelaat
onderzoeken en aantonen dat ze veilig
zijn, mits het wat toevoegt aan de
bestaande opties.”

Traceren en documenteren
En er komt nog meer op de industrie af.
Wetgeving op het gebied van traceer-
baarheid eist dat de verpakkingsmateria-
len een stap voorwaarts en een stap ach-
terwaarts in de keten traceerbaar zijn.
“Dat heeft men nooit gedaan. Voor grote
verpakkingsproducenten zal het niet zo
moeilijk zijn hier uitvoering aan te geven,
maar voor de voedingsmiddelenverpak-
kers wordt het een groot probleem. Vaak
heeft men onvoldoende informatie wan-

neer welk schaaltje, potje of dekseltje is
verwerkt”, licht Rijk de problematiek toe.
“Men zal er voor kiezen niet alles in detail
te traceren. Dat heeft dan wel als conse-
quentie dat als er iets mis is, de recall-
batch groot zal zijn. De industrie moet
zich ook instellen op certificering van
materialen en het bijhouden van de bij-
behorende documentatie.”

akkingsontwikkeling

Fo
to

: V
M

T

Worden straks alle verpakkingen aan
de strengere eisen aangepast? 

Mijlpalen
– 1979: Verpakkingen- en gebruiks-

artikelenbesluit, incl. methoden
van onderzoek

– Jaren ’90: Europese verpakkings-
wetgeving komt tot stand

– Rond 1990: Opkomst magnetron
en magnetronverpakkingen

– 1990-1995: PET doet zijn intrede,
gevolgd door materialen als PEN
en PC

– Vanaf 1995: Actieve en intelligente
verpakkingen

Toekomst
– Verdere verbetering barrière-

eigenschappen verpakkingsmate-
rialen door gebruik nanotechnolo-
gie of toevoegen actieve ingre-
diënten

– Karakterisering migraten
– Certificering en traceerbaarheid

verpakkingsmaterialen
– Verpakkingen uit ‘groene grond-

stoffen’
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