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Glasfabrikant  
O-I beweegt mee
Brouwers verlangen onderscheidende flessen

in een krimpende europese biermarkt doen brouwers er alles 
aan om zich van de concurrentie te onderscheiden. De verpak-
king is de ideale manier om eruit te springen. glasfabrikant o-i 
in leerdam investeerde €21 miljoen om aan de groeiende vraag 
naar aparte bierflesjes te voldoen.

bedrijf €21 miljoen in onder andere nieuwe 
ovenapparatuur voor productie- en kwaliteits-
controle. Een groepje Europese journalisten 
krijgt onder begeleiding van plantmanager 
Jules Herfst de gelegenheid om het resultaat 
van de investering met eigen ogen te aan-
schouwen in de glasfabriek in Leerdam. 
Oplichtende oranje schichten flitsen met hoge 
snelheid door de fabriek. Van een preform 
belandt het gloeiende flesje uiteindelijk op de 
lopende band in zijn finale vorm. Als de hitte 
langzaam wegtrekt, wordt het silhouet van 
een Heinekenfles zichtbaar. Deze groene ‘Star 
Bottle’ rolt van de band in het hot-end gedeel-
te waar oven L6 (één van de in totaal drie 
ovens, red.) zich bevindt. In dit deel van de 
fabriek investeerde O-I een deel van het mil-
joenenbedrag. Zo is de oven van 140m2 hele-
maal gesloopt en opnieuw opgebouwd. “We 
verwachten een CO2-reductie van 15%”, zegt 
plantmanager Herfst. Weg van de hitte, in het 
cold-end gedeelte van de productielocatie, 
staan de nieuwe inspectiebanen en -machines 
om de efficiëntie en capaciteit van de kwali-
teitscontrole te verbeteren.

Nieuwe apparatuur
Plantmanager Herfst stelt allereerst dat altijd 
een periodieke vervanging van apparatuur 
plaatsheeft. Maar door de toenemende vraag 
van de klant gebeurde de update eerder. “We 
hebben nu één gesloten apparaat waar alle 
inspecties zijn samengebracht. In vergelijking 
met de oude situatie is het systeem afgesloten. 

Het oude vertrouwde cilindervormige bruine 
bierflesje dreigt langzaam uit te sterven. In de 
hevige concurrentiestrijd in de biersector is 
dit niet onderscheidend genoeg meer. Vrijwel 
alle grote bierbrouwers introduceerden de 
afgelopen jaren hun eigen unieke bierflesje. 
Afgelopen december kondigde Heineken aan 
een nieuwe groene retourfles te introduceren. 
Deze heeft reliëfbedrukking  en een doorzich-
tig plastic etiket. Momenteel stromen de fles-
sen onder de naam ‘The star bottle’ de super-
markten in. “De groene fles past bij het Hei-
neken-merk: modern en verfrissend”, zei 
Hans Böhm, marketingdirecteur Heineken 
Nederland afgelopen jaar. 
Ook Bavaria laat zich niet onbetuigd. In okto-
ber 2009 lanceerde het concern een nieuwe 
merkuitstraling. In 2011 en 2012 volgde de 
uitrol van Bavaria’s nieuwe imago wereldwijd. 
Paradepaardje is Bavaria’s nieuwe gripfles met 
een driehoekige hals. Een bevestiging dat 
Bavaria “met een kwalitatief product voorop 
wil lopen in een zeer concurrerende bier-
markt”, vertelde directievoorzitter Jan-Renier 
Swinkels destijds. Grolsch ruilde begin 2007 
de bruine fles in voor een meer trendy groen 
pijpje. De reden voor de verandering was wei-

Productieproces glazen fles
1.  Smelten van grondstoffen (85% gerecy-

cled glas en onder andere zilverzand).
2.  Zorgen voor homogene samenstelling
3.  Vloeistof wordt gedistribueerd in de  

productiemachine.
4.  In twee stappen worden verpakkingen 

gemaakt:
 stap 1: maken van de monding.
 stap 2: uiteindelijke vorm verpakking.
5.  Flessen worden een beetje verwarmd  

en gecontroleerd gekoeld in de  
ontspanningsoven.

6. Controleren van dimensies en kwaliteit.

nig verrassend: een eigen gezicht op de bier-
markt. Een halsetiket en twee keer het logo in 
het glas zorgen hiervoor.

Eigen identiteit flesje
Aan de glasfabriek van het Amerikaanse 
Owens-Illinois (O-I) in Leerdam de taak om 
flesjes van de kemphanen in de biermarkt van 
een eigen identiteit te voorzien. Om de bierin-
dustrie beter te ondersteunen, investeerde het 



011

Fo
to

’s:
 O

-I.

Dat is veiliger”, geeft Herfst uitleg. De appara-
tuur is beter in staat onvolkomenheden te 
detecteren, noemt hij een ander voordeel. De 
productiemanager doelt op de digitale tech-
nologie in vergelijking met de analoge, waar-
door beter het onderscheid tussen ‘goede’ en 
‘foute’  flessen is te maken. Zo kan, ondanks 
embossingen, vlakken en ribbels, worden 
gedetecteerd of er bijvoorbeeld te veel druk op 
de fles staat. Creativiteit heeft zo zijn grenzen. 
Een fles moet altijd een beetje rond blijven, 
anders stijgt de druk en kan deze uit elkaar 
knallen. Een meer vierkante fles heeft hier een 
grotere kans toe. 

Werkomstandigheden
De renovatie verbeterde de werkomstandig-
heden van de werknemers. De hoeveelheid 
licht in het gebouw is toegenomen, er zijn 
meer abri’s (gesloten hokjes) waar medewer-
kers zich even terug kunnen trekken voor 

overleg en het bekijken van productiedata. De 
klimaatbeheersing zorgt voor een aangename 
temperatuur op de werkvloer. “De flessenlij-
nen hebben we overdekt gemaakt. Dat was 
een vraag vanuit de klant.” Al met al is de 
capaciteit om flessen met afwijkende vormen 
te maken door de investering met zo’n 50% 
verhoogd, stelt Herfst. De fabriek draait nu 
efficiënter en met minder verliezen.
In 2010 paste O-I oven L4 in Leerdam met 
bijbehorende productielijnen en inspectieap-
paratuur aan om de wens van de afnemers – 
steeds meer onderscheidende flessen – te ver-
vullen. Nu onlangs hetzelfde geschiedde met 
oven L6 en de bijbehorende lijnen en appara-
tuur, acht Gerard Pille, verkoopdirecteur van 
O-I in de Benelux, de flexibiliteit van de pro-
ductie op niveau. Alleen bij de derde oven L8 
gebeurt alles nog conventioneel. Pille: “We 
kunnen onze positie in de Benelux nu volle-
dig gestand doen.” 

Investeringen Europa
Ook in de rest van Europa zal de glasleve-
rancier flink investeren. De O-I-vestiging 
in Maastricht (potten voor de voedingsin-
dustrie) ontvangt ook een kapitaalinjectie, 
hoeveel wil O-I nog niet zeggen, maar wel 
minder dan de €21 miljoen in Leerdam. 
Aangezien meer dan 40% van O-I’s inkom-
sten uit Europa komt en veel grote interna-
tionale voedingsconcerns hier hun thuisba-
sis hebben, is de Amerikaanse multinatio-
nal bereid om €140 miljoen te besteden in 
2013. “Het is ons doel strategische partner 
te zijn bij klanten in ieder Europees land en 
een voorkeurspositie na te streven bij al die 
bedrijven die op zoek zijn naar glasverpak-
kingen”, zegt Erik Bouts, president O-I 
Europa.

O-I Leerdam 

In Leerdam produceert de Amerikaanse multinational 
Owens-Illinois (O-I) meer dan 1 miljard bruine en groe-
ne bierflesjes per jaar. Bij het bedrijf werken ruim 300 
mensen. Ongeveer 80% van de flessen is bestemd 
voor de Benelux.  De fabriek bestaat uit drie gedeeltes:
L6: hier bevindt zich de oven met daarachter de bijbe-
horende installaties. In dit zogenaamde hot-end 
gedeelte investeerde O-I in nieuwe thermische isolatie 
en apparatuur, in nieuwe procescontrole ter verhoging  
van de efficiëntie en om het verbrandingsproces beter 
te controleren. De machine kreeg een upgrade. Als 
gevolg van de vernieuwingen is de verwachting dat de 
CO2-uitstoot met 15% vermindert.
In het cold-end gedeelte bevinden zich de nieuwe 
inspectiebanen en -technologie voor kwaliteitsinspec-
tie. Dan zijn er ook nog L4 (in 2010 vernieuwd) en L8.
Bij O-I werken in totaal 22.500 mensen in 79 fabrieken    
in 21 landen. Het hoofdkantoor bevindt zich in het      
Amerikaanse Perrysburg. 

Producenten stellen steeds meer eisen aan bierflesjes.

gloeiende flesjes belanden op de lopende band in hun finale vorm. 

• Maurice de Jong •


