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Internationaal  
podium Interpack
Verpakken helpt voedselverliezen te voorkomen

De grootste internationale verpakkingsbeurs interpack wordt 
gehouden van 8 tot en met 14 mei in Düsseldorf. Veiligheid, 
flexibiliteit en efficiency zijn belangrijke innovatiethema’s,  
waarbij ook het voorkomen van voedselverliezen ruime  
aandacht krijgt. De verpakkingsindustrie denkt en werkt  
mee aan oplossingen via het Save Food-initiatief.

ten begroeten in mei naar verwachting 
165.000 bezoekers, waarvan ruim 70% van 
buiten Duitsland afkomstig zal zijn. Daar-
mee brengt Interpack de belangrijkste spe-
lers in de verpakkingsbranche naar Europa. 
“In Düsseldorf ontmoet ook de Aziatische 
en Afrikaanse verpakkingssector elkaar”, 
onderstreepte Jablanowski, projectleider 
Interpack van Messe Düsseldorf, vooraf aan 
de beurs. “Juist in die regio’s liggen de 
markten van de toekomst.”

Trends en rol verpakken
De grootste verpakkingsbeurs ter wereld is 
de plaats en het moment waarop innovaties 
voor de eerste keer te zien zijn. Met innova-
ties wordt ingespeeld op de megatrends. 
Kwaliteit, houdbaarheid en voedselveilig-
heid vormen een grote trend, waarin de 
juiste verpakking een belangrijke rol speelt. 
Het gaat dan om productveiligheid en hy-
giëne, alsook het beperken of voorkomen 
van bederf door de juiste verpakking, maar 
ook om efficiënte traceability door de gehe-
le distributieketen.
Variatie en flexibiliteit zijn eveneens belang-
rijke verpakkingstrends. Convenience blijft 
het sleutelwoord: op elk gewenst moment 
kunnen eten en drinken, maar ook een-
voudige bereiding. Verpakkingen krijgen 
daarmee naast de functie van het voedsel 
beschermen een rol bij dosering, eenvoud 
in gebruik en hersluitbaarheid. De grootste 
drijfveer tot innovatie is evenwel het effi- 

Zo’n 6 miljoen ton verpakte voedingsmid-
delen komen er jaarlijks op de Nederlandse 
markt en nog eens ruim 4 miljard liter 
dranken. Onderverdeeld naar type verpak-
kingsmateriaal voeren flexibele kunststof 
verpakkingen de lijst aan met 10,7 miljard 
eenheden, gevolgd door vormvaste kunst-
stof verpakkingen (6 miljard eenheden). 
Glas (3,6 miljard eenheden), kartonverpak-
kingen (3,1), drankenkartons (2,4) en meta-

Nieuw: Componenten
Nieuw is het evenement ‘Components for 
processing and packaging’, dat gelijktijdig 
met Interpack 2014 plaatsvindt in de Stadt-
halle van de Messe Düsseldorf. Het is een 
bescheiden expositie van componenten, 
waarmee de toeleverende sector van de 
verpakkingsbranche ook een plaatsje krijgt 
op het podium van Interpack. Het gaat 
daarbij om aandrijf-, besturings- en sensor-
technologieën alsook software, beeldver-
werkingstechnologie en andere automatise-
ringssystemen.

len verpakkingen (2,2) volgen op de rang-
lijst. Deze cijfers van Euromonitor Interna-
tional en VDMA duiden wat er omgaat in 
de grote markt voor verpakkingen, verpak-
kingsmaterialen en verpakkingsmachines 
en alles dat verder nodig is om voedings-
middelen te verpakken. En dan te bedenken 
dat de Nederlandse markt wereldwijd in 
omvang ‘slechts’ op de 26e plaats staat. Lan-
den als China en de Verenigde Staten zijn 
ieder al goed voor een jaarlijks verpak-
kingsvolume van zo’n 100 miljoen ton voe-
dingsmiddelen en nog eens 150 miljard liter 
verpakkingsvolume voor dranken. Wereld-
wijd zullen de verpakkingsaantallen en 
-volumes in de komende jaren alleen maar 
stijgen door vooral een toename in de 
BRIC-landen. 

Verpakkingssector bijeen
Welke ontwikkelingen er gaande zijn in de 
internationale verpakkingswereld wordt 
van 8 tot en met 14 mei duidelijk in Düssel-
dorf als daar de Interpack 2014 plaatsvindt. 
De 19 hallen van het beurscomplex waren 
al snel volgeboekt. In totaal 2700 exposan-

VMT1406_EF Interpack voorbeschouwing.indd   22 16-04-2014   11:20:58



023

De 19 hallen van de messe in Düsseldorf zijn volgeboekt. 

De Save Food-tentoonstelling innovationparc packaging reikt 

oplossingen aan voor de wereldwijde voedselverliezen. 

De grootste drijfveer tot innovatie is het efficiënter omgaan met 

grond- en hulpstoffen.
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ciënter omgaan met grond- en hulpstoffen: 
een efficiënter verpakkingsproces door 
minder gebruik van energie en verpak-
kingsmateriaal of recycling. Bij efficiëntie 
gaat het bovendien over de bijdrage van 
verpakkingen aan het verminderen van 
voedselverliezen (in ontwikkelingslanden) 
en verspilling (in westerse landen). Inter-
pack wil de boodschap dat verpakken de 
oplossing is – en niet het (verpakkingsafval)
probleem – nadrukkelijk uitdragen ter 
ondersteuning van de verpakkingsindustrie. 
Om die reden was Messe Düsseldorf tijdens 
de vorige editie van Interpack mede-initia-
tiefnemer van Save Food.

Save Food
De organisator van Interpack startte Save 
Food samen met de voedsel- en landbouw-
organisatie van de Verenigde Naties (VN) 
de FAO in 2011 met een groot congres. 
Inmiddels wordt Save Food ook onder-
steund door het milieuprogramma van de 
VN. Doel van het initiatief is tot concrete 
oplossingen te komen om internationale 
voedselverliezen te voorkomen. Eenderde 
van het voedsel dat nu voor menselijke con-
sumptie wordt geproduceerd, gaat verloren. 
Wereldwijd is dit ongeveer 1,3 miljard ton 
elk jaar. De expertise van de bij Save Food 
aangesloten bedrijven en organisaties moet 
dit terugbrengen. Inmiddels telt de alliantie 
al 110 leden. De tweede Save Food-confe-
rentie start een dag voor de beurs en vindt 

Interpack 2014
8 tot en met 14 mei,
10.00-18.00 uur
Messe Düsseldorf (DE)
Hal 1-17
www.interpack.com/www.save-food.org
Naast verpakken is Interpack specifiek 
gericht op apparatuur en benodigdheden 
voor de zoet- en bakwarenindustrie.

plaats op 7 en 8 mei. Het congres brengt 
wetenschap, politiek en industrie samen. 
De eerste congresdag is gericht op de poli-
tieke en maatschappelijke invalshoek. De 
activiteiten van internationale organisaties 
worden toegelicht vanuit het milieupro-
gramma van de VN en het EU-project Fusi-
ons. Veel aandacht is er voor beperking van 
voedselverliezen in ontwikkelingslanden en 
opkomende economieën in met name Afri-
ka. De tweede congresdag is gewijd aan 
‘best practices’. Succesverhalen zijn er van 
onder meer Tetrapak, Dow, Maersk en 
Nestlé. “Want het zijn uiteindelijk de bedrij-
ven die de concrete oplossingen moeten 
brengen”, aldus Jablonowski.

Speciale tentoonstellingen
InnovationParc Packaging (IPP) is de speci-
ale Save Food-tentoonstelling waar Inter-
pack-bezoekers een kijkje kunnen nemen. 
Bedrijven presenteren hier hoe design, ver-
pakkingsmiddelen en apparatuur bijdragen 
aan het terugdringen van voedselverliezen 
en -verspilling. IPP is te vinden op het bui-
tenterrein tussen de hallen 2 en 3. 
Een andere tentoonstelling tijdens Inter-
pack is Metal Packaging Plaza (hal 11). Hier 
ontmoet de internationale metaalverpak-
kingsbranche de toeleverende sector. Naast 
40 exposanten is Metal Packaging Plaza een 
informatieplatform en meeting point.

• Carina Grijspaardt-Vink •
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