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Thema: Dranken

sing van dunner uitgangsmateriaal en slim-

mere vormen. “Bijvoorbeeld door een bete-

re wanddikteverdeling kun je dunner gaan, 

zeker als we samen met afvullers werken 

aan het aanpassen van lijnen om deuken te 

voorkomen bij dunner blik.” De deksels zijn 

altijd wat dikker, omdat ze krachten moeten 

opvangen. Toch kan ook hier het materiaal-

verbruik omlaag. “We zijn nu een nieuw 

type deksel aan het invoeren met een geop-

timaliseerde vormgeving. Ook andere pro-

ducenten werken hieraan, daar moet een 

nieuwe industriestandaard uit voortkomen.”

Materiaalreductie stuurt verpakkingsinnovatie 

Lichter en duurzamer

Verpakkingsinnovatie is een continu pro-

ces, waarbij vaak kleine stapjes worden 

gezet naar optimalisatie. Blik is hiervan 

een goed voorbeeld. Ogenschijnlijk veran-

dert er voor de consument niets aan de 

vertrouwde drankenbus, toch wordt hij elk 

jaar een beetje dunner. Matthijs Jansen, 

verkoopdirecteur Benelux bij Rexam: “Er  

is door de jaren heen al veel materiaal 

bespaard. Bij reducties nu praat je over 

tiende of honderdste grammen per blik. 

Maar bij grote volumes telt dat toch op.”

Lichtere bussen zijn mogelijk door toepas-

Dunner, sierlijker en innovatieve bedrukkingen kenmerken de 
ontwikkelingen in drankenblikjes. De nieuwste generatie glazen 
flessen is fors lichter, heeft een luxere uitstraling en een draai-
bare kurk. in peT gaat de zoektocht naar de ultieme, duurzame 
grondstof onverminderd door. 

Blik met schroefdop
De differentiatie in blikformaten neemt 

toe. Na de 25 cl-blikjes zijn de 15 en 20 

cl’s een groeisegment. Kleinere bussen vin-

den vooral aftrek bij vrouwen en kinderen, 

de kleinste worden ook wel ingezet voor 

sampling. Ze hebben vaak een wat smalle-

re diameter, zodat ze prettiger in de hand 

liggen.

Een relatief nieuwe ontwikkeling is de 

schroefdop op blikjes. Deze maakt ze her-

sluitbaar. Nu drinken consumenten blikjes 

vaak in één keer leeg, maar voor de groei-

ende markt voor grotere blikken, zoals de 

75 cl en de nieuwe 1 liter-blikken, zou dit 

een behoefte kunnen afdekken. “Wij heb-

ben die schroefdop en die zit ook op 24 fl 

oz (71 cl) energiedrankblikken van ons in 

de VS”, vervolgt Jansen. “Ball heeft een 

deksel met een kunststof schenkopening 
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De Fusion bottle van 

rexam is twee keer  

lichter dan andere  

aluminium flessen en 

vindt toepassing in een 

groeiend aantal premi-

umdranken, zoals de 

cosmeticadrank ‘ocoo’.
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die je door draaien kunt openen en sluiten. 

Houd wel voor ogen dat de meeste consu-

menten en merkeigenaren geen meerwaar-

de zien in hersluitbaarheid van blikverpak-

kingen en dat dit extra materiaal kost.” 

Alu-fles
Voor blikken in de vorm van een fles was 

tot nu toe veel verpakkingsmateriaal nodig. 

De gangbare manier is extrusie en geeft 

vrij dikke wanden. Rexam heeft een 

manier gevonden om via een dieptrek- 

proces een aluminium fles te ontwikkelen. 

Twee keer het gewicht van een drankenbus 

en de helft lichter dan geëxtrudeerde fles-

sen. De Fusion Bottle is typisch bedoeld 

voor premium of meeneemproducten. “De 

fles wordt gemaakt op basis van een pre-

form die we door een aantal ringen heen-

trekken. Zo krijg je een huls met bodem 

die we met een speciale machine een 

schouder en nek geven met draadgangen 

voor de sluiting.”

De alu-fles komt net boven de 20 gram. 

De kleinere oplagen en het hogere materi-

aalgebruik maken deze verpakking duur-

der dan standaardbussen. Hier tegenover 

staat dat deze blikvanger de verkoop van 

premium dranken een impuls kan geven. 

Afvullen kan op een glazenflessenlijn met 

aanpassing van de instellingen. “Heineken 

vult er in de Franse markt pils in af en de 

flessen worden gekoeld verkocht in onder 

meer het Franse Monop, een soort AH To 

Go. Deze fles wordt ook gebruikt voor bij-

zondere producten, zoals de beauty drank 

Ocoo of voor het uitgaansleven. Alfa bier 

had er een actie mee.” 

Added value
Blik eruit laten springen kan ook met spe-

ciale inkten en lakken voor special effects. 

Bij tactiele inkten voelen delen van de 

opdruk wat ruwer aan. Heineken gebruikt 

die technologie op zijn blik. Grolsch 

maakt gebruik van matte inkten voor een 

opvallende uitstraling. Thermochrome ink-

ten laten blikken van kleur veranderen 

onder invloed van de temperatuur. De 

nieuwste toepassing zijn deksels die ver-

kleuren in de koelkast, zodat de consu-

ment kan zien dat zijn pilsje lekker koud 

staat.

Fotochrome inkten zijn de nieuwste ont-

wikkeling. Bij daglicht verschijnen allerlei 

kleuren op het blik. De meerkosten voor 

dit soort druktechnieken vallen mee, bena-

drukt Jansen. “Dit is een relatief goedkope 

vorm van added value creëren als je het 

afzet tegen shapen of embossing. Deze 

speciale inkten zijn duurder, maar je kunt 

ze wel printen op bestaande lijnen.” 

Toekomstmuziek in bedrukking is Aug-

mented Reality (AR). Hierbij maakt de con-

sument met een speciale app via zijn 

smartphone contact met een website na 

het maken van een foto. “Dit werkt met 

patroonherkenning die je leidt naar een 

site.” AR maakt een interactieve benade-

ring van de consument mogelijk met de 

verpakking als communicatiemiddel. “In 

Denemarken schijnt het al op de markt te 

zijn op melkverpakkingen.” 

Duurzame, lichte fles
Glasverpakkingen zijn net als blik steeds 

lichter geworden, wel 40% in twintig jaar. 

Toch blijft het absoluut gezien een zware 

verpakking. Het onbreekbare en ultralichte 

PET heeft glas als verpakking voor frisdrank 

en (mineraal)water daarom grotendeels 

verdrongen. Glas wordt nog wel veel toe-

gepast voor premiumproducten als sterke 

drank en blijft vanwege de barrière-eigen-

schappen dé verpakking voor wijn en bier.

Geïnnoveerd wordt er in glasverpakkingen 

in vorm, kleur en decoratietechnieken en 

nog steeds in gewicht. In 2010 zijn forse 

stappen gezet in gewichtsreductie, meldt 

Gerard Pille, sales en distribution director 

Benelux bij glasproducent Owens-Illinois. 

“Toen introduceerde O-I het Lean & Green 

gamma in de wijnflessen. Dit zijn esthe-

tisch aantrekkelijke, duurzame en lichtere 

flessen met een karakteristieke vorm, 

gemaakt met geavanceerde productietech-

nieken.” Een 750 ml-fles weeg nog geen 

400 gram, dat is 16 tot 27% lichter dan 

gangbaar. “De gewichtsvermindering werd 

bereikt door subtiele aanpassingen in de 

hoogte, de schouder en hals van de fles.” 

Kleurtechnisch is in glas nu bijna alles 

het helix-schroefkurkconcept: een kurksluiting voor 

een glazen fles die binnen in de hals een schroef-

vormige afwerking heeft. 

matte inkten zijn een trend, zoals hier bij grolsch.
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Debossing
Tot slot is er de glasinnovatie ‘debossing’. 

Pille: “Dit is interne embossing. Er wordt 

een design aangebracht aan de binnenkant 

van een fles. Dit kun je ook onopvallend 

toepassen, waardoor de decoratie pas 

zichtbaar wordt bij leegdrinken van de 

glasverpakking.” Hooghoudt Jenever past 

debossing toe voor zijn nieuwe fles onder 

de dop. Het reliëf is pas zichtbaar als de 

consument de fles opent.” 

Wedloop in PET
PET, dat in de jaren negentig doorbrak als 

superlicht verpakkingsalternatief voor gla-

zen flessen, blijkt nog altijd lichter te kun-

nen. Sidel introduceerde de Smartweight, 

een 0,5 liter-fles voor koolzuurvrij water 

die nog geen 10 gram weegt. Deze fles 

kreeg een stijvere basis en grotere diameter 

om krachten op te vangen en afvullen te 

vergemakkelijken. De consument merkt 

niet dat de fles dunner is, in tegenstelling 

tot de Nitro Pouch van Krones, die slechts 

6,6 gram weegt. Het nieuwste type in deze 

serie weegt zelfs 4,4 gram, maar moet voor 

zijn stevigheid wel worden begast met  

stikstof.  

Parallel aan deze ‘wedloop’ in gewichtsre-

ductie brengen doppenleveranciers hun 

materiaalgebruik terug. Zo weegt de 

nieuwste vederlichte dop van Cap Closure 

mogelijk. I-O heeft twintig heldere kleuren 

in het assortiment, sinds kort ook zwart. 

“Onze ‘black glass’-technologie beschermt 

allerlei voedsel en dranken tegen licht.”

Schroefkurk
Gloednieuw is het Helix-concept dat met 

de Portugese kurkproducent Amorim ont-

wikkeld werd. “Dit combineert een ergono-

misch ontworpen kurksluiting met een gla-

zen fles die binnen in de hals een schroef-

vormige afwerking heeft. Daardoor blijft de 

fles goed afgesloten tot er aan de kurk 

wordt gedraaid om deze te openen. Deze 

innovatie combineert alle voordelen van 

kurk en glas, kwaliteit, duurzaamheid en 

een premium imago met gebruiksvriende-

lijkheid en het gemak van een hersluitbare 

fles.” De toepassing van Helix gaat verder 

dan wijnflessen. Verstegen gebruikt de 

schroefbare kurksluiting voor zijn vernieuw-

de glazen potjes kruiden en specerijen. 

Systems International, de Omni Mini XP, 

nog geen 2 gram. Hij bestaat geheel uit 

hergebruikt PET. 

Vergroening in PET
Toeleveranciers van PET-preforms slagen er 

steeds beter in om gerecycled materiaal 

toe te voegen aan PET-flessen. Gebruikelijk 

is dat de flessen voor 25% uit hergebruikte 

grondstoffen bestaan, maar het kan altijd 

beter. Sidel is een van de trendsetters met 

de EcoLoop. Die fles bespaart 40% energie 

ten opzichte van standaard PET door een 

nog lagere inzet van maagdelijke grond-

stoffen. Het verduurzamen van PET kan 

ook door toevoeging van herbruikbare, 

plantaardige kunststof aan de PET-matrix. 

Er wordt geëxperimenteerd met toepassing 

van polymelkzuur (PLA), maar dit materi-

aal heeft een relatief hoge doorlatendheid 

voor koolzuur en zuurstof, kan slecht tegen 

(hete) waterdamp en kan reageren met de 

inhoud. Niet bevorderlijk voor het schap-

leven van het afgevulde product.

Nog maar kort op de markt is het materiaal 

BioPET, door de Japanse producent Toyota 

Tsusho vermarkt onder de merknaam ‘Glo-

bio’. Grondstof voor dit plantaardige PET is 

Braziliaanse bio-ethanol uit suikerriet. Dit 

wordt omgezet naar mono-ethyleenglycol, 

een grondstof voor de PET-productie. De 

PET-kwaliteit van Globio is volgens de  

producent vergelijkbaar met PET uit mine-

rale oliedestillaten. Het materiaal was al in 

gebruik voor auto-interieurs, maar nu ook 

voor het afvullen van mineraalwater.

Ook de Coca-Cola Plant Bottle past in de 

vergroening van PET. De frisdrankprodu-

cent heeft als doel om zijn PET-flessen 

deels te produceren uit plantaardige 

grondstoffen met een gehalte tot 30%.

• Vincent Hentzepeter •

v. hentzepeter is freelance journalist

 ‘ De PET-fles blijkt 
nog altijd lichter 
te kunnen’

coca-cola kleinverpakkingen bevatten naast 25% 

recycled peT nu ook 22,5% plantaardige peT uit 

rietsuiker.




