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Op zoek na ar vervangers
Verpakkingsketen zoekt alternatieven voor laminaten

Vervanging van laminaten door recyclebare alternatieven zijn een 
hot topic geworden in de verpakkingsindustrie en retail. Die bood-
schap weerklinkt in interviews met Oerlemans Packaging Group, 
Packaging Partners, Vetipak en consultancybureau Scanflex. 
Waar liggen de kansen en struikelblokken? 

Laminaten zijn opgebouwd 
uit laagjes verschillende 

flexibele kunststof materialen. 
Deze hebben specifieke eigen-
schappen om producten - voor-
al levensmiddelen - te bescher-
men of langer houdbaar te 
maken. Andere laminaten 
maken folies beter verwerk-
baar in de verpakkingsmachi-
ne of geven een bepaalde look
mee. Deze mogelijkheid om 
verschillende functies te com-
bineren binnen flexibele ver-
pakkingen die toch heel licht 

blijven, maakt laminaten 
populair. De uiteenlopende 
eigenschappen van de lagen 
maken deze verpakkingen ech-
ter niet of nauwelijks (renda-
bel) recyclebaar. 

Bereidheid toegenomen
Laminaten kunnen echter al in 
tal van toepassingen worden 
vervangen door recyclebare 
alternatieven. Johan Schuur 
overziet het speelveld als con-
sultant flexibele verpakkingen 
en labels bij Scanflex: 
‘Mechanische recycleerbaar-
heid van laminaten is een hot 

topic. Drijvende kracht is de 
retail, die het voorschrijft. 
Grondstofleveranciers, folie-
producenten, co-packers en 
zelf verpakkende retailers zijn 
dan ook naarstig op zoek naar 
alternatieven: nylon en polyes-
ter worden bijvoorbeeld ver-
vangen door alternatieven op 
basis van PP en PE, zodat het 
laminaat uit één soort materi-
aal bestaat en beter recycle-
baar is. Natuurlijk is het wel 
complex: de huidige laminaten 
zijn het resultaat van jaren-
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De End-of-Life-
fase is nog niet 
goed geregeld 
‘‘lange optimalisatie. Chips, 

koffie, kaas: dat is een uitge-
molken, geoptimaliseerd ver-
pakkingsproces. Je kunt niet 
met een toverstafje een alter-
natieve verpakking produce-
ren, die optimaal recyclebaar 
is en minimaal dezelfde eigen-
schappen en verwerkbaarheid 
heeft. Vaak gaat de Overall 
Equipment Efficiency bij het 
verpakkingsproces van derge-
lijke complexere folies met 
PET of PA wat omlaag door het 
gebruik van een recyclebaar 
alternatief op basis van PE of 
PP. Dat drijft de kosten op. 
Daarnaast kan het validatie-
proces van een alternatieve 
oplossing soms jaren duren. 
Toch zie ik dat de bereidheid 
om laminaten te vervangen 
door recyclebare alternatieven 
ook bij de verpakkers is toege-
nomen.’

Kwestie van tijd
Een grote co-packer is Vetipak 
uit Oss. Chief Commercial 
Officer Mark van der Burgt 
meldt dat de zwaardere inves-
teringen in monomateriaal 

kunststofalternatieven voor 
laminaten vooral worden 
gedaan door de folieproducent 
en de producent van het gra-
nulaat. ‘Als onze leverancier 
een technisch uitontwikkeld 
monomateriaal levert, dan 
kunnen wij klaar zijn na één 
dag testen, het aanpassen van 
de instellingen van de verpak-
kingsmachine en een trans-
porttest. Dan praat je over een 
investering van 1.500 tot 
2.000 euro. Wij produceren 
vooral verpakkingen met lage-
re tot middelgrote barrière- 
eigenschappen. Voor bijna  
elke verpakkingstechnologie 
hebben wij inmiddels een 
mono-alternatief voor een 
laminaat beschikbaar. Alleen 
bij petfood stoeien we nog met 

een monovariant kunststof 
verpakking vanwege de beno-
digde barrières. Onze klanten 
gebruiken deze beschikbare 
alternatieven overigens nog 
niet, maar dat is een kwestie 
van tijd.’

Watergedragen seal
Veel duurder is een totale ver-
andering van verpakkings-
materiaal bij een bestaand 
product. Vetipak heeft met ver-
pakkingsproducent Packaging 
Partners papieren flowpacks, 
pillows, blokbodems, pouch-
zakken en sachets uitontwik-
keld als plasticvrij, recyclebaar 
alternatief. Hierbij wordt het 
sealmedium als watergedra-
gen lak door een coatingproces 
opgebracht. Op dezelfde 
manier kan het papier worden 
voorzien van functionele bar-
rièrelakken met soortgelijke 
barrière-eigenschappen als de 
laminaten hebben in kunststof 
folies. Van der Burgt spreekt 
over een investering van 
20.000 tot 40.000 euro en een 
ontwikkeltraject van zeker zes 
maanden. ‘Maar dat is nog 

altijd veel sneller dan 
wanneer A-merken zelf 
hun verpakkingen op deze 
manier verduurzamen.’

Sustainability jungle
Van der Burgt laat de term 
sustainability jungle vallen. 
‘Het mooie is dat retailers na 
jaren van mooie woorden nu 
echt in de praktijk willen ver-
duurzamen. Maar wat is duur-
zaam? Een papierproducent 
vertelt de CEO van een A-merk 
dat papier duurzaam is, een 
kunststofproducent legt uit 
waarom kunststof beter is…  
Je moet als retailer per product 
de meest duurzame strategie 
overwegen, maar ook de prak-
tische toepasbaarheid en 
esthetische eisen van een ver-
pakking meewegen.’

Transitie naar papier
Het Tilburgse Packaging 
Partners begeleidt naast 
Vetipak ook andere relaties in 
de transitie naar papier. 
Directeur Rob Daniels: ‘Ons 
motto is: “Papier waar het kan, 
plastic waar het moet”. Wij 

kunnen nu al 50 tot 60% van 
alle aanvragen naar recycle-
bare, duurzamere alternatie-
ven voor laminaatverpakkin-
gen honoreren. Soms is papier 
geen goed alternatief. We 
investeren daarom óók in ver-
vanging van laminaten door 
monomateriaal kunststoffen. 
Zo vervangen wij geregeld 
combinaties van PET/PE voor 
onder meer het verpakken van 

zoetwaren, chocolade en 
 poeders door mono PP-oplos-
singen. Daarbij moet je denken 
aan een PP buiten- en binnen-
laag met daartussen - indien 
noodzakelijk - functionele bar-
rièrelagen, zoals EVOH. Maar 
ook voor het verpakken van 
verse voedingsmiddelen 
 vervangen we meerlaagse 
 barrièrelaminaten door mono-
PE-, PP- of APET-folies.’ 

Packaging Partners en Vetipak 
ontwikkelden gezamenlijk onder 
meer deze papieren pouchzak als 

kunststofvrij alternatief voor 
laminaatfolies. 
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Je moet per 
product de meest 
duurzame 
strategie 
overwegen

‘‘Daniels relativeert de effecten 
van materiaalveranderingen 
op de verwerkbaarheid in de 
verpakkingsmachine. Hij 
noemt ‘een grote speler en 
marktleider in verse bakery 
products’ als voorbeeld. ‘De 
onderkant van de oude verpak-
king bestond uit een ge-ther-
movormde APET-folie met 
daarin gelamineerd een laag 
PE-EVOH-PE, die recycling 
onmogelijk maakte. De boven-
kant bestond uit OPET/
PE-EVOH-PE. Het ontwikkel-
de alternatief is een 100% 
PE-oplossing: de boven- en 
onderkant bestaan straks uit 
een meerlaagse PE/EVOH/
PE-folie. Deze monomateriaal-
verpakking is recyclebaar en 
de beschermende barrière is 
zelfs verbeterd. Het nieuwe 

materiaal is bovendien op 
dezelfde manier en met dezelf-
de snelheid dieptrekbaar op de 
bestaande verpakkingsmachi-
ne als de huidige laminaat-
folies.’

Nog niet goed geregeld
Recyclebaarheid is leuk, maar 
worden die alternatieve mono-
materiaal-verpakkingen 
(straks) überhaupt gerecycled, 
het liefst natuurlijk met ver-
werking van het recyclaat in 
soortgelijke toepassingen? 
Daniels stelt dat de End-of-
Life-fase nog niet goed gere-
geld is: ‘Hoewel met een 
 groeiend aanbod van mono- 
materialen de mechanische 
recycling beter beheersbaar zal 
worden, zullen de meeste 
monomaterialen door de mix 

van gradaties en vervuiling 
nog steeds veelal belanden in 
relatief laagwaardige toepas-
singen. Ze zullen althans niet 
inzetbaar zijn voor primaire 
verpakkingen van voedings-
middelen, vanwege de strenge 
conformiteitsnormen die daar-
voor gelden. Daar ligt voor de 
afvalverwerkende industrie 
nog een grote opgave. Op de 
achtergrond speelt in dat 
kader de opkomst van (thermo)
chemische recycling als een 
aanvullende recyclingtechniek 
voor meer hoogwaardige eind-
toepassingen mee.’ 

Gevolgen te overzien
Ondertussen investeert ook 
Oerlemans Packaging Group, 
de grootste PE-blaasfolie-

producent van Nederland, in 
vervanging van laminaten 
door monomateriaal kunst-
stoffen. Sustainability Director 
Rob Verhagen: ‘We weten dat 
bijvoorbeeld PA (nylon) in tus-
senlagen van laminaten een 
stoorstof vormt tijdens recy-
clingprocessen. Daar hebben 
we nieuwe recepturen voor 
ontwikkeld zonder PA. Ook 
hebben we beter recyclebare 
verpakkingen in ontwikkeling 
die PET-PE- of PVDC-
laminaten kunnen vervangen.’
Verhagen meldt dat de gevol-
gen van een overgang op recy-
clebare alternatieven meestal 
te overzien zijn: ‘We zien dat 
monomaterialen in combina-
tie met barrièrelagen over het 
algemeen wat duurder en 
soms ook wat lastiger ver-
werkbaar zijn dan folies met 
multi-materiaal laminaten. 
Maar dat gegeven zal innovatie 
niet belemmeren. Wetgeving 
en convenanten op Europees 

Packaging Partners ontwikkelde 
onder meer deze mono-
oplossingen ter vervanging van 
laminaten: pouchzak mono PP - 
een pouchzak uit sealbaar papier 
- blokzak uit sealbaar papier - 
flowpacks uit sealbaar barrière-
papier - dieptrek APET mono 
barrière + mono OPET topfolie - 
volledige mono PE dieptrek-
verpakking met barrière. 

en nationaal niveau sturen 
dwingend aan op een circulaire 
economie.’

‘Niet doorslaan’
Verhagen besluit met twee sta-
tements: ‘Het snelgroeiende 
gebruik van trendy materiaal-
combinaties als plastic en 
papier of plastic en aluminium 
pakt nog nadeliger uit voor het 
milieu dan laminaten. 
Dergelijke verpakkingen zijn 
evenmin te recyclen, maar lei-
den bovendien tot meer mate-
riaalgebruik en meer CO2-
uitstoot. Ook moeten we niet 
doorslaan in onze hang naar 
circulariteit. We mogen niet 
het doel van verpakkingen ver-
geten. Verspilling door vermij-
ding - of gebrekkige functiona-
liteit van verpakkingen is veel 
schadelijker voor de planeet 
dan het niet kunnen recyclen. 
Een derde deel van het wereld-
wijde voedsel wordt verspild. 
Als de CO2-belasting daarvan 
een land zou zijn, dan neemt 
dat land na China en de VS de 
derde plaats in.’

In 1992 was Ritter Sport een van de 
eerste chocoladefabrikanten die zijn 
verpakking optimaliseerde voor 
recycling door over te stappen van een 
complexe papiercomposiet naar een 
recyclebaar OPP monolaminaat. Het 
bedrijf overweegt de terugkeer naar 
papier en test momenteel een papieren 
prototype onder 500 consumenten.
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