D uurza me v erpa kki n g e n

is dat nou echt
zo moeilijk?
“Ja”, zegt Wouter Post onderzoeker bij Wageningen University &
Research. Zo simpel kan een antwoord zijn. Het maken van een echt
duurzame verpakking waarin je voeders voor huisdieren lang goed
houdt én die ervoor zorgt dat vocht en vet niet via de verpakking
de wijde wereld in trekken, is een droom waar veel producenten
mee worstelen. En, zo vertelt Wouter, die droom waarmaken, dat
lukt waarschijnlijk niet in je eentje.
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is namelijk nog steeds geen papier dat water- en vetafsto-

meer consumenten zijn op zoek naar

tend is. Daarom moet er een barrière worden aangebracht

producten die gemaakt zijn met zorg voor

tussen het product en het papier. Anders is de voeding zeer

onze leefomgeving. Omdat verpakking daar

beperkt houdbaar en trekt er vocht en vet in het papier. De

een belangrijk deel van uitmaakt, zijn veel

barrière die producenten aanbrengen, bestaat meestal uit

producenten van diervoeding op zoek naar

dé oplossing. Eigenlijk probeert ieder voor zich het wiel uit

kunststof. Duurzaamheid is als een ladder met vele sporten.
De eerste is om de verpakking recyclebaar te maken, de

te vinden en zo vreemd is dat niet. Als jij degene bent die

tweede om recyclaat toe te passen in de verpakkingen. In

dat ei van Columbus vindt, heb je spreekwoordelijk goud

het ultieme geval maak je een verpakking die ook als deze

in handen. Helaas is de kans groot dat de ontwikkeling

onverhoopt in de natuur komt, geen schade veroorzaakt.

van die droomverpakking ook goud gaat kosten. Dat is een

Maar die laatste bestaat nog niet en de ontwikkelkosten

van de redenen dat Dibevo in 2019 een kennisavond over

zijn hoog.”

duurzame verpakking organiseerde, speciaal voor fabrikanten en groothandels. Dat deden wij in samenwerking
met Wouter Post, die de ondernemers vertelde over de
ontwikkelingen, uitdagingen én over de mogelijkheden

Als het eruitziet als papier, en voelt
als papier…

If it looks like a duck, swims like a duck, and quacks like a

die samenwerking zou kunnen bieden. We spreken Wouter

duck, then it is probably a duck. Als het eruitziet als papier,

om hem te vragen hoe het er momenteel voor staat, of er

voelt als papier, en knispert als papier, dan is het waar-

nieuwe ontwikkelingen zijn en waarom het zo
verdikkemes moeilijk is om verpakking te
verduurzamen.

Terug naar papier

“In principe zou iedereen graag
terug willen naar papier”, vertelt

schijnlijk… géén papier dus. Wouter vertelt dat veel
voedingsverpakkingen eruitzien als papier en daar
alle kenmerken van hebben, maar in feite dus
geen papier zijn. “Sommige producenten zijn
er goed in om een verpakking eruit te laten
zien als papier. Daarmee wordt de consument in feite op het verkeerde been gezet,

Wouter. “De wetgeving die op Euro-

want vaak koopt hij dat product in de ver-

pees niveau is doorgevoerd, is in

onderstelling dat het duurzaam verpakt is

het voordeel van papieren verpakking, maar alleen papier werkt niet. Er
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en dat hij dus goed bezig is. Hij zet het met
een goed gevoel aan straat als het oudpapier

