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Kunt u het Brightlands Materials Center kort introduceren en de 
inspanningen voor de verpakkingsindustrie samenvatten?
“Brightlands Materials Center is een joint venture tussen TNO en Provincie 
Limburg en een internationaal R&D-center voor innovatieve oplossingen op 
het gebied van plastics voor bijvoorbeeld verpakkingen.”

Samen met het wereldwijd netwerk van toonaangevende bedrijven in de 
waardeketen en met gerenommeerde universiteiten en instituten, werkt 
BMC aan een duurzame toekomst. In gedeelde onderzoeksprogramma's 
gericht op specifieke marktbehoeften werken wetenschappers, technici en 
studenten samen om innovatieve materiaaloplossingen te ontwikkelen voor 
een duurzame toekomst. Eén van die onderzoeksprogramma’s is het Circular 
Packaging Program.

Wat houdt dit Circular Packaging Program in de praktijk in?
“Bij BMC Circular Packaging richten we ons heel specifiek op het recyclebaar 
maken van meerlaagse retailverpakkingen. Daarnaast werken we aan het 
verbeteren van de kwaliteit van gerecycled materiaal, om dit voor nieuwe 
toepassingen te kunnen gebruiken. Ook bieden we kennis en inzichten in 
wat een levenscyclusanalyse (LCA) kan betekenen voor verpakkingen, hebben 
we kennis van mechanische en chemische recycling en geven we inzicht in 
belangrijke zaken rondom beleid en maatregelen om ervoor te zorgen dat 
verpakkingen klaar zijn voor de circulaire economie van de toekomst.

Ons team bestaat uit onder andere polymeer expertise, mechanische- en 
chemische recycling expertise, LCA expertise en expertise op het gebied van 
internationaal verpakkingsbeleid en -richtlijnen. Verder werken we nauw 

samen met partners uit de Chemelot Circular 
Hub, de eerste Europese hub op het gebied van 
plastic recycling.”

Wat betekent circulair verpakken precies?
“Circulair verpakken betekent meer dan enkel 
kijken naar het design van de verpakking zelf. 
Het betekent ook dat er eerst nagedacht wordt 
over de mogelijkheid om een verpakking weg 
te laten of dat een verpakking hergebruikt kan 
worden. Voor veel producten is dit echter niet 
mogelijk vanwege voedselveiligheid garanderen, 
voedselverspilling voorkomen, houdbaarheid van 
het product, transport etc. Dan moet er gekeken 
worden naar een verpakking waarvan het mogelijk 
is om de gebruikte verpakkingsmaterialen te 
kunnen recyclen zodat het recyclaat daarvan 
weer opnieuw ingezet kan worden voor nieuwe 
verpakkingen of producten.”

Waarom is circulair verpakken zo belangrijk?
“In Europa hebben de lidstaten met de Green 
Deal afgesproken gezamenlijk te werken aan 
een CO2-neutraal continent in 2050. Doel is 
dat we dan geen virgin fossiele grondstoffen 
meer gebruiken voor onder meer verpakkingen. 
Europa zet in op hergebruik en recyclen van 
verpakkingen en om het gerecyclede materiaal 
opnieuw in te kunnen zetten voor verpakkingen. 
In Nederland hebben we daarnaast ook het 

NL Plastic Pact waarin de overheid in samenwerking met retailers en brand owners maar ook met de 
maakindustrie en afvalindustrie afspraken heeft gemaakt om verpakkingen circulair te maken. Deze doelen 
moeten al voor 2025 bereikt zijn.”

Wat maakt het momenteel zo’n grote uitdaging?
“Als je door de supermarkt loopt, dan zijn de meeste verpakkingen gebaseerd op meerlaagse materialen die nu 
(nog) niet recyclebaar zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor de soepzakken, vlees- en kaasverpakkingen. Maar er zijn 
ook nog talloze andere uitdagingen op het gebied van recycling. Zo kan een shampoo-fles wel van een mono-
materiaal gemaakt zijn maar doordat geur en kleur er nu nog moeilijk uit te recyclen zijn, is het nog moeilijk 
om het recyclaat weer bruikbaar in te zetten voor nieuwe verpakkingen of producten. Ook is het nog moeilijk 
om van gerecycled materiaal weer een nieuw voedselveilig materiaal te maken, op enkele uitzonderingen na.”

Waarom zet BMC zich in voor dit doel?
“Vanuit Brightlands Materials Center zetten we ons in om verpakkingsmaterialen steeds weer opnieuw in te 
kunnen zetten, zodat we daarvoor geen gebruik hoeven te maken van nieuwe fossiele grondstoffen. Op die 
wijze brengen we minder koolstoffen in de atmosfeer en dragen we bij aan CO2-neutrale verpakkingsmaterialen. 
Daarnaast worden momenteel nog maar relatief weinig verpakkingen goed gerecycled wat wereldwijd veel 
afvalproblemen oplevert. Ook aan deze thema’s werken wij door breed samen te werken met de maakindustrie 
en alle partijen in de verpakkingsketens.”

Wat is de afgelopen tijd een belangrijke ontwikkeling geweest binnen het Circular Packaging Program?
“We hebben onlangs samen met het bedrijf KIVO een project afgerond rondom het verbeteren van gerecycled 
plastic. Het resultaat daarvan was dat KIVO nu heel efficiënt en effectief gerecyclede PE folie in kan zetten voor 
verschillende verpakkingen, zoals voor potgrond, verzendzakken, krimpfolie e.d. En met als extra mooi resultaat 
dat door deze ontwikkeling er nu ook dunnere folies gebruikt kunnen worden en er garantie op de kwaliteit 
gegeven kan worden.”

Wat is het langetermijndoel van BMC op het gebied van circulair verpakken?
“Het circulair maken van de verpakkingen zodat de materialen steeds opnieuw ingezet kunnen worden en 
met een verbeterde footprint, staat voor ons voorop. Dit sluit ook aan bij de doelstellingen uit het Europese 
en Nederlandse Plastic Pact waarbij concrete resultaten voor geheel recyclebare verpakkingen vóór 2025 
bereikt moeten zijn.”

Hoe kan BMC verpakkend Nederland helpen in de zoektocht naar circulaire verpakkingen?
“Brand owners en retailers kunnen ons benaderen voor oplossingen rondom het circulair maken van meerlaagse 
verpakkingsmaterialen, zoals de PET of PP verpakkingen voor vlees of kaas of bijvoorbeeld soepzakken. We 
richten ons daarbij vooral op het versimpelen van het ontwerp in termen van materiaalgebruik. Maar ook voor 
het verbeteren van de kwaliteit van gerecycled materiaal zoals voor shampoo of andere zeepflessen. Verder 
voeren we LCA’s uit ter verbetering van de footprint.”

Welke tip kunt u brand owners en retailers meegeven?
“Kijk eerst goed naar het product of het daadwerkelijk verpakt moet worden of dat het mogelijk is om een 
herbruikbare verpakking in te zetten. Indien een verpakking voor eenmalig gebruik ingezet wordt, dan is het van 
belang dat goed nagedacht wordt waar de te verwachten afvalfase van de verpakking zal zijn en of het mogelijk 
is om daar een goed recyclebare verpakking (bij voorkeur bestaand uit één soort materiaal) voor te ontwikkelen 
én daarbij steeds de gehele footprint in acht te nemen!”

Meer informatie: www.brightlandsmaterialscenter.com/programs/circular-packaging/

IN DE WERELD VAN NU SPELEN MATERIALEN EEN BELANGRIJKE ROL. WE WORDEN ONS STEEDS MEER BEWUST VAN HET FEIT DAT WE ZORGVULDIG 

MOETEN OMGAAN MET WAARDEVOLLE GRONDSTOFFEN, EN OOK HET BELANG VAN EEN CIRCULAIRE ECONOMIE WORDT ONS ALMAAR DUIDELIJKER. 
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