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SPECIAL • Verpakken

Polystyreen (PS) is altijd een veelgebruikt materiaal geweest voor onder 
andere verpakkingen voor de voedingsmiddelenindustrie maar neemt 
af in populariteit. De verwachting is dat het verpakkingsmateriaal 
op termijn helemaal uit de markt verdwijnt ten gunste van PET. Dit 
kunststof is recycleerbaar en toont goede eigenschappen op gebied 
van presentatie. 

Het gebruik van polystyreen ligt onder 
vuur. Het materiaal is niet biologisch 

afbreekbaar en vormt een bedreiging voor 
het milieu. Er wordt steeds vaker gekozen 
voor duurzamere verpakkingsmaterialen 
die deels of volledig recycleerbaar zijn. Toch 
zijn er nog een aantal branches die maar 
moeilijk afscheid kunnen nemen van polys-
tyreen. Neem het bekende witte frites- en 
snackbakje en het blauwe champignonbak-
je. Het lijkt erop dat de champignonbranche 
nu ook definitief afscheid gaat nemen van 
polystyreen. In België en Frankrijk worden 
de eerste champignons al in bakjes van PET 
verpakt en het is de bedoeling dat ook de 
rest van Europa snel zal volgen. Onlangs 
werd in Borgloon RS Plastics opgericht 
voor de commercialisering van de nieuwe 
champignonverpakking. 

Het nieuwe champignonbakje is gemaakt 
van PET. “Een plastic gemaakt van gerecy-
cled materiaal met een lagere CO2 afdruk 
dan welke materiaal dan ook. PET is de 
meeste milieuvriendelijke variant van 
plastic”, verklaart Raf Ketelslegers van RS 
Plastic. “Ik durf te zeggen dat PET zelfs 
vriendelijker voor het milieu is dan menig 
bio-verpakking. Daarnaast presenteert de 
verpakking ook beter. PET heeft een mooie 
glans en is transparant wat de uitstraling 
van het product ten goede komt. Zelfs het 
meest heldere polystereen is nog niet zo 
transparant als PET.” Hij is verheugd over de 
laatste ontwikkelingen. “Dat champignons 
nu ook in PET wordt verpakt, is echt wel 

een doorbraak. Het materiaal is niet nieuw 
maar voor deze branche wel. Er is lang vast-
gehouden aan het traditionele plastic bakje. 
Met oog op de toekomst moest er nu echt 
iets veranderen. We merken dat Europa het 
materiaal steeds actiever promoot en dat 
gerecycled PET (RPET) ook steeds betaal-
baarder wordt. Dit zijn mooie ontwikkelin-
gen op weg naar een duurzame toekomst.” 

TRANSPARANT EN ZWART 
CHAMPIGNONBAKJE IN OPKOMST
De markt voor champignons is heel tradi-

tioneel. Bij de ontwikkeling van een nieu-
we verpakking is er behalve de keus voor 
een andere grondstof weinig veranderd in 
het design. Er hoeven dan ook geen grote 
technische investeringen te worden gedaan 
om  de nieuwe verpakking in gebruik te 
nemen. Bovendien is het materiaal de afge-

lopen jaren volgens Raf alsmaar goedkoper 
geworden wat nieuwe gebruikers direct 
een geldbesparing oplevert. “Het bakje is 
nog altijd blauw, wat in België en Nederland 
de voorkeur heeft qua presentatie van het 
product. Wel zijn de transparante en zwarte 
champignonbakjes in opkomst. Vandaar dat 
wij zowel blauwe, zwarte als transparante 
bakjes aanbieden. Daarnaast kan het dek-
seltje  gewoon zoals men gewend is op het 
bakje gelast worden. Wel leent PET zich in 
tegenstelling tot polystyreen voor topseal 
wat in de toekomst mogelijk van betekenis 
kan zijn. Wij voorzien dat PET op de lange 
termijn de meest milieuvriendelijke en best 
presenteerbare verpakking gaat worden.”

Eurochampignon, een van de grootste Bel-
gische champignontelers- en verpakkers, 
heeft het voortouw genomen en verpakt 
vanaf nu alles in PET. Het bedrijf heeft meer 
dan 50 procent van de totale Belgische 
champignonmarkt in handen. “Daarmee 
zetten zij een duidelijk tendens in door na 
ruim 50 jaar polystyreen voorgoed vaarwel 
te zeggen. Het belooft veel goeds voor de 
rest van de champginonbranche”, besluit 
Raf.  (CH) 

raf.ketelslegers@impacked.be

Champignonbranche zegt polystyreen vaarwel
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