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Deel 1: Projectidentificatie 
 

Titel OPTIBARRIER – Optimale barrières voor duurzame 
levensmiddelenverpakkingen: balans tussen over- en onderverpakken 

Startdatum project (gepland) 1 oktober 2015 

Duur van het project 4 jaar (1 oktober 2015 – 30 september 2019) 

Totale projectkost € 2.068.440 

Totaal aantal mensmaanden 219,4 mm 

Gevraagde subsidie € 1.654.752 

Is voor dit project, of onderdelen ervan, subsidie aangevraagd of verstrekt door een andere overheid (Vlaams, 
Federaal of Europees)? NEEN 
Zo ja, geef het gevraagde of verkregen 
subsidiebedrag 

- 

 
Innovatiedoel 

 
Bij het verpakken van levensmiddelen rijst de vraag steeds meer vanuit verschillende stakeholders 
(verpakkingsproducenten, voedingsproducenten, retail), of het gebruikte verpakkingsmateriaal wel het meest 
optimale is om de houdbaarheid van de levensmiddelen te garanderen. Dit wordt mee gedreven door de 
toenemende aandacht voor duurzaamheid zowel in termen van materiaalgebruik (bv. mono- vs. 
multilaagverpakkingen) als in termen van het reduceren van voedselverliezen. Dit reflecteert zich in een 
toenemende nood bij deze stakeholders aan concreet implementeerbare kennis rond de link tussen barrière- 
eigenschappen van verpakkingsmaterialen in de brede zin van het woord en hun uiteindelijk functionaliteit voor 
het verpakte levensmiddel in termen van kwaliteit (microbiologisch bederf, kleurstabiliteit) en veiligheid (uitgroei 
pathogenen, migratie). 

 
Deze vraag vanuit de bedrijfswereld heeft zich vertaald in het project OptiBarrier, dat bestaat uit drie concrete 
deelprojecten rond het centrale vraagstuk: oververpakken vs. onderverpakken. In het eerste deelproject wordt 
het effect van verschillende niveaus van gasbarrière (bv. mono- vs. multilaagverpakkingen), resulterend in 
verschillende dynamische O2 concentraties, op de houdbaarheid van levensmiddelen bestudeerd. Het tweede 
deelproject zoomt in op de lichtbarrière van verpakkingen en meer concreet op de interactie tussen 
lichtblootstelling, lichttransmissie van de verpakking, de dynamische O2-concentratie in de verpakking en de 
resulterende houdbaarheid van levensmiddelen. Het derde deelproject onderzoekt hoe een functionele barrière 
geïntegreerd kan worden in verpakkingsmaterialen om (specifieke) migratie (bv. minerale oliën) vanuit deze 
materialen naar de levensmiddelen te reduceren. Dit alles wordt ondersteund met een uitgebreide disseminatie- en 
implementatie-pijler specifiek gericht naar de ruime doelgroep van bedrijven. 

 
Deze doelgroep situeert zich in verschillende sectoren van de Vlaamse industrie. Zo is één van de grootste 
stakeholders de voedingsindustrie, die omwille van haar uitgesproken KMO-karakter, minder middelen heeft om 
onderzoek te verrichten naar het meest optimale verpakkingsconcept. OptiBarrier zal voedingsproducenten in 
staat stellen een rationalisatie en harmonisatie door te voeren in de verschillende types van gebruikte 
verpakkingsreferenties binnen hun vestiging(en). Dit kan zowel leiden tot een reductie in verpakkingsmaterialen 
(indien oververpakt werd) als tot een verhoging van de houdbaarheid (indien onderverpakt werd). Dit laatste heeft 
zowel een effect op het reduceren van voedselverliezen als op een mogelijke verbreding van de afzetmarkt, en 
leidt tot een versteviging van de Vlaamse voedingsindustrie door o.a. efficiëntiewinsten en het verhogen van de 
exportmogelijkheden. Een andere belangrijke stakeholder is de verpakkingsindustrie die als maar meer de 



 

 

 
 

nodige functionaliteit (met bijhorende barrière-eigenschappen) moet combineren met duurzaamheid en 
gebruiksgemak. Via OptiBarrier zal de verpakkingsindustrie haar kennis vergroten over de performantie van de 
verschillende gebruikte verpakkingsmaterialen, hun samenstelling en dikte naar de houdbaarheid van 
verschillende types levensmiddelen en kunnen zij hun innovaties beter afstemmen op hun uiteindelijke doelgroep. 
Daarenboven zal OptiBarrier innovatie-opportuniteiten bieden voor wat betreft het gebruik van meer 
gerecycleerde materialen in verpakkingen zonder een verhoogd risico op ongewenste migratie door het toepassen 
van een geschikte functionele barrière. Een andere belangrijke speler is de groep van de machine- en 
gasproducenten, die steeds vaker leveren aan kleine, zelfstandige voedingsproducenten en hen ook begeleiden 
bij het selecteren van het juiste verpakkingsconcept. 

 
Door de toepasbaarheid van de projectresultaten voor deze zeer brede doelgroep zullen na twee jaar 40 unieke 
bedrijven overgeschakeld zijn naar een bestaand alternatief verpakkingsmateriaal, optimaal afgestemd op hun 
levensmiddel (voedingsbedrijven) of de opgedane kennis toepassen om hun klanten gericht optimale 
verpakkingsconfiguraties aan te bieden (verpakkingsproducenten, vulmachineproducenten, gasleveranciers). Dit 
aantal zal in totaal naar 90 unieke bedrijven evolueren op het einde van OptiBarrier. Daarenboven wordt 
vooropgesteld dat 15 bedrijven in de eerste helft van OptiBarrier een vervolgtraject opstarten met het doel een nieuw 
verpakkingsconcept te ontwikkelen met geoptimaliseerde gas-, licht- en/of functionele barrière, wat na vier jaar zal 
evolueren naar 30 bedrijven. Deze snelle doorstroming van de projectresultaten naar de bedrijven wordt 
gegarandeerd door te werken met concrete levensmiddelen en concrete verpakkingsconfiguraties in de 
deelprojecten van OptiBarrier, wat de resultaten onmiddellijk implementeerbaar maakt voor de ruime doelgroep. 
Dit wordt versterkt door de multidisciplinaire samenstelling van de gebruikersgroep, representatief voor de ruime 
doelgroep van OptiBarrier. Daarenboven wordt optimaal gebruik gemaakt van de ruime ervaring van Pack4Food 
door het aanbieden van verschillende mogelijkheden zoals innovatie-adviezen, bedrijfsbezoeken, case studies 
binnen de onderzoeksluiken, of parallelle KMO- of Sprint-project.   
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