
“V
oor veel mensen is verpakking 
gewoon afval, maar ze besef-
fen niet dat óók daar een hele 
wetenschap achter schuilt”, 
vertelt prof. Roos Peeters, 

coördinator van het VerpakkingsCentrum. Ing. 
Dimitri Adons knikt: “Mensen worden zich 
vaak pas bewust van een verpakking als een 
product slecht verpakt is of als de verpakking 
moeilijk opengaat.” Maar ook ‘over-verpakking’ 
doet veel wenkbrauwen fronsen. “Denk maar 
aan een koerierdienst die een grote doos vol 
piepschuim aflevert met daarin een klein ver-
pakt product – dat dan ook nog stuk geraakt is 
onderweg. Maar een verpakking heeft natuurlijk 
nog veel meer functies dan het veilig vervoeren 
van producten.” 

“Studenten verbazen zich erover dat er voor 
het papiertje rond een Mars-reep een ingenieur 
nodig is, maar dat papiertje zorgt er wél voor 
dat die Mars geruime tijd lekker vers blijft”, vult 
dr. Nadia Lepot aan. “Consumenten liggen 
misschien niet wakker van verpakkingen, maar  
bedrijven weten dat ze op dat vlak nog een 
groot verschil kunnen maken.” 

VUILNISZAKKEN
De toekomst van het VerpakkingsCentrum lijkt 
dan ook verzekerd. Sinds 1998 is het blijven 
groeien: van een onderzoeksgroep die ooit drie 
medewerkers telde tot een organisatie met een 
tiental onderzoekers. Roos startte de onder-
zoeksgroep samen met Philip De Schepper, 
onder leiding van Dirk Franco, op en ook Dimitri 
is er niet veel later bij gekomen. Of beter ge-
zegd: teruggekomen. “Toen ik afstudeerde als 
industrieel ingenieur in de verpakkingstechnolo-
gie ben ik dankzij een thesisproject aan de slag 
gegaan bij Farm Frites in Lommel. Ik werkte er 

deels aan de verpakking van hun producten, 
maar stond er ook ‘in de keuken’. In de Albert 
Heijn kan je nog steeds de kerstkroketten ko-
pen die ik ooit hielp ontwikkelen en verpakken. 
Maar na tweeënhalf jaar ben ik teruggekeerd 
naar het VerpakkingsCentrum als onderzoeker.”

De meeste medewerkers van de onderzoeks-
groep volgden de opleiding verpakkingstech-
nologie, Roos en Nadia vormen de uitzonde-
ring. Nadia: “Ik ben industrieel ingenieur in de 
kernenergie en ben begonnen als docent aan 
de Xios Hogeschool. Die job heb ik een tijdje 
gecombineerd met doctoraatsonderzoek aan 
het VerpakkingsCentrum. Toen dat achter de 
rug was, ben ik hier halftijds komen werken. De 
andere helft geef ik les aan de UHasselt.”  

De onderzoeksgroep VerpakkingsCentrum (imo-imomec) werd in 2013 ingelijfd 
bij de UHasselt (net als de opleiding industrieel ingenieur). Een half jaar later 
verhuisde ze naar het Technologiecentrum. Maar wist je ook dat het ooit alle-
maal begon in de Herkenrodekazerne? “In het begin pasten al onze machines 
nog in een klein leslokaal, maar intussen opereren we op grotere schaal”, ver-
telt Dimitri Adons ons tijdens de rondleiding. The only way is up bij het Verpak-
kingsCentrum, dus…

“ACHTER VERPAKKINGEN GAAT 
EEN HELE WETENSCHAP SCHUIL”

ONDERZOEKSGROEP VERPAKKINGSCENTRUM
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verbazen zich 

erover dat 
er voor het 

papiertje rond 
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is.”
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Roos is biologe van opleiding. “Ik werkte jaren 
aan de KU Leuven als postdoc in de dierkunde. 
Later werd ik coördinator van Europese onder-
zoeksprojecten en het is dankzij die onderzoeks- 
ervaringen dat ik hier ben terechtgekomen.”

De opleiding verpakkingstechnologie aan de 
UHasselt (i.s.m. de KU Leuven) is een unieke 
masteropleiding in Vlaanderen – en dat kan ook 
gezegd worden van het onderzoek. “Vooral 
onze infrastructuur is uniek”, vertelt Dimitri. “Wij 
zijn een onafhankelijke instantie die door élk 
bedrijf ingeschakeld kan worden. Voor het on-
derzoek naar gasdoorlaatbaarheid van materia-
len en verpakkingen – een van de belangrijkste 
speerpunten in onze dienstverlening aan bedrij-
ven – durf ik zelfs te zeggen dat onze infrastruc-
tuur uitzonderlijk is in Europa.”

Nadia: “Door onze samenwerking met de voe-
dingsindustrie, de farmaceutische sector en de 
auto-industrie kunnen we bovendien zeggen 
dat iedereen, misschien zelfs dagelijks, in aan-
raking komt met een verpakking die hier gepas-
seerd is . Denk bijvoorbeeld maar aan de nieu-
we huisvuilzakken van Limburg.net.”

HET OOG WIL OOK WAT
Iemand die dag in dag uit met verpakkingen 
bezig is, kijkt wellicht met een ander oog naar 
de verpakkingen die je in het dagelijkse leven 

tegenkomt. Maar wat maakt van een verpak-
king nu een goede verpakking? Dimitri: “Ver-
pakkingen die uit één materiaal bestaan. Soms 
krijg ik een verpakking onder ogen die uit een 
kartonnetje, een blister en een ander plastieken 
onderdeel bestaat. Dat is voor mij al een beetje 
teveel van het goede.” 

Maar ook het marketingaspect speelt mee, aldus 
Roos. “Een Coca-Cola-flesje is daar het beste 
voorbeeld van. Dat merk identificeert zich hoofd-
zakelijk met de verpakking van haar producten. 
Kijk maar naar het recentste reclamespotje: dat 
draait volledig rond de verpakking van de fris-
drank. Fantastisch!” Nadia knikt: “Het materiaal 
van een verpakking is zeer belangrijk, maar het 
oog wil ook wat natuurlijk. Het is de combinatie 
van functionaliteit en design die ervoor zorgt dat 
een verpakking opvalt.”

MEGA-POWERPLATE
Hoe die verpakkingen dan effectief getest wor-
den, komen we te weten tijdens een rondleiding 
langs de testapparatuur. Eerste halte: de klimaat-
kasten en belichtingstoestellen. “Wie kan er nóg 
zeggen dat op zijn job elke dag de zon schijnt”, 
lacht Dimitri. “Wij kunnen dat.” In deze testtoe-
stellen wordt verpakkingsmateriaal blootgesteld 
aan extreem zonlicht, vocht en wisselende tem-
peraturen. “Zo werden we onlangs benaderd 
door een leveranciers van stickers in fluokleuren. 

De klant had gevraagd om een auto volledig te 
bestickeren, maar wou de testresultaten niet af-
wachten. Resultaat: de auto had na amper drie 
weken al geen fluokleur meer…” 

In dezelfde ruimte stoten we ook op een bio-
reactor. Daarmee onderzoeken doctoraats-
studenten of biologisch afbreekbaar materiaal 
effectief biologisch afbreekbaar is volgens de 
hanteerbare norm. Een paar kleine compost-
hoopjes bij wijze van spreken – minus de on-
aangename geur, dan.

De nieuwste aanwinst van het VerpakkingsCen-
trum vinden we bij ing. Bram Bamps. “Verpak-
kingen in kunststof worden nog vaak gesloten 
door de warmte van de lasbalk die de kunststof 
samensmelt. De nieuwe machine gebruikt daar-
voor wrijving, geen directe warmte. Een van de 
voordelen is dat doorheen de vervuiling van de 
lasnaad, de verpakking afgesloten wordt, bij-
voorbeeld bij verpakkingen voor geraspte kaas, 
koffie of bloem. Maar ook hier is onze onafhan-
kelijkheid van belang: wij kunnen aan bedrijven 
objectief advies over deze technologie geven, 
terwijl de fabrikant van deze machine uiteraard 
zal beweren dat dit de beste techniek is.”

Even verder passeren we de ‘valtafel’, waarbij 
verpakkingen worden getest op hun stevigheid 
als ze vallen. Dimitri: “Als ik een doos laat vallen, 

Riet Henno werkt aan de gasdoorlaatbaarheid van verpakkingen.
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dan is het heel moeilijk om ervoor te zorgen dat 
die precies valt zoals ik het wil. Maar deze valtafel 
kunnen we zó instellen dat een doos op een spe-
cifiek punt terechtkomt. Deze testen zijn vooral 
spectaculair als we verpakkingen met vloeistof 
laten vallen, dan is er natuurlijk ‘ontploffingsge-
vaar’ (lacht).” Maar hét paradepaardje van het 
VerpakkingsCentrum vinden we nog iets verder: 
de trillingstafel – “Onze mega-powerplate”, lacht 
Dimitri. “Dankzij deze plaat kunnen we het effect 
van transport via trein, truck of vliegtuig op ver-
pakkingen simuleren. Deze transporttafel is zó 
groot dat er twee paletten op passen. We kun-
nen er tot wel 2.000 kilo op zetten, dat vind je 
bijna nergens anders in Europa .”

NEW AND IMPROVED
Collega-ingenieur Gudrun Nowicki neemt het 
even over van gids Dimitri en toont ons de 
trekbank. Gudrun en Nadia werken er aan 
verpakkingsoptimalisatie en de karakterisatie 
van karton, papier en kunststof. Gudrun: “Mis-
schien herinner je je nog wel het artikel in Het 
Belang van Limburg over de kwaliteit van de 
nieuwe zakken voor huisvuil in Limburg? Wel, 
die vuilniszakken hebben we hier getest. Met 
de trekbank kunnen we nagaan hoe rekbaar de 
vuilniszak is – of hoeveel kilo huisvuil zo’n zak 
kan dragen. Maar we kunnen er ook een pin op 
bevestigen, om zo te achterhalen hoe snel de 
zak doorscheurt als ze doorprikt wordt, bijvoor-
beeld door een satéstokje. De vuilniszakken 
voldeden uiteindelijk aan de kwaliteitsvereisten, 
maar blijkbaar waren er productiefouten in een 
aantal loten geslopen. Nu zou dat allemaal in 
orde moeten zijn.”

Een andere service die het VerpakkingsCen-
trum bedrijven biedt, is onderzoek naar de gas-
doorlaatbaarheid van verpakkingen. Kersvers 
collega-ing. Riet Henno legt ons uit dat verpak-
kingen niet altijd luchtdicht zijn. “Een verpakking 
kan zelfs in één richting doorlaatbaar zijn en in 
de andere richting niet. Dat is onder andere be-
langrijk bij voedings- of geneesmiddelen, maar 
ook voor isolatiemateriaal. Door te spelen met 
gassen in voedingsverpakkingen kan je ervoor 
zorgen dat de inhoud langer kwalitatief bewaard 
blijft. Hoewel een verpakking er hetzelfde blijft 
uitzien, kan ze dus toch heel erg verbeterd zijn.” 
New and improved dus, maar dan onzichtbaar! 

VITRINEKAST
Ons bezoek eindigt bij een vitrinekast vol ver-
pakkingen. Daar worden mooie voorbeelden 
van verpakkingen verzameld en verpakkingen 
die in het VerpakkingsCentrum uitgebreid ge-
test werden. Prof. Mieke Buntinx (OMT-voor-
zitter van de opleiding verpakkingstechnologie) 

“Op onze 
transporttafel 

kunnen we 
tot wel 2.000 
kilo plaatsen. 

Vind je nergens 
anders in 
Europa.”

toont ons de diversiteit aan verpakkingsmoge-
lijkheden. Ze begon haar loopbaan als docent 
aan de Xios Hogeschool. Maar wat doet ze dan 
het liefst: lesgeven of onderzoek doen? Mieke: 
“Moeilijke keuze… Als ik met onderzoek bezig 
ben, dan kan ik me daar helemaal in verdiepen. 
Maar als ik les geef, dan zou ik daar nog meer 
tijd in willen steken. En als ik dan in overleg ben 
met de andere OMT-voorzitters, dan vind ik dát 
weer heel interessant en uitdagend. Het voor-
deel van die combinatie is dat we alles goed 
kunnen verweven: onderzoek in bedrijven levert 
projecten voor bachelor- en masterproeven op 
en zo kunnen we weer gastsprekers uitnodigen 
voor de studenten.”

En als het VerpakkingsCentrum even mag dro-
men over de toekomst? Roos: “We zouden nog 
willen uitbreiden op vlak van transportsimulatie. 
Maar dan spreken we over zulke grote machi-
nes, dat een nieuwe uitbreiding of verhuizing 
noodzakelijk is. (Lacht) Wie weet zitten we dus 
ooit wel in ons eigen gebouw.”▪

Ing. Dimitri Adons: “Onze infrastructuur is uniek in Europa.”

25

DIENST IN DE KIJKER




