BIOLOGISCH AFBREEKBARE DRAAGTASSEN EXPORTEREN
NAAR AFRIKA: HOE DOE JE DAT?
35 jaar geleden nam André Vincke Alpagro over van zijn schoonouders. Het bedrijf
maakte de overstap van papier naar plastic en Alpagro Plastics was geboren.
Sindsdien produceren zij plastic draagtassen en andere flexibele verpakkingen (voor
bijvoorbeeld groenten en fruit) voor België en de buurlanden. Sinds 2006 trokken ze
heel bewust de kaart van duurzame en hernieuwbare grondstoffen en brachten ze –
als enige Belgische fabrikant – ook biologisch afbreekbare draagtassen op de markt.
De laatste tijd is er vanuit Afrika ontzettend veel vraag naar dit product. Maar de
combinatie van vocht en warmte is het ideale klimaat om te composteren. Hoe kan je
ervoor zorgen dat dit product ook in deze omstandigheden een interessant alternatief
wordt? Met die vraag trokken ze naar het Verpakkingscentrum.
Milieuvriendelijke BioBag
“Plastic draagtassen worden de laatste jaren bijzonder negatief gepercipieerd”, vertelt André
Vincke, eigenaar en zaakvoerder van Alpagro Plastics. “Dat deed ons 8 jaar geleden de
overstap maken naar biologisch afbreekbare draagtassen. Een draagtas die gemaakt wordt
van hernieuwbare grondstoffen en die 100% composteerbaar is. De expertise voor de
productie zijn we destijds gaan halen in Noorwegen. Onze Noorse collega’s hebben ons
bijzonder goed op weg geholpen.”
Nieuwe afzetmarkten verkennen
“De vraag naar biologisch afbreekbare draagtassen klinkt de laatste jaren steeds luider.
Zeker op het Afrikaanse continent, waar de afvalproblematiek dramatische vormen
aanneemt, bestaat er ontzettend veel interesse voor dit product. Plastic wordt er meer en
meer verboden en men is echt op zoek naar alternatieven”, legt Vincke uit. “Goed nieuws
voor ons, zou je denken. En de ideale manier om voet te krijgen op Afrikaanse bodem. Maar
hun klimaat – vochtig en warm – creëert de ideale omstandigheden om te composteren. En
onze producten moeten dan eerst nog met containers naar Afrika getransporteerd worden.”
Kwaliteit garanderen
“We willen ontzettend graag die Afrikaanse markt gaan verkennen, maar moeten natuurlijk
wel kunnen garanderen dat onze producten hun kwaliteit behouden. Daarom vroegen we
aan het Verpakkingscentrum om te onderzoeken welke maatregelen we moeten nemen om
de levensduur van onze BioBag te verlengen en het product weerbaarder te maken tegen de
klimatologische invloeden. En op welke manier moeten we het transport organiseren om te
voorkomen dat de BioBags niet beginnen te composteren onderweg naar Afrika? Zij hebben
de expertise en de onderzoeksinfrastructuur om ons hierin te begeleiden. We weten dat hun
onderzoek van een hoog niveau is en dat hun service bijzonder laagdrempelig is. Ook in het
verleden hebben ze ons immers al vaker geadviseerd bij dit soort concrete vragen.”

