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Ze zitten om melkverpakkingen, 

om jerrycans, thuistapvaatjes en 

gasflessen. Plastic sleeves met 

productinformatie. Sinds begin 

van dit jaar maakt Oerlemans 

Plastics uit Genderen die sleeves 

van 80% gerecycled kunststof. 

Een innovatie met heel veel 

duurzame voordelen.

‘Deze Circu-sleeve, zoals we hem 

noemen, is een stretch sleeve. 

Je kunt hem om een verpakking 

heentrekken en hij blijft zonder 

lijm zitten’, vertelt productmanager 

Luc Verkuil. ‘Dat is anders dan bij 

papieren etiketten en een mooi, 

extra voordeel bij de recycling. 

Verwerkers houden niet van 

lijmresten, papier en oplosmiddel.’ 

Minder scheiden

De stretch sleeve bestaat voor 

80% uit gerecycled LDPE. 

‘Als we ze toepassen op een 

HDPE-verpakking, zoals de 

tweelitermelkverpakkingen’, zegt 

product manager Laura Hanegraaf, 

‘hoeven verwerkers die niet meer 

apart te scheiden. Het materiaal 

hoort allemaal bij de PE-familie. 

Nu zit er vaak nog een sleeve van 

PET omheen. Ten opzichte van 

papieren etiketten is een sleeve 

vele malen milieuvriendelijker.’

Hoogwaardig recyclaat

De innovatieve sleeve is sinds 

begin dit jaar op de markt. 

Maar voor het zover was, werd 

er uitvoerig getest, geschaafd 

en ontwikkeld. ‘De grootste 

uitdaging zat in de rekbaarheid en 

sealbaarheid’, zegt Luc. ‘Dat luistert 

behoorlijk nauw. En hoe meer 

gerecycled materiaal je toepast 

hoe moeilijker die rekbaarheid 

wordt. Daarom gebruiken 

wij uitsluitend 

hoogwaardig recyclaat, dat komt  

bijvoorbeeld van folies en krimp-

hoezen uit de industrie. Daarmee 

hebben onze experts deze 

innovatie voor elkaar gekregen.  

Wij zijn de eerste met dit resultaat. 

We besparen met deze innovatie 

58,5% CO₂’, zegt Laura. ‘En natuur-

lijk 80% virgin materiaal.’ 

Geen verschil

Oerlemans Plastics introduceert  

en test de sleeve nu bij haar 

klanten. Om ze te laten ervaren  

dat virgin of post consumer 

recyclaat geen verschil maakt 

worden de sleeves deels in virgin 

en deels in PCR geleverd. ‘Onze 

klanten zijn enthousiast’, zeggen 

de twee productmanagers.  

‘Ze verwachten van ons dat we 

innovatief zijn. Duurzaamheid is 

een vast onderdeel van de missie 

van de Oerlemans Packaging 

Group. We hebben een eigen 

regenereerafdeling, een zero waste 

strategie. Maar uiteindelijk gaat 

het om wat mensen zien: dat er 

van afval weer nieuwe, goede 

producten worden gemaakt.’ 

Circulaire stretch sleeves, 
met tot wel 80% recyclaat 
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