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SABICs biobased polyethyleen in melkpak Campina
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Wetenswaardig
Berndt Kodden, managing director van FrieslandCampina, overhandigt het eerste melkpak aan
Jacqueline Cramer, hoogleraar duurzaam innoveren aan de Universiteit Utrecht en ambassadeur
circulaire economie van de Metropoolregio
Amsterdam.

De dagverse melk van Campina
zit voortaan in een biobased pak,
waarvan de dop en de coating
geproduceerd zijn uit gecertificeerd polyethyleen van SABIC.
Voor het biobased polyethyleen
van de dop en de coating gebruikt
SABIC organisch restmateriaal,
zoals frituurvet. Het is gecertificeerd volgens het International
Sustainability and Carbon Certification System (ISCC PLUS),
een wereldwijd certificeringsschema voor biomassa en biobrandstoffen.
Producent van het pak is Elopak,
een van ‘s werelds grootste verpakkingsproducenten voor zuivelproducten en vruchtensappen.
Het karton was al hernieuwbaar
en is sinds enkele jaren 100 procent FSC-gecertificeerd. De biobased coating en dop verlagen de
CO2-footprint van het melkpak
met 20 procent, wat het tot het
meest duurzame pak maakt.
“De introductie van dit biobased
pak past perfect binnen de beweging naar een circulaire econo-

mie, waar de grondstof van het
pak volledig hernieuwbaar is.
Deze stap kan als vliegwiel werken omdat de technologie voor
iedereen toegankelijk is”, aldus
Jacqueline Cramer, hoogleraar
duurzaam innoveren aan de Universiteit Utrecht en ambassadeur
circulaire economie van de
Metropoolregio Amsterdam. Zij
kreeg het eerste melkpak op 30
april officieel overhandigd door
Berndt Kodden, managing director van FrieslandCampina Nederland. Kodden riep andere voedingsmiddelenbedrijven op om
ook over te gaan op dit nieuwe
pak. “Hoewel dit een innovatie is,
willen we dit niet exclusief doen.”
Het biobased melkpak van Campina ligt vanaf juni in de winkels.
Het komende anderhalf jaar gaan
ook de overige drankenkartons
van FrieslandCampina over op
het nieuwe pak. Het gaat op jaarbasis om 300 miljoen eigen pakken en nog eens 120 miljoen pakken die het bedrijf voor derden
produceert.
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