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Tetra Pak: 
‘Bedrijven koppelen 

milieu aan branding’
Voorop staat een zo laag mogelijke milieubelasting

REPORTAGE

Foto’s: Tetra Pak
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‘ Tetra Pak trekt de kaart 
van de circulaire  
economie’

“Binnen de waardeketen richt Tetra Pak zich op de ontwikkeling 
van innovatieve processen en verpakkingen met een zo laag mo - 
gelijke milieu-impact tijdens hun levenscyclus”, stelt Ron De 
Keersmaeker, directeur Tetra Pak Processing Systems, onderdeel 
van Tetra Pak. “Ons streven is de business van onze klanten in de 
voedingsindustrie zo goed mogelijk te ondersteunen.” Voorop  
staat de productie van veilig voedsel dat overal en altijd beschik-
baar is waar ook ter wereld. 
“Vermindering van voedselverlies en e�ciënt omgaan met alle 
resources, grondsto�en, verpakkingsmaterialen, energie en water 
maken hier deel van uit.” De Keersmaeker verwijst naar de visie 
van Ruben Rausing, die in 1951 Tetra Pak oprichtte. “Hij was  
ervan overtuigd dat een verpakking meer oplevert dan ze kost.” 

Milieu-inspanningen versterken
Uit een vorig jaar verschenen rapport van het internationaal  
marktonderzoeksbureau Millward Brown – in opdracht van Tetra 
Pak – blijkt dat 93 procent van de internationale voedingsbedrijven 
zijn milieu-inspanningen versterkt. “In vergelijking met 2013 wordt 
meer aandacht besteed aan het gebruik van verantwoord gesource-
te grondsto�en, hernieuwbare materialen en de e�ciëntie van de 
procesinstallaties.” Hergebruik en recycleren bleef ex aequo. 
Uit het rapport kwam verder naar voren dat ondernemingen op 
innovaties rekenen op het vlak van betere milieuprestaties en recy-
cleerbare en hernieuwbare verpakkingen. Zij zien, volgens het rap-
port, hierbij steeds minder barrières op het vlak van technologie, 
kwaliteit en beschikbaarheid van materialen. De Keersmaeker: 
“Zeven op tien bedrijven koppelen de branding van producten aan 
hun milieurealisaties. Na de verpakking is de corporate website het 
voornaamste communicatie kanaal.” 

Milieubewuste consument
De Keersmaeker: “In het Millward Brown-rapport vinden we ook 
dat zeven op de tien consumenten al eens een milieuvriende lijker 
product kochten, zelfs als de 
prijs hoger was. Ook bleek 
dat twee op de drie consu-
menten een product lieten 
staan om milieuredenen.  
En 39 procent kijkt altijd of 
vaak naar de milieu-infor-
matie op de verpakking.” 
Ook blijkt volgens het marktonderzoeksbureau dat de meer milieu-
bewust wordende kinderen in belangrijke mate het koopgedrag van 
hun ouders beïnvloeden. 

Ketenaanpak 
Klimaatverandering, resourcegebruik, afval en water ziet Tetra Pak 
als de vier voornaamste milieu- en daarmee duurzaamheidsthema’s 
voor de voedingsbedrijven die een ketenaanpak vereisen (zie 
kader). “Kijkend naar de bijdragen aan de uitstoot van broeikas-
gassen door de verwerkende industrie (50%), maar ook de leve-
ranciers en transporteur van verpakkingen (38%), is het duidelijk 
waar de meeste inspanningen nodig zijn”, zegt De Keersmaeker. 
“Tetra Pak, productie en kantoren, en end of life zijn elk goed voor  

6 procent.” Voedingsbedrijven 
richten zich volgens hem best 
op e�ciëntie, minder ener-
gie-, water- en productverlies 
in de pro ductie. Hij komt 
daar later nog eens op terug. 
“Benchmarken is belangrijk.” 
Kartonleveranciers kiezen 

best voor hout a�omstig van duurzame bosbouw, zoals FSC- 
gecerti�ceerd karton. “Voedingsbedrijven  evalueren hun 
verpakkings leveranciers best op milieuprestaties.” Voor een 

“Negen op de tien voedingsproducenten beseffen het belang van samenwerken binnen hun 
waardeketen voor het realiseren van de milieu- en duurzaamheidsdoelstellingen”, zegt Ron De 
Keersmaeker, Beneluxdirecteur van Tetra Pak Processing Systems. “De voedingsindustrie kijkt  
in de productie vooral naar zo efficiënt mogelijke processen en recycleerbare of hernieuwbare 
verpakkingen.” Recent onderzoek laat ook zien dat zeven op de tien bedrijven hun inspanningen 
op het vlak van milieu koppelen aan hun branding.

Ron De Keersmaeker:  “Voedingsbedrijven evalueren hun leveranciers van  

verpakkingen best op milieuprestaties.” 
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Vier milieuthema’s

1. Klimaatverandering

• minimaliseren uitstoot broei - 
  kasgassen, 
• meten en rapporteren, 
• benchmarken.

2. Resourcegebruik

• Duurzaam aankopen van:
- karton,  
- polymeren,
- aluminium,
• milieuvriendelijke innovaties.

3. Afval

• post-consument recycleren,  
• afvalreductie in de productie, 
• productinnovatie gericht op  
  minder afval.

4. Water

• installaties,
• efficiënt gebruik water op de sites,
• waterzuiveringsstations. 

Bron: Tetra Pak, 2016

milieuvriendelijke end of life is volgens De Keersmaeker vooral van 
belang dat economisch rendabele inzamel- en recyclagesystemen 
op worden gezet, zoals Fost Plus. Kijkend in de eigen keuken, bena-
drukt hij dat Tetra Pak er dankzij World Class Manufacturing in is 
geslaagd de CO2-uitstoot tussen 2010 en 2014 terug te dringen met 
16 procent tot 10,6 miljoen tonequivalenten, terwijl de productie, 
uitgedrukt in aantal verpakkingen, met 14 procent steeg. “Tetra 
Pak zit bij de besten van de klas”, verwijst hij met trots naar het 
First Carbon Solutions-rapport uit 2015. 

Resourcegebruik en end of life
Als het gaat om het resourcegebruik ‘onthult’ De Keersmaeker  
dat Tetra Pak tegen 2030 vooral kartonverpakkingen van 
 hernieuwbare grondsto�en wil aanbieden. “Vandaag is 75    
procent van de verpakkingen reeds van FSC-gecerti�ceerd  
karton. Naast meer karton willen we biogebaseerde polymeren   
coatings en  hernieuwbaar  barrièremateriaal dat aluminium 
 vervangt.”  Verder spant de onderneming zich in om waar  
mogelijk pro ducten met minder materialen te ontwikkelen,  
die bovendien gemakkelijk gerecycleerd kunnen worden. In  
de visie van de Zweedse verpakkingsfabrikant houdt end of  
life een nieuw begin in, kortom: Tetra Pak trekt de kaart van  
de circulaire economie. “Drankkartons bijvoorbeeld, worden  
na gebruik een waardevolle grondstof voor nieuwe pro ducten: 
 verpak kingen en allerlei biokunststof  producten.” Van groot  
belang voor de circulaire economie is bewustwording bij de   
consument, naast e�ciënte inzamel- en recyclagesystemen  
voor de verpakkingen. 

Water- en energieverbruik
Naast het terugdringen van energieverbruik 
voor lagere broeikas gassenuitstoot, waar De 
Keersmaeker al over sprak, is ook een mini-
maal waterverbruik van de proces- en verpak-
kinginstallaties essentieel voor een milieuvrien-
delijker productie. “Tetra Pak hee� gekozen 
voor World Class Manufacturing. “Bij nieuwe 
projecten in de voedingsindustrie wordt duur-
zaamheid als KPI’s voor water-, energiever-
bruik meegenomen in het ontwikkelingspro-
gramma meegenomen, maar ook chemicaliën-
gebruik bij het reinigen en schoonmaken. Een 

mooi voorbeeld is de ontwikkelde OneStep-technologie, waardoor 
minder processtappen nodig zijn voor UHT-sterilisatie van bij-
voorbeeld melk. “Pasteuriseren, standaar diseren en ontromen zijn 
teruggebracht tot één proces. Dit resulteert in een energie- en 
waterreductie van meer dan 30 procent.  De afvalstroom kan met 
60 procent verminderen door een  e�ciënter reinigingsproces. De 
totale vermindering van de CO2-voetafdruk bij de productie van 
UHT-melk komt volgens Tetra Pak uit op 40 procent. Voor de toe-
komst rekent het bedrijf op verdere innovaties. 
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De Homogenizer 500 met een capaciteit tot 63.600 liter 

per uur verbruikt volgens Tetra Pak 80 procent minder 

koelwater en 70 procent minder stoom dan gangbaar. 
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