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DSM opent vernieuwde productielijn voor verpakkingsmateriaal in Emmen 
 
Koninklijke DSM N.V., de mondiale onderneming die vanuit wetenschappelijke basis actief is op het 
gebied van gezondheid, voeding en materialen, opent vandaag de vernieuwde productielijn van het 
hoogwaardig verpakkingsmateriaal Akulon® XS in DSM’s Engineering Plastics fabriek in Emmen. 
Hiermee verviervoudigt DSM de productiecapaciteit van Akulon XS. Door deze sterke, innovatieve folie 
blijven onder meer vlees en kaas langer houdbaar.  
 
De wereldwijde behoefte van producenten en consumenten om voedselverspilling tegen te gaan en de 
houdbaarheid van voedingsmiddelen verder te verlengen groeit. Met hoogwaardige, innovatieve 
verpakkingsmaterialen speelt DSM met succes in op deze trend. Akulon XS wordt geproduceerd bij DSM in 
Emmen en verkocht aan levensmiddelen- en verpakkingsbedrijven over de hele wereld.      
  
DSM investeringen in Nederland 
Eerder dit jaar breidde DSM de productiecapaciteit van Somos® 3D print materialen in Hoek van Holland 
uit. DSM vergrootte onlangs ook de productie capaciteit van de anti reflectie coatings voor zonnepanelen 
op het Chemelot Industrial Park in Sittard-Geleen. Dit jaar wordt bij DSM in Delft het hypermoderne 
onderzoekslaboratorium voor voedingsingrediënten opgeleverd en in gebruik genomen door DSM Food 
Specialities.  
 
De investeringen van DSM in Nederland onderstrepen de visie van DSM in Nederland 2020 Bright Connecting 
waarin innovatie, samenwerking en partnerships centraal staan. Hoewel de grootste groei de komende 
jaren veelal buiten Europa zal plaatsvinden blijft DSM ook in de toekomst investeren in Europa en 
Nederland. In 2015 is de helft van DSM’s totale onderzoeksbudget uitgegeven in Nederland.   
 
Atzo Nicolaï, president DSM Nederland: “Door de combinatie van innovatie, duurzaamheid en het blijven 
investeren in onderzoek, ontwikkeling en productie bouwen we in Nederland en Europa onze unieke 
concurrentie positie wereldwijd uit.”  
 
Henk Brink, Gedeputeerde Provincie Drenthe: “Ik ben bijzonder verheugd met een bedrijf als DSM dat 
zowel direct als indirect zorgt voor werkgelegenheid in de regio. Dat is goed voor onze samenleving in de 
regio en past naadloos bij de allerhoogste prioriteit van de provincie Drenthe, banen en 
werkgelegenheid.” 
   

 
DSM – Bright Science. Brighter Living.™  
 
Koninklijke DSM N.V. is een mondiale onderneming die vanuit wetenschappelijke basis actief is op het 
gebied van gezondheid, voeding en materialen. Door zijn unieke competenties in life sciences en materials 
sciences met elkaar te verbinden bewerkstelligt DSM economische welvaart, milieuverbetering en 
maatschappelijke vooruitgang en creëert daarmee voor al zijn stakeholders tegelijkertijd duurzame 
waarde. DSM ontwikkelt innovatieve oplossingen voor voeding, bescherming en prestatieverbetering in 
wereldwijde markten zoals voeding en voedingssupplementen, persoonlijke verzorging, diervoeder, 
medische materialen, auto’s, verf, elektrotechniek en elektronica, life protection, alternatieve energie en 
biogebaseerde materialen. DSM en zijn gelieerde ondernemingen hebben circa 25.000 werknemers in 
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dienst die een netto jaaromzet van meer dan €10 miljard realiseren. DSM is genoteerd aan Euronext 
Amsterdam. Meer informatie is te vinden op www.dsm.com. 
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Note voor de redactie: 
 
Burgemeester Cees Bijl van Emmen verricht de officiële openingshandeling om 15.30 op de DSM locatie in 
Emmen in aanwezigheid van gedeputeerde Henk Brink, wethouder Bouke Arends en DSM 
vertegenwoordigers. Een hoge resolutie foto van de opening kunt u opvragen via media.relaties@dsm.com.   
 
Volgens recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft De Nederlandse industrie heeft in 
januari 2,8 procent meer geproduceerd dan een jaar eerder: ‘De productie kwam daarmee uit op het 
hoogste peil in bijna vier jaar. De productie van de elektrische-apparatenindustrie was 17 procent hoger 
dan in januari 2015….. Ook de transportmiddelenindustrie en de rubber- en kunststofindustrie groeiden 
harder dan gemiddeld. Verder lag ook de productie van de voedingsmiddelen, metaalproducten en 
chemische producten hoger dan een jaar eerder.’ 
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bedrijven/publicaties/artikelen/archief/2016/2016-03-11m03.htm 
 
 
 
 


