Informatiecentrum brengt branche duurzaam samen

Duurzaam
samenwerken
voor papier
		 en
karton
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‘Spil en platform zijn in de
informatievoorziening over de
duurzame eigenschappen van papier
en kar ton’. Een ambitieuze
statement , uitgesproken door Erik
Timmermans. Timmermans is sinds
maar t 2010 de drijvende kracht
achter de nieuwe doelstelling van
het Informatiecentrum Papier en
Kar ton .
Het Informatiecentrum Papier en Karton (IPK) is
van oorsprong een organisatie die een breed
publiek informeerde over de goede en leuke
kwaliteiten van papier en karton. ‘In de jaren ’90
was de berichtgeving over papier zeer negatief’,
vertelt directeur IPK Erik Timmermans. ‘De
nadruk lag vooral op zaken als ontbossing. Het
IPK is ontstaan om een positief tegengeluid te
geven. De laatste anderhalf jaar richtten de
vragen vanuit de achterban zich steeds meer op
duurzaamheid. Kon het IPK daar niks mee doen?
Erik Timmermans bleek de aangewezen persoon
om bij het IPK duurzame doelstellingen te verwezenlijken. ‘Ik heb jarenlang bij het Nederlandse
Uitgeversverbond (NUV) gewerkt, onder meer
met auteursrecht. Ik ben echter geen onbekende
in de grafische branche, ik heb jaren in het
bestuur van het IPK gezeten. Papier is een prachtig en groen product. Het is zaak de duurzame
kant van dit product in de markt te zetten.’

Krachtenbundeling
Samen met Gerrit Jan Koopman, directeur van
de Koninklijke VNP, werkte Timmermans plannen uit voor de duurzame vraagstukken vanuit
de markt. De nieuwe doelstelling van het informatiecentrum is vormgegeven op basis van deze
vragen. ‘Het IPK moet uitgroeien tot een spil en
platform in de informatievoorziening over duurzaamheid. Op dit moment is er geen organisatie
die het hele duurzame verhaal van papier en
karton vertelt. IPK wil niet alleen de mooie toepassingen van papier en karton laten zien, maar
bovenal berichten over de duurzame productie
en recycling van papier. Kortom, papier en
karton als duurzame producten neerzetten. Voor
verduurzaming is de gehele keten nodig. Er
gebeurt al heel veel en die verhalen wil IPK gaan
vertellen. Door de contacten ontstaan ook allerlei nieuwe plannen die kunnen leiden tot verduurzaming. Zo kan IPK fungeren als vliegwiel
om partners uit de papier- en kartonketen
groene initiatieven te laten opzetten. Daarbij is
plaats voor iedereen: van papierfabrikant en
drukker tot ontwerper en eindgebruiker.
Zodoende zijn we deels bezig met kennisover-
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dracht en communicatie en deels met het creëren van een netwerk. Het uiteindelijke doel is dat
de duurzame eigenschappen van papier en
karton als vanzelfsprekend worden gezien.’

Website
De afgelopen maanden heeft Timmermans allereerst geïnventariseerd wat er leeft onder de partijen uit de keten. Welke informatiebehoefte is
er? En wat zijn de mogelijkheden om partijen
samen te brengen voor duurzame initiatieven?
De eerste stap is het verenigen van de informatie
over duurzaamheid van papier en karton. ‘Er is al
heel veel informatie, maar die is niet gebundeld.
Met een nieuwe website wil ik alle facetten van
papier en karton overzichtelijk presenteren. Een
onderdeel van de website zal de milieukenmerken van de branche bevatten. In opdracht van het
Ministerie van VROM maakt IPK een overzichtsite van ecokeurmerken voor papier en karton.
Als groene labels meer aandacht krijgen zal dit
het gebruik ervan en daarmee de verduurzaming
verder stimuleren. De nieuwe IPK-site zal begin
2011 gepresenteerd worden.’
Duurz ame rol
Elke partij uit de branche kan de duurzame
mogelijkheden van papier en karton inzetten als
uniek kenmerk. ‘Zo kunnen ontwerpers bijvoorbeeld een groene offerte maken. Een drukker
verandert steeds meer in een multimedia adviseur en kan zo een rol spelen in een duurzaam
papieradvies. Waarom papier? En welk papier in
combinatie met de doelstelling van het drukwerk? Een keurmerk voor papier, zoals FSC of
PEFC, is daarbij pas het begin. Veel drukkerijen

Erik Timmermans: ‘Nog meer bewustwording kan leiden tot verdere verduurzaming.‘

Samenwerken
Groen biedt kansen. Door mogelijkheden en
praktische informatie te communiceren kan IPK
de branche helpen samen te komen teneinde
papier en karton van begin tot eind duurzaam te
produceren. ‘Juist de samenwerking tussen de
verschillende schakels in de keten is belangrijk.
Papier kan in diverse fases duurzaam ingezet
worden. Met een hernieuwbare bron, duurzaam

kartonnen dozen te vervaardigen. En op sanitair
en hygiënisch gebied is Van Houtum expert met
cradle to cradle wc-papier.’

T oe kom s t
‘Bewustzijn van duurzaamheid biedt zodoende
kansen’, stelt Timmermans afsluitend.
‘Ondernemers zijn zich wel degelijk bewust van
de problematiek rondom het opraken van de

     ‘Het is zaak de duurzame kant
van papier in de markt te zetten.’
gebruiken al bio-inkt. Grondstoffen raken op en
we zijn gedwongen alternatieven te zoeken.
Duurzame initiatieven gebeuren overigens niet
alleen uit idealisme en toekomstvisie. Wetgeving
dwingt de markt steeds groener te produceren
en vele bedrijven gebruiken duurzaamheid ook
voor hun imago. Maatschappelijk verantwoord
ondernemen is de trend voorbij en is voor vele
bedrijven en bijbehorende klanten een vanzelfsprekende randvoorwaarde. Tot slot wordt vaak
vergeten dat ‘groen’ ook geld oplevert. Met het
efficiënter vervaardigen van je product bespaar je
op energie en daarmee op je kosten.’

bosbeheer, een energiebewuste productie en
recycling heeft papier unieke eigenschappen die
de hele keten bestrijken.’ Om alle partijen uit de
branche mee te krijgen voor dergelijke samenwerkingsverbanden ziet Timmermans een rol
voor ketenpilots. Verhalen over een samenwerking die een concreet duurzaam product tot
gevolg heeft, geven inzicht en kunnen partijen
stimuleren de koppen bij elkaar te steken. Tal van
interessante voorbeelden met groene eigenschappen zijn te noemen. Zo werkt onze
bestuursvoorzitter Dirk Schut van Solidpack
samen met Natuurmonumenten om van gras

grondstoffen, maar verduurzaming is nog te vaak
een bijzaak die zeker niet ketenbreed wordt
bekeken. Met alleen FSC-papier zijn we er nog
niet. Dat label zegt in feite alleen iets over de
wijze van bosbeheer, terwijl er in de industrie
veel meer verduurzaming plaatsvindt. De geweldige recyclingresultaten in Nederland laten zien
dat bedrijven en burgers ook hun verantwoordelijkheid nemen. Nog meer bewustwording kan
leiden tot verdere verduurzaming. Daarin kan IPK
een rol spelen.’
[jolanda van drie]
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