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Projectgroep bekijkt productieproces

Boeken kunnen duurzamer
De Nederlandse papier- en kartonindustrie wil het energie- en materiaalgebruik van de
productie van boeken reduceren. Onder leiding van het Informatiecentrum Papier en
Karton is daarom eind januari het project Duurzaam boek van start gegaan.

Het project Duurzaam boek is onderdeel
van Energietransitie Papierketen, een
initiatief dat proces- en productverbeteringen, het recyclen van reststromen en
het optimaliseren van de logistiek in de
keten wil bevorderen. Door nieuwe
samenwerkingsverbanden en technologieën te stimuleren kunnen productketens efficiënter werken. Dat scheelt
energie, emissie en kosten. Het uiteindelijke doel is om de papier- en kartonketen in 2020 vijftig procent minder
energie te laten verbruiken. Met het project Duurzaam boek worden deze ambities vertaald naar de productie van
boeken. In een later stadium wordt
gekeken naar de productie van andere
gedrukte media, zoals magazines.

Onderzoek en checklist
Voor Duurzaam boek wordt allereerst
onderzoek verricht door het
Kenniscentrum Papier en Karton.
Met de richtlijnen en adviezen die
daaruit voortkomen kunnen boekenuitgevers en hun ketenpartners aan de
slag. Doel is te komen tot een efficiënter en transparanter productieproces
waarin door ketenpartners gezamenlijk
bewuste duurzame keuzes worden
gemaakt. Resultaat: vier duurzamere
boeken. Een externe projectbegeleider
en inhoudelijk projectadviseur staan
de ketenpartijen bij. Na de productie
wordt de mate van verduurzaming bepaald. Naast duurzamere boeken zal
het project Duurzaam boek een check-

list opleveren waarin vergelijkingen
worden gemaakt met alternatieve verdienmodellen en boekvormen (zoals
printing on demand-uitgaven, dwarsliggers en eBooks). De checklist kan ook
door andere uitgevers worden gebruikt.
Centraal in dit op de keten gerichte initiatief staan inspiratie, bewustwording,
transparantie, samenwerking en verduurzaming.

Betrokken partijen
Vanuit de keten is een flink aantal partijen betrokken bij Duurzaam boek.
Allereerst Kenniscentrum Papier en
Karton en Koninklijke VNP vanuit de
papierindustrie. Antalis draagt als papiergroothandel zijn steentje bij. Vanuit
de grafische sector zijn Koninklijke
Wöhrmann en Drukkerij Wilco betrokken. Uitgevers WPG, Wereldbibliotheek
en Uitgeverij Verloren zorgen voor het
product en Centraal Boekhuis sluit aan
als distributeur.
Presentatie
Naar verwachting worden de verschillende fases van het project in de komende maanden doorlopen. Tijdens
de jaarlijkse Buchmesse in oktober in
het Duitse Frankfurt worden de resultaten gepresenteerd.
Bron: www.papierenkarton.org.
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