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1 samenvatting
Het klimaat verandert en de grondstoffen raken op. Duurzamer handelen is
noodzaak. Diverse (internationale) verdragen en overheidsbeleid beogen de
klimaatontwrichting tegen te gaan. CO2-reductie en een circulaire economie
waarin afval niet bestaat zijn belangrijke pijlers. Hernieuwbare grondstoffen
(Renew), vermindering van materiaal en energie (Reduce), hergebruik van producten (Re-use) en recycling (Recycle) van materiaal dragen daaraan bij.
Print kan een duurzame communicatievorm zijn. Papier speelt daarbij een
grote rol. Papier is een natuurproduct met een hernieuwbare bron die CO2
opneemt; hout.
zo duurzaam is papier!
•

84 procent van het in Nederland op de markt gebrachte papier en karton

•

85 procent van het in Nederland geproduceerde papier en karton bestaat uit

wordt ingezameld en gerecycled.
oud papier.
•

De door de Nederlandse papierindustrie gebruikte verse houtvezels zijn voor

•

Het Europese bosoppervlak groeit – in de periode 2005-2015 met de omvang

Formuleer een strategie
Duurzaamheid ontstaat niet vanzelf. Startpunt is naast de wil tot verduurzaming het inzicht in de huidige footprint. Waar komen de spullen en uitstoot vandaan? Meten is weten. Maak het onderwerp integraal onderdeel
van de bedrijfsstrategie en -processen. Formuleer doelstellingen en maak
een stappenplan. Door duurzaamheid te koppelen aan efficiency en kostenreductie wordt het onderwerp tastbaarder. Vervolgens kunnen gerichte, effectieve maatregelen worden genomen.
Bepaal functie en oplage zorgvuldig
Waarom wordt een printproduct gemaakt en voor wie? En wat betekent dat
voor de uiteindelijke verschijningsvorm van het product? Een product dat
niet verkoopt kost geld, levert onnodige milieudruk op en hoeft in wezen
niet te worden gemaakt. Stel het eindproduct en zijn functie centraal bij het
maken van duurzame overwegingen. Een zorgvuldig vastgestelde oplage
voorkomt daarbij verspilling en heeft een positief effect op de footprint van
het eindproduct. Nieuwe productietechnieken helpen daarbij.

honderd procent afkomstig uit gecertificeerd bos.
van Nederland.

Papier kan ook nog eens meerdere malen worden hergebruikt. Met de
projecten Duurzaam Boek en Duurzaam Tijdschrift I en II onderzochten
Papierenkarton.nl en ketenpartners uit de grafische sector hoe papieren
boeken en tijdschriften nog duurzamer kunnen worden gemaakt. Onderzoek naar de footprint van bestaande boeken en tijdschriften leidde tot een
aantal aanbevelingen tot verduurzaming. Deze werden opgevolgd bij de
productie van vergelijkbare, nieuwe boeken en tijdschriften, wat resulteerde in een CO2-reductie van ruim vijftig procent.
Een zorgvuldige afweging van doel en verschijningsvorm, in combinatie
met een duurzame keuze voor en omgang met papier blijkt veel milieuwinst
op te kunnen leveren. Reductie van materiaal, transport, energie en afval
heeft, samen met de toepassing van duurzamere energie- en materiaalalternatieven, een lagere milieu-impact tot gevolg. Maar hoe pak je dat aan en
waar begin je?
2
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Kies voor de ketenaanpak
Samenwerking in de keten gaat verspilling tegen en bevordert kostenefficiency. In elke schakel van de keten worden beslissingen genomen die van
invloed zijn op de uiteindelijke duurzaamheid van een printproduct. Communiceer de duurzame doelstellingen richting ketenpartners, stakeholders
en klanten. Betrek ketenpartners in het verduurzamingsproces, overleg, stem
af en deel kennis. Duurzaamheid is een ketenaangelegenheid bij uitstek.
duurzaam boek en tijdschrift
Vijftig procent CO2-reductie door ketensamenwerking. Door de reductie van materiaal, transport, energie en afval levert verduurzaming van printproducten ook
nog eens geld op.

Richt het proces efficiënt in
Maak het productieproces geografisch inzichtelijk. Kan de afstand tussen
papierfabriek en eindbestemming worden verkort? Kunnen bewerkingen
plaatsvinden onder één dak? Gebruikt een partner groene energie? Hoe ziet
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zijn afvalmanagement eruit? Gebruikt hij milieuvriendelijke grond- en processtoffen? Creëer een gemeenschappelijke doelstelling, zoals het maken van
een duurzaam printproduct.
Betrek het milieu bij de keuze voor vorm en materiaal
Is eenmaal gekozen voor print als drager van de content, zorg er dan voor dat
duurzaamheid mee wordt genomen in de keuzes voor vorm en materiaal. Het
gaat daarbij niet alleen om CO2-reductie en -uitstoot, maar ook om ‘gezond verstand-overwegingen’. Sluit de vorm van het eindproduct optimaal aan op de
functie en doelstellingen? Is laminaat op de cover van een magazine bijvoorbeeld
echt nodig? Is rekening gehouden met standaard papierformaten om afval te
voorkomen? Dat scheelt niet alleen in de kosten, maar ook in de milieudruk: papier heeft een fors aandeel in de totale footprint van een printproduct. Hoe minder wordt gebruikt, hoe lager de milieu-impact. Ook de kwaliteit is van belang.
Wordt de bron van het papier, het bos, duurzaam beheerd? Wat zijn de milieuprestaties van de papierfabriek? Is het papier gecertificeerd en zo ja,
waar staat het certificaat voor? Aandacht besteden aan de kwaliteit en kwantiteit geldt uiteraard ook voor de inkten, lijmen en veredelingsstoffen, zoals
uv-lakken en laminaten. Minder gebruiken heeft een positief effect op de
footprint van een printproduct. En voor bijna ieder gebruikt materiaal bestaat een milieuvriendelijk(er) alternatief van dezelfde kwaliteit.

Het boek Duurzaam Uitgeven is een uitgave van Papierenkarton.nl. Het
brengt de lessen, adviezen en overwegingen uit de eerdergenoemde projecten samen en betrekt deze ook op andere printproducten dan boeken en
tijdschriften alleen. Dat neemt niet weg dat de focus ligt op verduurzaming
van boeken en tijdschriften. Voor Duurzaam Uitgeven zijn interviews afgenomen met ketenpartners die hun steentje bijdragen aan de verduurzaming
van print. Met dit boek en de bijbehorende checklist kunnen uitgevers, drukkers en hun ketenpartners vandaag al aan de slag om duurzamere producten
te maken. De eerste stappen op weg naar een circulair productieproces kunnen worden gezet!
papierenkarton.nl
De stichting Papierenkarton.nl informeert een breed publiek over de duurzame en gebruiksvriendelijke eigenschappen van papier en karton. Zij wil bewustwording stimuleren over de noodzaak tot verduurzaming en ketenpartijen
bijeenbrengen om kennis te delen, elkaar te inspireren en samenwerking te intensiveren. Papierenkarton.nl zet daartoe ketenprojecten en samenwerkingsverbanden op zoals Duurzaam Boek en Duurzaam Tijdschrift I en II. Kijk voor meer
informatie op Papierenkarton.nl.

Denk na over de productietechniek
De gekozen grafische productietechniek heeft gevolgen voor de duurzaamheid van het eindproduct. De hoeveelheid gebruikte materialen kan per productie aanzienlijk verschillen .
Sluit de kringloop van papier. Kies voor recycling
Een unieke eigenschap van papier en karton is dat de materialen na gebruik
meerdere malen zijn her te gebruiken. De grafische keten werkt samen om de
papierkringloop optimaal in te richten. Nederland is koploper in recycling
van papier en karton. Bij het ontwerp van het printproduct kan al rekening
worden gehouden met de fase na gebruik daarvan (Design for recycling).
Zorg ervoor dat een printproduct na gebruik weer grondstof kan zijn voor
nieuw papier en karton.
4
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2 voorwoord
Nederland zit in een transitie naar een schonere en circulaire economie. Als gevolg daarvan verduurzamen bedrijven en vraagt de markt steeds vaker om groene
producten. Van ondernemers vraagt dit om een andere manier van denken over
produceren en producten, om durf en om ambitieuze duurzaamheidsstrategieën.
Wat betekent dit voor producten van papier en karton? Waar begin je? Zijn er voorbeelden?
Papier en karton en de daarvan gemaakte producten hebben ‘goede papieren’ voor
een circulaire economie: een natuurlijke, hernieuwbare bron die CO2 opneemt en
goed recyclebaar is. Met uitgebreide certificeringsprogramma’s wordt de primaire
bron, hout, daadwerkelijk duurzaam beheerd. De keten heeft daarnaast een goed
werkend recyclingsysteem opgezet. 84 procent van het in Nederland geconsumeerde papier en karton wordt ingezameld en gerecycled. 85 procent van alle in
Nederland geproduceerde papier en karton is gemaakt van gerecycled materiaal.
Daarmee behoort Nederland tot de wereldtop. Dat wil echter niet meteen zeggen
dat alle producten van papier en karton duurzaam zijn.
Dit boek biedt praktische handvatten om printproducten verder te verduurzamen.
Door vragen te stellen over de functie en oplage van die producten. Door bij het
ontwerpen gericht te kijken naar vorm, materiaal, productietechniek en de fase na
de levensduur, kan de footprint van printproducten aanzienlijk worden verlaagd. Zo
worden de eerste stappen naar een (meer) circulaire economie gezet.

‘EENVOUDIGE INGREPEN
LEVEREN AL VEEL
VERDUURZAMING OP’

Ketensamenwerking en het delen van kennis met ketenpartners helpen daarbij.
Dat blijkt wel uit de projecten die de basis vormen van dit boek: Duurzaam Boek en
Duurzaam Tijdschrift I en II. Ketenpartners wisten samen de footprint van hun eindproduct met vijftig procent te reduceren.
Duurzaam Uitgeven wil bewustwording creëren en u inspireren om groenere
producten te maken. De vele voorbeelden laten zien dat eenvoudige ingrepen
en besluiten al veel verduurzaming kunnen opleveren. Ik wens u veel leesplezier.
Aan de slag!

Ed Nijpels voorzitter Papier Recycling Nederland
6
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3 inleiding
Papierenkarton.nl voerde tussen 2010 en 2016 de projecten Duurzaam Boek
en Duurzaam Tijdschrift I en II uit. Doel: samen met de betrokken ketenpartners onderzoeken hoe papieren boeken en tijdschriften op een (nog)
duurzamere wijze kunnen worden gemaakt. Niet omdat het kan, maar omdat duurzamer handelen noodzakelijk is. Dat geldt ook voor de grafische
sector. Ondanks de duurzame eigenschappen van papier en karton zijn er
mogelijkheden om printproducten verder te verduurzamen. Al lag de focus
in de onderzoeken op boeken en tijdschriften, de aanbevelingen en uitkomsten kunnen breder worden toegepast dan op de verduurzaming van print
in het algemeen. Met dit boek wil Papierenkarton.nl bewustwording creëren en inspiratie bieden om zo tot duurzamere printproducten te komen.
Met zulke producten kan print zich blijven profileren als hét communicatiemiddel voor een circulaire economie.
Aan de hand van de in Hoofdstuk 4 beschreven stappen die noodzakelijk
zijn voor het realiseren van zo’n economie worden de processen van de
printproductie nader bekeken – denk aan energie, materiaal, transport en
water. Voorbeelden uit de projecten en de praktijk worden beschreven. Met
interviews laten ketenpartners zien hoe zij invulling geven aan de verduurzaming van print. Per onderdeel volgen praktische adviezen. Deze worden
tot slot samengevat in een checklist. Bronnen en aangehaalde onderzoeken
zijn te raadplegen op Papierenkarton.nl. Hier zijn ook meer gegevens over
de projecten en de toegepaste onderzoeken te vinden.
Uiteraard is het boek Duurzaam Uitgeven zelf state-of-the-art duurzaam geproduceerd. Verantwoording voor de gebruikte materialen is te vinden in
Hoofdstuk 10.

8
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4 naar een duurzame economie
De wereldbevolking groeit en het klimaat verandert. De voorraad bodemschatten staat onder druk en de concentratie CO2 in de atmosfeer is alarmerend hoog. Belangrijke initiatieven als het klimaatakkoord van Parijs en
het programma ‘Nederland Circulair in 2050’ laten zien dat actie is vereist.
In de komende periode zullen grote stappen moeten worden gezet om de
CO2-uitstoot drastisch te verlagen en om toe te werken naar een duurzame,
circulaire economie. Dit raakt ook ondernemers. Niet alleen vanwege de
regelgeving die deze transitie mogelijk maakt, ook vanwege de consument
die in zijn denken milieubewuster is geworden. Duurzaamheid raakt ondernemers in hun corebusiness.

van afvalvermindering? Of werknemers een dag thuis laten werken? Al deze
maatregelen leveren een reductie van CO2-uitstoot op. Broeikasgassen die
niet kunnen worden gereduceerd of weggewerkt, kunnen met behulp van
compensatieprojecten worden geneutraliseerd – denk aan bomen planten
via de organisatie Trees for All. Let wel, compensatie is een tijdelijke oplossing. Om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen is
daadwerkelijke reductie van de CO2-uitstoot en kiezen voor duurzame energie noodzakelijk. Stichting Stimular, CE Delft en Stichting Natuur en Milieu
hebben een handreiking opgesteld met maatregelen die helpen om klimaatneutraal te worden.

Duurzaamheid

het akkoord van parijs

In 1987 beschreef de Commissie Brundtland van de Verenigde Naties duurzame ontwikkeling als de noodzakelijke ontwikkeling om de huidige generaties te voorzien in hun behoeftes zonder de behoeftes van volgende
generaties in gevaar te brengen (1).
Duurzaamheid gaat over het evenwicht tussen mensen (people), natuur
en milieu (planet) en ondernemerschap (profit). Verduurzaming van de economie kan op verschillende manieren worden aangepakt. Voorbeelden zijn
klimaatneutraal ondernemen en het realiseren van een circulaire economie.

Met het klimaatakkoord van Parijs (2015)
hebben bijna alle landen van de wereld
aangegeven dat zij verdere klimaatontwrichting willen voorkomen. De afgesproken doelstelling is om de (gemiddelde) temperatuurstijging op aarde in
2050 binnen 2oC te houden en om een
einde te maken aan het gebruik van fossiele brandstoffen (2). Gebeurt dat niet,

Klimaatneutraal: CO2-reductie en kiezen voor duurzame energie
De verandering van het klimaat wordt onder meer veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen. Het bekendste broeikasgas is CO2, dat ontstaat
door verbranding van de fossiele brandstoffen steenkool, aardolie en aardgas. Energieverbruik en vervoer spelen een belangrijke rol bij de wereldwijde
uitstoot van CO2. Daarnaast komt CO2 vrij uit biomassa en bij ontbossing.
Klimaatneutraal zijn betekent dat de activiteiten van ondernemers en organisaties per saldo geen negatieve impact hebben op het klimaat en dus niet
bijdragen aan de klimaatverandering.
Inzicht in de CO2-uitstoot is een eerste stap naar klimaatneutraliteit. Vervolgens kan het besparen van energie beginnen. Bijvoorbeeld door middel van maatregelen om verspilling te voorkomen, maar ook door op CO2reductie gerichte maatregelen als overstappen op groene energie, het installeren van zonnepanelen en het gebruik van ledverlichting. En wat te denken
10
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dan is het niet onwaarschijnlijk dat tegen 2050 sprake is van een temperatuurstijging van 4oC. Het verdrag biedt een
juridisch bindend kader voor landen om
samen te werken in het nastreven van
deze doelen. Ook Nederland heeft het Parijs-akkoord geratificeerd. Voor het behalen van de 2oC-doelstelling moet de CO2-uitstoot in Nederland in 2050 zijn
gedaald met circa 85 à 95 procent ten opzichte van 1990. Nederland zal daartoe
in 2030 de emissies met zo’n 40 tot50 procent moeten reduceren. Het kabinet
Rutte III heeft een streng klimaatbeleid gepresenteerd. In de Klimaatwet van
27 juni 2018 zijn de hoofdlijnen vastgelegd van een klimaat- en energieakkoord
dat tot 2030 loopt.
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name in de vezel en de biologische afbreekbaarheid van het materiaal. In Hoofdstuk 7 wordt het circulaire stappenplan nader uitgewerkt.

CIRCULAIRE STAPPEN BIJ PRODUCTONTWIKKELING
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Naast de opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan, raken grondstoffen op. In een circulaire economie staan economisch behoud van waarde én
de creatie van nieuwe waarde centraal. De vuistregel is: minder gebruik van
grondstoffen en materialen betekent een geringere milieudruk in de productketen. Wat afval is voor de een, is grondstof voor de ander. Een circulaire
economie is gebaseerd op een aantal uitgangspunten.
• Producten worden bij voorkeur gemaakt met hernieuwbare, organische
grondstoffen. Fossiele grondstoffen zijn eindig en de winning ervan berokkent schade aan de leefomgeving.
• Grondstoffen worden langer en hoogwaardiger in de keten gehouden in
plaats van afgedankt na (eenmalig) gebruik.
• Bij het ontwerpen van producten en verpakkingen wordt rekening gehouden met alle levensfases van de product-verpakkingscombinatie
(Ecodesign).
• Samenwerking en verbinding in ketens.

juist bij papier interessant vanwege de hernieuwbare bron (Renew), de CO2-op-
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Circulaire economie:
hergebruik grondstof en ketensamenwerking

In 2016 werd het programma ‘Nederland

REDUCE

5

Circulair in 2050’ gepubliceerd. Met dit

4

REDUCE
REDESIGN

programma moet Nederland een circulaire economie worden (3). Het kabinet Rutte
III onderkent de kansen van een circulair

Duurzaam ondernemen

systeem. Transitieagenda’s zijn opge-

product en materiaal. De biologische kant speelt een minder grote rol. En die is

Zowel klimaatneutraal worden als circulair ondernemen vragen om een
omslag in denken. Duurzaam ondernemen draait om een integrale visie op
ondernemerschap, waarbij duurzaamheid is verankerd in alle bedrijfsprocessen. Bij iedere bedrijfsbeslissing kan dan een afweging worden gemaakt
tussen de belangen van betrokken personen, bedrijven, organisaties en de
samenleving. Duurzaam ondernemen is maatwerk en per product en bedrijf verschillend. In algemene zin kan worden gesteld dat minder uitstoten, slimmer omgaan met grondstoffen en meer samenwerken in duurzame
ketens, voor iedereen resultaat oplevert. Duurzamer ondernemen kan onzekerheden met zich meebrengen. Wellicht moeten vertrouwde manieren van
werken worden losgelaten, zonder dat duidelijk is of dit zakelijke voordelen
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steld en er is een grondstoffenakkoord tot
stand gekomen.
stappenplan circulaire economie
Om een circulaire economie te ontwikkelen en hoogwaardig hergebruik van producten en materialen en duurzame innovaties te stimuleren, kan een in de vakliteratuur veel genoemd stappenplan worden gebruikt. De letter R speelt hierin
een prominente rol: Refuse, Rethink, Re-use, Reduce, Repair, Refurbish, Remanufacture,
Repurpose, Recycle, Recover. Het gaat daarbij vooral om technisch hergebruik van

4 naar een duurzame economie
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5 duurzaam uitgeven
biedt – zeker op de korte termijn. Voor de grafische industrie geldt dat zij
voorzichtig opkrabbelt na een zware periode. Verduurzaming biedt kansen
en nieuwe verdienmodellen.

Dit boek sluit aan bij het in Hoofdstuk 4 beschreven ‘grote verhaal’, maar
zoomt in op uitgeefproducten. Centrale vraag is: hoe duurzaam kan de
papieren drager van informatie worden gemaakt? Het goede nieuws: de
grafische industrie beschikt over allerlei mogelijkheden tot verdere verduurzaming. Papier en karton: biobased materialen die ook nog eens goed
recyclebaar zijn.
de circulaire genen van papier en karton
De belangrijkste basismaterialen van printproducten zijn papier en karton. Het
zijn in essentie circulaire producten.
•

Hout is de primaire, hernieuwbare bron van papier en karton. Bomen nemen
CO2 op, waarmee de CO2-uitstoot van de productie van papier en karton voor
een belangrijk deel wordt geneutraliseerd.

•

Wordt gekozen voor gecertificeerd papier, bijvoorbeeld FSC en/of PEFC, dan
komen de houtvezels uit duurzaam beheerd bos. Het is een keuze voor bosbehoud: geoogste bomen worden vervangen door (vaak meer) nieuwe bomen.
Jonge bomen nemen meer CO2 op dan oude bomen. Het totale bosareaal in
Europa neemt jaarlijks toe. Tussen 2005 en 2015 is het oppervlak toegenomen
met de oppervlakte van Nederland (4). De productiebossen van de hout- en
papierindustrie dragen hieraan bij.

•

Gebruikt papier is een belangrijke grondstof voor nieuw papier. 84 procent van
het op de markt gebrachte papier en karton wordt ingezameld en gerecycled (5). 85
procent van het in Nederland gemaakte papier en karton bestaat uit oud papier (6).

Om efficiency en verduurzaming in de keten te realiseren zijn diverse samenwerkingsprojecten uitgevoerd met aansprekende resultaten. Het initiatief
Energietransitie Papierketen van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken (VNP) en Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO) is daarvan een mooi voorbeeld. Uit de Energietransitie
Papierketen ontstonden de door Papierenkarton.nl geïnitieerde projecten
Duurzaam Boek en Duurzaam Tijdschrift I en II.
energietransitie en duurzaam boek en tijdschrift i en ii
Om de industrie te helpen bij haar verduurzaming startten de VNP en RVO in
2005 het initiatief Energietransitie Papierketen. De inzet:
14
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•

proces- en productverbeteringen, mede door nieuwe samenwerkingsverbanden en nieuwe technologieën

met CE Delft en CO2Logic. Op Papierenkarton.nl zijn de onderzoeksresultaten

•

recycling van reststromen

terug te vinden.

•

optimalisering van de logistiek in de keten

Als onderdeel van dit initiatief hebben Papierenkarton.nl, de VNP en RVO Nederland de projecten Duurzaam Boek en Tijdschrift I en II opgezet en uitgevoerd.
Met de projecten worden middelen aangereikt om de papier- en kartonketen op
het gebied van printproducten te verduurzamen. Doel: praktische handvatten en
inzichten waarmee snel en eenvoudig duurzame verbeteringen kunnen worden
bewerkstelligd en waarmee een basis voor vervolgonderzoek wordt gelegd. De
projecten passen goed in de Energietransitie Papierketen. Dat initiatief wil onder
meer komen tot een keten die in 2020 vijftig procent minder energie gebruikt

imago zijn nagestreefd. Voor de metingen en onderzoeken werd samengewerkt

Duurzaam Uitgeven voegt de lessen uit deze projecten samen en biedt een
praktisch handvat aan partners uit de grafische keten om duurzame stappen
te zetten. In Duurzaam Uitgeven draait het om verlaging van de footprint
van printproducties. Het boek beoogt bewustwording, kennisoverdracht
en samenwerking in de keten, op de langere termijn een kostenreductie van
de productie en een imagoverbetering van print. Met Duurzaam Uitgeven
heeft de lezer een tastbaar voorbeeld in handen van duurzaam uitgeven en
ketensamenwerking.

dan in 2005.
project duurzaamheid wpg uitgevers
WPG Uitgevers hoefde niet lang na te denken om mee te doen aan het project

productieproces onder de loep
Bij de projecten Duurzaam Boek en Tijdschrift I en II werd het productieproces

Duurzaam Boek. Verduurzaming van de uitgeverij was al eerder in gang gezet

van boeken en tijdschriften in kaart gebracht. Vervolgens vond een nulmeting

vanuit de gedachte dat duurzaam beleid kan leiden tot kostenbesparingen met

plaats om de milieubelasting van dat productieproces inzichtelijk te maken. De

behoud van kwaliteit. Een enquête onder de werknemers wees uit dat duur-

scope van de onderzoeken betrof: de gebruikte materialen, het energiegebruik

zaamheid onderdeel van de identiteit van WPG behoort te zijn. Zij werden uit-

en het transport. Na de nulmeting werd samen met de betrokken ketenpartijen

gedaagd om met ideeën te komen om de uitgeverij verder te vergroenen. Van

gekeken hoe nieuwe, vergelijkbare boeken en tijdschriften duurzamer gepro-

meer fietsen, een warme trui en minder stoken tot thuiswerken en biologische

duceerd zouden kunnen worden. Bij de nieuwe uitgaven werd veel milieuwinst

lunches; de werknemers dachten mee. Een externe projectleider werd aange-

geboekt. Forse besparingen op gewicht, snijafval en transport leverden bij een

trokken, iedere vestiging leverde een vertegenwoordiger voor een duurzaam-

van de onderzochte titels zelfs een CO2-reductie van vijftig procent op. Het ge-

heidsprojectgroep. Het onderwerp kreeg aandacht met een speciale editie van

bruik van materialen van fossiele oorsprong werd uitgesloten of sterk beperkt.

het personeelsmagazine. Ook in folders, affiches en op het intranet werd het

Gekozen werd voor gecertificeerde papiersoorten om er zeker van te zijn dat de

thema Duurzaamheid onder de aandacht gebracht. De CO2-footprint van het

hernieuwbare bron – hout – ook werkelijk hernieuwd zou worden. De nieuw ge-

bedrijf werd berekend. Het grootste deel van de footprint van WPG zat bij de

maakte boeken en tijdschriften werden optimaal geschikt gemaakt voor eventu-

boekendivisie en binnen de totale CO2-voetafdruk van de WPG-bedrijfsvoering

ele recycling.

bleken logistiek, verwarming en elektra de belangrijkste posten. Na analyse
van de meetresultaten, waarin werd vastgesteld dat acht procent van de totale

Praktijkgericht

CO2-uitstoot van WPG voor rekening kwam van de bedrijfsvoering van de uit-

De projecten onderscheiden zich van vele (in het kader van het project beoor-

geverij, werden meetbare doelstellingen bepaald om de footprint te verlagen.

deelde) literatuurstudies door hun praktijkgerichte en doelmatige insteek.

Voorbeelden: volledig overstappen op groene stroom, zuinigere bedrijfsauto’s

Verschillende verschijningsvormen van boeken en tijdschriften zijn gekozen.

en meer werken op afstand. Ten opzichte van het ijkjaar 2010 zou er in 2020 een

Ketensamenwerking, innovatie, kostenbesparing en een groener product en

aanzienlijke footprint-reductie moeten zijn bereikt.
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Aanleiding

om het printproduct. De oplage is daar grotendeels op afgestemd. Voor Direct

Waarom de projecten Duurzaam Boek en Duurzaam Tijdschrift I en II?
De directe aanleiding voor het project Duurzaam Boek in 2010 lag in de veelal
te hoge oplages en inefficiënte productieprocessen in de boekenuitgeefsector. Gevolg: verspilling van grondstoffen en andere materialen. Daarnaast
bleken lang niet alle printproducties duurzaam te zijn. Denk aan het gebruik
van laminaten op covers, waardoor het recyclingproces wordt verstoord. Ook
was er het negatieve milieuvooroordeel waar papieren communicatiemiddelen mee kampen. ‘Laat het bos maar staan’, is een veelgehoorde opmerking
als gesproken wordt over printproducten, in het bijzonder in vergelijking
met digitale media. En dat terwijl er juist een positief verhaal te vertellen
valt. Na de succesvolle uitkomsten van het boekproject is met de projecten
Duurzaam Tijdschrift I en II gezocht naar verdere verduurzaming van magazines. En ook hier waren de resultaten goed.

Mail en catalogi geldt dat zij vooral regionaal worden verspreid onder klanten.
Afstemming van oplage en verspreiding voorkomt overproductie.

Duurzaamheid meten en inzichtelijk maken
Inzicht in het productieproces
Om de milieudruk van een product te meten is inzicht in het productieproces noodzakelijk. Welke partijen en materialen spelen een rol bij de totstandkoming van een eindproduct?
PRODUCTIEKETEN VAN HET UITGEEFVAK

Printproductie

Distributie

overproductie
Elk jaar worden wereldwijd circa één miljoen nieuwe boektitels geproduceerd,

Pulp- en
papierfabrieken

waarvan meer dan de helft in Europa. In Nederland verschijnen jaarlijks 36.000

Consumptie
en gebruik

nieuwe titels. Het totale titelaanbod op de Nederlandstalige markt – oud én
nieuw – bedraagt 412.000 (7). In 2010 distribueerde het Centraal Boekhuis (CB) 76
miljoen boeken. 45 miljoen boeken lagen bij het CB op voorraad. Vijftien miljoen

Grondstof: houtvezels uit
duurzaam beheerd bos

Grondstof: houtvezels
uit oud papier

exemplaren daarvan kenden geen commerciële beweging. Zes miljoen boeken

nementen zijn weg vindt naar de lezer. De lezer vraagt daarmee uitdrukkelijk

Bij het in kaart brengen van het productieproces bij de projecten Duurzaam
Boek en Tijdschrift I en II is gebruikgemaakt van het Lifecycle Design Strategy
(LiDS)-wiel. Deze aan de TU Delft ontwikkelde methodiek brengt de fases
van duurzame productontwikkeling in kaart. Het LiDS-wiel kan worden gebruikt als basis voor een duurzame ontwerpstrategie en is toepasbaar als denkoefening en presentatiemiddel. Voor het onderzoek van Duurzaam Boek en
Duurzaam tijdschrift I en II is het LiDs-wiel gebruikt om het productieproces inzichtelijk te maken en vervolgens om verduurzamingsvoorstellen te
doen. Met het LiDS-wiel kunnen het huidige, het gewenste en het gerealiseerde duurzame profiel van producten zichtbaar worden gemaakt in een webdiagram. De LiDS-methodiek staat aan de basis van de checklist in dit boek,
waarmee wordt gekeken naar reductie van energie- en grondstoffengebruik,
naar alternatieven, functie en hergebruik van materiaal en product.
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werden in dat jaar afgeschreven, ofwel verpulverd. Miljoenen boeken werden
verramsjt. Uitgevers zijn de afgelopen jaren voorzichtiger geworden met hun
oplage en voorraad bij het CB. Mede daardoor wordt minder voorraad ter vernietiging aangeboden en is ook de ramsj-uitslag gedaald. In 2016 werden twee
miljoen boeken naar de ramsj uitgeslagen en werd één miljoen ter vernietiging
aangeboden. Dat is een forse daling en daarmee een indrukwekkende verduurzaming. De verklaring hiervoor is niet eenduidig. Er zijn minder papieren boeken
geproduceerd en daarnaast wordt ook Printing on Demand (PoD) steeds meer gemeengoed. Toch is één miljoen voor niets gemaakte boeken nog steeds een desinvestering met gevolgen voor het klimaat. Of sprake is van overproductie bij
tijdschriften, kranten, Direct Mail en catalogi is moeilijker vast te stellen. Zeker
is dat in Nederland het grootste gedeelte van de tijdschriften en kranten via abon-

5 duurzaam uitgeven
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geeft, congressen organiseert en nieuwssites en filmproducties verzorgt. Industrielinqs
richt zich op de thema’s Industrie, Infrastructuur en Duurzame productie. Met Industrielinqs deed hij mee aan de projecten Duurzaam Tijdschrift I en II. Raaijen is van mening
dat het aan de uitgever is om uitgeefproducten te verduurzamen. Want de uitgever is de
spin in het web, kent leverancier en klant en neemt het initiatief tot het maken van een
printproduct.
Ketenverantwoordelijkheid lijkt voor Raaijen een vanzelfsprekendheid. Maar als
uitgever was hij daar zelf in eerste instantie niet bewust mee bezig. ‘Voordat ik werd
gevraagd mee te doen aan het project Duurzaam Tijdschrift I, wist ik eerlijk gezegd niet
eens precies welke papiersoorten wij gebruikten. Industrielinqs kocht de eigen energie
duurzaam in en ik koos bewust voor een elektrische auto. Natuurlijk heb ik de drukkers
met wie wordt samengewerkt wel eens gevraagd naar hun productieproces. Maar er
echt diep op ingaan deed ik niet. En dat terwijl de uitgeverij aan het einde van de keten
staat en beslist met wie wordt samengewerkt, en in welke vorm en oplage de tijdschriften in de markt worden gezet!’
Met Duurzaam Tijdschrift I veranderde zijn opstelling. Van zijn magazine Duurzaam
Geproduceerd werd de klimaatimpact onderzocht door onderzoeksbureau CE Delft.
Met de daaruit volgende inzichten kon Raaijen als uitgever bewustere keuzes maken.

‘HET IS OOK AAN DE
UITGEVER PRODUCTEN
TE VERDUURZAMEN’

De eyeopener van het onderzoek was voor Raaijen dat de grootste impact van een
magazine ligt bij het papier. Bewuster, efficiënter omgaan met papier heeft direct effect
op de duurzaamheid van een tijdschrift. Minder papier gebruiken verlaagt de milieueffecten en de kosten van een magazine aanzienlijk. Raaijen: ‘Het bleek dat onze drukker
Duurzaam Geproduceerd al op relatief duurzaam papier drukte. Door te kiezen voor een
lichtere variant van dezelfde papiersoort voor binnenwerk en cover kon de footprint van
het tijdschrift met 25 procent worden verminderd.’ Niet onbelangrijk: de veranderingen
leverden ook een kostenbesparing op. Duurzaamheid is dus niet per se duurkoop!
‘Verduurzaming is een zorgvuldige afweging van doel en verschijningsvorm, in combinatie met een duurzame keuze voor en omgang met papier en productiemiddelen.
Essentieel is dat de klant het nieuwe product wil hebben’, aldus Raaijen.

Wim Raaijen journalist en eigenaar Industrielinqs
20
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Bij het project Duurzaam Tijdschrift II ging Raaijen nog een stap verder. Zijn vakblad
Petrochem werd gemaakt met een alternatieve grondstof voor papier: landbouwafval uit
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INTERVIEW

INTERVIEW

Wim Raaijen is journalist en eigenaar van mediabedrijf Industrielinqs, dat vakbladen uit-

INTERVIEW

de suikerrietteelt. Bij het berekenen van de klimaatimpact werden meer milieueffecten

3. Definieer vervolgens voor die fases een concrete doelstelling en visualiseer

onderzocht dan de CO2-uitstoot alleen. Door deze bredere kijk kon een overall milieu-

deze in de webdiagram. Zo ontstaat een visuele impressie van de duurzame

score worden gegeven. De keuze voor landbouwafval en een lichter papier leidde tot

winst.

een fikse reductie van die milieuscore: veertig procent. Een interessante bijkomstigheid
was dat het karakter van het tijdschrift veranderde. Het papier had een natuurlijke kleur
en voelde mat aan. Van de uv-lak op de cover werd afscheid genomen. ‘Het was gewaagd maar zag er prachtig uit en de doelgroep van het tijdschrift waardeerde de keuze
ook nog eens. We hadden dan ook een geweldig verhaal te vertellen!’
Inmiddels geeft uitgeverij Industrielinqs al haar bladen uit op het papier uit landbouwafval. ‘Dat was nog wel even een onderhandeling. Het papier van PaperWise is – nog
– beduidend duurder en ik moet als ondernemer altijd op de kosten letten. Toen mijn
drukcontract afliep kon ik lagere drukkosten bedingen en was ik bereid om de prijsverlaging grotendeels terug te investeren in duurder papier. Drukker en papierproducent
zijn op mijn verzoek om de tafel gegaan en er samen uitgekomen. Eigenlijk alleen maar

Meetmethodes
Er zijn allerlei manieren om de uiteenlopende aspecten van duurzaamheid
te analyseren. De meest geschikte methode is afhankelijk van de vraagstelling en/of doelgroep van het onderzoek. Een consument is gebaat bij een
eenvoudig te begrijpen keurmerk, terwijl een overheid of bedrijf meer informatie zal willen hebben over de verantwoorde herkomst van grondstoffen en
bestanddelen van een eindproduct. Bij vergelijkingen tussen verschillende
onderzoeken naar milieu-impact is het aan te bevelen om eerst te analyseren
wat de reikwijdte van de onderzoeken is en wat er precies wordt onderzocht.
Een aantal termen kan worden onderscheiden.

winnaars dus! De nog startende papierleverancier kreeg ineens veel meer volume en
een showcase. De drukker had een mooi voorbeeldproject op het gebied van verduur-

•

Milieueffect of -impact
Een milieueffect is een verzameling van emissies die leidt tot een effect
op mens of milieu. Een bekend milieueffect is de klimaatimpact: de emissie van broeikasgassen, die uiteindelijk effect heeft op het klimaat. Een
ander voorbeeld is verzuring: de emissie van specifieke stoffen, die kan
leiden tot verzuring van de bodem en water.

•

LCA
Om duurzaamheid te meten is de Life Cycle Assessment (LCA) ontwikkeld. In een LCA worden alle levensfasen van een product of materiaal
meegewogen. Van de winning van grondstoffen via de productie tot de
afvalverwerking of hergebruik. Een LCA neemt alle milieueffecten mee,
waaronder klimaatimpact, fijnstofvorming, landgebruik, ecotoxiciteit
en verzuring. Met een LCA-analysemethode wordt de lange lijst met
emissies en materiaalgebruiken gedurende de levenscyclus vertaald naar
een beperkte lijst met milieu-indicatoren. Zo wordt de schade aan menselijke gezondheid en ecosystemen en de schade als gevolg van uitputting
van grondstoffen inzichtelijk. Uit een LCA volgt nooit één enkele milieuscore. Wanneer ten behoeve van een vergelijking één milieuscore gewenst
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zaming, en Industrielinqs verlaagde de footprint enorm. Bovendien is uncoated papier
momenteel heel hip. Dus we lopen op alle fronten voorop. Dat geeft echt een fijn gevoel.’

toepassing lids-wiel
Om de productie van boeken en tijdschriften inzichtelijk te maken is in de projecten
Duurzaam Boek en Tijdschrift I en II gebruik gemaakt van het LiDS-wiel. Op pagina 27 is meer informatie te vinden over het
LiDS-wiel. Met behulp van een webdiagram
kan de milieu-impact van een bestaand product worden vergeleken met die van een verduurzaamd product. De volgende stappen
kunnen daartoe worden gezet:
1. Plaats de data van het bestaande product in elk van de acht fases van het (webdiagram behorend bij het) LiDS-wiel.
2. Concentreer op die fases waar veel duurzame winst is te behalen
22
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sprake van een CO2-ketenanalyse. Daarin worden alle levensfasen van een
product meegenomen (cradle to grave). Veel CO2-ketenanalyses hebben een
methodiek waarin de positieve effecten van circulariteit en biobased onvoldoende kunnen worden meegenomen.
Bij het berekenen van een CO2-footprint van een bedrijf of een product
worden altijd keuzes gemaakt wat wel en wat niet wordt meegenomen in
de berekening. Wees hierbij transparant en zorgvuldig. Nuance en oplettendheid (bij vergelijkingen) is vereist.

is, zal een weging moeten plaatsvinden van de verschillen in belang van
de individuele milieu-effecten. Een overall (of gewogen) milieuscore is
daarom altijd subjectief.
Er zijn vele soorten LCA’s. Iedere LCA heeft een focus en eigen criteria.
Belangrijk: de gekozen focus, criteria of systeemgrenzen hebben grote
gevolgen voor de uiteindelijke LCA. Er kan bijvoorbeeld voor worden
gekozen om slechts naar één milieueffect te kijken, om alleen binnen
de eigen fabrieksgrenzen te kijken of om de effecten op zijstromen niet
mee te wegen. Ook hebben de toegepaste data een grote invloed op de
uitkomsten. Zo zijn er grote, algemeen toegankelijke en onafhankelijk
gecheckte datasets voor specifieke processen (zoals EcoInvent), die veel
worden gebruikt. Deze datasets zijn vaak verouderd en niet compleet.
In een LCA worden aannames gedaan, bijvoorbeeld over de gemiddelde
levensduur van een product. Als die aannames verschillen of wanneer
wordt gerekend met verschillende waarden, dan is het niet raadzaam
LCA’s te vergelijken. De VNP heeft een richtlijn ontwikkeld voor het gebruik van LCA’s.
•
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Klimaatimpact of carbon footprint
Om het meten van het klimaateffect te versimpelen is de carbon of
CO2-footprint ontwikkeld. Koolstofdioxide, ofwel CO2, is een belangrijk en bekend broeikasgas. De impact op de verandering in het klimaat
wordt vaak uitgedrukt in CO2-equivalenten. De CO2-footprint (koolstofvoetafdruk) wordt gebruikt als synoniem voor klimaatimpact. Bedrijven
die hun klimaatimpact willen bepalen, stellen een CO2-footprint op. Het
verbruik van verschillende grondstoffen en energie- en brandstofsoorten wordt met behulp van CO2-emissiefactoren omgerekend naar
CO2-equivalenten en vervolgens opgeteld. CO2-emissiefactoren geven de
CO2-emissie well to wheel weer. Daarmee wordt bedoeld dat niet alleen de
verbranding van de brandstof meetelt, maar ook de productie ervan. Zo
kan een bedrijf een goede afweging maken tussen verschillende alternatieven. Denk aan overstappen van gasverwarming naar een warmtepomp
op elektriciteit. Een CO2-footprint kan worden gemaakt van een bedrijf
of proces, maar ook van een product of materiaal. In dat laatste geval is
5 duurzaam uitgeven

Methodes Duurzaam Boek en Tijdschrift I en II
Bij de projecten Duurzaam Boek en Tijdschrift I en II is in het kader van de
praktische toepasbaarheid gekozen voor een gecombineerde aanpak. Enerzijds is met ‘gezond verstand’ gekeken naar een aantal basisvragen over functie, hernieuwbaarheid van de grondstof, efficiënte productie, materiaalinzet
en recyclebaarheid. Zo kan redelijkerwijs worden gezegd of een product wel
of niet behoorlijk duurzaam is of ‘duurzamer’ is dan een vergelijkbaar product. Anderzijds is ook een meer cijfermatige vergelijking van de duurzaamheid gemaakt met een zogenoemde CO2-footprint-berekening.
Bij Duurzaam Boek werd de CO2-footprint-berekening uitgevoerd door CO2logic. WPG Uitgevers werkte al samen met CO2logic in het kader van de bedrijfsbrede verduurzaming en wilde de diverse verduurzamingsinitiatieven
goed kunnen vergelijken.
Bij de projecten Duurzaam Tijdschrift I en II berekende CE Delft de LCA van de
deelnemende tijdschriften met de analysemethode ReCiPe. Gekeken werd naar:
• papierproductie
• energiegebruik bij de uitgeverij en drukkerij
• gebruik van inkt en hulpmiddelen in de drukkerij
• verwerking/recycling van papierresten
• afvalstromen
• verpakking
• transport tussen de ketenstappen in
• het tijdschrift zelf
Bij het deelproject Petrochem (onderdeel van Duurzaam Tijdschrift II) werd
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6 naar een duurzamer printproduct
papier gemaakt van houtvezels vervangen door papier dat grotendeels is
gemaakt van landbouwafval. Het effect van de keuze voor die alternatieve
grondstof werd beoordeeld door naast de klimaatimpact een groter aantal milieueffecten te onderzoeken, waaronder de fijnstofvorming, (verandering van) landgebruik, ecotoxiciteit en verzuring van bodem en water. Door
de bredere kijk kon een totale milieuscore worden gegeven.

Meten duurzaamheid
•

Begin met het in kaart brengen van het productieproces. Welke partijen
en materialen spelen een rol bij de totstandkoming van een eindproduct?

CHECKLIST

•

Het vergelijken van de resultaten van CO2- footprints of LCA’s moet zorgvuldig gebeuren, om ‘appels met peren’-vergelijkingen te voorkomen.

•

Bij het meten van de duurzaamheid van een bedrijf geeft een CO2-footprint voldoende inzicht in de praktische kansen voor verduurzaming. Het
opstellen is relatief eenvoudig en bedrijven zouden dit met regelmaat
kunnen doen.

•

Indien een (eind)product wordt bekeken is een complete LCA aan te be-

In het kader van de projecten Duurzaam Boek en Tijdschrift I en II is per
schakel van het productieproces gekeken naar de milieu-impact daarvan.
Om die schakels inzichtelijk te maken is gebruikgemaakt van het LiDS-wiel.
De acht fasen van het LiDS-wiel zijn in dit boek gecombineerd dan wel verrijkt met overwegingen en vragen uit het op pagina 13 genoemde circulaire
stappenplan. LiDS-wiel en stappenplan bieden inspiratie voor een duurzame productontwikkeling.
1. De functie van een papieren boek of tijdschrift
Voordat een (uitgeef)product er is moet worden nagedacht over de beoogde functie en het gebruik ervan.
• Is het product nodig? Wat is het doel? Moet het product worden gemaakt? Of niet? Refuse.
• Kan het productgebruik worden geïntensiveerd? Bijvoorbeeld door
producten te delen? Re-use. Of door multifunctioneel te ontwerpen?
Kan het product in een andere, duurzamere vorm en/of met een andere functie verschijnen? Bij Rethink gaat het erom alternatieven te
verkennen en problemen te herformuleren.

velen. Een complete LCA is tijdrovend en kan alleen door specialisten
worden uitgevoerd. Kijk daarom eerst of er een soortgelijk onderzoek is
gedaan dat bruikbare inzichten oplevert.

2. De materiaalkeuze
De productie van een product in een bepaalde vorm en met een bepaalde
functie dient zo duurzaam mogelijk te gebeuren.
• Welk materiaal wordt gekozen? De inzet van duurzaam beheerde,
hernieuwbare biobased grondstoffen heeft de voorkeur. Renew. In duurzaam beheerd bos worden geoogste bomen vervangen door nieuwe.
Grond wordt hergebruikt.
• Bestaande producten kunnen ook met een duurzamer materiaal worden gemaakt: Redesign.
3. Het materiaalgebruik
• Vuistregel voor iedere productie is een efficiënt en beperkt gebruik
van grondstoffen. Ofwel een duurzame, energiebewuste productie
met zo min mogelijk materiaalverlies.
• Kan een product efficiënter worden gemaakt met minder grondstoffen, energie en materialen? Reduce.

26
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4. De productie(techniek)
• Kan een product efficiënter worden geproduceerd met minder verlies
van grondstoffen en energieverbruik door het gebruik van een andere
techniek? Reduce en Redesign.

ecodesign
Ecodesign is een ontwerpstrategie die al in de ontwerpfase van een proces of
product rekening houdt met het milieu. Ecodesign kijkt naar alle schakels in de
levenscyclus van een product: van de grondstofwinning tot het moment dat het
product wordt afgedankt en opnieuw wordt gebruikt als grondstof voor nieuwe

5. De distributie
• De intensiteit van het transport tussen de ketenpartijen wordt mede
bepaald door de geografische spreiding van toeleveranciers en productiebedrijven. Minder kilometers en gebruik van efficiënte transportmiddelen betekent minder energieverbruik: Reduce.
6. De milieubelasting tijdens de gebruiksfase
• De keuze voor papier of digitaal heeft gevolgen voor de footprint van
een boek. Kan het energiegebruik tijdens de gebruiksfase van de eindproducten worden verlaagd? Reduce en Re-use.
7. De levensduur
Hoe kan de levensduur van producten worden verlengd?
• Een afgedankt product kan worden hergebruikt in dezelfde functie
maar door een andere gebruiker. Re-use.
• Afgedankte producten kunnen worden opgeknapt en gerepareerd
voor gebruik in de oude functie: Repair en/of Remanufacture. Een afgedankt product (of onderdelen daarvan) kan worden gebruikt in een
nieuw product of een product met een andere functie: Repurpose.
8. De mogelijkheden na de levensduur
Na maximaal gebruik van het product kunnen de gebruikte materialen zo
nuttig mogelijk worden toegepast.
• Materialen kunnen worden verwerkt tot dezelfde (hoogwaardige) of
mindere (laagwaardige) materialen: Recycle.
• Producten en/of materialen kunnen worden verbrand met het oog op
energieterugwinning: Recover.
• Een duurzame eigenschap van veel biobased materialen, waaronder papier, is de biologische afbreekbaarheid ervan. In het licht van de zwerfafval- en plasticsoepdiscussie een belangrijk gegeven.
28
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producten. De schakels met hoogste milieubelastingen worden het eerst aangepakt en kunnen leiden tot herontwerp van producten. Ecodesign kan het energieverbruik verlagen.

Uitgeefbedrijf en klimaatstrategie
Onderzoek van het bedrijf CO2Logic naar de footprint van een grote uitgeverij
laat zien dat nog geen tien procent van de totale footprint (uitgedrukt in CO2)
van een printproduct aan het uitgeverijbedrijf is toe te rekenen. Ruim negentig procent komt voor rekening van de productie: papier, print, vervoer, energie en opslag. Toch is in de projecten de uitgever centraal gesteld. De uitgever
vervult dan ook een spilfunctie. Het is de uitgever die bepaalt:
• of een printproduct verschijnt
• in welke vorm het wordt uitgegeven
• In welke oplage de uitgave verschijnt
• wie welke bijdrage levert aan de productie
De uitgeverij kan zijn eigen footprint verminderen door bijvoorbeeld over
te stappen op groene energie en ledverlichting of door transportkilometers
van personeel te verminderen. Dat zijn belangrijke verduurzamingsstappen. Ook op het gebied van efficiency in de operatie en het aanbod van titels
kan de uitgever veel bereiken. Dat laat de ANWB Media-case in Duurzaam
Tijdschrift II zien.
de footprint van anwb media
Uitgeverij ANWB Media deed mee aan Duurzaam Tijdschrift II. Door het samenvoegen van de redacties van de tijdschriften Op Pad en Reizen Magazine wilde
ANWB Media met minder FTE’s, content en reizen de kosten verlagen. De beslissing had ook gevolgen voor de klimaatimpact van de tijdschriften. Het energieverbruik van de uitgeverij als gevolg van het kantoorgebruik, de dienstreizen en
het woon-werkverkeer van de medewerkers nam af.
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Vóór het samenvoegen van de redacties verschenen ieder jaar acht edities Op

de verduurzaming van het eindproduct. Elke betrokken partij heeft ideeën en

Pad en vier edities Reizen Magazine. Ná het samenvoegen verschenen jaarlijks

ervaringen die kunnen worden gedeeld met toeleveranciers en afnemers in de

zes edities van beide magazines. Gedeeltelijk kregen zij een identieke inhoud.

productieketen. In de projecten is gekozen voor een integrale aanpak: meer ke-

Gevolg van de operatie was dat ANWB Media meer tijdschriften ging drukken.

tensamenwerking, innovatie, kostenbesparing en een groener product en imago.

Meer papier betekent een grotere milieu-impact. Door afscheid te nemen van een

Het tegengaan van verspilling in de keten is een uitgangspunt geweest: minder

locatie en FTE’s nam de milieu-impact echter ook weer af. Die afname stond los

afval en meer duurzamere alternatieve materialen en productietechnieken. In de

van een ander milieueffect. Door het samenvoegen van redacties en combineren

projecten is de uitgever centraal gesteld, maar wat let andere ketenpartners om

van delen van de content, namen de auto- en vliegtuigkilometers van de redactie

die centrale rol te pakken?

substantieel af, met wel dertig procent. Volgens het onderzoek van CE Delft daalde de klimaatimpact (CO2-footprint) van de uitgever hierdoor met 9.100 kg CO2
voor alle edities van Op Pad en Reizen Magazine samen. Deze daling staat gelijk
aan bijna 65.000 kilometer autorijden of het jaarlijks elektriciteitsverbruik van

Duurzaamheid en strategie
•

Creëer samen met de ketenpartners een gemeenschappelijke, duurza-

negen tweepersoonshuishoudens. Daarmee nam de CO2-footprint van het uit-

me doelstelling voor het eindproduct. Wat willen we met elkaar berei-

geverijbedrijf af met een derde op jaarbasis. De totale daling van de klimaatim-

ken? Alle ketenpartners kunnen stappen zetten ter verduurzaming van

pact was vergelijkbaar met de stijging van de footprint als gevolg van de toege-

een eindproduct.

nomen oplage met 45.000 tijdschriften. Per saldo nam de footprint dus niet toe,

•

uitgeverij kan door het vergroten van efficiency in operatie en titelaanbod dus

Maak duurzaamheid tot integraal onderdeel van de eigen bedrijfsstrategie en -processen.

het aantal tijdschriften wel. Omgerekend per tijdschrift daalde de footprint. De
•

Formuleer doelstellingen en introduceer een stappenplan. Wanneer

•

De uitgever maakt afwegingen over prijs, markt, doelgroep, functie en duurzaamheid. Hij speelt een belangrijke rol bij het optimaliseren van deelprocessen, het kiezen van een gezamenlijke doelstelling, de samenwerking en
transparante communicatie met ketenpartners. En daar waar het moet, kan
de uitgever de ketenpartners aansturen. Het is ook aan de uitgever om de
afweging te maken of en in hoeverre de klant mee wil gaan in de verduurzaming. De uitgever is uiteindelijk de decision maker die sturing geeft aan de
keten en daarvoor een strategie ontwikkelt.

Formaliseer processen, stel eisen en rapporteer de voortgang. Wie doet
wat, hoe en wanneer?

•

Koppel duurzaamheid aan efficiency en kostenreductie. Maak het onderwerp meetbaar en tastbaar.

•

Communiceer de resultaten richting ketenpartners, stakeholders (zoals
auteurs) en klanten.

•

Draag de duurzaamheiddoelstellingen uit, ook in de marketing.

•

Zorg dat visie en missie bekend zijn bij de werknemers en bied de werknemers een kans om bij te dragen aan het realiseren van de duurzaamheidsambities.

ketensamenwerking en beleid. wie neemt de leiding?

•

Hulp nodig? Organisaties zoals Stichting Stimular kunnen behulpzaam

De ketenaanpak staat centraal binnen de projecten Duurzaam Boek en Tijd-

zijn bij het opzetten van verduurzamingsplannen en de eerste stappen

schrift I en II. Uitgeven is een ketenaangelegenheid pur sang: van vezel tot

daartoe.

oudpapierbak en van bosbouwer tot consument. Papier en karton vormen weliswaar de basis van een printproduct, de duurzaamheid daarvan is de optelsom
van meerdere factoren. Alle schakels uit de productie kunnen een rol spelen bij
30
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CHECKLIST

staan we op welk punt?

veel impact maken.

Schrijfster Eline Rosenhart debuteerde op zeventienjarige leeftijd met het boek In
liefde verbonden. In 2015 verscheen haar tweede werk: Ik zal verborgen zijn. Deze
historische roman is een bijzonder boek, zowel qua inhoud als verschijningsvorm.
Rosenhart stelde uitdrukkelijk duurzame productie-eisen aan de uitgever. ‘Ook de
auteur speelt een rol in het proces van verduurzaming van boeken.’
Papier heeft het niet gemakkelijk als drager van content. Door de stroom aan digitale informatie is er minder tijd en aandacht voor het lezen van gedrukte teksten
en boeken. Ook zijn er vooroordelen: papier zou ouderwets en milieuonvriendelijk
zijn. Rosenhart kent ze, maar kiest zelf voor papier. Als lezer en als schrijfster. Het
gevoel, de leeservaring, de rust van de verstilde informatie van een vel papier; het
lezen van een echt boek is en blijft een feest voor haar. En een papieren boek is
duurzaam, indien de juiste keuzes worden gemaakt.
Zuinig omgaan met spullen
Als kind bezocht Rosenhart met haar ouders en zussen Tsjaad. Zij zag de armoede
in het land, maar ook hoe de inwoners materiaal hergebruikten. Het deed haar de
eigen welvaart beseffen, net als de noodzaak om zuinig om te gaan met spullen.
‘Wil er wat overblijven voor onze generatie en die van onze kinderen, dan zullen we
verantwoorder met de wereld moeten omspringen.’ Het is een onderwerp waar ze
het ook met vrienden geregeld over heeft.

‘OOK DE AUTEUR
SPEELT EEN ROL’
32
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Duurzaam Boek in de praktijk
Toen Rosenhart haar boek wilde uitgeven speelde de gedachte van duurzaamheid
meteen. ‘Ja, ik wilde een papieren boek, maar dan wel met een zo klein mogelijke
footprint.’ Aan de uitgever maakte zij duidelijk dat haar boek duurzaam moest worden
geproduceerd. ‘Ik kreeg de indruk dat de uitgever werd overvallen door mijn eis. Het
sprak niet vanzelf. Toch heeft de uitgever enthousiast meegewerkt aan mijn wensen.’
Zo werd onder meer gekozen voor papier dat is gemaakt met hout uit gecertificeerd
bos. En door te kiezen voor een standaardformaat werd de hoeveelheid snijafval bij
de drukker beperkt. ‘Na gebruik is het boek volledig recyclebaar. Hoewel niemand dit
boek natuurlijk weggooit!’
Actie omdat het moet
Naast het feit dat het boek van Eline Rosenhart is gemaakt conform diverse aanbevelingen uit het project Duurzaam Boek, is ook bijzonder dat het de schrijfster is
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Eline Rosenhart
schrijfster

INTERVIEW

geweest die de handschoen oppakte om tot een duurzaam product te komen. De
uitgever, Uitgeverij Kok, stond open voor zo’n groene productie. Rosenhart laat zien
dat een nieuwe generatie opstaat die verwacht dat producten verantwoord worden
gemaakt. Rosenhart: ‘Eigenlijk zou in het modelcontract voor auteurs een bepaling
moeten komen dat uitgever en auteur met elkaar in overleg treden over hoe hun
boek zo duurzaam mogelijk kan worden uitgegeven. Dan is er niet alleen bewustzijn
en aandacht, maar volgt ook actie. Omdat het moet.’

me papiersoort. Toch wist de uitgever het tijdschrift fors te verduurzamen door
te kiezen voor een lichtere variant van hetzelfde papier. De uitgever bekeek vervolgens de mogelijkheid om nog verder te verduurzamen. Een speciale, digitaal
geprinte versie van het magazine op negentig grams papier (zowel voor de cover
als voor het binnenwerk) werd voorgelegd aan de abonnees tijdens een Duurzaam Geproduceerd-congres. Door het nog lichtere papier werd een CO2-reductie van 45 procent bereikt ten opzichte van de oorspronkelijke uitvoering van het
magazine (8). Probleem: voor de abonnee was het een stap te ver. Het tijdschrift
had in de nog lichtere uitvoering zijn voorname en gedegen uitstraling verloren.
Na één keer lezen zag het blad er niet meer chic uit. Voor de abonnees was het

6.1 de functie

magazine daarmee zijn geld niet meer waard. Geen optie dus voor de uitgever!

De projecten Duurzaam Boek en Tijdschrift I en II gaan over de verduurzaming van printproducten. Verduurzaming begint met de waarom- en voor wievraag. Waarom wordt een product gemaakt en voor wie? Moet het product wel
verschijnen? En wat betekent dat voor de uiteindelijke verschijningsvorm?
Kan het anders? Kan het slimmer? In genoemde projecten is er vanuit gegaan
dat de uitgever een belangrijke afweging al heeft gemaakt: er komt een publicatie en de verschijningsvorm daarvan is print. De uitgever ziet kansen voor
de inhoud en denkt dat die in printvorm het beste tot zijn recht komt. De circulaire stappen Refuse (het niet uitgeven van de content) en Rethink (de vorm is
bepaald: een printproduct) zijn daarmee niet meer aan de orde.

Vrijetijdsbesteding en lezen
Printproducten worden primair gemaakt om te worden gelezen. Het Sociaal
Cultureel Planbureau (SCP) onderzoekt het mediagebruik van de Nederlanders. Gemiddeld beschikken Nederlanders van twaalf jaar en ouder per week
over 47 uur aan vrije tijd. De Nederlander leest 37 minuten per dag (9). Het
grootste deel van de leestijd wordt besteed aan het lezen van papieren media
(kranten, boeken, tijdschriften). Nederlanders zijn minder gaan lezen in hun
vrije tijd (10).
ontwikkelingen printmarkt
Uit cijfers van PWC blijkt dat de markt voor print de komende jaren blijft krim-

Dat neemt niet weg dat de Refuse-overweging het startpunt is van een duurzaam productieproces. Een product dat niet verkoopt kost geld en levert onnodige milieudruk op. Content en vorm hebben een functie, doelstelling en
verdienmodel. Een kritische blik voorafgaand aan het besluit tot productie
draagt bij aan verduurzaming. Door het eindproduct en zijn functie centraal
te stellen bij het maken van duurzame overwegingen, wordt de doelgroep
automatisch onderdeel van de overwegingen en de ketenaanpak. Wat wil of
zoekt de gebruiker? Waarvoor is hij bereid te betalen?

pen en dat Nederlanders in toenemende mate hun media en entertainment digitaal consumeren. Dit geldt met name voor tijdschriften en kranten. Binnen de
traditionele tekstmedia (boeken, kranten, tijdschriften, et cetera) worden vooral
de tijdschriften en kranten geraakt. Bij boeken lijkt sprake van een redelijk stabiele markt (11).

Waarom papier als informatiedrager?

duceerd onder de loep genomen. Het tijdschrift werd al gedrukt op een duurza-

Ruim vijfhonderd jaar na de uitvinding van de drukpers worden nog steeds
veel papieren informatiedragers gemaakt, verkocht en gelezen. De vraag Waarom print? laat zich zeker bij boeken goed beantwoorden. De tactiele ervaring, de
geur en de schoonheid zijn voorbeelden. Het boek dat tegen een stootje kan en
overal kan worden gelezen. Het boek dat zichtbaar is in de kast, bezit biedt, kan
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wat wil de klant?
in het project Duurzaam Tijdschrift I werd het B2B-magazine Duurzaam Gepro-
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Jaap van der Linden, directeur Kamperen en verantwoordelijk voor alle abonnementen van ANWB Media: ‘Toen het project Duurzaam Tijdschrift op ons pad
kwam was de uitgeverij bezig met het stroomlijnen van organisatie en fonds. De
tijdschriften Op Pad en Reizen Magazine hadden het lastig. Hun functie als inspiratiebron voor de lezer werd steeds meer overgenomen door internet. De abonnees
en advertentie-inkomsten liepen terug. Voor de SNP, de gespecialiseerde reisdochter van de ANWB, werd door de redactie van Op Pad ook een relatiemagazine
gemaakt: Reizen Magazine. Door het samenvoegen van de redacties van de titels
konden we uit met minder FTE’s, content en reizen. Dat scheelde een duit én milieu-impact!’

36

‘EEN STERKE COMBINATIE
VAN PRINT EN ONLINE!’

Na het project Duurzaam Tijdschrift zette ANWB Media in december 2017 een volgende stap. Van der Linden: ‘Het aantal abonnees van Op Pad en Reizen Magazine
daalde zo sterk dat een gezonde exploitatie niet meer mogelijk was.’ De laatste editie
van Reizen Magazine verscheen op 23 november 2017. Op Pad werd op 14 december 2017 voor het laatst in print gepubliceerd. Waar ANWB ooit een van de grootste
printuitgevers in Nederland was, bleven na de fondsreorganisatie nog twee abonnemententitels over: de Kampeer & Caravan Kampioen en Waterkampioen. Daarnaast
geeft ANWB de Kampioen uit voor de leden van de vereniging. In totaal hebben deze
ANWB-community-titels een gezamenlijk bereik van meer dan vijf miljoen lezers! Van
der Linden: ‘Voor zowel Reizen Magazine als Op Pad was het geen gemakkelijke keuze om de printuitgave te stoppen. Beide titels kenden een rijke historie, waren geliefd
en hadden een trouwe doelgroep die ook nog eens voor een groot deel ANWB-lid
was. Maar we waren gedwongen kritisch te kijken naar de functie en het effect van
de magazines. ANWB wil de markt van reizen en vrije tijd blijven bedienen, alleen was
het medium waarlangs dat gebeurde niet meer het juiste.’

Jaap van der Linden
directeur Kamperen
ANWB

Op Pad was een inspirerend magazine voor actieve vakantiegangers. Reisverhalen
en technische artikelen over de buitensport werden gecombineerd met tests van
bijvoorbeeld fietsen en wandelschoenen. Van der Linden: ‘De migratie van informatie en inspiratie naar online was bij Op Pad duidelijk zichtbaar. De behoefte aan
6 naar een duurzamer eindproduct
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ANWB Media deed mee aan het project Duurzaam Tijdschrift II. Centraal stond de
vraag: wat kan de uitgever binnen zijn eigen organisatie doen om zijn eindproducten te verduurzamen?

INTERVIEW

een snel bereikbaar archief, reviews, vergelijkingen, het delen van informatie en de
mogelijkheid om direct tot aankoop of boeking over te gaan is eigen aan de doelgroep. Reizen Magazine bediende reisliefhebbers met informatie, advies en inspiratie. Met deze titels wilden we inspiratie, informatie en advies gaan koppelen aan
onze commerciële ambities. We verkopen naast reizen ook verzekeringen, kaarten,
reisvignetten, apps en diverse andere producten die interessant zijn voor reizigers.
De conversie van content naar aankoop kon en moest beter. Dat is gelukt.’ De
lezers migreerden naar internet en kunnen nu online terecht op een platform dat
ze ook daadwerkelijk weten te vinden. Van daaruit gaan ze direct aan de slag. Van
der Linden: ‘Voor ons is het bijzonder interessant dat alles meetbaar is. Doordat we
steeds meer weten kunnen we gerichter communiceren met onze klanten.’
Duurzaamheid staat hoog op de ANWB-agenda. De lessen van Duurzaam Tijdschrift II zijn doorgetrokken naar de drie overgebleven tijdschriften. Er is één centrale redactie en wanneer reizen worden gemaakt schrijft een redacteur meerdere
bijdragen voor meerdere titels. Dat scheelt kosten en kilometers.
Is print volledig verdwenen voor de communicatie over reizen en vrije tijd? Van der
Linden: ‘Welnee! Jaarlijks produceert ANWB Media nog steeds tientallen miljoenen tijdschriften waarin ook deze reisonderwerpen aan de orde komen. Bij de Kampioen maken we specials waar we vakantie-inspiratie aan een veel omvangrijkere
doelgroep bieden. Zo weten we veel traffic te genereren naar de webomgeving.
Voor reisinformatie volstaat een inspirerend tijdschrift alleen niet meer. We bieden een palet aan content en diensten. En om terug te keren naar onze reistitels:
we hebben Ontdek! gelanceerd: een relatie- en inspiratiemagazine bedoeld voor
SNP-klanten. Een inspirerend cadeautje van de reisorganisatie. Mooie reisverhalen en zinvolle content brengen de potentiële klant op ideeën en naar onze website.
Ook al zijn onze klanten online ingesteld, ze lezen inhoudelijke artikelen graag van
papier. Nieuwe klanten kunnen het magazine aanvragen en we geven het weg op
beurzen. Een sterke combinatie van print en online!’

boekenmarkt
De algemene boekenmarkt in Nederland is tussen 2010 en 2015 fors gekrompen.
De markt ontwikkelt zich inmiddels weer positief en loopt in de pas met de economische situatie (7). In 2017 werden 41 miljoen nieuwe boeken verkocht in Nederland. Het grootste deel van de boekverkoop bestaat uit papieren boeken (10).
Het marktaandeel e-readers/e-boeken is klein. In 2017 bestond 7,4 procent van de
boekverkopen uit e-boeken.

De maatschappij digitaliseert in rap tempo. Schermtijd wordt met name
besteed aan het lezen van media zonder papieren tegenhanger zoals teletekst, nieuwssites en -apps en informatie via internet, al is ook voor printmedia een verschuiving richting digitaal zichtbaar. Digitalisering verandert
het leesgedrag en de vraag naar content. Wetenschappers maken zich hier
in het licht van het onderwijs zorgen om. Zo vraagt een papieren boek om
tijd, stilte, concentratie en memoriseren. Internet biedt snelheid, afleiding
en onbegrensde informatie. Het diep lezen dat verbonden is aan papieren
boeken maakt plaats voor breed lezen, met alle gevolgen voor de kennis en
het langetermijngeheugen (12). Lezen van papier zou tot betere schoolresultaten en een grotere woordenschat leiden dan digitaal lezen (13). Het lezen
van digitale teksten gebeurt non-lineair (scannen en skimmen) en minder
geconcentreerd. Digitaal lezen zou leiden tot een verbrokkeld begrip (14).
Deze uitkomsten zijn interessant om te betrekken bij de keuze voor papieren
dan wel digitale educatieve uitgaven
Genoemde argumenten gelden deels ook voor tijdschriften, kranten, catalogi en folders. Veel bedrijven kiezen bewust voor print om klanten te inspireren en verleiden. Merkenmagazines creëren merkbeleving met fraaie glossy’s. Voor de winkelier geldt dat een substantieel deel van zijn omzet afhankelijk is van de folder. Print valt op, verrast, inspireert, vormt een brug naar
digitale informatie en de winkel en heeft effect. Print is onderdeel geworden
van een breed pallet aan media en kan met zijn specifieke eigenschappen en
kwaliteiten een belangrijk communicatiemiddel blijven in de mediamix.

worden uitgeleend en een cadeaufunctie heeft. Het boek dat status verleent.
Wat te denken van de prettige leeservaring en vertrouwde, eenvoudige navigatie? Functionaliteiten en kwaliteiten die de lezer nog altijd ziet en beloont.
38
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•

Kranten
Ondanks dalende oplages is Nederland nog steeds een krantenland. Bijna
zesenhalf miljoen Nederlanders van dertien jaar en ouder lezen dagelijks
een dagblad. Dat is 47 procent van de bevolking (15). Het merendeel van de
Nederlanders combineert online en offline nieuwsmedia. Dagbladen gaan
mee met de transitie van papier naar digitaal nieuws en profiteren in tijden
van nepnieuws van de goede, betrouwbare naam die zij hebben opgebouwd.

•

Tijdschriften
De totale verspreide jaaroplage van de Nederlandse publiekstijdschriften daalt al jaren (15). Titels verdwijnen, andere verschijnen alleen nog
digitaal. Een markt voor nichetijdschriften is ontstaan. Vrijwel elke titel
heeft een website, platform, forum, app dan wel digitale versie. In vormgeving en papiergebruik worden magazines flamboyanter. Beleving
wordt steeds belangrijker.

•

Reclame en catalogi
Over de totale oplage van folders en catalogi zijn geen cijfers voorhanden.
Volgens Milieu Centraal krijgt de Nederlander gemiddeld 35 folders per
week in de brievenbus. Dat is 36 kilo reclamedrukwerk per jaar. Dat gebeurt niet voor niets. De omzet in de winkels wordt voor bijna een derde
bepaald door de folder (16). 81 procent van de lezers komt na het lezen
van folders in actie (17). De printfolder is een belangrijk en aantoonbaar
effectief marketingmiddel. In diverse gemeenten is echter discussie ontstaan over reclamefolders. Dertig procent van de verspreide folders zou
niet worden gelezen. Dat kan duiden op verspilling die ondanks het hergebruik van oud papier moet worden voorkomen.
Het aantal catalogi neemt zienderogen af. Maar ondanks de digitalisering
houdt bijvoorbeeld een bedrijf als Ikea (al sinds 1951) vast aan de geprinte catalogus met een wereldwijde oplage van bijna tweehonderd miljoen
exemplaren. Het boekwerk is het hele jaar aanwezig in huishoudens,
wordt door meerdere mensen bekeken, inspireert tot aankopen en biedt
overzicht.

40
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Ontwikkelingen printmarkt

‘HET PAPIEREN BOEK
BLIJFT BESTAAN,
HET WORDT EEN
NICHEPRODUCT’
Koen van Gulik uitgever Wereldbibliotheek
6.1 de functie

41

Wereldbibliotheek geeft sinds 1905 hoogwaardige literatuur en non-fictie uit. De
focus van de uitgeverij ligt op papieren boeken. ‘Dat heeft niets van doen met een
gebrek aan innovatiebereidheid. Er moet geld worden verdiend door auteur en
uitgever. De markt voor e-boeken is nog altijd te klein om er een verdienmodel op
te bouwen, en verder is er nog een heleboel onduidelijk over piraterij en rechten.’
Het papieren boek heeft fikse klappen gehad in de afgelopen jaren: tussen 2009
en 2014 namen omzet en afzet met meer dan dertig procent af. Dat kwam door de
economische crisis, maar naast deze conjuncturele oorzaak is er ook een structurele. Activiteiten als tv-kijken, series volgen, websurfen, mailen en met name social
media concurreren meer en meer met boeken lezen in de tijdsbesteding. De lange
tijd vanzelfsprekende positie van het boek wordt verder ondergraven door verminderde aandacht voor boeken lezen in het onderwijs en culturele vervlakking. Een
generatie schoolkinderen die leerstof op een tablet krijgt voorgeschoteld, dient zich
aan. Die kinderen lezen steeds minder lange stukken tekst en verliezen de vanzelfsprekende band met papier en inkt.

logisch. Bij onbekendere auteurs of dichtbundels ligt dat anders. Overproductie ligt
op de loer, en daarmee onnodig kosten maken en verbruik van materiaal.
Van Gulik: ‘Sinds ik in 1998 bij Wereldbibliotheek begon, heb ik de oplages van onze
eerste drukken drastisch zien dalen, en niet alleen bij Wereldbibliotheek. Printing
on Demand (PoD) biedt tegenwoordig steeds vaker een betaalbaar alternatief, omdat je ook kleine oplages kunt maken. Een paar jaar geleden was ik nog sceptisch
over PoD vanwege kwaliteit en kosten, maar er is veel veranderd.’ Een collega van
Van Gulik legde hem enige tijd geleden vijf boeken voor, waarvan er drie PoDgeproduceerd waren. Of hij de PoD-boeken eruit kon pikken? ‘Ik zat er volledig
naast en was verbaasd over de prachtige afwerking van de uitgave. Zelfs een
genaaide uitgave met flappen kan tegenwoordig ‘ge-PoD’t’ worden, en het is nog
goedkoper ook .’ Zo maakt de ontwikkeling van techniek nieuwe verdienmodellen
mogelijk, ook voor een traditierijk product als het papieren boek.

print pakt
Print en digitaal versterken elkaar. Inspiratie nodig over de vele toepassingsmogelijkheden van print? Kijk op printpakt.nl, een
initiatief van het Koninklijk Verbond van
Grafische Ondernemingen (KVGO) dat laat
zien dat print een ijzersterk product is in de
communicatiemix. Print Pakt:
•

brengt bestaande onderzoeken in kaart

•

stimuleert nieuw onderzoek

•

vergaart en toont inspirerende voorbeelden van printcommunicatie

en stelt resultaten beschikbaar

Van Gulik: ‘Dat is jammer, want boeken lezen geeft rust, inzicht en biedt kennis. Het
stimuleert de verbeelding, maar is bovenal fijn om te doen. In de huidige wereld met
een overdaad aan prikkels, is boeken lezen belangrijk. Van beleidsmakers moeten
we het niet hebben, we moeten zelf uitdragen en belijden hoe leuk boeken lezen is.’

•

organiseert workshops en bijeenkomsten

•

ontwikkelt middelen om een effectieve en meetbare communicatiemix
samen te stellen

Een van de moeilijkste onderdelen van uitgeven is de inschatting van het aantal te
verkopen exemplaren . Een auteur als Isabel Allende heeft een trouwe en omvangrijke schare fans. Een hoge oplage en daarmee de keuze voor offset drukken is dan

•
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communiceert via websites, beeldmateriaal, beurzen, nieuwsbrieven en
persoonlijk contact
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‘Natuurlijk blijft het boek bestaan!’ Uitgever Koen van Gulik van Uitgeverij Wereldbibliotheek reageert hoofdschuddend op de suggestie dat het boek zijn langste
tijd heeft gehad. ‘Met het wiel en de bitterbal de mooiste uitvinding van de mensheid. Niks kan zo goed een veelheid van informatie in samenhang presenteren
als een boek. En het blijft een uniek middel om verhalen tot je te nemen. Want
verhalen zullen altijd verteld worden.’ Van Gulik is ervan overtuigd dat het boek
niet zal verdwijnen. ‘Of het nu digitaal of geprint verschijnt, dat doet er niet toe.
Het papieren boek blijft bestaan, alleen niet in de huidige hoeveelheid. Het wordt
een nicheproduct.’

Het uiterlijk van een printproduct is van groot belang voor het effect ervan.
Een opvallend en/of bijzonder vormgegeven printproduct valt op en trekt
de aandacht. Een luxe papiersoort biedt beleving. De gekozen verschijningsvorm heeft echter ook gevolgen voor het milieu. Een paar voorbeelden:
Voor de productie van hardcover boeken wordt meer materiaal, energie en
transport gebruikt dan voor de productie van boeken met een softcover. Dat
betekent meer milieu-impact. Is het noodzakelijk dat een boek in hardcover
wordt uitgegeven? De harde kaft heeft een duidelijke functie: een luxe uitstraling, verkoopbevordering en verlenging van de levensduur. In het project
Duurzaam Boek werden verschillende verschijningsvormen onderzocht:
• garenloze hardcover
• garenloze paperback
• genaaide hardcover
• genaaide paperback
Iedere vorm heeft zijn eigen functie, doelstelling en footprint. Een duurzaamheids-ranking is daarom niet zomaar te geven. Een glossy magazine
wordt gedrukt op spierwit, dik papier van verse vezels. Dat zorgt niet alleen
voor een kwaliteitsbeleving, het beeld komt ook beter tot zijn recht. Dat zijn
zaken die voor de klant en functie van het magazine van belang zijn. Een
glossy kan overigens prima bij het oud papier en is daarmee grondstof voor
nieuw papier. Echter, bepaalde bewerkingen van het papier, zoals laminaten,
horen niet in de oudpapierbak. Om de kringloop van papier en karton te sluiten kan beter worden gekozen voor een product zonder die bewerkingen.
de monsterkamer
Iedereen die iets in oplage wil produceren kan op afspraak langskomen in de
papiershowroom van de Monsterkamer in Amsterdam. Hier zijn actuele papiercollecties te vinden van meer dan twintig papierleveranciers die partner zijn van
De Monsterkamer. De Monsterkamer helpt bij het vinden van het juiste papier of

INTERVIEW

Vorm, functie en milieu

‘50% VERDUURZAMING
VAN PRINTPRODUCTEN
IS MOGELIJK. ZONDER
MEERKOSTEN’

covermateriaal voor een project. Ook kunnen bedrukte voorbeelden worden bekeken van printproducten van drukkerijen, binders en lithografen. Na advisering
vraagt De Monsterkamer A4-samples op bij de leverancier, en verstuurt deze per
post. Op Monsterkamer.nl is een database te vinden met een schat aan informatie
over printproducten.
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Pieter Kers grafisch ontwerper, Studio Kers
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maakte massaproducten een waardig alternatief zijn voor digitale producten die door le-

van boeken. Het thema Duurzaamheid en ontwerp speelt een grote rol in zijn werk. Het on-

zers niet als een waardevol object worden ervaren. Duurzaamheid biedt product en lezer

derwerp wordt door hem onder de aandacht gebracht bij opdrachtgevers. Via een initiatief

een plezierig verhaal.’ Kers wil uitsluitend duurzame producten maken. Het belangrijkste

als duurzaamuitgeven.nl wil Kers meer mensen meekrijgen in de verduurzaming van print.

ingrediënt voor duurzaamheid is aandacht; aandacht voor kwaliteit, voor goede materialen en leveranciers, voor een lange levensduur en voor een optimale leeservaring. ‘Die

Wat drijft hem? ‘Ik verbaas mij er al jaren over dat bij uitgeverijen, doorgaans maat-

aandacht leidt als vanzelf tot goed vormgegeven en met zorg geproduceerde producten.’

schappelijk verantwoorde organisaties, de zorg voor het milieu geen vanzelfsprekend-

Niet iedere opdrachtgever vindt dat even belangrijk als Kers. ‘Laatst maakte ik een boek

heid is. Een boek moet meestal snel en kostenefficiënt worden gemaakt, duurzaamheid

voor een groot bedrijf dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft. Toen ik begon over een

speelt zelden een rol. Ja, ‘groen’ papier met een FSC-logo, maar dat is niet genoeg! Als

duurzame papiersoort die per boekexemplaar een prijsverhoging van anderhalf procent

ontwerper en boekenmaker overzie ik de hele productie van een boek en kan eenvoudig

zou opleveren werd ik meewarig aangekeken. Doe dat maar niet… Prijs is vaak de door-

inschatten hoe een printproductie duurzamer kan plaatsvinden. Het is helder dat er iets

slaggevende factor. Ik vraag me dan af: waar zijn de ambitie en geloofwaardigheid?’

INTERVIEW

INTERVIEW

Pieter Kers is ontwerper met een focus op print, zijn hart ligt bij het maken en vormgeven

moet gebeuren vanwege de klimaatverandering en ook ik heb een verantwoordelijkheid.’ Kers stelt de kennis die hij heeft opgebouwd ter beschikking aan een breder pu-

Zijn er genoeg ontwerpers met deskundigheid op het gebied van papier en duurzaam-

bliek. Hij draagt zijn visie uit met de eerdergenoemde website en via blogs en artikelen.

heid? Kers: ‘Dat is een probleem. Als er op grafische opleidingen al aandacht is voor

Daardoor raakte hij betrokken bij het project Duurzaam Boek. Hij pleit ervoor om ont-

print, is papier nauwelijks meer dan een gegeven, terwijl de soort papier juist van groot

werpers meer bij het volledige grafische productieproces te betrekken. ‘Bij Duurzaam

belang is voor de functie en duurzaamheid van een printproduct. Dat geldt ook voor het

Boek konden we, door vanaf de eerste ontwerpschetsen duurzaam te denken, besluiten

productieproces en de functie van een product in combinatie met de wensen van de

nemen die tot vijftig procent CO2-reductie leidden. Voor uitgevers interessant: dat ge-

doelgroep; print is een ondergeschoven kindje geworden op de grafische opleidingen.

beurde zonder meerkosten, wat zeg ik, het eindresultaat was een stuk goedkoper!’

Het dunkt mij dat de papierketen hier in gezamenlijkheid een actieplan voor kan opzetten. Breng (kennis van) papier en karton terug in het grafische onderwijs!’

Wat is ervoor nodig om die werkwijze breder toe te passen? ‘Essentieel is het bewustzijn dat er wat moet gebeuren. Vervolgens kan de opdrachtgever de (deskundige)
ontwerper ruimte geven om duurzame keuzes te maken; maak hem of haar medeverantwoordelijk voor de duurzaamheid van het eindproduct. Bij het ontwerpen van producten

Functie
Print kan een duurzaam communicatiemiddel zijn, indien er met een blik

van de grondstofwinning tot het moment dat het product wordt afgedankt en opnieuw

op functie, vorm en presentatie keuzes worden gemaakt bij het ontwerp.

wordt gebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Ecodesign verlaagt de milieudruk,

Een groen product kan een besparing opleveren en biedt een verhaal dat

bijvoorbeeld door efficiënt en beperkt gebruik van grondstoffen, het vermijden van

klanten zullen waarderen. Stel altijd de volgende vragen:

bepaalde materialen, beperking van transportkilometers door te kijken waar materialen

•

vandaan komen, reductie van afval en gebruik van groene energie. Mijn ervaring is
dat een gemiddelde printproductie met de juiste aandacht veel duurzamer kan worden

Is het product nodig? Is de beoogde vorm de meest effectieve en sluit
deze het beste aan bij de beoogde functie van het product?

•

gemaakt. De ontwerper heeft daar grote invloed op.’

Kan een printproduct in een andere, duurzamere vorm verschijnen? Duurzaamheid betekent zeker niet een kaal en grijs product. Integendeel! Kan
het product misschien wel (in combinatie met) digitaal worden uitgegeven?

Kers: ‘Kwaliteit en duurzaamheid kunnen het fysieke product onderscheidend vermogen
geven, bijvoorbeeld ten opzichte van een digitaal product. Ik betwijfel of goedkoop ge46
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•

Kan het productgebruik worden geïntensiveerd? Bijvoorbeeld door producten te delen of multifunctioneel te ontwerpen?
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CHECKLIST

kan, ja móét de ontwerper rekening houden met alle levensfasen van een product:

6.2 de materiaalkeuze

•

Bij het onderdeel Materiaalkeuze staan twee vragen centraal. Welke materialen zijn gekozen en wat is de samenstelling van die materialen? Printproducten zijn grotendeels gemaakt van papier en karton, maar ook andere materialen worden aangewend voor hun productie. De onderzoeken van Duurzaam
Boek en Tijdschrift I en II zijn beperkt gebleven tot de in het eindproduct
herkenbare bestanddelen:
A. papier en karton
B. inkt
C. lijm
D. veredeling
E. bindersmaterialen
Bij de verduurzaming van materialen kan worden gekeken naar de volgende
thema’s: Renew, Reduce en Recycle.

•

A. Papier en karton
Papier en karton kennen een lange geschiedenis. Zij zijn gemaakt van natuurlijke grondstoffen. Eerst katoenvezels uit lompen of afgedragen kleding, later houtvezels als de basis van papierpulp. Die pulp wordt op de zeef
van de papiermachine gespoten. Op dat moment bestaat hij voornamelijk uit
water (1 procent houtvezel tegenover 99 procent water). Het water functioneert als transportmiddel voor de vezels en vloeit grotendeels weg om weer
te worden hergebruikt in het productieproces. Het dunne laagje pulp dat
overblijft wordt gedroogd tot papier. Op Papierenkarton.nl is alles te lezen
over de productie van papier. Dat geldt ook voor de vele soorten papier en
karton.
Grofweg acht soorten papier en karton zijn te onderscheiden.
• Papier (van 16 g/m2 tot en met een gewicht van 179 g/m2 wordt gesproken
van papier)
• Hygiënepapier (keukenpapier, tissues en toiletpapier)
• Waardepapieren
• Technische papieren
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•

•

•

Karton; in wezen dik papier. Vanaf een gewicht van 180 g/m2 is sprake van
karton. Karton is er in verschillende soorten.
Vouwkarton. Een flexibel en stevig materiaal (van 180 g/m2 tot circa 600
g/m2) dat bestaat uit meerdere vezellagen en vooral wordt ingezet voor
consumentenverpakkingen.
Massiefkarton of grijskarton. Een sterk, stoot- en scheurbestendig materiaal (vanaf 600 g/m2) dat zijn vorm behoudt in een vochtige omgeving.
Massiefkarton bestaat uit drie tot zes lagen papier en is goed stapelbaar.
Golfkarton. De meest gebruikte transportverpakking. Het materiaal bestaat uit meerdere op elkaar gelijmde lagen papier. Hierdoor ontstaat een
stevige, stijve en lichte verpakking.
Vormkarton. Pulp wordt in een vorm gegoten en droogt daarin op. Voorbeeld: de eierdoos.

Grondstoffen papier en karton
De vraag naar grondstoffen groeit, terwijl zij opraken. De schadelijke gevolgen van het delven ervan worden zicht- en voelbaar. Efficiënt omgaan met
grondstoffen is een must. De belangrijkste grondstoffen van papier en karton zijn hout(vezels) en water. De papier- en kartonindustrie is koploper in
verduurzaming en zoekt bovendien naar alternatieven voor de houtvezel.

Houtvezels
Papier kan een belangrijke rol vervullen in een circulair systeem, ook als communicatiemiddel. Immers, de primaire grondstof voor papier zijn houtvezels, een hernieuwbare bron: Renew. Mede door duurzaam bosbeheer neemt
het Europese bosoppervlak toe. De aanplant van bomen heeft een niet te verwaarlozen effect op het klimaat. Het Europese bos groeit met een omvang
van 1500 voetbalvelden per dag (4). Het Europese bosoppervlak is tussen
2005 en 2015 dan ook toegenomen met de omvang van Nederland (afgeleid
uit 4). De productiebossen van de papierindustrie dragen daar substantieel
aan bij. Papier kost geen bomen.
productiebossen:
•

vervangen geen (oer)bos in Europa

•

groeien sneller en kunnen productiever zijn dan oorspronkelijk bos

6.2 materiaalkeuze
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•

zijn certificeerbaar

komt daarbij vrij. Daardoor is sprake van een CO2-neutrale brandstof. Hergebruik

•

nemen veel CO2 op

van grondstof is echter de maatstaf. Verbranding moet worden voorkomen.

•

kunnen erosie en grondvervuiling helpen voorkomen

•

leveren een bijdrage aan landelijke ontwikkeling

Het gebied met duurzaam beheerd bos blijft groeien. In 2000 was achttien
miljoen hectare bos beschermd, in 2014 was dat al 438 miljoen hectare (4).
Toch neemt wereldwijd het bosoppervlak nog steeds af. De belangrijkste
oorzaken van ontbossing zijn: niet-duurzame landbouw en houtkap, mijnbouw, infrastructurele projecten en bosbranden (18).
Certificering
Bos is steeds opnieuw te planten. Het is een natuurlijke en onuitputtelijke
bron, mits goed en duurzaam beheerd. Het mondiale aanbod van gecertificeerd hout is sterk toegenomen. In de periode 2007-2013 met dertig procent (19). De papierindustrie werkt met diverse certificeringschema’s die de
garantie geven dat het hout een verantwoord beheerde bron heeft. Door de
uitgebreide en controleerbare certificeringsprogramma’s kan het duurzame
beheer (en daardoor de groei) van bos worden aangetoond. Papier en karton
zijn daardoor unieke communicatiemiddelen: zij hebben niet alleen een hernieuwbare bron, de hernieuwbaarheid van die bron kan ook nog eens worden aangetoond en gecontroleerd. Op Papierenkarton.nl is een uitgebreid
overzicht te vinden van keurmerken voor papier en karton.
longen van de aarde
Hout biedt nog een belangrijke duurzame eigenschap. Bomen nemen CO2 op en
geven zuurstof af; zij zijn de longen van de aarde. Bomen kunnen een deel van de

Milieucertificaten voor papier en karton zijn onder te verdelen drie categorieën:
1. Bosbeheer
Deze keurmerken richten zich primair op duurzaam en verantwoord
bosbeheer en op de duurzame en traceerbare herkomst van de vezels van
papier en karton. Voorbeelden zijn Forest Stewardship Council (FSC) en
Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC). Zij
stellen eisen aan duurzaam bosbeheer. Alle Nederlandse papier- en kartonfabrieken zijn FSC- en/of PEFC-gecertificeerd. Alle pulp die met verse houtvezels wordt gemaakt en ingezet voor de Nederlandse papier- en
kartonproductie, komt uit duurzaam beheerd bos (6).
2. Product
Deze keurmerken richten zich naast grondstoffen en hernieuwbaarheid
op de productie (toegevoegde materialen, energiegebruik, emissies en
transport) van eindproducten. Ook de fase na het gebruik komt aan de
orde: is het product herbruikbaar en zo ja, onder welke voorwaarden?
Voorbeelden zijn Cradle to Cradle, Europees Ecolabel, Nordic Swan
en Der blaue Engel. Hiermee gecertificeerde (eind)producten zijn minder
milieubelastend dan vergelijkbare producten.
3. Proces
Deze keurmerken richten zich op de bedrijfsprocessen bij de productie. Denk
aan milieumanagementsystemen. Voorbeelden zijn ISO 14001 en EMAS.

CO2-uitstoot van de productie van printproducten compenseren. Het huidige Euro-

De eerder aan de atmosfeer onttrokken en in het papier of karton opgeslagen CO2

Gerecyclede vezels
De houtvezel is de belangrijkste grondstof van papier. Een unieke eigenschap van de houtvezel is de herbruikbaarheid. Circa zeven maal kan de
houtvezel worden hergebruikt voor de productie van papier. En dat gebeurt.
Oud papier, ofwel hergebruikte houtvezels, is inmiddels de belangrijkste
grondstof voor de papier- en kartonindustrie. 85 procent van het in Nederland gemaakte papier en karton bestaat uit oud papier (6).
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pese bosoppervlak slaat circa tachtig miljoen ton CO2 op. Dat is zeven procent van de
Europese uitstoot (20). Hoe meer bomen, hoe meer opname. De in de boom opgeslagen CO2 gaat mee in het productieproces van papier en karton en in de van die materialen gemaakte producten. Dat geldt ook voor het daaropvolgende recyclingproces.
Papier is dus een vorm van CO2-opslag. Houtafval en gebruikt papier en karton kunnen worden toegepast als energiebron (Recover). Na gebruik vindt verbranding plaats.
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gebruik gerecycled papier
Onderzoek van de mondiale organisatie van krantenuitgevers, WAN-IFRA, wijst
uit dat kranten volledig of voor een groot deel worden geproduceerd met papier
dat bestaat uit gerecyclede vezels.

Papier dat geheel of deels is gemaakt van gerecycled papier is duurzamer dan papier van verse vezels. Het leidt niet tot bosgebruik en het stimuleren van hergebruik van oud papier is duurzaam. Daarnaast kost de productie van gerecycled
papier minder energie en leidt het tot minder uitstoot van schadelijke stoffen.
Door te kiezen voor gerecycled papier vermindert de behoefte aan verse vezels,
wordt de levens- en gebruiksduur van houtvezels verlengd en wordt de opgeslagen CO2 zo lang mogelijk vastgehouden in het papier. Echter, voor een gerecyclede vezel is altijd een verse vezel nodig. Zonder verse vezels geen gerecycled papier.
houthoudend/houtvrij
Hout is de belangrijkste primaire bron van papier en karton. Hout bestaat uit
vezels en lignine. Lignine zorgt voor de verbinding van de vezels in de boom. Om
papier te maken worden vezels gebruikt. De vezels moeten eerst worden ontsloten, ofwel losgemaakt van de lignine. Na een aantal bewerkingen van het hout
ontstaat pulp. De wijze van ontsluiting bepaalt of papier houthoudend of houtvrij is. Vindt de ontsluiting van vezels chemisch plaats dan is sprake van houtvrij
papier. De lignine is verwijderd. Vindt de ontsluiting mechanisch plaats, dan is
sprake van houthoudend papier. Het papier behoudt een bepaald percentage lignine. Houtvrij betekent dus niet dat er geen hout is gebruikt. Het onderscheid
houthoudend/houtvrij is van belang om de volgende redenen.
•

Vergeling. De lignine veroorzaakt na verloop van tijd vergeling van het papier als dit wordt blootgesteld aan licht. Houthoudend papier vergeelt sneller. Grofweg kan worden gezegd dat houthoudend papier minder wit is dan
houtvrij papier, al zijn er uitzonderingen op die regel.

•

Milieu en rendement. Bij mechanische ontsluiting is voor dezelfde hoeveelheid papier minder hout nodig. Het hout wordt efficiënter gebruikt dan bij
chemische ontsluiting.

•

Sterkte. Houtvrij papier is steviger dan houthoudend papier. Door het chemische ontsluitingsproces blijven de vezels langer. Bij mechanische ontsluiting worden de vezels ‘gemalen’, zijn ze korter en dus zwakker.
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Directeur René Kort, sinds 2011 werkzaam bij Schut, praat graag over papier. Het is
zijn grote liefde. Onder leiding van de voormalig scheepswerktuigbouwkundige is
het bedrijf sterk gegroeid en nieuwe wegen ingeslagen. Het bedrijf heeft een aantal
specialismen: gekleurd papier, grafisch papier, kunstenaarspapier en technisch
papier. Maar het levert ook specials, zoals halffabricaten die worden verwerkt in
dashboards van auto’s en wielkasten van vliegtuigen. ‘Papier is licht, sterk, geleidt
geen stroom en is prima te verwerken’, vertelt Kort. Blijven vernieuwen en zoeken
naar andere wegen is belangrijk voor hem. In combinatie met de schat aan papierkennis van Schut Papier leidt dat tot interessante resultaten.
Circulair denken is niet alleen de trend, het is pure noodzaak. ‘Ik sta er voor honderd procent achter. Het gaat niet goed met het milieu. We moeten verstandig
omgaan met onze grondstoffen. Niet pas over tien jaar in actie komen, want dan is
het te laat.’ Kort geeft meteen aan dat hij wel een bedrijf leidt en dat er onder aan
de streep geld moet worden verdiend. Duurzaamheid moet dus ook wat opleveren.
‘Maar uiteindelijk wil ik dat mijn kleinkinderen ook nog kunnen genieten van al het
moois op de wereld.’ Met 1430 nieuwe zonnepanelen op het dak van de fabriek
wordt inmiddels 25 procent van het totale energiegebruik van Schut Papier via zonne-energie opgewekt. Ook naar het productaanbod van de fabriek wordt gekeken.
Kort raakte enkele jaren geleden betrokken bij een onderzoeksproject van het
Dutch Biorefinery Cluster. Daaruit ontstond Schuts papiermerk Valorise: een bijzonder papier dat is gemaakt met restmateriaal van tomaten- of paprikaplanten, ofwel
alternatieve vezels van een hernieuwbare bron. De vezels komen uit Nederlandse
kassen en worden normaal gesproken verbrand. Schut maakt er papier van. Valorise staat voor efficiënt gebruik van grondstoffen. Schut Papier zocht voor de ontwikkeling van het papier samenwerking met ondernemers, overheden, onderzoekers
en onderwijsinstellingen. Kort: ‘Ik ben ervan overtuigd dat afval straks niet meer
bestaat.’
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Zit er nog meer in het vat? ‘Wat dacht je? Er zijn zoveel agrarische reststromen die
kunnen worden ingezet voor de productie van papier. Denk aan afval van tulpenkwekerijen of aan waterplanten die overblijven na reiniging van sloten en kanalen.
Vezels van de een, zijn de grondstoffen voor de ander en dat geldt ook andersom. In
plantenresten zitten naast vezels ook weer stoffen waar andere industrieën wat mee
kunnen.’ Schut maakt inmiddels ook papier van katoenvezels van gedragen spijkerbroeken. En van Olifantsgras of Miscanthus. Dat gras groeit langs snelwegen zoals
de A12 of rondom Schiphol. Het snelgroeiende gewas levert biomassa op en houdt
ganzen weg bij de vliegtuigen. Maar het is ook een prima basis voor pulp voor de
papierindustrie. Kort: ‘Papier is al tweeduizend jaar biobased. Net als de houtvezel
is Olifantsgras een natuurproduct.’ Kort zoekt naar cijfers om zijn biodiversiteit te
duiden. ‘We moeten oppassen met navelstaren richting CO2-berekeningen en LCA’s.
Dat is ook belangrijk, maar ik wil graag laten zien hoeveel natuurlijk kapitaal ik bewaar door te werken met restmateriaal, hernieuwbare en recyclebare bronnen. Een
beetje gezond verstand in de discussie over duurzaamheid zou helpen.’

Alternatieve grondstoffen
Hout is een uniek materiaal. Het is een belangrijke grondstof voor de bouw,
de meubelindustrie en de papier- en kartonproductie. Hout bevat vele bestanddelen die ook voor andere industrieën zoals de chemie interessant zijn.
Geen wonder dat de druk op hout als hernieuwbare grondstof toeneemt.
Gezocht wordt dan ook naar alternatieven. Diversificatie van grondstoffen
vindt volop plaats in de papierindustrie. Voorbeelden van toegepaste en verkrijgbare alternatieve bronnen voor de productie van papier en karton zijn:
•

Bamboe
Bamboeplanten zijn biobased, hernieuwbaar en nemen CO2 op. De bamboevezel is soepel. Het papier van bamboe is daardoor glad. Bamboe
wordt voornamelijk gekweekt in Azië.

•

Gras
Het gebruik van de grasvezel als grondstof biedt vele voordelen. Het natuurgras wordt niet verbrand en is een voordelige regionale grondstof.
Grafisch papier gemaakt van Olifantsgras of Miscanthus is voorhanden.
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Het kunstenaarspapier van Schut Papier wordt overal ter wereld gebruikt. De papierfabriek in Heelsum bestaat dit jaar vierhonderd jaar en is daarmee een van de
oudste bedrijven van Nederland. Schut Papier is met een productievolume van ruim
vierduizend ton de kleinste papierfabriek van ons land. Ter vergelijking: de grootste
produceert bijna 700.000 ton papier.

•

Landbouwrestmateriaal
Tomatenplanten worden gekweekt om tomaten te produceren. Het restafval, de plant, is prima te gebruiken voor het maken van papier en levert
een duurzaam papier op.

hernieuwbaar en herbruikbaar. Beide papiersoorten zijn na gebruik recyclebaar.
Door het ‘afvalpapier’ van PaperWise in te zetten verbeterde de overall milieuscore
van het tijdschrift van Industrielings met maar liefst veertig procent ten opzichte
van het papier dat voorheen werd gebruikt. Dat is inclusief het verschepen van het
papier. Landgebruik vormt een belangrijk onderdeel van de meting; gekeken wordt

•

Calciumcarbonaat
Papier op basis van mineralen, ofwel Stonepaper of steenpapier, is in wezen geen papier. Het basismateriaal is niet de houtvezel maar calciumcarbonaat (kalk dat ontstaat door steen fijn te malen) met een percentage hars. Door de combinatie van deze twee stoffen ontstaat een materiaal
dat gelijkenis vertoont met papier. Het kan dan ook dienen als alternatief
voor papier. Groot nadeel is dat steen in tegenstelling tot hout geen hernieuwbare grondstof is. Steenpapier mag ook niet bij het oud papier worden gegooid. Gezien de grote gelijkenis met papier zal dit waarschijnlijk
wel gebeuren. Dit kan een probleem opleveren voor het zorgvuldig door
de papierketen opgezette recyclingsysteem.

naar de negatieve effecten van het gebruik van land voor de productie van papier.
Het betreft een jong wetenschapsveld waarover nog veel wordt gediscussieerd. Door
het gebruik van restafval wordt land niet primair gebruikt voor bosbouw en dus ook
niet voor het maken van papier. Dat heeft positieve gevolgen voor de berekening van
de overall milieuscore van PaperWise-papier. Wordt alleen gekeken naar de CO2reductie, dan komt de winst uit op tien procent. Nog altijd een mooi resultaat! Het
is van belang om bij vergelijking van data goed voor ogen te hebben waarop de focus
wordt gelegd in een onderzoek. Een aantal kanttekeningen kan worden geplaatst
bij de vergelijking van PaperWise-papier met papier van houtvezels:
•

vezels van de eucalyptusboom gebruikt
•

Let wel, als het papier niet is gemaakt van houtvezels is het niet altijd mogelijk de algemeen erkende keurmerken voor duurzaam en verantwoord bosbeheer aan te vragen en gebruiken. Een alternatieve vezel biedt echter weer
andere, positieve marketingkansen en -verhalen.

voor het maken van PaperWise-papier worden ook, voor een klein deel, hout-

•

het papier wordt in India gemaakt, ver weg van Nederland
wat is landgebruik? Voor papier dat is gemaakt van gras dat groeit langs snelwegen of startbanen van een vliegveld, wordt land op nuttige wijze gebruikt,
terwijl het gebruik geen schade oplevert en dat land weinig andere toepassingsmogelijkheden kent. Moet dergelijk landgebruik (negatief) worden
meegewogen? Daar kan een boom over worden opgezet...

paperwise: papier van agrarisch afval
In het project Duurzaam Tijdschrift II wilde Uitgeverij Industrielinqs onderzoe-

Water

ken of een tijdschrift dat is gemaakt met een alternatieve grondstof duurzamer

Pulp vormt de basis van papier. Op het moment dat de pulp de papiermachine
in gaat, bestaat deze voor één procent uit papiervezel en voor 99 procent uit
water. Afhankelijk van het te maken papier worden hulpstoffen toegevoegd
aan de pulp. Water is niet alleen een bestanddeel van het papier en de pulp,
maar functioneert ook als transportmiddel voor de vezels tijdens de productie. Tijdens het productieproces wordt het water grotendeels onttrokken aan
de pulp en krijgen het papier en karton hun uiteindelijke verschijningsvorm.
Papier bestaat, afhankelijk van de soort, voor vier tot tien procent uit water.

is dan een magazine dat is gemaakt met papier van houtvezels. Gekozen werd
voor het papier van PaperWise, een Nederlands initiatief. PaperWise papier heeft
landbouwafval uit India als grondstof. De productie vindt daar eveneens plaats,
in lokale communities. Er wordt geïnvesteerd in scholing en gezondheidszorg. Het
fabricageproces is gericht op veiligheid, zero waste en behoud van ecologie. PaperWise streeft niet alleen duurzaamheid na maar ook Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (MVO) in brede zin. Niet onbelangrijk: PaperWise biedt prachtig papier! Kijk voor meer informatie op paperwise.eu.
gewikkeld. Immers, wat wordt vergeleken? Zowel houtvezels als plantenvezels zijn

Efficiënt en duurzaam watergebruik heeft de hoogste prioriteit van de papierindustrie. Papierfabrieken staan bij voorkeur op locaties waar:
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•
•
•

veel water beschikbaar is
het water van goede (schone) kwaliteit is
de omstandigheden een energie-efficiënt proces mogelijk maken –
bijvoorbeeld stromend water

Na gebruik voor productiedoeleinden wordt het water opnieuw aangewend
in het productieproces. Voordat het uiteindelijk wordt afgevoerd, wordt het
biologisch en mechanisch gereinigd. Gevolg: het water gaat vaak schoner het
milieu weer in dan dat het in het productieproces werd gebracht. Ook wordt
het watergebruik zoveel mogelijk beperkt (Reduce). In de afgelopen vijftien
jaar heeft de papierindustrie het gebruik van water bijna gehalveerd. Papier
maken met minder water betekent tevens minder droogtijd en dus energiebesparing. In de Paper Profiles komt watergebruik aan bod.
paper profiles
De papierindustrie is een van de meest
transparante sectoren ter wereld. Van
vrijwel elke papiersoort bestaat een Paper
Profile waarin de belangrijkste milieueffecten per ton papier op een rij zijn gezet.

Hulpstoffen papier en karton
Bleekmiddelen
Papierpulp is een natuurproduct. Pulp is niet wit. Dit geldt zowel voor houtvrije en houthoudende pulp als voor pulp uit oud papier. Afhankelijk van
de uiteindelijke toepassing worden de genoemde soorten pulp gebleekt.
Dat kan op verschillende manieren:
• chloorgebleekt
• ECF (Elementair chloorvrij)
• TCF (Totaal chloorvrij)
Bij ECF wordt gebruikgemaakt van chloordioxide (CLO2). In plaats van
chloorsamenstellingen ontstaan bij deze bleekmethode oxidatieproducten
die vlot biologisch afbreekbaar zijn. De toxische elementen in het geloosde afvalwater zijn zo goed als verdwenen. Bij TCF wordt chloor vervangen
door zuurstof, waterstofperoxide, ozon of enzymen. De verschillen in milieueffect tussen ECF en TCF zijn zeer gering. Moderne fabrieken regenereren bleekstoffen tijdens het productieproces. Door de ontwikkeling van
geavanceerde afvalwaterbehandelingsinstallaties is de milieubelasting van
het bleekproces uiterst beperkt. Chloorbleking komt wereldwijd vrijwel niet
meer voor. Bij Nederlandse papierfabrieken helemaal niet.

Hiermee kan een klant een onderbouwde,
duurzame keuze maken. Een Paper Profile is een technisch document waarin de
papierfabriek informatie geeft over de mi-

Tijdens het productieproces van papier en karton worden diverse hulpstoffen gebruikt. Er zijn twee hoofdcategorieën: productstoffen en processtoffen. De milieubelasting van deze stoffen is beperkt.

lieu-impact van het papier. Het betreft een
internationaal geharmoniseerde productverklaring waarin gebruikte stoffen en
uitstoot worden gekwantificeerd. Hoeveel
stikstof of fosfor is gebruikt bij de productie? Hoe groot is de CO2-uitstoot tijdens de

Productstoffen
Productstoffen behoren tot de grondstof van het papier. Een productstof is
onderdeel van het eindproduct en beïnvloedt de eigenschappen van het papier en karton. Voorbeelden van productstoffen zijn bindmiddelen, lijmstoffen, pigment en vulstoffen.

productie geweest? Welke keurmerken heeft het papier of de fabriek? Het staat in
de Paper Profile. Groothandel en producent geven nadere uitleg indien gewenst.
In de projecten Duurzaam Boek en Tijdschrift I en II is veelvuldig gebruik gemaakt van Paper Profiles.
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Processtoffen
Processtoffen beïnvloeden het productieproces. Zij zijn mede van invloed op
eigenschappen van papier. Voorbeelden zijn antischuim- en fixeermiddelen ter
verbetering van de hechting van hulpstoffen zoals kleurstoffen aan de vezels.
6.2 materiaalkeuze
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‘DUURZAAMHEID
		 IS EEN ZAAK
				VAN DE KETEN’
Marcello Martens business director Antalis Nederland
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Duurzaamheid tot in de kleinste vezels
Antalis selecteert streng gecontroleerde papiersoorten die zijn voorzien van FSC- of
PEFC-keurmerk. Daarmee is gegarandeerd dat de papierpulp is gemaakt van hout
afkomstig uit duurzaam beheerde bossen. Ook de traceerbaarheid en volledige transparantie in de toeleveringsketen zijn hierdoor gewaarborgd. Martens: ‘We vragen
fabrikanten actief om Paper Profiles of een Environmental Declaration en kiezen
bewust voor fabrikanten die ISO 14001 of EMAS gecertificeerd zijn. Inmiddels hebben
wij de gerecyclede papierproductie volledig geïntegreerd in onze bedrijfsvoering en
beschikken wij over het grootste aanbod van gerecycled papier. Met ons Green Star
System, een transparant puntensysteem, kun je direct zien hoe milieuvriendelijk het
papier is. Maar onze ecomissie gaat verder. Samen met de gemeente Almere en Millvision is Antalis in 2015 een initiatief met waterplantenpapier gestart. Het project heeft
geresulteerd in een papiersoort gemaakt van overtollige waterplanten uit Almere.’
Maar kiest de klant niet gewoon voor de goedkoopste oplossing? Martens: ‘Soms
wel, maar ik ben ervan overtuigd dat wij klanten bewust maken met ons verhaal en
aanbod en we ze daarmee kunnen overtuigen. Het aantal aan duurzaamheid gerelateerde vragen neemt overigens toe.’ Antalis ontving dit jaar de Ecovadis Gold6.2 materiaalkeuze
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Gerecycled papier altijd de juiste keuze
Papier wordt gemaakt van houtvezels of hergebruikte papiervezels, een hernieuwbare grondstof waar we op een duurzame manier mee om moeten gaan. Antalis, de
grootste Europese distributeur van papier, producten voor visuele communicatie en
verpakkingsoplossingen, is ervan overtuigd dat vooral gerecycled papier de juiste
keuze is, zeker als je een verantwoordelijkheid voelt voor het milieu. Het Franse
bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Parijs. In Nederland beschikt Antalis over een
modern, 27.000 m² metend distributiecentrum. De titel groothandel doet het bedrijf
tekort, zegt Marcello Martens, sinds 2017 Business Director van Antalis Nederland.
‘Antalis is niet zomaar een intermediair tussen leverancier en klant. Uiteraard komt
de klant af op ons brede assortiment papier- en kartonsoorten en de grote verscheidenheid aan producten. Dat is onze corebusiness. We hebben ruim 10.000 artikelen
op voorraad. Maar we bieden veel meer. Allereerst adviseren we de klant zo goed
mogelijk bij de keuze voor zijn product. Hoe beter het papier en karton aansluiten
bij de doelstelling en verwachting van de klant, hoe groter zijn tevredenheid en het
effect van het eindproduct. Daarnaast zoekt Antalis continu naar mogelijkheden om
zo duurzaam mogelijk te ondernemen.’

INTERVIEW

status voor zijn MVO-beleid. Ecovadis is een platform dat onafhankelijke reviews
over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen afgeeft. De Gold- status is de
hoogste die een bedrijf kan krijgen.

Materiaalkeuze papier en karton
De papierkeuze heeft effect op de uiteindelijke footprint van een printproduct.
De volgende vragen kunnen helpen bij het maken van een duurzame keuze.
•

Bedenk eerst welk materiaal het meest aansluit bij de doelstelling van
het beoogde product. Voor een reclamefolder met aanbiedingen voor de
dagelijkse boodschappen kan een minder luxe papier volstaan dan voor
een glossy met hoogwaardig beeldmateriaal.

•

Is de grondstof van het papier afkomstig uit een duurzaam beheerde, hernieuwbare bron? Denk aan FSC- of PEFC-gecertificeerd papier. Die certificaten bieden de garantie dat de bron ook werkelijk duurzaam wordt
beheerd. De herkomst van de houtvezel is traceerbaar.

•

Heeft het papier een gerecyclede bron? Verse houtvezels zijn dan niet nodig.

•

Is bij de productie van het papier aantoonbaar rekening gehouden met een
duurzame productie? Denk aan certificaten als Cradle to Cradle Certified, Europees Ecolabel, Nordic Swan en Der blaue Engel. Beschikt het papier over
procescertificaten voor milieumanagement zoals ISO 14001 en ISO 50001?

•

Beschikt het papier over een Paper Profile? Het vergelijk van Paper Profiles helpt bij het kiezen voor de duurzaamste papiervariant.

•

Hulp nodig? Informeer bij de papierfabrikant, groothandel en/of drukker.
Zij geven graag advies!

B. Inkt
Er zijn goede redenen om aandacht te besteden aan het materiaal inkt en een
zorgvuldige keuze te maken.
• Er is een breed aanbod van inktsoorten. De keuze voor een duurzaam alternatief kan in veel gevallen worden gemaakt.
• Inkt kan naast minerale olie verschillende schadelijke stoffen bevatten, zoals
VOC’s (vluchtige organische stoffen) of HAP’s (schadelijke luchtvervuilers).
• Voor de productie van inkt is relatief veel energie nodig.
Uit de onderzoeken van Duurzaam Boek en Tijdschrift I en II komt naar voren
dat het gebruik van inkt een geringe invloed heeft op de CO2-footprint van een
printproduct: een percentage van één tot drie procent – afhankelijk van produc-
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Partner in duurzaam ondernemen
De kennis die Antalis heeft opgebouwd op het gebied van papierkwaliteiten en duurzaamheid wordt herkend door de klant. Martens: ‘De juiste papierkeuze kan extra
impact geven aan een concept of product. Een mooi voorbeeld waarin expertise,
advisering en duurzaamheid samenkomen is Dude, het Dutch Designers Magazine
van de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO). Iedere uitgave van Dude
is een klein kunstwerk. Het papier moet van hoge kwaliteit zijn om het werk van de
ontwerpers goed tot zijn recht te laten komen. Toen werd gezocht naar nieuw papier
kregen wij de vraag mee te denken. Het papier diende een hoge witheid te hebben,
over dezelfde look & feel te beschikken als het eerder gebruikte papier en tegelijk zo
duurzaam mogelijk zijn. We hebben geadviseerd de papiersoort Cocoon te gebruiken,
een honderd procent gerecycled papier waarop illustraties perfect tot hun recht
komen.’ En het eindresultaat? ‘Prachtig… en nóg duurzamer dan voorheen!’
Welke rol heeft de groothandel in de keten wanneer het gaat over duurzaamheid?
Martens: ‘Allereerst moet helder zijn dat duurzaamheid een zaak is van de hele
keten, niet van een individueel bedrijf. Wij kunnen het juiste, duurzame papier en
karton leveren. Maar wij doen meer dan dat. Antalis is een echte partner in duurzaam ondernemen. Wij analyseren behoeften en producten van de klant en geven
dan advies over het beste materiaal. Samen met de klant een oplossing vinden –
daar zijn wij goed in.’

tie, energiegebruik en transport. In een LCA is de invloed van inkt echter groter
omdat ook de mogelijke gevolgen van bijvoorbeeld toxische stoffen, zoals minerale oliën, worden meegewogen. Dat sluit aan bij de discussie over minerale olie en
voedselveiligheid. Oud papier bevat drukinkt, onder meer van gebruikte kranten
en tijdschriften. Inkt kan minerale oliën bevatten, die schadelijk kunnen zijn voor
de gezondheid. Met de recycling van oud papier zouden die minerale oliën terecht
kunnen komen in voedsel verpakt in karton. Kartonnen verpakkingen die zijn
gemaakt met verse houtvezels hebben dat probleem niet maar kunnen bedrukt
zijn met inkt die minerale oliën bevat. Dat laatste komt zelden voor aangezien
voedselverpakkingen juist worden bedrukt met inkten vrij van minerale oliën.
Er bestaan nog geen eenduidige (wettelijke) normen voor minerale oliën die gehanteerd kunnen worden om er zeker van te zijn dat een papieren of kartonnen
product voedselveilig is. De discussie hierover loopt op het moment van schrijven nog en er wordt gewerkt aan Europese wetgeving. Veel kennis over de migratie van minerale oliën via kartonnen verpakkingen ontbreekt; zelfs over de
belangrijkste verontreinigingsbronnen en de wijze van migratie naar voedsel
vanuit de verpakking bestaat nog geen overeenstemming. Waar en in welke fase
van het productie- en transportproces de verontreiniging met minerale oliën
plaatsvindt, is niet helder. Gebeurt dat via de kartonnen verpakking of al eerder, bijvoorbeeld tijdens de oogst, de voedselverwerking of het transport? Het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft verklaard dat de
invloed van kartonnen verpakkingen op de migratie van minerale oliën gering
is. Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) adviseert drukkerijen voedselveilige inkten te gebruiken om er absoluut zeker van te zijn dat hun inkten geen
voedselveiligheidsproblemen opleveren bij het gebruik of na recycling.

terbloemgeel) vervagen snel en zijn daarom niet geschikt. Er zijn initiatieven
om ook pigmenten te verduurzamen.
Bindmiddelen
Oliën en harsen vormen de belangrijkste grondstoffen voor bindmiddelen
en kunnen een minerale en plantaardige herkomst hebben. Plantaardige
grondstoffen hebben vanuit duurzaamheidsoogpunt de voorkeur.
Hulpstoffen
Hulpstoffen bestaan uit zetmeel om te voorkomen dat bedrukte vellen aan
elkaar kleven en 0,3 procent ‘anti-aandroogmiddelen’ om velvorming op de
inkt tegen te gaan. Duurzame inktleveranciers werken aan het verminderen
van het aantal hulpstoffen in inkten.
Een onderscheid kan worden gemaakt tussen fossiele, minerale en plantaardige inkten. Fossiele, minerale inkten hebben een niet-hernieuwbare bron.
Plantaardige inkten hebben een hernieuwbare, biologische basis: plantaardige oliën en harsen. Vanuit duurzaamheidsoverwegingen heeft inkt met zo
weinig mogelijk minerale oliën de voorkeur.
Niet alle inkten kunnen op basis van plantaardige olie worden geproduceerd.
Denk aan fluorescerende en uv-inkten. Metallic inkten op basis van plantaardige oliën zijn in beperkte mate beschikbaar. Of voor de printproductie
niet-plantaardige inkten nodig zijn, wordt bepaald door het ontwerp. De aanduiding ‘plantaardige inkt’ wordt overigens al gebruikt bij inkten met een percentage plantaardige bestanddelen vanaf twintig procent. Er zijn inkten beschikbaar met hogere percentages. Hoe hoger het percentage, hoe duurzamer.

Kleurstoffen of pigmenten
Pigment is meestal synthetisch van aard en wordt vervaardigd uit chemische
verbindingen met aardolie als grondstof. Natuurlijke pigmenten (zoals bo-

In de projecten Duurzaam Boek en Tijdschrift I en II werden de duurzamer
geproduceerde uitgaven vrijwel allemaal gedrukt met plantaardige inkt. Voor
de meeste printproducten is een plantaardig alternatief voorhanden. Proeven
vinden plaats om te bepalen of dit ook voor krantenpapier het geval is. Gezien
de hoge druksnelheid, de tijdsdruk van het productieproces en de aard van het
papier moet de inkt bijvoorbeeld zeer snel drogen. Krantendrukkerijen hebben de afgelopen jaren verschillende testen uitgevoerd met bio-inkten. De uitkomsten waren dusdanig dat de overstap nog niet is gemaakt.
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Drukinkt bevat drie hoofdbestanddelen:
• kleurstoffen of pigmenten
• bindmiddelen
• hulpstoffen
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Corné van Loenhout
medeoprichter
Green4Print

Corné van Loenhout, medeoprichter van Green4Print: ‘Sinds onze oprichting
ontwikkelen en produceren wij circulaire, grafische gebruiksmaterialen. We innoveren om duurzame oplossingen te vinden en geloven dat dit resulteert in economische waarde.’ Waarom hij is begonnen met Green4Print? ‘Vanuit een intrinsieke
drijfveer. Willen we wat achterlaten voor de komende generaties, dan moeten we
ook zelf wat gaan doen. De impact van inkt op de CO2-footprint van een boek of
tijdschrift mag dan klein zijn, de gevolgen voor de rest van de keten zijn niet gering.’
Van Loenhout doelt daarmee op de pigmenten, harsen, verdunners en additieven
waaruit de inkt bestaat. In de afgelopen periode zijn zware metalen zoals lood,
cadmium en chroom goeddeels verdwenen uit de inkt. Van Loenhout: ‘Maar ook
de doorgaans gebruikte drukinkt ofwel grijze inkt bevat diverse schadelijke stoffen
die niet of slecht afbreekbaar zijn en dus een gevaar opleveren voor gezondheid en
milieu.’ Green4Print ontwikkelt inkt waarin ook die stoffen ontbreken, zonder dat dit
ten koste gaat van de pers- en drukeigenschappen. ‘Sterker nog, we hebben van
begin af aan de ambitie gehad om ‘groene’ inkt te maken van hoge kwaliteit, die
economischer in gebruik is dan bestaande inkten. Het gebruik van biogrondstoffen
– afkomstig van planten en bomen – draagt bij aan een lagere CO2-footprint.’

‘WAAR WIL JE NAARTOE
		 MET DEZE WERELD? ’

Van Loenhout: ‘De natuur is voor ons niet alleen grondstof, maar ook een inspiratiebron voor ontwerpers en procestechnologie.’ Geldt dat inmiddels niet voor meer bedrijven? Van Loenhout: ‘Ze voldoen aan de gestelde limieten en ja, steeds meer inkten
bevatten bio-oplosmiddelen, maar niet voor honderd procent. Green4Print heeft alle
minerale olie uitgebannen en gebruikt uitsluitend honderd procent biologische verdunners. Eliminatie in plaats van normconform.’ In 2013 hebben de Green4Print-producten een Cradle2cradle-certificaat gekregen. Hiermee kan worden aangetoond
dat zij voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van ecologie, milieu en welzijn van
mens, plant en dier. De producten beschikken daarnaast over een Isega en INTERTEK
‘low migration’-certificaat en zijn ook nog eens ISO 2846 en EN 13432 gecertificeerd –
voor respectievelijk kleurconsistentie en bio-afbreekbaarheid.
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INTERVIEW

Een bezoek aan Green4Print in Halsteren maakt duidelijk dat dit een onderneming is
met een groene missie. Zo is het bedrijfspand gebouwd met duurzame materialen.
Green4Print is opgericht in 2012 om te kunnen voldoen aan de vraag naar duurzamere drukinkten. Het bedrijf ontwikkelt en produceert printinkt zonder chemische
stoffen. Dat is goed voor de gezondheid en beter voor het milieu.

INTERVIEW

In de afgelopen jaren is het productaanbod van Green4Print verbreed met lakken
en vernissen. In 2017 werden inkten voor de flexo- en coldset-rotatie ontwikkeld.
Ook werd een biobased coating gepresenteerd om minerale olie uit papier en karton
tegen te houden. De biologische drukinkt voor de vellenoffsetindustrie is naast biobased eenvoudig in te passen in het bedrijfs- en drukproces. Waarom zijn nog niet alle
uitgeefproducten gedrukt met inkt van Green4Print? Van Loenhout: ‘Tsja, onze inkt is
iets duurder dan fossiele inkt. Maar als je dan bedenkt dat bio-inkt hoogwaardiger en
efficiënter is, beter biologisch afbreekbaar is, de ontinkting vergemakkelijkt en papier
beter recyclebaar maakt, dan valt dat prijsnadeel voor een belangrijk deel weg. Het
begint bij een visie en vraag. Waar wil je naartoe met deze wereld?’

Materiaalkeuze Inkt
Kies waar het kan voor duurzame inkten. De prijs van niet fossiele-inkt is
doorgaans hoger dan die van fossiele inkt maar wanneer de vraag stijgt

Twinflex
Twinflex bestaat uit een dunne laag koudlijm met een extra laagje hotmelt.
De voordelen van Twinflex zijn hoge treksterkte, resistentie tegen oplosmiddelen en boekrugflexibiliteit.
De keuze voor een lijmsoort is afhankelijk van de bindwijze – garenloos of
genaaid – en het verwachte gebruik van het eindproduct: intensief of niet.

zal de prijs dalen.
•

Uv- en fluorescerende inkten hebben een hogere milieubelasting dan ‘gewone’ inkt. Probeer al in de ontwerpfase het gebruik ervan te reduceren.

Materiaalkeuze Lijm
•

De milieubelasting van koudlijm is lager dan die van hotmelt. In de langere droogtijd van koudlijm kan met een goede planning worden voor-

C. Lijm

zien.

Voor het maken van printproducten wordt in bepaalde gevallen, zoals bij
boeken, catalogi en tijdschriften, lijm gebruikt. In de projecten Duurzaam
Boek en Tijdschrift I en II zijn drie lijmsoorten onderzocht: hotmelt, koudlijm en een combinatie van deze lijmsoorten: Twinflex.

dunner tijdschrift: nietje
Tijdens het project Duurzaam Tijdschrift I werd het B2B-magazine Duurzaam
Geproduceerd voorzien van een lichtere papiersoort. Het gevolg was dat het

Hotmelt
Hotmelt is een smeltlijm die bij een temperatuur van ongeveer 120 graden
vloeibaar wordt en bij een temperatuur van circa 170 graden wordt aangebracht, bijvoorbeeld op de rug van een boek. De grondstoffen van hotmelt
bestaan uit polymeren, hars en wax. De meeste hiervan zijn via energieintensieve processen verkregen uit aardolie. Hotmelts bevatten doorgaans
vluchtige organische stoffen (VOC’s). Ze zijn niet oplosbaar in water en daarom moeilijk te recyclen. De lijmsoort is niet biologisch afbreekbaar.
68
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eindproduct een stuk dunner werd. Duurzaam Geproduceerd werd tot dan toe
altijd gelijmd. Voor het lijmen van een tijdschrift is een minimale dikte van 2
mm nodig. Door de keuze voor dunner papier kon niet meer worden gelijmd.
Gevolg: de toepassing van nietjes. Op de milieu-impact van het hele tijdschrift is
het verschil tussen lijmen en nieten verwaarloosbaar (kleiner dan één procent).
De verandering kwam de efficiency van het drukproces wel ten goede. En nietjes
kunnen eenvoudig worden verwijderd tijdens het recyclingproces.

6.2 materiaalkeuze
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•

Koudlijm
Koudlijm of dispersielijm bestaat uit in water opgeloste polymeren en acetaten. De meeste polymeren worden via een energie-intensief proces gesynthetiseerd uit azijnzuur of ethylene. Koudlijmen zijn flexibel en bestand tegen
hoge temperaturen maar moeten lang drogen. Dit kan problematisch zijn
voor de productieplanning. De milieubelasting van koudlijmen is door hun
waterbasis en betere recyclingmogelijkheden over het algemeen lager dan
die van hotmelts.

E. Bindersmaterialen

Printproducten, zoals boekomslagen en covers van magazines worden veredeld. Daar zijn verschillende redenen voor te bedenken. Bijvoorbeeld bescherming tegen beschadiging, maar ook om de gewenste (verkoop bevorderende) uitstraling te krijgen. Bij de veredeling van het papier en karton
kan grofweg worden gekozen voor vernis, metallic inkten, spot uv-lak en
laminaat.

Specifiek voor boeken worden garen, kapitalen en leeslinten gebruikt. Deze
boekelementen worden ook wel bindersmaterialen genoemd. Een kapitaalbandje is een stuk linnen dat ter versiering aan de boven- en onderzijde van
een boekblok wordt aangebracht. Dit kan alleen bij gebonden boeken met
een harde kaft. De invloed van bindersmaterialen op de totale milieu-impact
van een boek is klein.

Laminaat hoort niet thuis in de oudpapierbak. Met het printproduct zal het
daar echter wel belanden. Daarmee wordt het recyclingproces tegengewerkt.
Laminaat kan niet of slecht worden losgeweekt van de ondergrond en is om
die reden een weinig circulaire toevoeging aan het papier, hoe mooi het ook
kan zijn. Er is een duurzamer alternatief: biologisch afbreekbaar ecolaminaat.
Dat heeft weliswaar een biologische, niet fossiele bron, voor de recycling van
een boek is het materiaal niet gunstig. Ook een omslag met ecolaminaat hoort
niet in de oudpapierbak.

Bindersmaterialen

Papier dat is voorzien van vernis kan wel in de oudpapierbak. Dat maakt vernis een duurzamere keuze dan laminaat. Er zijn ook vernissen op waterbasis.
Metallic inkten en spot uv-lak staan de recycling van papier weer wel in de
weg.

CHECKLIST

om-vraag, bedenk alternatieven en maak het de consument gemakkelijk: oud papier moet in de oudpapierbak kunnen worden gegooid om de
kringloop van papier gesloten te houden.
Indien veredeling van een printproduct noodzakelijk is: kies vernis in plaats
van laminaat met het oog op het sluiten van de kringloop van papier.
•

Is laminaat noodzakelijk, kies dan voor biologisch afbreekbaar ecolaminaat.

•

De markt voor veredelingsmaterialen is dynamisch en innovatief. Informeer bij de producent naar de grondstof en recyclingmogelijkheden.
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waarom-vraag, bedenk alternatieven en maak het de consument gemakkelijk: oud papier moet in de oudpapierbak kunnen worden gegooid
om de kringloop van papier gesloten te houden. Linnen en leeslinten
horen niet in de papierbak.

6.3 materiaalgebruik

In de ontwerpfase van een eindproduct kan bij de keuze voor veredeling rekening worden gehouden met de fase na gebruik. Stel de waar-

•

In de ontwerpfase van een eindproduct kan bij de keuze voor bindersmaterialen rekening worden gehouden met de fase na gebruik. Stel de

Op de weg naar een circulaire economie is het een belangrijke uitdaging om
bestaande producten efficiënter te produceren met minder grondstoffen, ofwel Reduce.

Materiaalkeuze Veredeling
•

•

6 naar een duurzamer eindproduct

Papier en karton hebben een fors aandeel in de totale CO2-footprint van
printproducten. Niet verwonderlijk: een printproduct is in feite niet meer
dan een stapel bedrukt papier, die met een nietje of lijm bijeen wordt gehouden. Bewuster en efficiënter omgaan met papier heeft dan ook direct effect op
de duurzaamheid van een printproduct.
Reduce kan plaatsvinden door de gebruikte materialen zelf efficiënter te produceren (Materiaalefficiency), maar ook door de introductie van innovatieve, functionele producten en processen die een duurzamere keten tot gevolg
hebben (Proces- en Productefficiency).

6.2 materiaalkeuze / 6.3 materiaalgebruik
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D. Veredeling

Materiaalefficiency
Wie wel eens een papierfabriek heeft bezocht zal het niet verbazen dat de
productie van papier en karton gepaard gaat met een behoorlijk energie- en
grondstoffengebruik. Door efficiënte omgang met energie en water kan de
footprint van de materialen sterk worden gereduceerd. De papierindustrie
gaat ver in het zo efficiënt mogelijk produceren en optimaal gebruiken van
grondstoffen en restafval. Dat begint al aan de basis, bij de bomen. Grote
stammen gaan naar de bouw- en meubelindustrie. De takken van de te gebruiken bomen zijn voor de papierindustrie. Boomafval dat niet geschikt is
voor de productie van papier en karton, zoals schors en bladeren, wordt ingezet als energiebron. Maar ook de ketenpartners hebben een rol. Bij de keuze
voor een papiersoort kan naast duurzaam beheer van de bron ook worden
gekozen voor een lichtere papiersoort waarvoor minder vezels zijn gebruikt.
Lichter papier heeft een lager energie- en watergebruik. Dat kan worden
meegewogen bij een keuze voor een duurzame papiersoort. Daarnaast kunnen ketenpartners ook aandacht besteden aan hun eigen gebruik van energie
en materiaal. Zij kunnen maatregelen nemen om verspilling in het productieproces te voorkomen. Zij kunnen op CO2-reductie gerichte maatregelen
nemen zoals overstappen op groene energie, het installeren van zonnepanelen en het gebruik van ledverlichting. Het plasticgebruik kan worden afgebouwd. Werknemers kunnen indien mogelijk vaker thuiswerken.

bron voor de papier- en kartonsector. Schors, bladeren, lignine (de stof die
voor de verbinding van de houtvezels in de boom zorgt) en oud papier dat
niet meer kan worden gerecycled, worden gebruikt als energiebron.
De papier- en kartonindustrie zet in op de biobased economy en wekt in
veel gevallen haar eigen energie op. Diverse Scandinavische papierfabrieken zijn inmiddels energieleverancier voor duizenden huishoudens.
De Nederlandse papier- en kartonindustrie heeft in de laatste tien jaar
haar CO2-uitstoot per ton product met bijna veertien procent verlaagd.
De reductie is onder meer te danken aan de inzet van biogas uit de eigen
waterzuivering en energie-efficiëntie van de papierfabrieken. Energiereductie kan ook worden bereikt in een zogenoemde geïntegreerde fabriek.
De pulp- en papierproductie vinden daarbij op één fabriekslocatie plaats.
Restenergie van de pulpproductie wordt ingezet bij de papierproductie.
De pulp hoeft bovendien niet eerst gedroogd en vervolgens getransporteerd te worden naar de papierfabriek. Het productieproces verloopt
daardoor energie-efficiënter. Moderne, niet-geïntegreerde fabrieken
kunnen ook een zeer hoge efficiency bereiken.
10.000 kilometer minder transport
Transport draagt voor een belangrijk deel, dertien procent, bij aan de totale wereldwijde CO2-uitstoot. Papierproductie is mondiaal van aard. Hoe verder de productielocatie van pulp en/of papier is gelegen, des te meer transportkilometers nood-

1. Energie-efficiency
De hoeveelheid energie die nodig is om papier te produceren is voor veel
papiersoorten te achterhalen via Paper Profiles. De hoeveelheid aangekochte elektriciteit per ton geproduceerd papier staat erin vermeld. De
gebruikte energiemix verschilt per fabriek. De CO2-emissies van de Europese pulp- en papierindustrie zijn tussen 2005 en 2013 met 22 procent
gereduceerd (21).
Niet hernieuwbare fossiele brandstoffen zoals olie, aardgas en steenkool
leiden tot uitputting van natuurlijke bronnen. Verbranding ervan veroorzaakt emissies (CO2, stikstofoxiden, zwaveloxides, et cetera). Kernenergie is op zich een schone bron, maar er kleven problemen aan in de
afvalfase. Het gebruik van alternatieve energiebronnen zonder deze neveneffecten is interessant. Biomassa is inmiddels een belangrijke energie72
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zakelijk zijn voor de productie van een printproduct. Dit komt de duurzaamheid
daarvan niet ten goede. Het inventariseren van de herkomst van papier en pulp
biedt inzicht in het transport en daarmee gemoeide energiegebruik. Dat inzicht
kan leiden tot duurzame overwegingen. Ook hier bieden de Paper Profiles soelaas.
Gebruik van meer lokale producten en materialen en centralisering van productie kunnen het transport en daarmee energiegebruik beperken. In het project
Duurzaam Boek werd een boektitel van uitgeverij Wereldbibliotheek verduurzaamd. Voor het boek Morgenzee werd gekozen voor duurzamer papier en karton. Kwamen de pulp en papier- en kartonsoorten voor het boek De Accabadora uit
Zuid-Amerika, Groot-Brittannië en Slovenië, voor Morgenzee werd gekozen voor
pulp, papier en karton uit Spanje en de Baltische staten. De kilometerreductie van
het transport was enorm: vijftig procent. Voor Morgenzee werd 10.000 kilometer
minder gereden en gevaren dan voor De Accabadora. Dat scheelt in energiegebruik!
6.3 materiaalgebruik
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3. Inzet restwarmte en CO2-reductie
Voor het droogproces van papier en karton is warmte nodig. De laagwaardige restwarmte die vrijkomt kan worden ingezet in het productieproces.
De papierindustrie zet vol in op optimaal gebruik van alle energie- en
materiaalstromen uit het productieproces. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar restwarmte, maar ook naar technologieën als industriële warmtepompen, ultradiepe geothermie en biogas. Dat scheelt veel energie en
levert een lagere footprint op van het papier.

Snijverlies
Een stap verder in de keten speelt materiaalefficiency eveneens een rol. Na
het drukken en het binden wordt een boek ‘schoongesneden’ tot het gewenste formaat. Daarbij treedt snijverlies op. Snijverlies is inefficiënt en te beperken door de afmetingen van het gebruikte papier en het gewenste formaat
van het printproduct (zowel het binnenwerk als de cover) goed op elkaar
te laten aansluiten. Dit vergt afstemming tussen uitgever, drukker en ontwerper/opmaker. In het project Duurzaam Boek werd bij de productie van
het boek Rondom Staal door WPG Uitgevers gekozen voor een boekformaat
dat beter was afgestemd op het papier. Daardoor werd fors minder papier
gebruikt. Dat scheelt in footprint en kosten. Het gemiddeld snijverlies bij de
acht bij Duurzaam Boek betrokken titels lag op ruim tien procent. Het laagst
gemeten snijverlies was zes procent.
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2. Waterefficiency
• De papier- en kartonsector zet in op continue verbeteringen op het gebied van waterhergebruik, opwaarderen van proces- en afvalwater en
waterzuivering. Daarbij komt dat papier maken met minder water een
reductie van de droogtijd en dus energiebesparing betekent. De papieren kartonindustrie heeft haar waterinname in de afgelopen tien jaar
gehalveerd. Meer dan 95 procent van het opgepompte water wordt na
meerdere malen te zijn hergebruikt (Re-use) gereinigd teruggegeven aan
de natuur. Paper Profiles geven inzicht in het watergebruik bij de productie van papier.

‘OPTIMAAL GEBRUIK
VAN GRONDSTOF
EN ENERGIE DOOR
HET SLUITEN VAN
KRINGLOPEN’
Rienk Jan van der Kooi
algemeen directeur ESKA
6.3 materiaalgebruik
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De papier- en kartonsector is een energie-intensieve bedrijfstak die sinds 2008
een energiebesparing van 35 procent heeft gerealiseerd. Kartonfabriek Eska onderzocht of rejects, afkomstig uit ingezameld (huishoudelijk) oud papier, kunnen
worden ingezet als energiebron voor het maken van nieuw massiefkarton. Dat kan!
De recent in gebruik genomen vergassingsinstallatie bespaart de fabriek achttien
miljoen kubieke meter aardgas per jaar.

Advies Materiaalefficiency
•

Start maatregelen om verspilling in het productieproces te voorkomen.

•

Zet in op CO2-reductie door over te stappen op groene energie, zonnepanelen en ledverlichting. Het energieverbruik zo laag mogelijk houden
levert kosten- en milieuvoordelen op. Bedrijven kunnen kiezen tussen
energie uit grijze en groene stroom. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid verdient groene stroom de voorkeur.

•

Voor een duurzame keuze van papier levert de Paper Profile van de papierfabriek veel informatie en vergelijkingsmateriaal op. In de Paper Profile staat informatie over de hoeveelheid en soort gebruikte energie, de

ESKA heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een technologisch hoogwaardig productiebedrijf. Het bedrijf innoveert en is continu op zoek naar verduurzamingsmogelijkheden. Van der Kooi: ‘Dat is niet alleen goed voor het milieu en onze
klanten, het heeft ook een economisch voordeel.’ De laatste innovatie van ESKA
vermindert het gebruik van fossiele brandstof en maakt het bedrijf ook nog eens
minder afhankelijk van aardgas.

aard van de fabriek en de geografische locatie daarvan. Is het papier en
de pulp dicht bij huis en in een geïntegreerde fabriek geproduceerd? Dit
impliceert minder transportkilometers, energie en CO2-uitstoot.
•

Milieucertificeringen zoals ISO 14001 bieden transparantie en laten zien
dat het energieverbruik van een bedrijf op systematische wijze wordt
bijgehouden en geëvalueerd. Daarbij stelt een bedrijf met een milieucertificering zichzelf een energiereductie tot doel. Een en ander kan van

Van al het ingezamelde (huishoudelijk) oud papier dat ESKA dagelijks verwerkt
is een deel niet bruikbaar voor de productie van massiefkarton. In dit ingezamelde oud papier zitten verontreinigingen, de zogenoemde rejects. Die worden uit
het oud papier gesorteerd. Tot voor kort werd deze afvalstroom extern verwerkt
en verbrand. Daar is nu verandering in gekomen. De rejects worden ingezet als
grondstof voor de energievoorziening van de fabriek. De rejects komen terecht in
een speciaal ontwikkelde vergasser voor biomassa, de wervelbedvergasser. Deze
levert syngas op, een belangrijk alternatief voor aardgas. De resultaten zijn indrukwekkend. De nieuwe vergasser zorgt voor een aanzienlijke hoeveelheid duurzame
energie en verlaagt de footprint van het eindproduct. De besparing van aardgas is
vergelijkbaar met het gemiddelde aardgasgebruik van 11.000 huishoudens per jaar.

Zoals eerder gesteld kunnen al bij het ontwerp van een printproduct duurzame keuzes worden gemaakt . De keuze voor een lichtere papiersoort is daarvan een voorbeeld. Ook kunnen ontwerpelementen worden weggelaten. En
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invloed zijn op de keuze voor een ketenpartner. Van alle schakels in de
keten mag worden verwacht dat zij efficiënt omgaan met energie, water
en andere grondstoffen. Vraag hiernaar!
•

Pas het ontwerp van het eindproduct aan op het papierformaat zodat er
weinig snijverlies is.

Product- en procesefficiency
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ESKA uit Hoogezand en Sappemeer is wereldwijd de grootste producent van massiefkarton voor onder andere boekomslagen, luxe verpakkingen, ordners, mappen,
puzzels en spellen. De twee fabrieken produceren jaarlijks ruim 250.000 ton massiefkarton. ESKA gebruikt in zijn productie uitsluitend (huishoudelijk) ingezameld
oud papier. Directeur Rienk Jan van der Kooi: ‘De markt voor ordners loopt door
de digitalisering logischerwijs terug, die van luxe verpakkingen juist niet. En voor
boeken geldt dat bijna 95 procent van de nieuwe uitgaven van papier is, ondanks de
opkomst van e-readers. ESKA is een bedrijf met een prachtige toekomst.’ Ook het
omslag van deze uitgave is gemaakt met massiefkarton van ESKA.

Van der Kooi: ‘ESKA gebruikt niet alleen een honderd procent biobased en gerecyclede grondstof voor zijn eindproducten, het materiaal is aan het einde van zijn
levensfase volledig herbruikbaar en draagt positief bij aan de Nederlandse energiehuishouding. Wij zijn hartstikke trots op deze nieuwe innovatie!’

minder papier kan worden gebruikt door de bladvulling van de pagina’s efficiënter in te richten of door het papier dubbelzijdig te bedrukken.

Tom&Otto Silk, een merk van groothandel Antalis. Dit papier wordt in Finland

dwarsligger

ming onderzoeken. Daartoe werd Tom&Otto Silk vergeleken met tien gecerti-

gazine Duurzaam Geproduceerd verscheen tot aan het project op de papiersoort
gemaakt door Stora Enso. De uitgever wilde de mogelijkheden tot verduurza-

De Dwarsligger is sinds 2010 verkrijgbaar op

ficeerde papiersoorten, waaronder in Nederland gemaakt papier. Tom&Otto

de Nederlandse markt. Het is een compleet

kwam als een van de duurzaamste papiersoorten uit het onderzoek. Toch was

boek in een handzaam formaat. De kleine

verduurzaming met het papier mogelijk. Door in plaats van een tweehonderd

uitvoering (12 x 8 cm), het gebruik van dun-

grams cover en honderdvijftig grams binnenwerk te kiezen voor een honderd-

drukpapier (30 g/m2) en het compacte zet-

vijftig grams cover en honderd grams binnenwerk (en een nietje in plaats van

werk leiden tot papier- en gewichtsreductie,

lijm) werd een CO2-reductie van 25 procent voor het tijdschrift bereikt. Ook in

met alle duurzame gevolgen van dien. Voor

het project Duurzaam Boek werd door WPG Uitgevers bewust gekozen voor een

de gebruiker is de Dwarsligger een ideale

lichtere papiersoort voor de uitgave van twee romans. Bij het boek Rondom Staal

reisgezel; het past in een binnenzak.

droeg de keuze voor tachtig grams papier in plaats van de negentig grams substantieel bij aan de footprint-reductie van vijftig procent.

tabloid - de kracht van minder
Sinds een aantal jaren voltrekt zich een transitie in de Nederlandse kranten-

Beperking inktgebruik

wereld. De oplages lopen terug en worden qua bereik bij sommige titels goed

De voor een printproduct gebruikte hoeveelheden inkt zijn weliswaar gering, maar kunnen soms eenvoudig worden gereduceerd. Minder en/of
duurzamere inkt maakt ook nog eens een hoogwaardiger hergebruik mogelijk. De bij de projecten Duurzaam Boek en Tijdschrift I en II betrokken
partijen gebruikten een efficiënt inkt-verdeelsysteem, waardoor vrijwel geen
inktafval ontstaat. De opmaak van de content is eveneens van invloed op de
hoeveelheid te gebruiken inkt.

gecompenseerd door de digitale versie van de krant. Door de afnemende advertentieplaatsingen in print nemen de kranten af in omvang. De standaardmaten
Broadsheet en Berliner hebben plaatsgemaakt voor het Tabloid-formaat. Dat is half
zo groot als het traditionele Broadsheet-formaat, prettig en handzaam in de omgang en gebruikt minder papier. Het aantal woorden in de krantentitels is niet
afgenomen, maar de hoeveelheid papier per krant is met 25 procent gedaald. De
Tabloid-standaard biedt nog meer voordelen. Verschillende titels in eenzelfde formaat zijn eenvoudig na elkaar in te plannen op dezelfde drukpers. Naast materi-

lettertype

aalefficiency is dus ook het drukproces efficiënter geworden.

Het ene lettertype gebruikt meer inkt

Lichter papier

spaart bijvoorbeeld 27 procent inkt ten

Nu papier een fors aandeel heeft in de totale CO2-footprint van een printuitgave, betekent de keuze voor een lichtere papiervariant dat er minder grondstoffen nodig zijn om het papier te maken. Dat verkleint de footprint.

opzichte van Arial. Of wat te denken van

dan het andere. Times New Roman be-

Ecofont, een lettertype met kleine witte
puntjes die alleen met een vergrootglas
zichtbaar zijn. Het merk claimt een

lichter printproduct

inktreductie van vijftig procent (eco-

Uitgeverij Industrielinqs behaalde in het project Duurzaam Tijdschrift I een gro-

font.com).

te CO2-reductie met de keuze voor een lichter papier van dezelfde soort. Het ma78
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•

Door lichter papier te gebruiken wordt materiaal en energie bespaard.
Bij de functiebepaling van een printproduct kan al worden gekeken of
een lichtere papiervariant tot de mogelijkheden behoort.

•

Probeer het gebruik van inkt te reduceren met slimme ontwerpen, efficiënte processen (inkt-verdeelsysteem) en inktbesparende lettertypes.

•

printproductie: het zogenoemde inschietverlies van papier. Het inschietpercentage verschilt per gekozen productiemethode en valt bij lagere oplages
relatief hoog uit. Worden verschillende kleuren gedrukt, dan neemt het inschietverlies per kleur toe. Iedere kleur moet apart worden ingesteld. Minder
kleuren vermindert het inschietverlies, afhankelijk van de productiemethode.

Het weglaten van veredelingselementen betekent een lichte verbetering
van de footprint en helpt mee om de kringloop van papier te sluiten.

6.4 grafische productie(techniek)
De techniek voor het maken van een grafisch product heeft gevolgen voor
de duurzaamheid van dat product. Per productievorm kan de hoeveelheid
(papier)afval en processtoffen verschillen. In de projecten Duurzaam Boek en
Tijdschrift I en II zijn verschillende productievormen onderzocht. Gekeken
is naar energiegebruik, drukplaten, druktechniek, oplage en inschietverlies.
Optimalisering van het productie- en planningsproces kan het energie- en
papiergebruik aanzienlijk beperken (Rethink en Reduce).

Planning
Een belangrijke tip voor het verduurzamen van het grafische productieproces is om drukopdrachten ruim te plannen. Op die manier hebben alle schakels in de keten de tijd om hun proces te optimaliseren. Dat levert voordelen
op bij de inzet van grondstoffen (die kunnen lokaler van aard zijn en meer op
maat worden besteld), het logistieke proces (minder gebruikmaken van lastminutekoeriers), het inschietverlies (goede planning op de drukpers) en het
lijmgebruik (het duurzamere koudlijm kan gezien de langere droogtijd vaker worden toegepast). En met minder tijdsdruk worden ook nog eens minder fouten gemaakt tijdens de productie. Dat betekent minder verspilling.

Bij een van de te verduurzamen boeken uit het project Duurzaam Boek leidde een zorgvuldige planning in het drukproces tot een extreem laag inschietpercentage van 0,73 procent bij een oplage van 3150. Het boek Süskind van
WPG Uitgevers werd gedrukt op een rotatie-offsetmachine. Het qua vorm
en omvang vergelijkbare boek dat daarna werd gemaakt, Verdronken Hart,
werd geproduceerd met een inkjet-rotatiemachine. Door het achter elkaar
uitvoeren van gelijksoortige orders bij de drukker kon inschietverlies worden voorkomen. Denk daarbij ook aan de eerder beschreven efficiencyslag
die dagbladuitgevers hebben gemaakt door de keuze voor het tabloid-formaat. Door de standaardisatie in maatvoering is het mogelijk om meerdere
titels op verschillende momenten per dag achter elkaar door te drukken. Dat
scheelt instelwerkzaamheden, energie en inschietverlies.

Energie
Sinds 1 december 2015 zijn er voor branches lijsten met wettelijk erkende
maatregelen voor energiebesparing. Een bedrijf dat die maatregelen toepast,
voldoet aan de wettelijke verplichting om energie te besparen. Per 1 januari
2018 zijn maatregelen voor energiebesparing toegevoegd aan de lijst van de
bedrijfstak drukkerijen, papier en karton. Gedacht kan worden aan ledverlichting, HR-ketels en energiezuinige luchtbevochtiging.
milieubarometer
Diverse grafische bedrijven werken aan de verduurzaming van de eigen bedrijfsvoering. Branchevereniging KVGO en stichting Stimular brengen drukkers samen in
zogenoemde Duurzaamheidskringen. Doel is kennis en ervaringen over duurzaam
ondernemen uitwisselen. De deelnemende bedrijven vullen elk jaar de Milieuba-

Inschietverlies

rometer in. Die laat in heldere grafieken en cijfers zien hoe de bedrijven scoren op

Om een goede afdruk te geven, moet de drukmachine worden ingesteld. Daarbij wordt papier gebruikt dat daarna niet meer kan worden ingezet voor de

onder meer de omzet en de hoeveelheid drukwerk op jaarbasis. De deelnemers be-

80

6. 4 gr afische productie(techniek)

6 naar een duurzamer eindproduct

het gebied van energie, water, afval, emissies en vervoer. Scores zijn gerelateerd aan
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spreken jaarlijks de resultaten en leren van el-

Druktechniek en oplage

kaar hoe zij tot verbeteringen zijn gekomen.

De hoogte van de oplage van een printproductie is vaak verbonden met de
productiewijze daarvan. Grote oplages lenen zich goed voor rotatiedruk,
kleinere oplages voor vellenoffset of PoD. Het is doorgaans efficiënter en
minder milieubelastend om met grote oplages te drukken. De hoeveelheid
papierafval door inschiet neemt dan recht evenredig af met het toenemen
van de oplage.

De drukkerijen hebben de milieudruk fors
weten te verlagen door vermindering van
het gebruik van oplosmiddelen (IPA) en door
efficiënter te werken met grondstoffen als
papier en inkt. Ook is een groot aantal energiebesparende maatregelen in de gebouwen
en in de productie doorgevoerd, waaronder
ledverlichting met bewegingsmelders, verbetering van gebouwbeheerssystemen en
aanschaf van zuinigere machines.

Oplosmiddelen
Drukkerijen kunnen hun milieudruk verlagen door minder oplosmiddelen
(IPA) te gebruiken die men gebruikt om bij het drukken snel de juiste inktwaterbalans te vinden. Omdat IPA ook gezondheidsrisico’s meebrengen zijn
deze middelen inmiddels echter al voor een groot deel uitgebannen. Reductie
kan energiebesparingen opleveren. Minder oplosmiddelen betekent minder
ventilatie, verwarming, koeling en luchtbevochtiging in de drukkerij. Belangrijk punt: in de duurzame inkoopcriteria van de overheid en in de CAO zijn de
oplosmiddelen uitdrukkelijk omschreven.

Rotatiepers
Met deze drukmethode wordt het papier niet met vellen maar van een rol ingevoerd in de drukpers. De persen bedrukken beide zijdes van het papier tegelijk in een hoog tempo. De techniek is mede daardoor per product relatief
goedkoop. Een rotatiepers heeft een lange insteltijd en een hoog inschietverlies van papier. Vanaf twee- à drieduizend exemplaren is deze drukmethode
concurrerend.
Vellen-offset
Met deze drukmethode wordt het papier met vellen in de drukpers gevoerd.
Voordelen ten opzichte van rotatie zijn: relatief minder papierverlies bij
oplages tot circa drieduizend, een hogere drukkwaliteit en een vaak flexibelere planning. Oplages onder de duizend leveren daarentegen relatief veel
papierverlies op. Voor oplages tot ongeveer tweehonderd exemplaren is vellen-offset kosten- en milieutechnisch minder geschikt.

Drukplaten
Een belangrijk onderdeel van de footprint van het grafische productieproces
wordt gevormd door het gebruik van aluminium drukplaten. Per acht pagina’s druk is een drukplaat met een fotogevoelige laag nodig die wordt ontwikkeld bij de drukkerij. Na gebruik worden ze omgesmolten zodat het aluminium kan worden hergebruikt. Honderd procent recycling is mogelijk.
Ondanks de mogelijkheid tot hergebruik van het materiaal leveren de platen
een behoorlijke milieudruk; na papier de grootste van een grafisch product.
Kunststof drukplaten worden steeds vaker gebruikt. Ze gaan minder lang
mee dan aluminium drukplaten, maar met de afname van de gemiddelde
oplages hoeft dat niet altijd een probleem te zijn.

Rollen-inkjetmachine
Dit is een relatief nieuw alternatief voor vellen-offset. Het betreft een inkjet-rotatiepers die een volledig boekblok produceert in plaats van katernen,
dat direct kan worden afgewerkt tot een boek. Voordelen: kortere insteltijden, minder materiaalverlies bij het instellen (gemiddeld slechts drie procent inschietverlies), ontbreken van printplaten en een volledig geïntegreerde productielijn. Daardoor is deze rotatietechniek ook interessant voor kleinere oplages. De drukmethode is niet voor alle boeksoorten geschikt. Boekblokken kunnen alleen garenloos worden gebonden. Ingenaaide hardcover
boeken kunnen door een rollen-inkjetmachine niet worden geproduceerd.
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‘ER ZIJN PRACHTIGE
PAPIERSOORTEN DIE ZOWEL
ONDERSCHEIDEND ALS
DUURZAAM ZIJN’
Petra de Boer
directeur Ecodrukkers
84
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De Boer ziet steeds vaker dat niet alleen de prijs leidend is, maar dat ook milieu-impact, kwaliteit en juiste uitstraling steeds belangrijker worden. En terecht, stelt De
Boer. ‘Duurzaamheid biedt juist een prachtig en onderscheidend verhaal. Het gaat
niet alleen om de duurzaamheid van het te bedrukken materiaal, maar om die van het
grafische eindproduct.’ Ondanks dat De Boer een echte papierliefhebber is, gelooft zij
sterk in de kracht van de combinatie van print én online media. Om communicatiedoeleinden te realiseren kan prima worden gekozen voor the best of both worlds. De Boer:
‘Er zijn zulke mooie papiersoorten die zowel onderscheidend als duurzaam zijn. Met
de opkomst van de industriële drukkerijen, waarbij prijs het uitgangspunt vormt, is een
verschraling opgetreden in het papieraanbod. Daar maak ik me zorgen over. Wij vinden het een uitdaging om telkens weer met bijzondere papiersoorten iets ongewoons
te maken.’ Experimenteren hoort daarbij. Zo produceerde Ecodrukkers het boek ‘Zakendoen in de nieuwe economie NextGen’ van Marga Hoek. Het boek moest zo duurzaam mogelijk worden geproduceerd. Er werd gebruikgemaakt van de aanbevelingen
uit het project ‘Duurzaam Boek’. Als papier werd gekozen voor Valorise van Schut. De
Boer: ‘Valorise is gemaakt van vezels uit het restafval van de tomatenplant. Wereldwijd
staat de cellulosemarkt onder druk en dreigt er een chronisch tekort aan grondstoffen.
Wij leveren graag een bijdrage door drukwerk aan te bieden op basis van alternatieve
basismaterialen voor papier. Als we die uit reststromen van bijvoorbeeld agrarisch
restafval kunnen halen, is dat dubbele winst. Bedenk daarnaast dat de vezels ook nog
eens in Nederland zijn geproduceerd. Dat scheelt transport en dus CO2-uitstoot. Daarnaast hebben wij het boek exact op de maat van het papier laten aansluiten. Zo konden
we veel verspilling voorkomen.’ De Boer doet een oproep aan de papierindustrie: ‘Zorg
voor een groter aanbod van papiersoorten met alternatieve vezels. Dan wordt het breder beschikbaar, kan de productie van deze soorten stijgen en kun je verschil maken.’
6. 4 gr afische productie(techniek)
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Ecodrukkers, onderdeel van Ecomediagroep, produceert al sinds 2004 ecodrukwerk:
hoogwaardig drukwerk op milieuvriendelijke materialen. Ecodrukkers werkt klimaatneutraal, zonder oplosmiddelen en drukt met biologische, composteerbare inkten op
gerecyclede en FSC-papiersoorten. Daarnaast produceert de drukkerij uitsluitend op
basis van honderd procent groene stroom. Directeur Petra de Boer: ‘Vanaf de oprichting
waren wij er heilig van overtuigd dat het produceren van duurzaam drukwerk de toekomst
zou hebben. Zo investeerden wij in 2004 als een van de eerste grafimediabedrijven in het
zogenoemde Ecocolor drukprocedé van Heidelberg. Klanten waarderen de profilering als
maatschappelijk verantwoorde onderneming.’

INTERVIEW

Voor Ecomediagroep is verduurzaming van het communicatieproces een missie
geworden. Directeur Rob Wilders is als data- en innovatiespecialist verantwoordelijk voor R&D binnen de groep. Eind 2018 lanceert Ecomediagroep onder zijn
verantwoordelijkheid twee nieuwe initiatieven: Ecopapers en Ecolabeling System
Print Media (ELS). Ecopapers is een database met daarin alle in Nederland verkrijgbare papiersoorten. Ecopapers laat niet alleen de milieulabels zien van ruim zevenhonderd papiersoorten; de database biedt ook integrale kostprijsberekeningen
van meer dan 1,8 miljoen grafische speciaalproducten. Het is volgens Wilders een
verlengstuk van iedere papiercollectie. Ecopapers is ontwikkeld voor de creatieve
sector. Hieronder vallen onder meer reclamebureaus, grafische ontwerpers en
uitgeverijen. Gebruikers kunnen het papieraanbod filteren op technische en duurzame papiereigenschappen. Met Ecopapers is de milieu-impact van papier in één
oogopslag zichtbaar, net als de prijs van het eindproduct. Doel is om gedrukte media te verduurzamen en de creatieve intermediair een rekentool te bieden waarmee
hij snel goede milieu- en prijsvergelijkingen kan maken. Volgens de eerste testbedrijven levert het gebruik van Ecopapers tientallen uren tijdwinst op bij het maken
van voorstellen en begrotingen.
Onlangs presenteerde Wilders het ELS-model op het Healthy Printing-congres in het
Duitse Lüneburg. Dit model bevat 25 beoordelingscriteria voor de verduurzaming van
drukwerk in drie categorieën: de productiewaardeketen, de recycling verstorende
elementen en de accreditatie van certificeringen. Op basis van deze criteria wordt
een waardering toegekend aan het drukwerk die varieert tussen A (donkergroen,
lage milieu-impact) en G (donkerrood, hoge milieu-impact).
Een duurzaam grafisch eindproduct is niet noodzakelijkerwijs duurder volgens Wilders. Voor bepaalde papiersoorten zijn duurzame alternatieven beschikbaar, die
zowel beter zijn voor zowel het milieu als voor de portemonnee. Wilders: ‘Let wel,
een A-label is niet heilig. Bij een B- of C-label beschik je ook over een duurzaam en
verantwoord grafisch product! Ik ben ervan overtuigd dat we veel kunnen bereiken
met Ecopapers en ELS en hoop dat veel creatieve intermediairs en uitgevers het gaan
gebruiken.’

‘ONZE DATABASE
BEVAT RUIM
1,8 MILJOEN GRAFISCHE
SPECIAALPRODUCTEN’
Rob Wilders algemeen directeur Ecomediagroep
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Printing on Demand (PoD)
Probleem bij het uitgeven van boeken is dat de populariteit van een titel niet
altijd vooraf is te voorspellen. Om in te spelen op die onzekerheid kan bijvoorbeeld worden gestart met PoD. Dit is een digitale printmethode waarbij
boeken ‘on demand’ worden gedrukt. Complete oplages hoeven niet meer
gedrukt te worden dan wel op voorraad te worden gehouden. PoD is een effectieve manier om overproductie tegen te gaan. Boeken die aan het einde
van hun ‘looptijd’ zijn, blijven leverbaar met PoD. Drukkers maar ook een
logistiek dienstverlener als het CB verlenen PoD-diensten. Materiaalverlies,
maar ook kosten (van papier, opslag et cetera) kunnen met PoD worden gereduceerd. Er wordt geen gebruikgemaakt van printplaten, wat een duurzaam
voordeel is. De kwaliteit van PoD is inmiddels hoog. Ook de prijs per boek is
relatief hoog, wat PoD minder geschikt maakt voor hogere oplagen.
PoD
Offsetdruk wordt vaak gebruikt voor grotere oplagen vanaf 250 stuks. PoD is interessant vanaf één boek en biedt vele voordelen.
•

Snelle levertijd

•

Goede kwaliteit

•

Is een titel die in offsetdruk is geproduceerd uitverkocht, dan kan het boek

•

Met PoD kunnen proefboeken worden gemaakt voor recensenten en boek-

leverbaar blijven met PoD

Productietechniek
•

Zorg voor een ruime planning om alle schakels in de keten de tijd te
geven om hun proces te optimaliseren.

•

Voorkom inschietverlies, bijvoorbeeld door beperking van het aantal
kleuren en het achter elkaar uitvoeren van gelijksoortige orders.

•

Betrek de oplage bij het bepalen van de productietechniek.

•

Reduceer of voorkom het gebruik van oplosmiddelen.

•

Bedenk of een kunststof drukplaat een alternatief is voor aluminium. Zo
niet, zorg dan voor recycling van de aluminium platen.

6.5 distributie
Transport draagt voor een belangrijk deel bij aan de totale wereldwijde CO2-uitstoot. Het aandeel van de mobiliteitssector in de totale CO2-uitstoot in Nederland loopt op naar 36 procent in 2030 en 46 procent in 2050 (22). Ook bij veel
onderdelen van de grafische productie speelt transport een voorname rol. De onderzoeken van Duurzaam Boek en Tijdschrift I en II beperkten zich tot het grafische productieproces, ofwel tot het kant en klare eindproduct. Het transport dat
plaatsvindt in het kader van de papierproductie is benoemd bij Materiaal. De bevoorrading van drukkerijen, het vervoer naar afwerkers en naar de uitgever en/
of het Centraal Boekhuis (CB), winkels en klanten is niet nader onderzocht. In
meer algemene zin kan worden opgemerkt dat procesefficiency (Rethink), groene
energie (Rethink en Renew) en zuinige transportmiddelen (Reduce) kunnen zorgen
voor een lagere milieubelasting. Lokaal gevestigde partners en/of een gecentraliseerde productie (geïntegreerde fabrieken en drukken en afwerken op dezelfde
locatie) beperken het aantal kilometers, en dus ook het energiegebruik en de uitstoot. In de keuze voor ketenpartners kan hier rekening mee worden gehouden.

inkopers.

lean & green europe

•

Een oplage van vijftig stuks in Printing on Demand kan worden gevolgd

Een voorbeeld van logistieke samenwerking is Lean & Green Europe. Het pro-

door een grote offsetoplage

gramma stimuleert organisaties om met elkaar te groeien naar een hoger duur-

•

Lager investeringsrisico voor de uitgever

zaamheidsniveau, met maatregelen die niet alleen kostenbesparingen opleveren
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Digitale printers
Deze drukmethode is sterk in opkomst en geldt als alternatief voor de traditionele druktechnieken. De vaste kosten per drukwerkopdracht zijn laag. De
variabele kosten per vel zijn daarentegen hoger dan bij de andere druktechnieken, onder meer door een lagere productiesnelheid en kleinere formaten.
Digitaal drukken is vooral geschikt voor kleine oplages en spoedklussen. In
duurzaam opzicht is digitaal printen gunstig omdat er nauwelijks inschietafval ontstaat en overproductie nagenoeg is uitgesloten.

tief geboden om de overproductie van boeken tegen te gaan. Transportverpakkingen van duurzaam karton met het FSC-keurmerk worden bij
klanten opgehaald en meerdere malen hergebruikt. Het CB participeert
in het Lean & Green-programma.

maar ook de milieubelasting reduceren én de logistieke bedrijfsprocessen
efficiënter inrichten. Lean & Green Europe wordt in Nederland uitgevoerd door
Connekt, een onafhankelijk netwerk voor slimme en duurzame mobiliteit in Delft.

Verpakkingen
Bij de keuze voor een verzendverpakking kan rekening worden gehouden
met duurzaamheid in brede zin. Stel ook hier de waarom-vraag. Is een verpakking nodig? Moeten boeken in plastic worden geseald? Is een folie om
een tijdschrift noodzakelijk? Volstaat een papieren wikkel of banderol? Is folie gewenst, kies dan voor biologisch afbreekbaar ecofolie. Verder is het van
belang om het formaat van verpakkingen zoveel mogelijk te laten aansluiten
bij het te verzenden product. De consument zit niet te wachten op een grote verzenddoos waarmee een enkel boek wordt thuisbezorgd. Daarbij levert
‘lucht vervoeren’ een inefficiënt distributieproces op.

•

Ketenvoorbeelden
•

Naast procesefficiency biedt het CB diensten die het milieu ontlasten.
Met de PoD-drukstraat wordt uitgeverijen een milieuvriendelijk alterna90
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Distributie
•

Beperk het aantal transportkilometers. Dat betekent een reductie van
energie en uitstoot. Hier kan rekening mee worden gehouden in de keuze voor ketenpartners maar ook in de planning van het distributieproces
– bijvoorbeeld door leveringen te combineren.

•

Kies voor duurzame verpakkingsmaterialen en zorg voor een efficiënt distributieproces door zoveel mogelijk te kiezen voor verpakkingen op maat.

•

Kies voor zuinige en uitstootloze transportmiddelen.

6.6 gebruiksfase
De keuze voor papier of digitaal heeft gevolgen voor de footprint van een
product. De projecten Duurzaam Boek en Tijdschrift I en II hadden betrekking op uitgaven waarbij de uitgever de keuze al had gemaakt voor print.
De milieubelasting van een papieren product vindt voornamelijk plaats bij
6.5 distributie / 6.6 gebruiksfase
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Centrale distributie: het CB
Het boekenvak heeft zijn opslag en transport gecentraliseerd. Het CB
opereert vanuit Culemborg, centraal gelegen in Nederland. Het CB verwerkt honderdduizenden bestellingen per dag en biedt een hoge dekkingsgraad, zowel in Nederland als in België. Vanuit Culemborg worden
de individuele Nederlandse boekhandels voorzien van boeken. Het CB
onderneemt allerlei stappen om de CO2-uitstoot per vervoerde laadeenheid in 2016 te verlagen. Dat gebeurt met maatregelen zoals:
• het vervangen van transportmiddelen door zuinigere exemplaren
• het opleiden van chauffeurs in ‘het nieuwe rijden’
• het verminderen van het rijden in de spits
• het bundelen van bestellingen
• het uitbesteden van zendingen die buiten het eigen netwerk vallen
• het uitbreiden van de dienstverlening naar fashion en healthcare. Hierdoor kan meer volume in dezelfde winkelstraten worden geleverd

Groene post
Veel printproducten worden thuisbezorgd, al dan niet na een internettransactie. PostNL is de grootste bezorger van postpakketten van het
land. PostNL heeft het initiatief Groene post geïntroduceerd. Door te
kiezen voor Groene post compenseert de klant de CO2-uitstoot van zijn
post. Met de CO2 -calculator (groenepost.nl) kan de klant de CO2-uitstoot
van zijn post- en pakketzendingen berekenen. PostNL koopt duurzame
CO2 -credits ter compensatie van de CO2-uitstoot van de post. Tevens investeert PostNL een extra bedrag in nationale groenprojecten. Met diverse tips maakt PostNL de verzender bewust van de CO2-uitstoot van zijn
postverzending en de mogelijkheden om deze te verlagen.

de productie daarvan. De content is vervlochten met het medium. Vanaf het
moment dat de producten klaar zijn, staat de footprint ervan min of meer
vast. Hoe meer een printproduct wordt gebruikt en gelezen, hoe beter (Reuse).Bibliotheekboeken bijvoorbeeld worden vele malen gebruikt. Hetzelfde geldt voor het meelezen van dagbladen en magazines. De footprint staat
vast terwijl het gebruik toeneemt. Hierdoor daalt de gemiddelde footprint
tijdens de levensduur van het product.
meelezen
De oplage van kranten en tijdschriften zegt niet alles over het gebruik van de
producten. Uit het Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM) blijkt dat er binnen
huishoudens, maar bijvoorbeeld ook via de leestafel of leesmap, heel wat wordt
meegelezen. De gemiddelde ‘meeleesfactor’ bedraagt vijf meelezers. Met name

transportsector. Inmiddels is meer dan tien procent van de totale mondiale
CO2-uitstoot verbonden met ons ICT-gebruik (23). Een computer gebruikt
250 kWh/jaar, een mobiele telefoon 2 tot 7 kWh/jaar (24). Daarbij komt dat
content steeds sneller en in betere kwaliteit tot onze beschikking moet staan.
De eisen en verwachtingen stijgen continu en dat heeft een prijs. Zo heeft de
overgang van 3G naar 4G internet een forse verhoging van energiegebruik
met zich meegebracht. Cloud-toepassingen, zuinigere apparaten en andere efficiencyverbeteringen van ICT-apparatuur zullen een sterk besparend
effect hebben op het energiegebruik van digitale media. Dit blijkt uit onderzoek dat CE Delft uitvoerde in opdracht van RVO.nl (25). Toch, met de sterke
groei van het aantal digitale middelen neemt ook het energie- en grondstoffenverbruik, de vervuiling en e-waste toe. Leren hoe de digitale footprint te
minimaliseren is een belangrijk onderdeel van onze digitale toekomst.

de gossip-titels worden veel doorgegeven. Per editie lezen gemiddeld circa tien
mensen de Story, Privé en Weekend mee. De meeste meelezers heeft kookmagazine Delicious. Uit het onderzoek blijkt dat het blad er zestien heeft per editie.

Papier versus digitaal
Een van de aanleidingen voor de projecten Duurzaam Boek en Tijdschrift
I en II was het negatieve milieuvooroordeel waar papieren communicatiemiddelen mee kampen, in het bijzonder in vergelijking met digitale media.
Digitale media zijn geïntegreerd in ons dagelijks leven. Zij zijn handig, snel
en duurzaam. Of toch niet helemaal? De vergelijking tussen print en digitaal
is summier onderzocht voor de projecten Duurzaam Boek en Tijdschrift I en
II. Slechts een algemene vergelijking is gemaakt. De keuze voor een van de
twee verschijningsvormen heeft vooral van doen met de functie en beoogde doelen van de uitgever. Bij de duurzaamheid van digitale media kunnen
kanttekeningen worden geplaatst.

Grondstoffen
Het maken van een computer vraagt om 240 kilo fossiele grondstoffen, 22
kilo chemicaliën, 1500 liter water en diverse minerale grondstoffen die zeer
schaars zijn dan wel schadelijke gevolgen hebben voor de omgeving. Waar
papier koploper is in recycling (5), worden digitale dragers maar matig hergebruikt (26). Volgens het Nationaal WEEE Register werd in 2017 49 procent
van alle op de markt gezette apparaten (waaronder ICT-apparatuur) na gebruik ingezameld. Dat is uiteraard iets anders dan recycling: inzameling en
hergebruik van de materialen. Bij papier bestaat 85 procent van het nieuw in
Nederland gemaakte papier en karton uit oud papier (6).

Energiegebruik
Voor digitale media moeten bij elk gebruik data worden getransporteerd
en is altijd stroom nodig. Dat geldt ook voor de servers waarop de informatie wordt opgeslagen. Voor de elektriciteitsopwekking worden nog steeds
grotendeels fossiele grondstoffen gebruikt. De milieu-impact van ICT en
digitaal communiceren is groot, wereldwijd vergelijkbaar met die van de

Footprint en gebruik
Zowel voor digitale als voor papieren dragers van informatie geldt dat het
grootste deel van hun footprint wordt veroorzaakt door de materialen en
productie van het medium zelf, al verschilt de verdeling van die footprints
sterk. Digitale dragers zijn gemaakt van grondstoffen die opraken en die, in
tegenstelling tot hout, geen CO2 opnemen.
De vervuiling van een digitale drager is veel groter dan die van een enkel printproduct. Maar de vervuiling van het apparaat kan worden verdeeld over
meerdere boeken, tijdschriften en andere functionaliteiten. Het fenomeen overproductie van boeken komt bij e-readers niet voor. Vanaf hoeveel boeken, tijd-
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schriften en kranten het gunstiger is voor het milieu om digitaal te lezen, is lastig
te zeggen. De parameters en inputdata van de onderzoeken hiernaar verschillen
zozeer dat zij nauwelijks te vergelijken zijn. En wat wordt vergeleken? Algemeen
kan worden gesteld dat een enthousiaste veellezer na verloop van tijd en onder
voorwaarden digitaal duurzamer af is. Hoe meer het apparaat wordt benut, hoe
eerder het duurzame omslagpunt volgt. Maar dat geldt ook voor een printproductie waar door meerdere personen gebruik van wordt gemaakt. Duurzamer
dan een boek van de openbare bibliotheek (dat tientallen malen wordt uitgeleend
en gelezen) wordt het niet snel. De drempel om digitaal duurzamer te lezen ligt
volgens alweer wat ouder onderzoek tussen de dertig en tweehonderd boeken
(27). In hoeveel jaar tijd leest de gemiddelde Nederlander zoveel boeken? Nederlanders lazen in 2017 gemiddeld 5,9 boeken (7). Hoeveel e-readers zijn zij dan
verder? Voor hergebruik van kranten en tijdschriften geldt hetzelfde. Onderzoek
naar de footprint van krantenlezen wijst uit dat het lezen van een papieren krant
na dertig minuten duurzamer is dan het lezen van de digitale variant (28). Wanneer één huisgenoot de krant meeleest zijn die dertig minuten snel bereikt.

Gebruiksfase

CHECKLIST

•

•

new-eigenschappen wordt bij papier wel gesteld, bij digitaal lijkt het onderwerp
geen issue. Alleen of vooral energiegebruik wordt meegewogen. Transparantie is
een groot goed. De grafische industrie heeft haar zaken op orde.

6.7 Levensduur
Een langere levensduur van producten is duurzaam. Maar hoe lang gaat een
printproduct mee? En wordt het überhaupt gemaakt om lang mee te gaan?
Dat zal verschillen per product. De uitgever maakt een afweging tussen doelgroep, uitgave en prijs. Een hardcover boek biedt betere bescherming en zal
een langere levensduur kunnen hebben dan bijvoorbeeld een pocket. Daar
hangt een prijskaartje aan: geld en milieu. Een hardcover boek kent een hogere footprint dan een softcover uitgave (29). Een folder is gericht op eenmalig gebruik om vervolgens als oud papier weer grondstof te worden voor
nieuw papier en karton. Een krant bevat nieuws en is qua inhoud na een paar
dagen minder relevant. Een duurzame overweging is om de beoogde levensduur te betrekken bij besluiten over de uiteindelijke verschijningsvorm.

Betrek het beoogde gebruik en de levensduur van het eindproduct bij besluiten over de uiteindelijke verschijningsvorm van een product. Bij producten

bibliotheekboeken

die meerdere malen worden gelezen, kan papier de duurzaamste keuze zijn.

Een voorbeeld van het verlengen van de levensduur
is de service die NBD Biblion biedt aan bibliotheken.
NBD Biblion is specialist in het printen en binden van hardcover boeken.
Niet zomaar hardcover boeken, maar boeken die minimaal acht jaar bestand
moeten zijn tegen veelvuldig uitlenen. Werd de extra bescherming en bindmethode van NBD Biblion niet toegepast, dan zouden ongetwijfeld veel meer
boeken moeten worden geproduceerd voor de bibliotheken. Ondanks de extra
materialen is ook dat duurzaam.

Betrek bij keuze voor of aanschaf van digitale producten ook het onderwerp Milieu.

•

zoals telefoons en computers geldt. De eis van aantoonbare en controleerbare Re-

Kies voor de hosting van een website een klimaatneutrale hostingpartij.

transparantie
Waar voor producten van papier en karton veel informatie beschikbaar is over de
footprint en de gebruikte grondstoffen, er zelfs garanties kunnen worden gegeven voor het duurzame beheer en de groei daarvan, blijft de footprint van digitale
media vaak schimmig. Een level playing field lijkt mede daardoor te ontbreken. Het

worden verwacht dat iets soortgelijks ook voor andere communicatiemiddelen

Naast de openbare bibliotheken zijn er allerlei laagdrempelige initiatieven
die hergebruik van boeken stimuleren en zo de levensduur kunnen verlengen. De kringloopwinkel, Marktplaats.nl en vrijmarkten zijn voorbeelden.
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•

Stem de verwachte levensduur af op het ontwerp. Ontwerp geen slecht
recyclebaar printproduct wanneer duidelijk is dat het vrijwel direct in de
oudpapierbak wordt gegooid.

6.8 na de levensduur

Gebruikt papier en karton zijn inspiratiebronnen voor kunstenaars. Oud papier wordt dan ook veel gebruikt voor het maken van nieuwe kunst. Of wat te
denken van knutselen? In het Lespakket Papier en Karton, dat wordt uitgegeven door KlasseTV en Papierenkarton.nl is veel aandacht voor hergebruik
van papier en karton. Kinderen gebruiken bijvoorbeeld oude tijdschriften en
dozen om tassen van te maken. Zij worden bewust van de herkomst van het
materiaal en gestimuleerd na te denken over de fase na gebruik van doos en
tas. Uiteindelijk moet het materiaal in de oudpapierbak om te worden hergebruikt.

Na de levensfase van een product kunnen printproducten of onderdelen
daarvan worden gebruikt in nieuwe producten of een product met een andere functie (Repurpose). Daarnaast kan oud papier worden hergebruikt en dienen als grondstof voor nieuw papier en karton (Recycle). Eventueel kan oud
papier worden aangewend als energiebron door het te verbranden (Recover).

Story Patern: Ines Seidel (ines-seidel.de)

CHECKLIST

Levensduur

Repurpose
about blanks
Het bedrijf About Blanks gebruikt kaften van gebruikte boeken voor nieuwe
schets- en aantekenboeken. Ieder About Blanks-boek is uniek en handgemaakt.
Van ieder schets- of aantekenboek is er dus maar één! De kaften van oude boeken
worden volledig hergebruikt. Het binnenwerk van de nieuwe boeken is zorgvuldig en op maat gemaakt met FSC-papier. Daarmee ontstaan charmante, nieuwe
retro-producten.

Recycling
In het ideaalbeeld van een circulaire economie bestaat geen afval. Inzameling en hergebruik staan centraal. In Nederland wordt 84 procent van het
op de markt gebrachte papier en karton als oud papier ingezameld (5). Met
dit recyclingpercentage is Nederland een koploper in Europa. Oud papier
is geen afval maar een waardevolle grondstof voor nieuwe producten. Honderd procent recycling van papier en karton is technologisch niet haalbaar in
verband met eisen aan gerecycled papier. Van gebruikt hygiënepapier kunnen bijvoorbeeld geen nieuwe voedselverpakkingen worden gemaakt. Voor
een succesvol recyclingsysteem is een schone en droge stroom oud papier van
groot belang.
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Hergebruik van materiaal is Nijssen met de paplepel ingegoten. Recycling.nl is een
familiebedrijf met een geschiedenis die teruggaat tot 1938. Het bedrijf zamelt diverse secundaire grondstoffen in en verwerkt deze. De focus ligt op papier, plastic,
hout en groenafval. ‘Motto van ons bedrijf is: als de mens in evenwicht met de natuur wil leven, dan is recycling een noodzaak.’ Met meer dan tachtig man personeel
geeft Recycling.nl daar elke dag weer gevolg aan.

‘WE DOEN HET GOED
		 IN NEDERLAND, MAAR
				HET KAN BETER’
Gerard Nijssen
directeur Recycling.nl
98
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Nederland werkt aan een circulaire economie. Daarvoor moet nog veel gebeuren,
ook in de papier- en kartonketen. Nijssen is optimistisch. ‘Papier en karton zijn al
tweeduizend jaar biobased en geschikt voor hergebruik. Maar we zijn er nog niet.
Optimalisering van de kringloop van papier en karton betekent verkorting van productketens, verbetering van de kwaliteit van de grondstof en het productieproces
en voldoende aanbod van oud papier en karton. Er verdwijnt nog veel oud papier
bij het restafval. Dat is doodzonde!’ Uit een onderzoek naar de samenstelling van
de papier- en kartonstroom van huishoudens blijkt dat de vervuilingsgraad daarvan
toeneemt, terwijl nu juist een schone en droge stroom oud papier essentieel is voor
een goed werkend inzamelings- en recyclingsysteem. Daarbij komt: de papier- en
kartonindustrie heeft een sterk internationaal karakter. Met alleen maatregelen in
Nederland is de kringloop van papier en karton niet volledig te sluiten. ‘Toch bereiken we in Nederland unieke resultaten. Samenwerking is de sleutel tot dat succes.’
De ketensamenwerking heeft met de stichting Papier Recycling Nederland (PRN)
in 1998 een gezicht gekregen. PRN is de uitvoeringsorganisatie van het Papiervezelconvenant. Deze overeenkomst is door PRN namens de papier- en kartonketen gesloten met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het doel van
het convenant is om de inzameling en het hergebruik van oud papier te stimuleren
en continu op een zo hoog mogelijk niveau te houden. Het inzamelen, innemen,
wegen, reinigen, sorteren, bewerken (zoals persen tot balen), opslaan en transpor6.8 na de levensduur
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Nederland is koploper op het gebied van de recycling van papier en karton.
84 procent van het op de markt gebrachte papier en karton wordt ingezameld
en hergebruikt. Papierrecycling voorkomt afval, vermindert gebruik van hout en
maakt de maatschappij bewust van haar eigen bijdrage aan een betere leefomgeving. Gerard Nijssen is directeur van Recycling.nl. ‘We doen het goed in Nederland, maar het kan beter. Daar is de hele keten voor nodig.’

INTERVIEW

teren naar afnemers van oud papier, brengt kosten met zich mee voor gemeenten
en oudpapierondernemingen. In tijden dat de prijs van oud papier hoog is zorgt de
markt voor een goed verloop van inzameling en hergebruik. Wanneer de prijzen
op de wereldmarkt dalen kan de inzameling onder druk komen te staan. ‘Dat is een
onwenselijke situatie. Bedenk alleen al dat het grootste deel van het in Nederland
gemaakte papier en karton bestaat uit oud papier.’ Voor zo’n situatie beschikt PRN
over een fonds waaruit gemeenten en oudpapierondernemingen kunnen worden
betaald. Het fonds wordt gevuld wanneer sprake is van tekorten. ‘Dat werkt goed.
Gevolg is dat een systeem van permanente afvalbeheerbijdragen niet nodig is. Dat
scheelt de keten tientallen miljoenen euro’s op jaarbasis.’
‘Met PRN neemt de papier- en kartonketen haar verantwoordelijkheid en draagt
actief bij aan het succesvolle Nederlandse recyclingsysteem. Maar we kunnen nog
meer halen uit onze samenwerking. Branches kunnen leden stimuleren om EcoDesign toe te passen met het oog op een schonere oudpapierstroom en bewustwording in de keten.
Niet-functioneel laminaat op tijdschriften kan bijvoorbeeld worden vermeden.’
Nijssen denkt ook dat klanten en gebruikers door de ketenpartners kunnen worden
gestimuleerd tot recycling. Hun kan duidelijker worden verteld wat wel en niet bij het
oud papier mag worden gegooid. De scheidingswijzer van PRN helpt daarbij. ‘Samen
kunnen we papier tot het enige echt circulaire communicatiemiddel maken!’

voordelen recycling
Recycling van papier en karton biedt grote voordelen.
•

Minder afval

van één materiaalsoort, zijn goed te recyclen. Hoe meer stoffen worden toegevoegd aan het papier en karton, hoe moeilijker de recycling. Denk aan de
eerdergenoemde laminaten, maar ook aan tape en lijmen, geplastificeerd
papier en karton. Een redelijk betrouwbare test is het scheuren van het papier. Plastic op papier wordt goed zichtbaar als het papier wordt gescheurd.
Papier met plastic mag niet bij het oud papier. Al bij het ontwerp van een
verpakking kunnen bepaalde toevoegingen worden vermeden. Ontwerper
en opdrachtgever kunnen daar uitdrukkelijk rekening mee houden.
Nederland recyclingland
Nederland is een echt oudpapierland. De infrastructuur is zo ingericht dat
oud papier en karton bijna overal en altijd dicht bij huis kunnen worden ingeleverd. Het grootste deel van het in Nederland op de markt gebrachte papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt. Daardoor worden minder
nieuwe bomen gebruikt voor de papierproductie.
Ingezameld oud papier wordt opgelost in water. De papiervezels komen los
van elkaar en zo ontstaat een vezelbrij. Vervuiling zoals nietjes, paperclips,
plakband of stukjes plastic en zelfs zand of piepschuim worden met behulp
van verschillende zeeftechnieken uit de brij gehaald. Als het voor het eindproduct nodig is, wordt ook de drukinkt verwijderd. Door middel van flotatie wordt de inkt van de vezels gescheiden. De pulp kan vervolgens worden
gebleekt met zuurstof, waterstofperoxide of ozon. De productie van gerecycled papier is energiezuiniger dan die van papier gemaakt met verse vezels.
Krantenpapier is een bekend voorbeeld van een product dat is gemaakt van
gerecycled papier. Gerecycled papier hoeft overigens allang niet meer grijs
en grauw te zijn. Dat bewijst het papier dat ook voor dit boek is gebruikt:
Cocoon.

•

Duurzame inzet van gebruikte materialen

•

Minder gebruik grondstoffen

•

Reductie van energie- en waterverbruik. Minder CO2-uitstoot.

Grondstof voor papier

•

Grotere betrokkenheid van de samenleving bij verduurzaming

Duurzaam uitgeven betekent dat printproducten zo worden ontworpen dat
zij kunnen worden gerecycled. Monomaterialen, printproducten gemaakt

Oud papier is de belangrijkste (vezel)bron voor de papier- en kartonindustrie. 85 procent van het in Nederland gemaakte papier en karton bestaat uit
oud papier (6). De papierindustrie werkt met een lijst van standaardsoorten
oud papier. Daarin worden de kwaliteiten voor oud papier en karton beschreven en alle soorten oud papier gedefinieerd. Drie soorten oudpapierstromen
worden onderscheiden:
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•

•

afval dat direct afkomstig is van de papiermachines. Dit materiaal komt
de fabriek niet uit en is verantwoord hergebruik van grondstoffen.
al dan niet bedrukt papier van kantoren, winkels, dienstverleners en industrie. Denk aan afval van drukkerijen, snijafval bij de papiergroothandel, secundair verpakkingsafval van supermarkten, et cetera. Dit papier
is niet vervuild en zeer geschikt voor hergebruik.
ingezameld (bedrukt) huishoudelijk papier en karton. Dit levert een lagere kwaliteit oud papier op.

INTERVIEW

•

Recycling

CHECKLIST

•

Pas de Design for Recycling-filosofie toe. Gebruik monomaterialen, vermijd laminaten en spot uv-lak en help mee de kringloop van papier en
karton te sluiten. Door oud papier te gebruiken zijn minder nieuwe grondstoffen nodig. De hernieuwbare bron en de mogelijkheden tot hergebruik
maken papier en karton uniek. Gebruik die kwaliteiten.

Recover
Verlengen van de levensduur van de houtvezel zorgt voor minder CO2 in de
atmosfeer en voor een vermindering van de druk op de bosstand. Verbranden
van papier is niet duurzaam. Initiatieven van gemeenten om papier te verbranden of achteraf te scheiden in plaats van bronscheiding, moeten worden
voorkomen. Voor een schone en droge stroom papier en karton kan bronscheiding dwingend worden voorgeschreven aan gemeenten en bedrijven.

‘SAMEN SCOREN MET
DUURZAAMHEID GEEFT
VEEL VOLDOENING’
Marc Herberigs adviseur stichting Stimular
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Waar begin je? Herberigs: ‘Begin met de thema’s waar je zelf direct invloed op hebt,
zoals het eigen bedrijfsproces: energieverbruik, papierinkoop, afval en transport.
Voordeel is dat aandacht voor deze thema’s naast milieuwinst ook flinke kostenbesparingen oplevert. Een mooie win-winsituatie. De thema’s zijn eenvoudig op te
pakken. Kennis is te vinden bij collega-bedrijven of op internet (duurzaam.MKB.nl).
De stap waar de meeste grafische bedrijven nu voor staan, is die naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering. Die is relatief klein na alle eerder genoemde milieubesparingen, maar trekt wel de aandacht van klanten.’
Herberigs adviseert bedrijven om, zodra ze hun eigen processen verduurzaamd
hebben, door te gaan met het eindproduct. Stel dat product en zijn functie centraal
bij het maken van duurzame overwegingen. Waarom wordt een boek, tijdschrift of
folder gemaakt en voor wie? En welke eisen stellen deze vragen aan de uiteindelijke verschijningsvorm? Sluit de vorm aan bij standaard papierformaten en is een
afwijkend formaat echt onvermijdelijk? Is laminaat op de cover noodzakelijk? Is een
hardcover vereist? Zijn daar alternatieven voor te bedenken?

pel duurzaamheid aan efficiency en kostenreductie en communiceer de duurzame
doelstellingen richting stakeholders, zoals medewerkers, ketenpartners en klanten.
Stel samenwerking met ketenpartners centraal waar het kan. Belangrijkste tips:
geef ketenpartners voldoende tijd om hun eigen processen te optimaliseren en
vraag naar duurzame alternatieven. In de gehele productieketen worden beslissingen genomen die van invloed zijn op de uiteindelijke duurzaamheid van het eindproduct. De ketenpartners vullen het onderwerp duurzaamheid daarbij allemaal op
hun eigen manier in en hebben elk afzonderlijk kennis over verschillende thema’s.
Herberigs: ‘Afvalmanagement, hergebruik van energie, milieuvriendelijke grond- en
processtoffen… ieder bedrijf gaat er op zijn eigen wijze mee om. Vraag naar duurzame alternatieven bij de ketenpartners en zoek de samenwerking. Samen scoren
met duurzaamheid geeft veel voldoening!’
Bij de keuze van materiaal adviseert Herberigs te kijken naar grondstoffen met een
lage milieu-impact. De productie van papier kost energie en dat levert CO2-uitstoot
op. Bij de keuze voor een papiersoort kunnen verschillende vragen worden gesteld.
Wordt de bron daarvan, het bos, duurzaam beheerd? Is het papier op enige wijze
gecertificeerd en zo ja, waar staat het certificaat voor? Waar wordt het papier gemaakt en hoe zijn de milieuprestaties van de papierfabriek? Paper Profiles bieden
inzicht en vergelijkingsmateriaal. Herberigs: ‘Ik vind dat echt uniek. De papierindustrie is zeer transparant en deelt vrijwillig heel veel cijfers die een duurzame keuze
mogelijk maken.’
Naast hout en papier bepalen inkten, lijmen en veredelingsstoffen de footprint van
een boek. ‘Voor bijna ieder gebruikt product bestaat inmiddels een milieuvriendelijkere variant met een vergelijkbare kwaliteit en er komen er steeds meer op de
markt. Denk aan de ontwikkeling van duurzame inkten, IPA-vrij drukken en ecolaminaten. De innovatiekracht van de grafische industrie is groot.’
Herberigs: ‘Verduurzaming biedt kansen en is financieel interessant . Dit boek staat
vol voorbeelden van verduurzaming die zonder grote gevolgen voor het eindproduct zijn in te voeren. Pak die kans! Veel succes.’

‘Samenwerken in de keten is een must! Duurzaamheid wordt steeds meer een
integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie en -processen’, zegt Herberigs. ‘Formuleer een doelstelling, introduceer een stappenplan en meet de voortgang. Kop104
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Marc Herberigs is adviseur van stichting Stimular. Hij is al twintig jaar werkzaam
voor bedrijven in de grafische sector. Herberigs: ‘Zoals dit boek laat zien hebben
papieren producten een duurzaam karakter. Waarom dan toch dit boek? Omdat het
altijd beter kan. De duurzaamheid van een printproduct is de optelsom van duurzaam beheerd bos, energie- en materiaalbewuste productie, transport(afstanden)
en (her)gebruik.’ Duurzaamheid ontstaat niet vanzelf volgens Herberigs. ‘Het begint
bij jezelf.’ Een onderscheid kan volgens hem worden gemaakt tussen strategische
en meer praktische keuzes. ‘Je hoeft dit niet allemaal zelf uit te vinden. Grafische
ondernemers ontmoeten elkaar in de duurzaamheidskringen van Stimular en het
KVGO. Doel: kennis over de verduurzaming van bedrijven en producten delen. Ik
kan zeggen dat die formule werkt en mooie resultaten heeft opgeleverd! Sinds
het begin in 2003 hebben de deelnemende bedrijven hun milieubelasting per kilo
drukwerk met ongeveer vijftig procent teruggebracht en zijn de milieugerelateerde
kosten met ongeveer 25 procent gedaald.’

8 bronnen en noten
Noten
1. World Commission on Environment and Development (Brundtland
commissie), Our Common Future, 1987
2. UNFCC, Paris Agreement, 2015
3. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het ministerie van Economische Zaken, mede namens het ministerie van Buitenlandse Zaken en
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Nederland Circulair in 2050, 2016
4. FAO, 2015. Global Forest Resources Assessment 2015, How are the World’s
Forests Changing?, 2016
5. Stichting Papier Recycling Nederland (PRN), PRN-monitor 2017, 2018
6. Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken
(VNP), Jaarverslag 2017, 2018
7. Stichting Lezen, Leesmonitor, 2018
8. CE Delft, Verduurzaming in de tijdschriftketen, 2015
9. SCP, Media: Tijd in kaart, 2016
10. SCP, LeesTijd, 2018
11. PWC, Entertainment & Media Outlook voor Nederland 2017-2021, 2017
12. Carr, N.G., The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains, 2011
13. Mol, S., To read or not to read, 2010
14. Ramírez Leyva, E.M., The impact of the internet on the reading and information practices of a university student community: the case of UNAM,
2006
15. Stichting NOM, NOM Printmonitor 2017, 2018
16. Peelen, Dr. E., Economie van de Huis-aan-Huisfolder, 2011
17. Stichting NOM, NOM Foldermonitor, 2017
18. WWF Living Forests Report Chapter 5: Saving Forests at Risk, 2015
19. UNECE, Forests in the ECE Region, 2015
20. EEA, The European Environment - State and Outlook, 2015
21. CEPI, Key Statistics, 2014/ Sustainability Report, 2015
22. CE Delft, Klimaatbeleid voor mobiliteit op de kaart, 2017
23. Mills, M.P., The Cloud Begins With Coal, 2013

24. LAgence de lEnvironnement et de la Maîtrise de lÉnergie (ADEME), La Face Cachée du Numérique, 2017
25. CE Delft, Trends ICT & Energie 2013-2030, 2016
106

8 bronnen en noten

26. Greenpeace, The e-waste problem, 2013
27. Arnfalk, Dr. P., Analysing the ICT – Paper Interplay and its Environmental Implications, 2010
28. Finnveden, G., Johansson, M., Jonsson, A., Moberg, A., Screening environmental life cycle assessment of printed, web based and tablet e-paper newspaper, 2009
29. VTT Technical Research Centre of Finland, Carbon Footprint of a Hardback Book, 2010

Bronnen
Arnfalk, Dr. P., Analysing the ICT – Paper Interplay and its Environmental
Implications, 2010
Bakker, C., Den Hollander, M., Van Hinte, E., Zijlstra, Y., Products that last, 2015
Berners-Lee, M., How Bad Are Bananas? The Carbon Footprint of Everything, 2013
Bockma, H. & Dirks, B., Boekhandels in zwaar weer, De Volkskrant, 2012
Bommeljé, B., In Nederland blijven alleen lege boekenkasten over,
NRC Handelsblad, 2013
Borggren, C. & Moberg, Å., Pappersbok och elektronisk bok på läsplatta  
en jämförande miljöbedömning [Paper books and electronic books on
e-book readers  a comparative environmental assessment], Report from
KTH Centre for Sustainable Communications, Stockholm, 2009
Environmental Paper network, Carbon neutral paper – Fact or fiction? A report on
the greenhouse gas emissions of paper products, 2009
Braungart, M., McDonough, W., Cradle to cradle, 2007
Carr, N.G., The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains, W.W.
Norton & Company, 2011
Carver, J. & Guidry, N, Rethinking paper & Ink, The sustainable publishing
revolution, Ooligan Press, 2011
Egmond, K. van, Een vorm van beschaving, 2013
Enroth, M., (2008), Klimatpåverkan från tryckta och elektroniska läromedel
- en översiktlig jämförelse (The climate impact of printed and electronic
teaching materials  a comparative overview), Study carried out on behalf
of NHO Grafisk (Norway), MSG Management System Group AB, 2008


107

Epstein, M.J., Duurzaam ondernemen, 2008
FAO, FAOSTAT Forestry database 2015: Global Forest Products Facts and
Figures
Ford, J. Environmental Paper Network, Carbon Neutral Paper, Fact or Fiction?,
2009.
Fuchs, G. & Daugherty, J., Formulating Printing Inks to Minimize Environmental Impact, NPIRI Bulletin, 2008
Green Press Initiative, Reducing Climate Impacts – A Guide for the Book and Newspaper
Industries, 2008
Groesbeek, M.J., Duurzamer ondernemen, 2009
Gruiter, J. de, Grafisch ondernemer wil dialoog met fabrikant, Verf & Inkt
22, 2012
Haan, R. den, Chemievrij bestaat niet, Graficus, 2011
Hoek, M. Zakendoen in de nieuwe economie, 2015
InfoMil, Keuze voor milieuvriendelijke lijmen, 1999
Jackson, T., Welvaart zonder groei, 2011
Juffermans, J., Nut & Noodzaak van de mondiale voetafdruk, 2006
Klein, N., No Time, 2014
Knip, K., 50 kilo krant per jaar, NRC Weekblad, 2010
Kozak, G., Printed Scholarly Books and E-book Reading Devices: A Comparative Life Cycle Assessment of Two Book Options, A report of the Centre for
Sustainable Systems, Report No. CSS03-04, August 24, Ann Arbor, 2003
Kraan, J., E-books goed voor 4 procent Nederlandse boekenmarkt, nu.nl, 2013
Kroeger, K., Adhesives in the Bindery: Environmental Impact, 2010
Kronqvist, M., et al, Miljöbedömning av mediekanalerna papperstidskrift och Internetpublicering  Svensk studie, Environmental assessment of the media channels of
paper periodicals and Internet publication  a Swedish study, 2010
Kuitert, L, Het boek en het badwater, 2015
Lansink, A., De Vries -in ’t Veld, H., De kracht van de Kringloop, 2010
Leggett, J., De overwinning. Het einde van het fossiele tijdperk, 2016
Lopes, E., et al, Application of life cycle assessment to the Portuguese pulp
and paper industry. Journal of cleaner production, 2003
Mäntyranta, H., Environmental impact of web and print papers practically identical,
2012
Mills, M.P., The cloud begins with coal, 2013

Milmo, S., Packaging Converters are Looking to Phase Out Mineral Oils in
Inks, Ink World Magazine, 2012
Mol, S., To read or not to read, 2010
Öman, A., The climate impact of printed and digital media, A comparative study, IVL,
2011
Oostrum, W. van, Eco-laminaat is niet duurzaam, www.prn.nl, 2012
Pedersen, S.D., Increasing the Renewability of Flexographic Inks, Additives,
Solvents, Resins, Hold Secrets to Sustainability, Flexo Magazine, 2011
Pikkola H., et al, Carbon footprint and environmental impacts of print products from cradle to grave, VTT research notes 2560, 2010
Porcelijn, B., De Verborgen Impact, 2016
Rakhorst, A-M., De kracht van duurzaam veranderen, 2012
Ramírez Leyva, E.M., The impact of the internet on the reading and information practices of a university student community: the case of UNAM, 2006
Rau, T., Oberhuber, S., Material Matters, 2016
Raworth, K., Donuteconomie, 2017
Robinson, M., Measuring Type, 2012
Scheepens, W., Duurzaamheid, dynamiek en dilemma’s in de Boardroom
Sebes P., Het p-boek overleeft als haute couture, NRC Next, 2012
Two Sides, European Forest Growth 2005 – 2015: briefing Two Sides, 2016
United Nations World Commission on Environment and Development: Our
Common Future, 1987
VTT Technical Research Centre of Finland, Carbon Footprint of a Hardback
Book, 2010
WAN-IFRA, The Sustainability of Newspapers, 2018

108



8 bronnen en noten

109

9 hoe duurzaam is dit boek?
Ontwerp
Gezien de bewaarfunctie van het boek, heeft het een harde kaft. Het omslag is
gepreegd en digitaal bedrukt en niet voorzien van folies en/of laminaten. Het
formaat van het boek sluit aan bij de gekozen papiersoorten en voorkomt snijverlies. De boven- en onderkant zijn daarom niet aflopend gedrukt. Met de keuze voor het lettertype Lexicon is ruimte en inkt bespaard. Duurzaam Uitgeven
is voorts gedrukt in twee kleuren. Dat bespaart drukplaten en inschietverlies.
Papier
Ter inspiratie zijn in dit boek meerdere papiersoorten gebruikt, acht in totaal.
Omslag

Eskaboard van Eska (2,5 mm). Het drielaags massiefkarton is 100% gerecycled en beschikt over Blaue Engel, FSC- én PEFC- certificeringen. Lees
meer in het interview met Rienk Jan van der Kooi op pagina 75.

Schutbladen

Teknocard 1 (240 gr/m). Het papier is gemaakt met 100% gerecyclede houtvezels, heeft een PEFC-certificaat en EU-Ecolabel en krijgt vier sterren
in het Antalis Green Star System.

Binnenwerk
pagina’s
1-16

Munken Pure (90 gr/m, opdikking 1.3) is gemaakt met verse vezels en beschikt over FSC- en EU-ecolabel certificaten. Het krijgt vier sterren in het
Antalis Green Star System.

pagina’s
17-32

Munken Premium (90 gr/m, opdikking 1.95) is een veelgekozen papiersoort
voor de productie van boeken. Het papier is gemaakt met verse vezels en is
FSC-gecertificeerd. Het krijgt vier sterren in het Antalis Green Star System.

pagina’s
33-48

Cyclus Offset (100 gr/m). Het papier beschikt over FSC-, Blaue Engel en
EU-ecolabel certificaten en is 100% gerecycled. Het krijgt vijf sterren in het
Antalis Green Star System.

pagina’s
49-64

Valorise van Schut Papier (125 gr/m) is deels gemaakt met een alternatieve
grondstof (agrarische vezels) en bestaat verder uit houtvezels die FSCgecertificeerd zijn. Lees meer in het interview met René Kort op pagina 53.

pagina’s
65-80

PaperWise naturel (90 gr/m). Het papier is deels gemaakt met een alternatieve grondstof (vezels uit landbouwafval). PaperWise papier werd gebruikt
en onderzocht in het project Duurzaam Tijdschrift II. Lees meer in het interview met Wim Raaijen op pagina 20.

pagina’s
81-112

Cocoon Offset (100 gr/m). Het papier is gemaakt met 100% gerecyclede
houtvezels en beschikt over FSC- en EU-Ecolabel-certificaten.
Het krijgt vijf sterren in het Antalis Green Star System.

Overige materialen
Dit boek is gedrukt met een hoogwaardige, milieuverantwoorde, niet-toxische, 100% bio-composteerbare, Cradle2Cradle-gecertificeerde inkt van
Green4Print. Meer daarover in het interview met Corné van Loenhout op pagina 66. Materialen die het recyclingproces kunnen verstoren zijn vermeden.
Grafische productie
Duurzaam Uitgeven is gedrukt bij Ecodrukkers. Schadelijke of vervuilende stoffen (zoals IPA) zijn waar mogelijk vermeden. Het boek is gedrukt met honderd
procent groene stroom. Alle productie, ook het bindwerk, heeft lokaal plaatsgevonden. De distributie gebeurde met elektrische auto’s die eveneens met 100%
groene stroom werden geladen. Lees meer over de duurzaamheidsmissie van
Ecodrukkers in het interview met Petra de Boer en Rob Wilders op pagina 84.
Recycling
Alle materialen die de eventuele recycling van dit boek kunnen verhinderen,
zoals laminaten, spot uv-lak, bindersmaterialen en foliedruk zijn vermeden.
ecolabeling system print media (els)
Duurzaam Uitgeven is tot slot beoordeeld met het Ecolabeling System Print Media (ELS) van Ecomediagroep  (zie ook het interview op pagina 84). Rob Wilders:
‘Een A-label is slechts mogelijk wanneer papiersoorten worden gebruikt die
zijn gemaakt met post-consumer gerecycled papier. Dit boek bevat echter ook
papiersoorten met verse vezels, die voldoen aan de hoogste milieueisen. Het behaalde B-label is daardoor het hoogst haalbare label: een prachtige, zeer milieuverantwoorde prestatie! Dit boek kan met recht dienen als een best practice.’ Kijk
voor meer informatie op www.papierenkarton.nl onder Duurzaam uitgeven.
ecocalculator antalis
Antalis biedt klanten de mogelijkheid om de milieuwinst van kiezen voor duurzame papiersoorten te berekenen. Worden in het geval van Duurzaam Uitgeven
de gerecyclede papiersoorten Cocoon en Cyclus ingevuld in de Antalis Ecocalcu-

Bij de keuze voor papiersoorten zijn lokaliteit, CO2-uitstoot en energieverbruik en ISO/EMAS-certificeringen meegewogen. Op PaperWise na komt al
het gebruikte papier uit Europa.

lator, dan blijkt dat de keuze voor deze papieren een milieuwinst oplevert van:
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147 kilo afval; 26 kilo CO2; 262 kilometer afgelegd met een gemiddelde personenauto; 4042 liter water; 309 kWh energie; 239 kilo hout.
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dankwoord
Dit boek is tot stand gekomen met de hulp van diverse instellingen en personen.
Duurzaam Uitgeven is gebaseerd op de projecten Duurzaam Boek en Tijdschrift I en II. Deze projecten zijn mogelijk gemaakt door de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland en de Vereniging van Nederlandse papier- en kartonfabrieken. Hun steun is ook voor dit boek van grote betekenis geweest. Daarnaast heeft Stichting ASF een subsidie verleend uit de Goede Doelen rekening.
De volgende personen hebben meegelezen en deskundige input geleverd voor
het eindresultaat: Hielke van den Brink (PRN), Wolfgang Gielissen (KVGO),
Marc Herberigs (Stimular), Pieter Kers (Studio Kers/Duurzaamuitgeven.nl),
Corneel Lambregts (VNP) en Annita Westenbroek (VNP). Daarnaast hebben
diverse ketenpartners meegewerkt aan de in het boek opgenomen interviews.
Hun inbreng heeft de inhoud van Duurzaam Uitgaven verrijkt.
ESKA, Velpa en Paperwise hebben dankbare materiaalbijdragen geleverd
aan de vorm van het boek. Dat geldt in het bijzonder voor Antalis waarmee
nauw is samengewerkt. Als papiergroothandel leverde Antalis niet alleen
veel van de gebruikte papiersoorten, zij adviseerde ook over de duurzame
eigenschappen daarvan.
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Papierenkarton.nl heeft getracht alle rechten van derden te eerbiedigen. Wie desondanks meent rechten te kunnen doen gelden betreffende de inhoud van dit boek,
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