
Interview Bart Lauwaert

Circulaire economie
Het klimaat verandert. De beschikbaarheid

van grondstoffen staat onder druk. Europees 

en Nederlands beleid stimuleert een zuiniger 

omgang met grondstoffen, bijvoorbeeld door 

recycling. Het voorkomen van onnodige 

toevoegingen aan materialen vergroot de

kans op hergebruik daarvan. Producten die 

zijn gemaakt van één materiaalsoort (mono-

materiaal) zijn eenvoudiger te recyclen. Dat 

geldt ook voor papier en karton. Hoe meer 

stoffen worden toegevoegd aan de materialen 

hoe moeilijker de recycling. Denk aan 

laminaten, tape en lijmen en geplastificeerd 

papier en karton. Deze toevoegingen verstoren 

het recyclingproces. Waardevolle grondstof 

gaat verloren. Dat is jammer, want juist papier 

en karton zijn materialen die kunnen bijdragen 

aan een circulaire economie. 

Het nut van verpakkingen
Lauwaert: ‘Dat we minder grondstoffen moeten 

gaan gebruiken is helder. Ik hoor echter 

geregeld dat verpakkingen overbodig zijn. 

Dat het allemaal wel wat minder uitbundig kan. 

Maar vergeet niet: verpakkingen worden niet 

voor niks gebruikt. Zij hebben een belangrijke 

functie met duurzame gevolgen. Denk aan

het tegengaan van (voedsel)verspilling, het 

verlengen van de levensduur van producten. 

Verpakkingen zorgen voor informatie en een 

efficiënte logistiek. Dat draagt bij aan het 

behoud van waarde.’ Kan het dan echt niet

wat minder uitbundig? ‘Jazeker, maar ook de 

vorm en uitstraling hebben een functie. Een 

fraai ontworpen verpakking vergroot de 

herkenbaarheid en het imago van producten. 

Merkbeleving draagt bij aan de verkoop van 

producten en laten we wel zijn; die producten 

zijn gemaakt om aan de man te brengen. 

Natuurlijk, een verpakking moet aansluiten 

bij de verkoop- en productdoelstellingen. 

Zo behoeft een massaproduct als melk geen 

luxe verpakking. Echter, een exclusief parfum 

of een verpakking voor luxe chocolade vraagt 

om een andere beleving. De verpakking kan 

daaraan bijdragen. Bij Grafische Groep Matthys 

doen we dat geregeld met koudfoliedruk. Dat 

zorgt voor prachtige, opvallende verpakkingen. 

Cadeautjes op zich!’ 

We zijn op weg naar een circulaire economie. De biobased materialen papier en karton kunnen 

daarin een belangrijke rol vervullen. Dat gaat niet vanzelf. Alle schakels in de papierkringloop 

kunnen hun bijdrage leveren: van de burger die zijn oudpapier schoon en droog naar de oudpapier-

bak brengt tot de verpakkingsproducent die al bij het ontwerpen van een verpakking rekening 

houdt met de recyclingfase. Grafische Groep Matthys staat bekend om zijn aansprekende, luxe 

verpakkingen en opvallende plano vouwkarton drukvellen voor grafische verpakkingsbedrijven. 

Kunnen deze producten bij het oudpapier? Het bedrijf liet het onderzoeken. Bart Lauwaert van 

Matthys vertelt er meer over. 

Bart Lauwaert 
Grafische Groep Matthys 
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Goede papieren
De consument beschouwt papier en karton

als duurzame verpakkingsmaterialen. 

Verpakkingen van papier en karton zijn dan 

ook biobased, circulair en goed recyclebaar. 

89% van het op de markt gebrachte papier

en karton wordt ingezameld en hergebruikt. 

Oudpapier is de belangrijkste grondstof voor 

nieuw papier. 86% van het in Nederland

op de markt gebrachte papier bestaat uit

oudpapier. Lauwaert: ‘Karton heeft goede 

papieren als het op verpakken aankomt. 

Recycling vermindert het beroep op nieuwe 

grondstoffen.’ In essentie is karton circulair

materiaal. Maar daarvoor draagt de hele

keten verantwoordelijkheid. 

Onderzoek KCPK
Om daarop een antwoord te krijgen zocht 

Matthys contact met het Kenniscentrum Papier 

en Karton (KCPK) in Arnhem, dat inmiddels is 

overgegaan naar de Koninklijke Vereniging van 

Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken (VNP). 

De onderzoekers van het KCPK gingen aan

de slag en maakten gebruik van een verpulper 

in het laboratorium van papierfabriek Schut. 

Het gehele verpulpingsproces werd onder

de loep genomen. Ook werd een filtertest 

uitgevoerd. Daaruit bleek dat na recycling 

van het vouwkarton met koudfolie, slechts 

0,4% vreemd materiaal(dat niet geschikt is 

voor de productie van nieuw papier en karton) 

werd verwijderd uit de pulp. Het ging hoofd-

zakelijk om grote vezels en een kleine 

hoeveelheid resten koudfolie, coating en inkt. 

Het geringe deel vreemd materiaal dat wel 

door het filter heen ging, verscheen als kleine 

spikkels in de pulp. Waarschijnlijk kunnen 

deze uit de pulp worden verwijderd tijdens

het ontinkingsproces. Voor de productie van 

(gekleurd) papier of gerecycleerd karton is de 

aanwezigheid van die spikkels overigens geen 

probleem. Met de nieuwe pulp werden vellen 

karton geproduceerd. 

De conclusie van het onderzoek luidde: pulp 

afkomstig van gerecyclede verpakkingen met 

koudfolie is herbruikbaar. Lauwaert: ‘Dat was 

goed nieuws! Vouwkarton met koudfolie, 

op water gebaseerde coating en CMYK-inkten, 

laat zich prima verpulpen en is goed inzetbaar 

voor de productie van nieuw karton. Een 

eigen reststroom hoeft dus niet te worden 

georganiseerd. Vouwkarton met koudfoliedruk 

heeft de toekomst als premium verpakking!’

 

Design for Recycling
‘Dat geldt ook voor ons’, zegt Lauwaert. ‘Onze 

klanten vragen steeds vaker om een duurzame 

verpakkingsoplossing. Daarbij komt: wij willen 

ook zelf een verantwoord product op de markt 

zetten. Bij het ontwerpen van verpakkingen 

voor de klant moeten wij rekening houden met 

alle levensfases van de product-verpakkings-

combinatie. 

Scheidingswijzer
Om geschikt te zijn voor het recyclingproces moet het ingezamelde papier en 

karton voldoen aan een aantal eisen. PRN doet periodiek onderzoek naar de 

vervuiling in het oudpapier afkomstig van particuliere huishoudens. Uit de 

onderzoeken blijkt dat de vervuiling in het oudpapier is toegenomen in de 

afgelopen jaren. Het gaat daarbij vooral om vocht en etensresten die de 

kwaliteit van het oudpapier in de papierbak kunnen aantasten, bijvoorbeeld 

door schimmelvorming. De Scheidingswijzer van PRN helpt burgers en bedrijven

bij het bepalen welke producten wel en niet bij het oudpapier mogen. Met de 

Scheidingswijzer roept PRN op tot een schone, droge en aan de bron gescheiden 

stroom oudpapier. Naast vocht en etensresten is er productgebonden vervuiling 

van papier en karton, die het recyclingproces verstoort. Denk aan laminaten

die bij de recycling slecht loskomen van de papiervezels. Door technische

innovaties van de papierindustrie kan karton dat enkelzijdig is voorzien van 

laminaten inmiddels beter worden gerecycled. De Scheidingswijzer zal mede 

hierom worden geactualiseerd. 
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Onze verpakkingen moeten na gebruik bij het 

oudpapier kunnen om er nieuwe producten 

van papier en karton van te kunnen maken. 

Design for Recycling dus.’ Alleen de keuze voor 

papier en karton is niet genoeg. Van onbewerkt 

vouwkarton is bekend dat het een duurzaam 

verpakkingsmateriaal is. Echter, veel vouw-

kartonnen verpakkingen worden voorzien van 

laminaat. Dat materiaal werkt recycling tegen: 

het zorgt ervoor dat houtvezels niet vrijkomen 

bij het verpulpen en levert verontreiniging op. 

‘Dat klopt. Wij gebruiken dan ook zelden 

laminaten, maar hoe zit het met onze koud-

folie, watergedragen coating (dispersielak) en 

inkt? Mag een kartonnen verpakking waarop 

we die materialen hebben aangebracht bij het 

oudpapier? Qua gewicht stelt die toevoeging 

aan het vouwkarton weinig voor en de 

materialen worden meestal ook nog eens 

eenzijdig aangebracht. We wilden weten of 

onze verpakkingen na gebruik bij het oud-

papier mogen of dat er een separate 

reststroom voor moet worden opgezet.’

Communicatie richting eindgebruiker
Ook PRN is blij met de uitkomsten van het 

onderzoek en met de moeite die Grafische 

Groep Matthys deed om de recyclebaarheid 

van haar product te laten onderzoeken. 

Directeur Hielke van den Brink: ‘Het onder-

zoek vergroot het inzicht in de recycling-

mogelijkheden van oudpapier en -karton. 

Door de innovaties van de papierindustrie 

zullen laminaten, mits enkelzijdig aangebracht, 

een minder groot issue zijn, ook al mag 

dubbelzijdig gelamineerd paper en karton

nog steeds niet bij het oudpapier. Het is zaak 

om duidelijkheid te creëren richting burgers

en bedrijven. Onderzoek, net als Matthys, 

de recyclability van de verpakking en 

communiceer hierover richting eindgebruiker. 

Op de verpakking kan worden vermeld of 

deze wel of niet in de papierbak mag. Maak

het eenvoudig en helder voor de burger.’

Om bedrijven te helpen bij het verduur-

zamen van hun verpakkingen, zijn recen-

telijk twee nieuwe initiatieven gelanceerd. 

De Recyclecheck van het Kennisinstituut 

Duurzaam Verpakken (KIDV) voor 

verpakkingen van papier en karton geeft 

antwoord op vragen over de recyclability 

van papier en karton. De Recyclecheck is 

bedoeld als hulpmiddel voor verpakkings-

ontwerpers, marketeers en inkopers die 

een nieuwe verpakking op de markt willen 

brengen, of een bestaande verpakking 

willen herontwerpen. De Recyclecheck is

te downloaden op kidv.nl. Bij de totstand-

koming van de Recyclecheck is PRN nauw 

betrokken geweest. 

Het tweede initiatief is PapierCirculair.nl. 

Waar de Recyclecheck van het KIDV is 

ontwikkeld vanuit het perspectief van het 

verpakkende bedrijfsleven, wil Papier- 

Circulair.nl ook breder adviseren over de 

recyclability van papier en karton. Met de 

website willen de VNP en PRN kennis delen 

over de inzameling en het hergebruik van 

papier en karton. Via de website kunnen de 

VNP en PRN worden benaderd voor meer 

specifieke vragen. Net als de Recyclecheck 

biedt PapierCirculair.nl het bedrijfsleven 

handvatten voor verdere verduurzaming. 

PapierCirculair.nl sluit aan op de Scheidings-

wijzer van PRN en de KIDV-Recyclecheck. 

Testen zoals het KCPK deed doet Papier-

Circulair.nl niet, maar op de website is een 

vijftal testinstituten genoemd waarvan de 

recyclebilitytesten worden geaccepteerd. 

Lauwaert: ‘De Recyclecheck en Papier-

Circulair.nl zijn goede ontwikkelingen. Iedereen 

heeft zijn eigen rol en verantwoordelijkheid, 

maar het is wel zo efficiënt als er centraal 

antwoorden zijn te vinden over recyclability 

en verduurzaming van papier en karton.’

86% van het in Nederland op de markt
gebrachte papier bestaat uit oudpapier.

Stichting Papier Recycling Nederland
Kruisweg 761
2132 NE Hoofddorp
helpdesk@prn.nl
020 - 654 09 89
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