Koninklijke Drukkerij Em. de Jong
investeert al vele jaren in
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Wij voelen ons als producent van drukwerk verantwoordelijk voor onze omgeving.
De gevolgen van onze bedrijfsactiviteiten voor de omgeving staan al jaren centraal
bij het bepalen van het strategisch beleid. Dit vertaalt zich ondermeer in: doelgerichte investeringen, het optimaliseren van het proces, afwegingen bij de aanschaf van
nieuwe apparatuur en de nauwe samenwerking met onze strategische partners.
Dit is een continu proces en een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering.
We maken onderscheid in 4 categorieën,
inkoop, proces, afval en overig.
Inkoop
In nauwe samenwerking met onze strategische partners wordt er continu gekeken
naar mogelijkheden om de milieubelasting
in de keten te minimaliseren. Bij deze
ambitie wordt het zoeken naar kostenefficiënte oplossingen zonder negatieve
gevolgen voor de productkwaliteit nooit uit
het oog verloren.
Papier
Van al het papier dat wij jaarlijks gebruiken
is bijna 85% vervaardigd van gerecyclede
papiervezels. Er is binnen onze branche
een papierconvenant gesloten wat er, door
het heffen van een afval-beheersbijdrage,
voor zorgt dat het inzamelen van papier

geen geld gaat kosten. Hierdoor houden
we het recycleproces in gang. Daarnaast
wordt er bij de papierproductie voornamelijk gebruik gemaakt van restanthout
afkomstig uit de productie van hout voor
de bouw, meubels en vloerdelen.
Koninklijke Drukkerij Em. de Jong is FSC®:
(FSC® logo licentienummer FCS-129563)
en PEFC™: (PEFC™ logo licentienummer
PEFC/30-31-264) gecertificeerd wat wil
zeggen dat wij mogen produceren op FSC®
en PEFC™ gecertificeerd papier. Deze
keurmerken staan garant voor verantwoord
bosbeheer.
Door dergelijke maatregelen is de hoeveelheid bos in Europa sinds 1950 met ruim
30% toegenomen1. Terwijl meer dan 80%
van het benodigde hout uit Europa komt2.
Alle oerbossen in Europa zijn beschermd
en worden dus ook niet gebruikt voor
papierproductie.
Bij het vervaardigen van papier is het energieverbruik per kilo ton de laatste decennia
met ruim 16% gereduceerd.

De energie die nog wel nodig is, wordt
voor meer dan 50% gehaald uit biomassa,
waarvan de emissies geheel CO2 neutraal
zijn. Dit is het hoogste percentage van alle
industrieën in Europa.
Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van
de restwarmte uit het eigen proces.
De diverse papierproducenten investeren
veel in alternatieve processen om energie
op te wekken.
Bij het bleekproces wordt geen gebruik
meer gemaakt van chloor, enkel van biologisch afbreekbare hulpstoffen.
Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van
een gesloten proces wat er aan bijdraagt
dat de behoefte aan zuiver (leiding)water is
afgenomen. Het afvalwater wordt opgevangen en volledig gezuiverd, waardoor het
met een betere kwaliteit terug de natuur
in gaat.
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Veel van onze papierleveranciers zijn
inmiddels gecertificeerd voor ISO14001,
EMAS, FSC®, PEFC™ en andere (regionale) certificeringen, waarvan de gestelde
eisen bijdragen aan een betere leefomgeving.
Inkt
Al onze leveranciers van pigmenten,
harsen, vulstoffen, oliën zijn ISO14001
gecertificeerd. Het aandeel VOC4 is beperkt
tot maximaal 39% in de verschillende
recepturen. Slechts een deel van deze
VOC’s (ca. 28%, de rest blijft gebonden
achter in het bedrukte papier) komt vrij
tijdens het drogingproces en wordt in inline
en nageschakelde naverbranders voor nagenoeg 100% omgezet naar waterdamp en
kooldioxide, waarbij de procesparameters
dusdanig gekozen zijn dat het aandeel CO2
zo laag mogelijk is. Het restant CO2 wordt
gecompenseerd.
Het inktgebruik is ondanks de marktbehoefte aan papiersoorten met een open structuur5 minder gestegen dan verwacht. Wel
zorgt dit er voor dat we meer restwarmte
kunnen ontwikkelen tijdens het drogingproces die weer wordt omgezet naar koelwater
voor het drukproces.
Proces
Procesmatig hebben wij ons ten doel
gesteld het procesafval, het gebruik van
grond- en hulpstoffen en het energieverbruik structureel te verminderen en/of er
zorg voor te dragen dat de belasting voor
de omgeving minder wordt.

Papier
Van al het papier dat bij Koninklijke
Drukkerij Em. de Jong wordt binnengebracht - in 2016 is door ons bijna 230
miljoen kilogram papier verwerkt - gaat
gedurende het proces steeds minder
verloren. De dalende trend zet zich door,
ondanks een continue toename in het
volume.
Dit wordt voornamelijk gerealiseerd door
goed in te kopen en het aanbrengen en
doorvoeren van efficiencyverbeteringen in

het (druk)proces.

Energie
Al onze ingekochte elektriciteit bestaat
uit groene stroom. Dit betekent dat onze
energieleverancier de door ons verbruikte
hoeveelheid elektriciteit duurzaam opwekt
door bijvoorbeeld: zon, wind, waterkracht
of biomassa.

Door gebruik te maken van effectievere
branders en droogovens hebben we het
gasverbruik sterk weten
te verminderen
in relatie tot het papierverbruik. Dit terwijl
de verwerkte papiersoorten poreuzer zijn
geworden.
Er is vergaand geïnvesteerd in hergebruik
van restenergie. Zo zetten wij laagwaardige
restwarmte uit ons droogproces om naar
hoogwaardige koude voor ons drukproces.
In de winterperiode wordt deze restwarmte
eveneens aangewend voor CV-doeleinden
om ons bedrijf te verwarmen.
Ook hebben wij, als één van de eerste in
Europa, geïnvesteerd in energiezuinige
droogovens: de laatste investeringen
hebben zodoende een besparing van
maar liefst 400 kubieke meter gas per uur
gerealiseerd.
Er is ook flink geïnvesteerd om ons
elektriciteitsverbruik te minimaliseren.
Wij maken gebruik van led-verlichting,
het automatisch uitschakelen van bedrijfsverlichtingen en verder passen we elektriciteitbesparende maatregelen toe op de
machines door onder andere het gebruik
van speciale regelaars, schakelaars en
relais en absorptiekoeling.
CO2 neutraal
Bij het produceren en leveren van drukwerk
ontstaan CO2 emissies.
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Door verbeteringen in de receptuur en bestanddelen hebben wij het relatieve gebruik
gelijk kunnen houden, dit ondanks een
toename in productiesnelheid en output
van onze persen.
Afval
Ons beleid is erop gericht de afvalstromen
naar rato van het geproduceerde volume
structureel te reduceren. In de afgelopen
jaren hebben wij dit kunnen realiseren.
Al ons afvalpapier en drukwerk wordt gerecycled, evenals onze gebruikte aluminium
platen.
Het afval wordt zo veel als mogelijk
gescheiden aangeboden bij de diverse
verwerkers.
Papier
Alle materialen die als papier gekwalificeerd worden (restant dan wel afval uit ons
proces, kantoorartikelen, verpakkingsmateriaal, etc.) worden gerecycled.
Platen
Alle beelddragers (aluminium platen), in
2016 circa 200.000 m², worden
gerecycled.

Deze worden ondermeer veroorzaakt door
het verbruik van elektra, gas, minerale oliën
en transport.
Koninklijke Drukkerij Em. de Jong voert al
jaren een actief beleid om deze emissies
tot een minimum te beperken en het restant aan emissie wordt nu gecompenseerd.
Alle bedrijfsactiviteiten worden CO2
neutraal uitgevoerd!
Om te komen tot een gedegen beleid hanteren wij de volgende 3 stappen:
1. Meten - Er wordt periodiek in kaart
gebracht wat onze emissie is, de CO2
voetafdruk.
2. Reduceren - Er wordt eerst gekeken naar
mogelijkheden om de uitstoot te minimaliseren.
3. Compenseren - Dat wat er aan uitstoot
overblijft, wordt gecompenseerd.
Dit heeft er in de afgelopen jaren toe geleid
dat wij onze emissie ten opzichte van
het volume structureel hebben weten te
reduceren.
Het restant aan CO2 emissie wordt volledig
gecompenseerd.
Dit volgens de internationaal erkende VCS
(Verified Carbon Standard).
Met bovenstaande activiteiten neemt
Koninklijke Drukkerij Em. de Jong haar
maatschappelijke verantwoordelijkheid
met betrekking tot haar CO2 voetafdruk.

Grond- en hulpstoffen
Ook op dit gebied hebben wij structurele
verbeteringen kunnen realiseren.
We hebben het gebruik van Isopropylalcohol gereduceerd tot nagenoeg nihil.
Nu al gebruiken we ruim 30% minder
leidingwater door onze processen daar
waar mogelijk gesloten te maken. Ook het
inzetten van milieuvriendelijke en effectievere toevoegmiddelen draagt bij aan het
reduceren van de waterbehoefte.
De wasmiddelen die wij gebruiken worden
steeds efficiënter, hierdoor is er minder
wasmiddel nodig voor een beter resultaat.
Dit leidt tevens tot minder diffuse emissie.
Onze vochtwateradditieven zijn allemaal
biologisch afbreekbaar en niet vluchtig.

Overig
In 2016 hebben wij op een verbruik van
bijna 230 miljoen kilogram papier ‘slechts’
0,08% afval (wasmiddel, olie, inkt en folie)
weten te bewerkstelligen. Ook hier zien wij
een dalende trend.
Overig
Investeringen
Door continu te blijven investeren in
nieuwe machines zijn wij in staat het
proces zeer efficiënt in te richten. Altijd de

modernste technieken, toename van de
output per uur, minder procesafval (sneller
omstellen) zijn factoren die bijdragen aan
een efficiënter proces.
Zo zijn onze nieuwste persen voorzien van
automatische plaatwisselsystemen en uitgevoerd met geïntegreerde naverbrander.
Hiermee wordt een reductie van liefst 80%
op het gasverbruik gerealiseerd. Dit levert
een substantiële bijdrage aan een beter
milieu. Er is dan ook besloten deze technische ontwikkelingen, waar mogelijk, ook
op onze bestaande persen toe te passen.

is de wegenverkeerswet van toepassing.
Om het voor iedereen zo duidelijk en
veilig mogelijk te maken is er een intern
verkeersplan opgesteld. Alle bezoekers
worden gewezen op de geldende regelgeving en ze krijgen de beschikking over een
plattegrond.
De gemarkeerde rijwegen voor de diverse
voertuigen zijn hierop afgebeeld.

Geluid
Om de geluidsoverlast in de omgeving tot
een minimum te beperken hebben wij de
volgende maatregelen getroffen:
• Inzet geluidarme dakventilatoren en
luchtbehandelingkasten
• Nieuwbouw en verbouwingen met hoogwaardig geluidwerende en dempende
materialen
• Reductie bronlast in samenwerking met
machineleveranciers
• Inzet geluidarme perslucht- en koelwatercompressoren
• Inzet van natuurlijke ventilatie (ongemotoriseerd) waar mogelijk
• Inzet van vrije koeling (zonder draaiende
compressoren) waar mogelijk
Verkeersplan
Op het terrein van Koninklijke Drukkerij
Em. de Jong, zowel binnen als buiten,

Freelife Kendo
Dat is het papier waarop deze brochure is gedrukt.

Opleiden/trainen van personeel
Ons personeel geniet diverse opleidingen
en trainingen.
Op deze manier is iedereen te allen tijde
op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, technieken, afspraken en regels.
Waarmee de aanwezige kennis geen belemmering kan zijn voor het juist uitvoeren
van alle handelingen. Dit komt de veiligheid ten goede en het onnodig verspillen
van materiaal wordt voorkomen.

overheid om te komen tot o.a. energiezuiniger produceren in een maatschappelijk
verantwoord kader).
Dit doen we onder de noemer EEP (energie efficiënt produceren): hiervoor kijken
we bedrijfsbreed hoe we energie kunnen
besparen.
Door o.a. tussenmeters te plaatsen op
strategische stromen kunnen we processen nog beter monitoren. In eerste instantie kijken we naar verbruik en gebruik van
water, gas, elektra. Maar ook worden er
ketenanlyses gemaakt om te onderzoeken
of we vanaf aangekochte grondstoffen tot
levering van eindproduct (drukwerk) zaken
nog efficiënter en energiezuiniger kunnen
aanpakken.

Al deze onderdelen krijgen periodiek onze
aandacht. Dit met als doel om zorg te dragen voor de gezondheid en veiligheid van
werknemers, bezoekers en omwonenden,
waarbij wij de gevolgen voor het milieu
beperken tot een minimum.

Enkele acties die we tot op heden hebben
uitgevoerd zijn:
• plaatsen van Ecoset drogers op de
heatset-rotatiedrukpersen (=minder
gasverbruik)
• het installeren van LED-verlichting in
productiehallen en magazijnen (=minder
energieverbruik)
• hergebruik van eigen opgewekte warmte
dmv. Ecobox-installatie (=minder energieverbruik)
• het realiseren van minder inschiet en
afvalreductie (=in de keten minder CO2
uitstoot)
• structurele monitoring van diverse
processen door controle op koeling,
perslucht,energieverbruik ed.
• door investeringen in de silicone applicators is er een reductie van 30% in
siliconenverbruik gerealiseerd

EEP
Koninklijke Drukkerij Em. de Jong maakt
sinds 2011 deel uit van het MJA-3
convenant (een gezamenlijk initiatief van
branchebedrijven onder auspiciën van de

De diverse rapportages, metingen en
analyses worden door Agentschap NI beoordeeld. Het doel is om uiteindelijk 30%
energie-efficiencyverbetering te realiseren
in 2020.

Autopark
Alle voertuigen die wij aan ons personeel
beschikbaar stellen voldoen aan de laatste
emissie eisen. Ook de vrachtwagens die
worden ingezet voor de distributie van onze
goederen moeten aan steeds hogere eisen
voldoen.
Uiteraard is het al een doel op zich om het
aantal onnodige kilometers te beperken.

Het is een milieuvriendelijk papier wat zich onderscheidt door de toevoeging van hennep- en bamboevezels. Hierdoor is het een stevig papier met
een hoge opdikking.
Freelife Kendo bestaat voor 80% uit recyclede
preconsumer vezels en 20% hennep- en bamboevezels. De pulp is voorzien van een FSC® label en
het product is zuurvrij.
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