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Gelderland heeft een rijke historie in de papierindustrie en daar zijn we trots op! 

Van oudsher zijn hier de meeste papierfabrieken gevestigd, en dat is niet voor niets zo. 

Maar het is niet vanzelfsprekend dat dat zo blijft. De gunstige omstandigheden voor de 

papierindustrie veranderen in een rap tempo. 

De provincie Gelderland wil actief meehelpen om de papierindustrie hier te behouden. 

Dit vraagt om wilskracht, daadkracht en creativiteit van ondernemers. We zijn ons ervan 

bewust dat het behoud van een belangrijke sector niet alleen door ondernemers gedragen kan 

worden. Dat de overheid hierin een rol kan en moet spelen. Daarom heeft de provincie het 

initiatief genomen tot dit project waarin we ondernemers een extra stimulans geven en in 

contact brengen met kennisinstellingen en innovatienetwerken. 

Een goede samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid vanuit ieders eigen 

verantwoordelijkheid moet bijdragen aan een gezonde en duurzame papierindustrie in 

Gelderland. Een industrie die ook over vijftig jaar nog in Gelderland staat. 

We weten dat grondstoff en eindig zijn, dat klimaatneutraal inmiddels niet meer een 

ambitie is maar een noodzaak. Onontkoombaar verandert onze wereld: grondstoff en raken 

op en de huidige bekende energiebronnen raken uitgeput of winning wordt zo risicovol en 

kostbaar dat dit niet mogelijk is. Dat dwingt ons tot handelen nu. Want de toekomst is heel 

dichtbij. Gelderland wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Dat vergt een enorme inspanning, 

maar het is mogelijk. Door te innoveren, investeren en door onze traditionele manier van 

grondstofgebruik te veranderen. Daarom moeten we bijvoorbeeld gezamenlijk investeren 

in het veranderen van bedrijfsprocessen en beter benutten van reststromen en opnieuw 

gebruiken van restwarmte. Hier liggen kansen voor de papierindustrie.  

Wij zijn ervan overtuigd dat ook in de toekomst er plaats is voor een duurzame en winst-

gevende papierindustrie in Gelderland. Deze brochure laat u zien waar kansen liggen en 

welke oplossingen er voor het grijpen liggen. We hopen dat iedereen zich door de voorbeelden 

in deze brochure laat inspireren om actief mee te doen aan het verduurzamen en economisch 

sterk maken van de Gelderse papierindustrie. 

Marijke van Haaren  Annelies van der Kolk 

Gedeputeerde Economie  Gedeputeerde Klimaat & Milieu

  Voorwoord
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Onze industrie gebruikt veel energie en water. Daar zijn wij ons van bewust. We zijn ons er 

ook van bewust dat dat verbruik omlaag moet. Daar werken we hard aan. Onder meer met 

ons ambitieuze programma Energietransitie. Uitvoering daarvan moet ervoor zorgen dat we 

het energieverbruik in onze keten in 2020 hebben gehalveerd.

Er zijn drie redenen waarom wij onze energietransitie hebben ingezet. Om gehoor te 

geven aan de maatschappelijke vraag om duurzaam, klimaatneutraal te produceren. Om 

ons productieproces betaalbaar te houden, nu grondstoff en steeds schaarser en daardoor 

duurder worden. En om ons imago te verbeteren. Er bestaat namelijk het - onterechte - 

beeld dat de papier- en kartonindustrie een energie- en waterverspiller is. Een goed imago 

is ook belangrijk om een aantrekkelijke werkgever te blijven voor steeds schaarser wordend 

personeel.

  Zij aan zij

Ook in Gelderland, de provincie met de meeste papierfabrieken van Nederland, werken 

we aan het realiseren van onze ambitie. Daarbij merken we dat de provincie zich naast 

controlerende ook meer en meer als voorwaardenscheppende instantie opstelt. Provincie en 

papierindustrie staan niet als opponent tegenover elkaar, maar trekken zij aan zij met elkaar 

op. De quickscan, waarover u in deze brochure leest, is daar een bewijs van. Een geweldige 

doorbraak, waar wij heel blij mee zijn.

  Gebaande wegen verlaten

Onze ambities kunnen we voor een deel realiseren door beter energiemanagement. Dan gaat 

het om bewustwording en gedragsbeïnvloeding op de werkvloer. Maar het meeste bereiken 

we door toepassing van hele nieuwe technologieën. De ontwikkeling daarvan vraagt tijd. Het 

is niet makkelijk om een proces dat al tweeduizend jaar bijna ongewijzigd wordt toegepast, 

te veranderen. Dat vraagt om nieuwe geesten, met nieuwe achtergronden en nieuwe, andere 

kennis. Het vraagt er ook om dat we gebaande wegen verlaten en over industriesectoren 

heen denken. Het is verspilling van tijd en energie als we een technologie die zich in de 

ene industrie heeft bewezen, in een andere industrie nog een keer gaan uitvinden. We 

moeten dus muurtjes tussen branches afbreken, elkaar beter leren kennen, kennis delen 

en dwarsverbanden benutten. Dan kunnen we sneller stappen vooruit maken.Voor een deel 

doen we dat al, met de chemie en agro-industrie. Maar het kan nog meer en beter.

  Een mooi begin

Al met al een lastige opgave, die een andere mentaliteit, innovativiteit en entrepeneurschap 

vraagt. Met deze quickscan maken we er een mooi begin mee. Onze ambitie voor werk-

gelegenheid, winstgevendheid en maatschappelijk welbevinden komen erin samen.

Mees Hartvelt, voorzitter 

Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken

  Muurtjes afbreken om nieuwe   

  technologieën te ontdekken
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Met elkaar brainstormen
De quickscan bestond uit een brainstorm met vertegenwoordigers van het 

bedrijf, overheden en de kenniswereld. Met elkaar keken zij:

−  wat er bij het bedrijf speelt;

−  welke ideeën er voor de toekomst zijn op het gebied van

   duurzaamheid, innovatie en productontwikkeling;

−  hoe die ideeën zijn in te passen in de plaatselijke situatie.

Elk bedrijf kreeg een beknopte rapportage van de brainstorm.



Quickscan Papierindustrie7

Elk jaar hebben de provincie en de Gelderse papierindustrie overleg met elkaar. Vorig jaar 

presenteerde de provincie daar haar Klimaatplan met ambities op het gebied van duurzame 

energie. Met haar programma Energietransitie heeft de industrie ook ambities op dat gebied. 

‘Kunnen we samenwerken bij het bereiken van onze ambities?’, was de vraag. Het antwoord 

op die vraag leverde onder meer de quickscan op.

Anita Stienstra, beleidsmedewerker Duurzaam Ondernemen van de provincie, is de projectleider 

voor de quickscan. Namens de VNP neemt Bart van Konijnenburg deel in het team.

  De uitdaging

De papierindustrie in Nederland zit vaak in kwetsbare gebieden, zoals Natura 2000-gebieden, 

waterwingebieden en woonwijken. Vroeger waren de omstandigheden in die gebieden 

optimaal voor de bedrijfsvoering, tegenwoordig werkt de omgeving voor deze bedrijven vaak 

belemmerend. Daarbij staat de papierindustrie voor een grote uitdaging om haar ambities 

voor 2020 te realiseren. Reden genoeg om met behulp van een quickscan op zoek te gaan naar 

maatwerkoplossingen.

  Kansen zoeken

‘In het kader van de quickscan leggen we onze ambities naast elkaar op het niveau van de 

papierfabriek’, zegt Van Konijnenburg. ‘Het is goed om vooraf te praten over ruimte, die de 

fabriek kan krijgen voor uitvoering van businessplannen om duurzamer te produceren. We 

kennen de problemen in de industrie, het gaat er nu om te kijken wat de kansen zijn.’ Net als 

Van Konijnenburg kent Stienstra de papierindustrie goed. ‘Ik vind papier maken een mooi, 

fascinerend proces. Vanuit mijn betrokkenheid help ik de industrie graag om duurzamer te 

worden. Samen met Bruno Mulder van Meta bv als procesbegeleider en externe deskundigen 

hebben we gezocht naar haalbare kansen om de industrie beter in haar omgeving te 

benutten. Daarbij hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de praktische kennis die 

Mulder heeft van het papier maken.’

  Een inspiratiebron

Het projectteam verwacht dat de quickscan een aantal projecten oplevert die ervoor kunnen 

zorgen dat papier- en kartonfabrieken over vijftien jaar nog steeds concurrerend zijn en een 

waardevolle bijdrage aan de lokale economie leveren. ‘Gelderland is dé papierprovincie van 

Nederland’, zegt Van Konijnenburg. ‘Daarom zijn we daar begonnen. Wat we hier leren, 

kunnen we aan andere bedrijven in andere provincies vertellen. We hopen dat het daarvoor 

een inspiratiebron kan zijn.’ In haar aanpak van de quickscan zocht Stienstra zoveel mogelijk 

de samenwerking. Daarom zat ook altijd de gemeente aan tafel bij de gesprekken en waar 

nodig ook de waterbeheerder. Haar kennis van de economische en technische situatie in 

de papierindustrie kwam Stienstra in het project goed van pas. ‘Vanuit die kennis kon ik 

meepraten bij het in beeld brengen van kansen en belemmeringen in de papierindustrie.’

  De fabriek in

Door de gesprekken zijn er weer nieuwe initiatieven naar boven gekomen. ‘Dat hebben 

we ook te danken aan de houding van openheid, gelijkwaardigheid en samenwerking in 

onze gesprekken’, zegt Stienstra. ‘Ik zie de quickscan zeker als een succes. Er is een aantal 

haalbaarheidsstudies in gang gezet en we zijn dichter bij elkaar gekomen. We hebben 

mensen met elkaar in contact gebracht om mogelijkheden verder te onderzoeken. Zo 

kunnen we het proces van innovatie versnellen.’ Van Konijnenburg: ‘Ons hoofddoel is niet 

direct concrete resultaten te bereiken, want de uitvoering van plannen kost veel tijd. Met 

de quickscan willen we van het stadium van plannen schrijven naar de praktijksituatie. De 

fabriek in. Daar moet het gebeuren, maar wél duurzaam en winstgevend!’

  ’Ambities vertalen naar de     

  papierfabriek’
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De ambities
- Op een duurzame manier produceren

- Fossiele brandstof zoveel mogelijk vervangen door groene    

 brandstof

- Samenwerking versterken op het gebied van productie van    

 bio-energie



Quickscan Papierindustrie9

‘Dankzij de quickscan werken we nu aan een haalbaarheidsonderzoek naar mogelijkheden om 

meer bio-energie te produceren’, vertelt Erwin Schuitema, energiecoördinator bij Norske Skog 

Parenco.

Parenco gebruikt al langere tijd biomassa als brandstof in haar eigen energiecentrale. ‘Door 

meer bio-energie te produceren, hoeven we minder fossiele brandstoff en in te kopen’, zegt 

Schuitema. ‘Een belangrijke kostenbesparing die we goed kunnen gebruiken.’

  Zoveel mogelijk groene stroom

In het haalbaarheidsonderzoek wordt ook gekeken naar mogelijkheden om reststromen 

van anderen te gebruiken, zoals snoeihout, en slib van andere papierfabrieken en riool-

waterzuiveringen. ‘Dat moet natuurlijk wel energetisch gunstig en economisch rendabel 

kunnen’, zegt Schuitema. ‘Onze intentie is om zoveel mogelijk groene stroom te maken en op 

een duurzame manier papier te produceren. We hebben een duurzame energievoorziening 

nodig om te overleven.’

  Van belang voor economie

Provincie Gelderland helpt Parenco bij het benutten van kansen op het gebied van bio-

energie. ‘Als provincie hebben wij er belang bij dat het goed gaat met het bedrijf’, zegt 

Jaap Koppejan, consulent bio-energie bij de provincie. ‘Parenco is van groot belang voor de 

Gelderse economie. Het is een economische motor voor de provincie en biedt daarmee ook 

werkgelegenheid. Aan de andere kant is Parenco ook één van de grootste energieverbruikers 

binnen de provincie. We helpen het bedrijf graag bij haar onderzoek naar meer productie 

van bio-energie. Meer inzet van biomassa past in ons beleid voor duurzame energie. Er zijn 

genoeg partijen die willen investeren in bio-energie.’ Schuitema: ‘De quickscan heeft ook 

opgeleverd dat partijen elkaar nu sneller en makkelijker opzoeken. Samenwerken en kennis 

delen met andere partijen kan wat moois opleveren.’

  Duurzame energie met een    

  biomassacentrale
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De ambities
- Nieuwe denkkaders creëren bij oplossingen voor nieuwe     

 signifi cante waterbesparing

- Stimulerende regelgeving ontwikkelen voor experimenten 

 voor duurzaamheid

- Waterverbruik terugdringen tot ongeveer 3 kubieke meter 

 per ton geproduceerd papier
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Sappi Fine Paper Nijmegen bracht haar waterverbruik terug van 14 kubieke meter per ton 

papier in 2003 tot 9 in 2009. ‘Daarmee zijn we vrijwel aan het eind van onze mogelijkheden’, 

zegt Marcel van Veen, safety & environment supervisor bij Sappi. ‘Willen we meer water 

besparen, dan moeten we buiten gebaande paden denken.’’

SCA Packaging de Hoop in Eerbeek wist door forse besparingen haar specifi eke waterverbruik 

met vijftig procent omlaag te brengen. ‘Wij komen tot 5,4 kubieke meter per ton papier’, zegt 

Ronald Kooij, technical manager bij De Hoop. ‘Daarmee zitten we bij de wereldtop. Maar 

lager komen we nu niet.’

  Hulp experts nodig

TNO gaat Sappi en De Hoop - en daarmee de hele papierindustrie - helpen. ‘Dat doen we met 

een Challenge’, vertelt John Schraven, adviseur innovatiestrategie bij TNO. ‘Een werkvorm 

waarbij we met partijen die normaal niet met elkaar aan tafel zitten, in korte tijd op een 

creatieve manier tot resultaten komen.’ Kooij is blij met TNO: ‘Voor een volgende stap in 

waterbesparing hebben we hulp van experts van buiten de industrie nodig. Ik hoop dat TNO 

met frisse ideeën komt. Het zou mooi zijn als we uiteindelijk alleen nog maar water nodig 

hebben om de verdampingsverliezen aan te vullen. Aan verdere waterbesparing zitten voor 

ons wel randvoorwaarden. Bijvoorbeeld voor de productiviteit van de papiermachines en de 

papiereigenschappen.’

  Kosten besparen

Sappi wil geen water meer verloren laten gaan in het riool en haar waterverbruik verder 

terugdringen. ‘Vanwege het milieu en om kosten te besparen’, zegt Van Veen. ‘Het 

innemen, lozen en verwarmen van water kost ons veel geld. Samen met TNO onderzoeken 

we mogelijkheden voor minder waterverbruik. Misschien hebben andere branches met 

vergelijkbaar waterverbruik daar al succesvolle technologieën voor gevonden. We hebben 

inmiddels met onze collega’s van De Hoop op papier gezet wat we tot nu toe hebben gedaan 

en waar we naartoe willen. John Schraven gaat daar nu mee verder.’

  Compleet anders papier maken

Met zijn multidisciplinaire team onderzoekt Schraven perspectieven voor een nieuwe forse 

waterbesparing. ‘We dagen de papierindustrie uit om “out of the box” na te denken over 

compleet andere manieren om papier te maken. Daarbij kijken we of kennis bij andere 

branches toepasbaar is voor de papierindustrie. Verder willen we partijen stimuleren vanuit 

een ander abstractieniveau te denken. Beleidsmakers bij de overheid moeten wat zakelijker 

worden en ondernemers maatschappelijk bewuster. Alleen dan kunnen ze samen investeren 

in de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Onze Challenge levert oplossingsrichtingen 

daarvoor op, de ontwikkeling van een compleet nieuwe techniek kost tijd.’

  Out of the box denken voor nieuwe  

  forse waterbesparing
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De ambities
- De helft van vezelgrondstoffen vervangen door alternatieve vezels
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De grondstoffenmarkt voor de papierindustrie staat onder druk. Traditionele grondstoffen 

zoals hout worden schaars en duur. ‘We moeten alternatieven zoeken om papierproducten 

te kunnen blijven maken’, zegt Annita Westenbroek van het Kenniscentrum Papier en Karton 

(KCPK).

Westenbroek werkt aan een scenario om binnen tien jaar de helft van de grondstoff en in 

de papierindustrie te vervangen door alternatieven. ‘We moeten wel’, zegt Westenbroek. 

‘De concurrentie op de grondstoff enmarkt wordt door de groeiende bio-based economy snel 

groter. En het onderzoeken van alternatieven kost veel tijd.’

  Groen papier

De Gelderse papierfabrieken Coldenhove en Schut werken graag mee om die ambitie te 

verwezenlijken. ‘Wij maken speciaal papier voor technische en industriële producten’, zegt 

Ron Sportel van Coldenhove. ‘Met alternatieve vezels kunnen we bijzondere eigenschappen 

aan het papier toevoegen. Voor ons speelt duurzaamheid een belangrijke rol. De markt 

vraagt daarom. Met alternatieve vezels maken we ook een stap in duurzaamheid. Samen 

met Sappi, Schut en WageningenUR willen we de mogelijkheden onderzoeken van gras, 

stro en loof van landbouwgewassen.’ Ook Schut, de kleinste papierfabriek in Nederland, 

maakt speciale papiersoorten. ‘Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe ideeën, ook als het 

gaat om gebruik van grondstoff en’, zegt Theo Loeters van Schut. ‘In samenwerking met 

WageningenUR experimenteren we met gras als grondstof. Dat kan ons papier ook een 

decoratief eff ect geven. Uit een haalbaarheidsonderzoek moet blijken of we gras structureel 

kunnen toepassen. Als kleine fabriek kunnen wij al snel in de praktijk testen of het aan de 

eisen voldoet.’

  Industrieën samenbrengen

Binnen dit project bracht WageningenUR de kansen en belemmeringen in beeld voor het 

gebruik van alternatieve grondstoff en voor de Gelderse papierfabrieken. ‘Wij denken met 

verschillende industrieën, waaronder chemie, agrofood en papier, mee over concepten 

voor de bio-based economy’, vertelt Gülden Yılmaz van WUR-Food and Biobased Research. 

‘Daarom kunnen we makkelijk links en samenwerkingsverbanden leggen. Wat we in dit 

project deden voor Gelderse papierfabrieken is bijvoorbeeld ook belangrijk voor de andere 

cellulose verwerkende industrieën in Nederland. We doen nu onder meer onderzoek naar 

de productie van bruikbare grondstoff en uit alternatieve vezelgrondstoff en. De Nederlandse 

papierindustrie is één van de grootse industrieën die momenteel met biobased grondstoff en 

werken. Wij willen dat de kansen voor betere benutting van biobased grondstoff en 

optimaal worden en dat met dit soort projecten de Nederlandse papierindustrie koploper 

wordt wat betreft duurzaamheid in de wereld.’ Westenbroek is blij met het initiatief van 

de provincie voor de quickscan. ‘Ook de provincie kan belemmeringen wegnemen. Vaak is 

niet de wetgeving zelf het probleem als we anders met grondstoff en en afvalstromen willen 

omgaan. Het is vooral de manier waarop het bevoegd gezag wetgeving toepast. Het kan 

allemaal veel sneller en dat is de uitdaging voor de provincie.’

  Zoektocht naar kansen voor    

  alternatieve vezels
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De ambities
- Een slimme toepassing zoeken voor het afval, met oog voor 

 de omgeving

- Kijken of de oplossing ook toepasbaar is voor andere 

 stortplaatsen

SDW 
Stort Doonweg b.v. 
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Aan de Doonweg in Eerbeek ligt een afvalstort van de lokale papierindustrie. De fabrieken 

storten er geen afval meer, maar er ligt nog wel 1,1 miljoen kubieke meter niet-toxisch afval. 

Afdekken kost veel geld. Zijn er andere mogelijkheden?

‘We vragen ons inderdaad af of afdekken wel de slimste manier is om iets met het afval te 

doen’, zegt Walter Hulshof, directeur van Stort Doonweg.

  Grensverleggende aanpak

Het antwoord op die vraag komt van studenten van Wageningen Universiteit. ‘Voor 

het vak academic consultancy training werken groepjes studenten van verschillende 

studierichtingen aan speciale opdrachten’, vertelt universitair docent Gerda Casimir. 

‘Het is een multidisciplinaire aanpak waarbij iedere student over de grenzen van zijn 

eigen vakgebied heen kijkt. We leggen de lat hoog, gaan verder dan precies de vraag 

die de opdrachtgever stelt. De vraag van de heer Hulshof is prima geschikt voor die 

aanpak. Het zoeken van een antwoord vraagt niet alleen vakkennis, maar ook kennis 

over wat een mogelijke oplossing doet met de omgeving en de mensen in die omgeving. 

Studenten met specifi eke kennis van de papierindustrie zijn misschien wat lastig te 

vinden, maar we hebben wel studenten milieukunde, omgevingswetenschappen, land- en 

watermanagement, bedrijfs- en consumentenwetenschappen en beleidswetenschappen.’

  Denken vanuit mogelijkheden

Bij zijn opdracht gaf Hulshof aan dat alle wilde ideeën van de studenten welkom zijn. ‘Ze 

moeten niet een oplossing bedenken om te voldoen aan regelgeving, maar een die realistisch 

is. Dus niet denken vanuit regels, maar vanuit mogelijkheden. Want misschien moeten we 

de regelgeving wel veranderen. Misschien kunnen we het afval opwaarderen tot grondstof 

of brandstof. Of misschien kunnen we van de stortplaats natuur maken en de planten het 

afval laten “opeten”. We moeten ons realiseren dat er eigenlijk geen afval meer bestaat. 

Afvalstromen hebben altijd waarde voor het eigen of een ander bedrijf.’

  Studentendenktank zoekt     

  oplossing afvalstort
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De ambities
- Vraag en aanbod van energie in de gemeente beter op elkaar    

 afstemmen

- Reststromen uit het productieproces opnieuw nuttig     

 gebruiken
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Gemeente Apeldoorn en Solidpack onderzoeken mogelijkheden voor hergebruik van 

restwarmte. ‘We werken al langer aan projecten, die leiden tot een energieneutraal Apeldoorn 

in 2020. Een van de mogelijkheden is het beter op elkaar afstemmen van vraag en aanbod van 

energie’, zegt Henk Brueren van de gemeente.

Het idee ontstond nadat Solidpack tijdens een overleg met provincie en gemeente wees op 

de aanwezigheid van een glastuinbouwbedrijf vlakbij. Glastuinbouw kan belang hebben bij 

restwarmte uit de industrie. Uit navraag bij het glastuinbouwbedrijf bleek, dat de kweker 

wel had willen kijken naar de mogelijkheden van restwarmte. ‘Hij had meerdere duurzame 

technieken bekeken. Uiteindelijk heeft het bedrijf gekozen voor een andere duurzame 

oplossing voor ruimteverwarming’, zegt Brueren.

  Haalbaar?

Uit het gesprek met de kweker bleek, dat het zeker interessant was geweest om de twee 

bedrijven met elkaar in gesprek te brengen. De kwekerij heeft water met een bepaalde 

temperatuur nodig, het afvalwater van Solidpack heeft die temperatuur. Gemeente en 

Solidpack kijken of een match alsnog mogelijk is. ‘Het moet wel fi nancieel haalbaar zijn’, 

zegt directeur Dirk Schut van Solidpack. ‘We moeten er namelijk een pijpleiding van 

ruim tweehonderd meter voor aanleggen. We gaan onderzoeken of het de moeite loont. 

Hergebruik past in ons duurzaamheidbeleid. We kijken ook naar andere mogelijkheden om 

reststromen nuttig te gebruiken. Met stoom kunnen we elektriciteit opwekken. Restwarmte 

kunnen we gebruiken om plastic uit oud papier te drogen om er zo weer grondstof van te 

maken. We zien duurzaam ondernemen als onze morele plicht naar volgende generaties, én 

het levert ons geld op.’

  Doorbraken durven maken

Gemeente Apeldoorn kijkt direct bij de eerste initiatieven voor de vestiging van een bedrijf of 

er in de omgeving mogelijkheden zijn voor benutting van restwarmte. Dat kan tijdens het 

vooroverleg over de aanvraag voor de milieuvergunning. ‘Dan kunnen we het bedrijf wijzen 

op kansen voor duurzaamheid,’ zegt Brueren. ‘Misschien heeft de buurman warmte over 

waar het bedrijf iets mee kan.’ Schut heeft nog wel zorgen over de uitvoering van de ideeën. 

‘De wet- en regelgeving werkt nu tegen ons. Vergunningtrajecten om een afvalstroom om te 

zetten in grondstoff en zijn lang en uitputtend. Daar moeten we met elkaar echt doorbraken 

in durven maken. De wetgever moet inzet van afvalstromen bij productieprocessen willen 

faciliteren. Anders strandt de wens om te verduurzamen in wet- en regelgeving.’

Hergebruik restwarmte in Doetinchem

Ook in Doetinchem zijn er goede kansen om warmte uit afvalwater te gebruiken. Op 

een voormalig industrieterrein naast Papierfabriek Doetinchem wordt nieuwbouwwijk 

Hamburgerbroek ontwikkeld. ‘We praten met de projectontwikkelaar en de gemeente over 

mogelijkheden om onze restwarmte te gebruiken voor verwarming van huizen en kantoren in 

de wijk’, vertelt Bart Broens, operationeel directeur van Papierfabriek Doetinchem. ‘We lozen 

afvalwater met een temperatuur van ongeveer dertig graden. Die temperatuur kunnen we richting 

veertig graden verhogen door meer warmteterugwinning toe te passen. We moeten nog kijken 

naar afstemming op de warmte-koudeopslag die in de wijk is gepland, en naar de continuïteit in 

de levering van onze warmtestroom. Wij vinden het idee zeker de moeite waard voor een serieuze 

studie. Daar werken we graag aan mee.’.

  Afvalwater kan voor verwarming   

  buurman zorgen
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De ambities
- Reststroom als nieuwe grondstof gebruiken

- Minder afval verbranden

- Besparen op kosten van verwerking reststroom
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Sappi Fine Paper Nijmegen laat haar vezelrijke reststroom verbranden en betaalt daar 

veel geld voor. Mayr-Melnhof zou die reststroom misschien kunnen gebruiken voor haar 

kartonfabricage. Dat ziet eruit als een win-winsituatie. 

Zover is het nog niet, maar dankzij de quickscan zijn de contacten wel gelegd. Testen moeten 

aantonen of Mayr-Melnhof een deel van haar oud-papierinput kan vervangen door deze 

reststroom.

  Reststromen niet nutteloos de deur uit

‘De meeste verpakkingen die wij produceren, hebben direct of indirect contact met 

levensmiddelen’, vertelt August Steinkellner, directeur van Mayr-Melnhof in Eerbeek. ‘Voor 

die verpakkingen gelden hoge eisen om te voorkomen dat bepaalde stoff en uit de verpakking 

in de levensmiddelen komen. Daarom moeten we eerst goed onderzoeken of we de reststroom 

van Sappi kunnen gebruiken.’ Sappi streeft naar een situatie waarin reststromen niet meer 

nutteloos de deur uitgaan. ‘Zeker geen vezelrijke reststromen’, zegt Marcel van Veen, safety & 

environment supervisor bij Sappi. ‘Daar zijn vezels te duur voor. Ons biologisch spuislib mag 

Mayr-Melnhof niet gebruiken, maar ons primair slib wel. Ik heb Steinkellner gegevens van 

onze slibmonsters gestuurd. Als we aanknopingspunten zien, praten we verder.’

  Wettelijk faciliteren

Van Veen signaleert wel een probleem. ‘Als je afval van anderen gebruikt, word je voor de wet 

afvalverwerker. Dat mag niet zomaar. Maar in het kader van duurzaamheid stimuleert de 

provincie onderzoek naar mogelijkheden voor uitwisseling van reststromen. Ze heeft er dus 

zelf ook belang bij om dat wettelijk te faciliteren.’ Steinkellner is blij met de quickscan. ‘We 

moeten in de toekomst toe naar minder energiegebruik. Dan is het alleen maar goed als we 

met elkaar kijken waar we verbeteringen kunnen aanbrengen. Het was wel heel bijzonder 

om voor het eerst in andere rollen met de provincie om tafel te zitten. Niet zij als handhaver 

en wij als bedrijf dat wordt gecontroleerd, maar als partners op zoek naar oplossingen. Ik heb 

nu het gevoel dat we echt samenwerken. Dat vind ik prettig.’

  Van reststroom naar nieuwe    

  grondstof
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De ambities
- Meer biogas produceren

- Eerbeek energieneutraal  maken

- Biogas opwaarderen tot aardgaskwaliteit

- Afzetkosten van mest reduceren
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De Initiatiefgroep Mestverwerking Oost-Veluwe (MOV) onderzoekt mogelijkheden om mest 

te verwerken via biovergisting. Industriewater Eerbeek (IWE) produceert al biogas. Levert 

samenwerking synergievoordelen op?

‘Dat zou heel goed kunnen’, denkt IWE-directeur Walter Hulshof. ‘Als we ons biogas 

samenvoegen met dat van MOV, kunnen we het opwaarderen tot groen aardgas. Dat heeft 

een hoog rendement, waardoor we het kunnen leveren aan het aardgasnet of rechtstreeks 

aan een afnemer.’

  Voordeel voor beide partijen

Door opbrengsten uit de opwekking van bio-energie wil MOV de afzetkosten van mest in de 

hand houden. Tegelijk produceert het zo duurzame energie. ‘Samenwerking met IWE biedt 

voordeel voor beide partijen’, zegt Jan Tijhuis van MOV. ‘De provincie staat positief tegenover 

onze ideeën. De goede wil is er. Maar er is meer nodig. Zonder subsidie zijn onze plannen 

nu nog niet haalbaar.’ Hulshof denkt er net zo over. ‘Het is niet simpel om het gas tot 

aardgaskwaliteit op te waarderen.’

  Eerbeek energieneutraal

Hulshof en Tijhuis willen gaan praten met de provincie en de gemeente Brummen over 

de mogelijkheden voor vestiging van een installatie. ‘Vooral voor Brummen is het plan 

interessant’, zegt Hulshof. ‘We kunnen samen acht miljoen kubieke meter aardgas 

produceren. Daarmee kun je het dorp Eerbeek bijna energieneutraal maken.’ Het 

Lectoraat Duurzame Energievoorziening van Saxion Hogeschool onderzocht de technische 

haalbaarheid van het plan. ‘Uit dat haalbaarheidsonderzoek komen veel positieve punten 

naar voren’, zegt Tijhuis. ‘Maar er zijn ook nog vraagtekens waarvoor we extra onderzoek 

moeten doen. Maar het is zeker een unieke samenwerking, die de provincie en gemeenten 

moet aanspreken.’ Hulshof: ‘Het is voor de lange termijn mogelijk de enige oplossing 

om Eerbeek energieneutraal te maken. Het zou zonde zijn als we er niet mee aan de slag 

kunnen.’

  Mestverwerking levert biogas met  

  hoog rendement op
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De ambities
- Beide afvalwaterzuiveringsprocessen in elkaar laten opgaan

- Van reststromen grondstoffen maken

- Meer biogas produceren

- Ruimte creëren voor nieuwe ontwikkelingen



Quickscan Papierindustrie23

Gedwongen door marktontwikkelingen heeft Norske Skog Parenco  halverwege 2009 haar 

productiecapaciteit gehalveerd. Daardoor verwerkt zij fors minder proceswater in haar 

afvalwaterzuiveringsinstallatie. Ook de waterzuivering van Waterschap Vallei & Eem heeft 

overcapaciteit.

Onderzoek naar mogelijkheden om beide afvalwaterstromen samen te voegen stond 

centraal bij de quickscan. ‘We onderzoeken of ons afvalwater naar de afvalwaterzuivering 

van Vallei & Eem kan’, vertelt Jan Wattenberg, coördinator Milieuzaken bij Parenco. ‘Voor 

ons heeft dat als voordeel dat we onze afvalwaterzuiveringsinstallatie kunnen verwijderen, 

waardoor mogelijk plaats vrijkomt voor andere business. Hierdoor zouden we onderdelen 

van onze zuivering kunnen verplaatsen naar Vallei & Eem. Naast het samenvoegen van beide 

afvalwaterzuiveringen kijken we ook of op ander gebied samenwerking en uitwisseling 

mogelijk zijn.’

  Voedingsstoffen niet meer nodig

Ook Henry van Veldhuizen, senior technoloog Waterzuivering bij het waterschap, ziet 

voordelen. ‘Wij maken kosten om voedingsstoff en uit het huishoudelijk afvalwater te halen. 

Door ook het afvalwater van Parenco te verwerken zou dat niet meer nodig zijn. Bovendien, 

het afvalwater van Parenco is bijna veertig graden, dat van ons tussen de tien en twintig. Bij 

elkaar dus gemiddeld zo’n dertig graden. Bij die temperatuur kunnen we in de toekomst met 

de nieuwste technieken ons energiegebruik optimaliseren.’ ‘En’, zegt Wattenberg, ‘met ons 

afvalwater erbij kan Vallei & Eem meer energie halen uit slibvergisting, die weer ingezet kan 

worden in ons productieproces. En daar hebben wij dan ook profi jt van.’

  Afvalwater als proceswater

Ingenieursbureau Haskoning zet de voors en tegens van de verschillende mogelijkheden op 

een rij. Wattenberg: ‘Het gaat vooral om de vraag hoe we maximaal energie kunnen halen 

uit het zuiveren van afvalwater. Verder kijken we of we in plaats van grondwater gezuiverd 

afvalwater van Vallei & Eem kunnen gebruiken als proceswater.’ ‘We onderzoeken ook of 

we fosfaten uit afvalwater kunnen opwerken voor gebruik in de kunstmestindustrie’, voegt 

Van Veldhuizen hieraan toe. ‘Belangrijk, want de fosfaatmijnen in de wereld raken een keer 

leeg. En we kijken of Parenco iets kan doen met ons slib. Dat brengen we nu naar Ede om te 

ontwateren en daarna naar Duitsland om te composteren of verbranden. Zonde van het geld, 

als blijkt dat onze buurman Parenco het direct kan verwerken.’

  Samenvoegen afvalwaterzuiveringen  

  levert veel voordeel op
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De ambities
- Mogelijkheden van grond- en hulpstoffen in kaart brengen in een   

 veranderende wereld

- Onderzoeken welke alternatieven de natuur biedt

- Zoeken naar oplossingen die voor individuele bedrijven én de    

 hele keten gunstig zijn
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Concurrentie uit China. Opkomst van de bio-based economy. Tekort aan grondstoffen. 

Oplopende grondstofprijzen. Alle reden voor de papierindustrie om alternatieven te zoeken 

voor grond- en hulpstoffen.

Kunnen we grondstoff en en hulpstoff en uitwisselen? Welke producten uit de natuur kunnen 

we inzetten? Om dat soort vragen gaat het.

  Naar buiten kijken

‘Als ik daar alleen met collega’s uit de papierindustrie over praat, lopen we het risico dat we 

steeds vanuit hetzelfde referentiekader denken’, zegt Marcel van Veen, safety & environment 

supervisor bij Sappi. ‘Voor dit project is het nodig om naar buiten te kijken. De wereld is sterk 

aan het veranderen nu fossiele grondstoff en duurder worden en plantaardige grondstoff en 

voor veel meer toepassingen ingezet gaan worden. Daarnaast ontstaat er extra vraag naar 

grondstoff en uit landen als China.’ Johan Sanders, hoogleraar Valorisatie van Plantaardige 

productieketens bij Wageningen Universiteit, is gevraagd de discussie op gang te brengen. 

‘Het is belangrijk dat de industrie alles weet van grondstoff en die zij inzet of kan inzetten’, 

zegt hij. ‘We kunnen vezels uit hout halen, of uit gras, of uit koolzaadplanten. De ene vezel 

is geschikt voor de ene kwaliteit papier, de andere vezel voor een andere kwaliteit papier en 

een derde vezel kunnen we beter gebruiken in een andere industrie. Bijvoorbeeld om ethanol 

te maken of voor gebruik in isolatiemateriaal.’

  Niet “eeuwig” hergebruiken

De papierindustrie gebruikt vezelrijke reststromen tot wel vijf of zes keer opnieuw in het 

productieproces. ‘Maar’, zegt Sanders, ‘misschien kunnen we beter na vier keer stoppen. 

Voor de vijfde en zesde keer moeten we veel chemicaliën aan de vezels toevoegen. Het kan 

duurzamer en economisch voordeliger zijn als we de vezels na de vierde keer hergebruik 

“doorschuiven” naar fabrikanten van melkzuur, ethanol of andere chemicaliën. Verder 

gebruikt de papierindustrie veel energie voor het drogen van papier. Gebruik van 

grondstoff en die we beter kunnen ontwateren, scheelt drogen en dus energie. Kortom, we 

moeten alle grond- en hulpstoff en en hun eigenschappen op een rijtje zetten. Zodat we 

weten welke stof we het beste in welk productieproces of welke industrie kunnen inzetten.’ 

‘Geweldig dat Sanders op die manier mogelijke alternatieven kan onderzoeken’, 

vindt Van Veen.

  Grondstoffen optimaal gebruiken in  

  de keten
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De ambities
- Afvalwater opnieuw inzetten in het productieproces

- Graafwerkzaamheden voor biogasleiding combineren met het    

 leggen van de retourleiding gezuiverd afvalwater

- Verdroging Veluwe verminderen door minder grondwater op te    

 pompen
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De papierfabrieken in Eerbeek voeren hun afvalwater af naar hun gemeenschappelijke 

waterzuivering. Daarna wordt het geloosd op openbaar water. ‘We onderzoeken nu of we het 

water opnieuw kunnen gebruiken’, vertelt Ronald Kooij, technical manager bij SCA Packaging 

de Hoop in Eerbeek.

Het onderzoek moet een beeld geven van de investering, de fi nanciële voordelen en de 

kwaliteit van het water dat de fabrieken opnieuw gebruiken. Dat laatste vanwege eisen die 

gesteld worden  aan verpakkingsmateriaal voor levensmiddelen.

  Project past in ambities

Bij de quickscan zat ook de gemeente Brummen aan tafel. ‘We hebben inmiddels een opzet 

voor het onderzoek’, vertelt Richard Bos van de gemeente, die via een bijdrage van de regio 

Stedendriehoek ook meebetaalt aan het onderzoek. Het project Duurzaam water Eerbeek past 

in het beleid van De Hoop. ‘Duurzaam ondernemen zit in onze natuur’, vertelt Kooij. ‘We 

kregen al diverse onderscheidingen voor ons milieu- en duurzaamheidbeleid.’ Het project 

past ook bij de ambities van Brummen. ‘We willen in 2020 energieneutraal zijn’, laat Bos 

weten. ‘Verder zijn de papierfabrieken belangrijk voor onze lokale economie. Door dit soort 

projecten staan ze sterker in de markt.’

  Energie- en watergebruik verlagen

Kooij is het daarmee eens. ‘Kostenbeheersing is nodig om te kunnen blijven concurreren. 

We zijn daarom voortdurend bezig om ons energie- en watergebruik te verlagen.’ Kooij heeft 

veel waardering voor het initiatief van de provincie om een quickscan uit te voeren. ‘Dankzij 

gesprekken met experts van buiten onze branche kunnen we nu dit project oppakken.’ 

Voor het onderzoek zegden de regio-gemeenten subsidie toe. Er ligt inmiddels ook een 

subsidieaanvraag bij de provincie voor uitvoering van het project. Kooij en Bos: ‘Als het 

onderzoek is uitgevoerd, hebben we meer inzicht in de haalbaarheid van het project. 

Dan kunnen we beslissingen nemen.’

  Minder verdroging door hergebruik  

  afvalwater
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De ambities
−  Norske Skog Parenco behouden voor de gemeente Renkum

−  Kansen inventariseren om fabrieksterrein met duurzame    

  activiteiten beter te benutten

−  Bedrijfseconomische en technische mogelijkheden van een    

  biogasinstallatie onderzoeken

−  Vergunningverlening zo goed mogelijk laten verlopen
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De krantenpapierbranche staat onder druk. Dat leidde ertoe dat Norske Skog Parenco 

(Parenco) één van haar twee productielijnen heeft stilgelegd. Hierdoor is er op het 

bedrijfsterrein van Parenco ruimte vrijgekomen.

‘We onderzoeken mogelijkheden om die ruimte in te vullen met andere bedrijfsactiviteiten, 

die aansluiten bij ons productieproces’, vertelt Joris Spaan, manager New Business & Strategy 

bij Parenco. ‘In het kader van de quickscan denken de provincie en de gemeente Renkum met 

ons mee.’

  Samenwerken

Parenco is in economisch opzicht belangrijk voor Renkum. Het bedrijf biedt aan veel 

inwoners van de gemeente werkgelegenheid. ‘Als het bedrijf het moeilijk heeft, gaat ons 

dat ook aan het hart’, zegt Erik Heinrich, wethouder Economische Zaken. ‘Daarom werken 

we graag mee aan het onderzoek naar nieuwe bedrijfsactiviteiten en wijziging van het 

bestemmingsplan als dat voor deze nieuwe bedrijvigheid nodig is.’ De provincie bracht 

Parenco in contact met Oost NV. Deze ontwikkelingsmaatschappij helpt Parenco om de 

mogelijkheden goed op papier te zetten. ‘Oost NV heeft een groot netwerk van bedrijven en 

instanties’, zegt Spaan. ‘Van dat netwerk kunnen wij gebruikmaken bij de uitwerking van 

onze plannen. We praten onder andere met Wageningen Universiteit, waar veel kennis zit 

over waterzuivering, gebruik van reststromen en toepassing van bio-energie.’

  Strategie

Parenco wil op het vrijgekomen bedrijfsterrein activiteiten realiseren die het maken van 

papier op een duurzame manier ondersteunen. Een van de mogelijkheden is het bouwen van 

een installatie voor productie van bio-energie. Door verkoop van het biogas ontvangt Parenco 

extra inkomsten. ‘Als groene gemeente steunen wij het initiatief van Parenco’ zegt Heinrich. 

‘We kijken of het bestemmingsplan mogelijkheden biedt voor vestiging van een dergelijke 

installatie. Niet alles kan, want Parenco ligt in een kwetsbaar uiterwaardengebied. Onze 

inzet is het behoud van Parenco voor de gemeente Renkum.’ Spaan: ‘De quickscan heeft 

ons heel wat opgeleverd. De samenwerking met provincie en gemeente is veranderd van 

incidenteel bij een vergunningaanvraag naar structureel. Onze contacten spelen zich nu af 

op een hoger niveau. Hoe kunnen provincie en gemeente ons helpen in bredere zin, dus ook 

om economisch gezond te blijven? Dat is een heel andere insteek.’

  Vrijgekomen bedrijfsruimte    

  duurzaam en rendabel gebruiken
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  Energie  

  

Primair  Energiegebruik Gelderse Papier- en Kartonindustrie   11.095.116

(in Gigajoule)        

  

Energiegebruik huishoudens Gelderland (in Gigajoule)  52.369.844 

Totaal aantal werknemers: 1.372

1  Papierfabriek Schut B.V.  

 www.papierfabriekschut.com
 Produceert hoogwaardige ongestreken papiersoorten

2  Coldenhove

 www.coldenhove.com
 Produceert hoog kwalitatief papier en karton 

3  Mayr-Melnhof Eerbeek B.V.

 www.mm-karton.com
 Produceert vouwkarton van verschillende kwaliteitsstandaarden voor de

 verpakkingsindustrie

4  SCA Packaging De Hoop B.V.

 www.scapackaging.com
 Produceert klantspecifi eke verpakkingen met de nadruk op het verpakkingsontwerp en 

 lokale service dicht bij de klant 

5  Industriewater Eerbeek B.V.

 Verzorgt de zuivering van het afvalwater van de Eerbeekse papierindustrie

 http://www.iweerbeek.nl

6  Papierfabriek Doetinchem B.V.

 www.papierfabriekdoetinchem.nl
 Produceert een scala aan bruin en wit gerecycled lichtgewicht verpakkingspapier en tissue

7  Norske Skog Parenco B.V.

 www.norske-skog.com
 Produceert tijdschriften- en krantenpapier

8  Sappi Nijmegen B.V.

 www.sappi.com
 Produceert hoogwaardig, houtvrij, tweezijdig gestreken papier

9 Solidpack B.V.  

 www.solidpack.eu
 Produceert massiefkartonnen verpakkingen

10  Veiligheidspapierfabriek Ugchelen B.V. 

 Produceert hoogwaardig veiligheidspapier voor de productie van briefgeld en paspoorten

  Kerncijfers Gelderse Papier- en   

  Kartonindustrie
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  Colofon

Dit is een uitgave van de provincie Gelderland, in samenwerking met de Koninklijke Vereniging 

van Nederlandse Papier- en kartonfabrieken

Interviews en teksten: Jos Fluitsma Tekst en Concept, Apeldoorn

Eindredactie: Anita Stienstra, provincie Gelderland

Vormgeving: Grafi -Media 

Foto’s: Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en kartonfabrieken

Druk: Provincie Gelderland

Oplage: 400 stuks

Deze brochure is gedrukt op FSC papier

  Meer informatie

Heeft u vragen over deze brochure? Wilt u reageren op een artikel? 

We horen het graag van u. Bel, mail of schrijf ons.

Provincie Gelderland

Anita Stienstra

T (026) 359 88 47

a.stienstra@prv.gelderland.nl

Provincie Gelderland

Afdeling MER

Postbus 9090

6800 GX Arnhem

oktober 2010
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Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt


