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Samenvatting 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit onderzoek is onderzocht hoe het gebruik van milieuvriendelijk1 papier op de Universiteit 

Utrecht (UU) gestimuleerd kan worden. Het onderzoek is gedaan in opdracht van het Universitair Milieu 

Platform Utrecht (UMP). Het UMP is een studentenorganisatie die duurzaamheid en milieuvriendelijkheid 

aan de Universiteit Utrecht probeert te bevorderen. Eén van de doelen die het UMP nastreeft is dat 

medewerkers en studenten minder papier gaan gebruiken en als ze papier gebruiken, dat er dan 

milieuvriendelijk papier wordt gebruikt.  

In dit onderzoek is daarom gekeken naar het papiergebruik op de Universiteit Utrecht en de 

beweegredenen van papierinkopers om bepaalde papiersoorten in te kopen. De informatie is verkregen 

aan de hand van interviews bij een aantal papierinkooppunten.  

Ten eerste is geprobeerd de beweegredenen te achterhalen waarom bij inkooppunten voor 

bepaalde papiersoorten wordt gekozen. Hierbij is gebruik gemaakt van het Fishbein & Ajzen-model. Dit 

model verklaart rationeel gedrag door de aspecten die hierbij een rol spelen in verschillende categorieën in 

te delen. In dit onderzoek is vooral aandacht besteed aan de categorieën attitude, intentie en 

mogelijkheid, omdat deze het gedrag van mensen het meest direct beïnvloeden. Het blijkt dat vooral de 

attitude van papierinkopers ten aanzien van milieuvriendelijk papier bepaalt welke papiersoorten 

ingekocht worden.  

Ook is gekeken naar de milieuaspecten van papier met behulp van uitgangspunten zoals die ook 

aan de orde komen binnen een milieulevenscyclusanalyse (LCA). Een LCA is een methode om de milieu-

impact van diensten en producten over hun volledige levensloop te bestuderen. Daarnaast zijn 

verschillende keurmerken beschreven die aan milieuvriendelijk papier kunnen worden toegekend. 

Uiteindelijk is zo een definitie opgesteld: met milieuvriendelijk papier wordt in dit onderzoek papier 

bedoeld dat (gedeeltelijk) geproduceerd is van gebruikt papier, niet gebleekt is met chloor of 

chloorhoudende stoffen, en dat tenminste één milieukeurmerk draagt. De soorten milieuvriendelijk papier 

die momenteel al her en der gebruikt worden op de Universiteit Utrecht zijn met deze criteria beoordeeld. 

Hieruit komen een aantal papiersoorten naar voren die aan de in dit onderzoek gestelde criteria voldoen 

en die in aanmerking komen voor algemeen gebruik als milieuvriendelijk papier: Neusiedler Biotop, 

Neusiedler Nautilus, Seagull Laser 80 en Xerox Planet Recycled.  

                                                           
1 In dit rapport wordt de term 'milieuvriendelijk papier' gebruikt. Hiermee wordt zowel kringlooppapier als 

andere soorten milieuvriendelijk papier bedoeld. In het rapport wordt dit begrip verder uitgewerkt. 
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Van deze vier papiersoorten lijkt Xerox planet recycled de beste keuze: dit papier komt goed uit de 

selectie op milieuaspecten en voldoet aan andere criteria voor inkoop (zoals een aantrekkelijke prijs). 

Behalve het aanbevelen van deze papiersoort bij de universiteit, kan het UMP op meerdere fronten 

proberen het gebruik van milieuvriendelijk papier verder te bevorderen.  

Zo kan het UMP bijvoorbeeld een discussie over de wenselijkheid en haalbaarheid van een centrale 

papierinkoop initiëren. Daarnaast kan het UMP de contacten versterken met UMP's van universiteiten die al 

milieuvriendelijk papier hebben ingevoerd, om de uitwisseling van suggesties en ervaringen tussen 

universiteiten en UMP’s te bevorderen.  

De belangrijkste aanbeveling aan het UMP is echter om, in overleg met relevante universitaire 

onderdelen, een voorlichtingscampagne naar de papierinkopers op te zetten. Uit dit onderzoek blijkt 

namelijk dat de attitude van de papierinkopers ten aanzien van milieuvriendelijk papier een beperkende 

factor is voor gedragsverandering als ondersteuning voor de invoering van milieuvriendelijk papier. Een 

manier om deze attitude te veranderen is via voorlichting: de papierinkopers zouden persoonlijk benaderd 

moeten worden met goed onderbouwde en voor hen relevante informatie over milieuvriendelijk papier.  
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H o o f d s t u k  1   
 

 

 

Inleiding 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 achtergrond  

 

Het Universitair Milieu Platform (UMP) is een studentenmilieuorganisatie, die samen met andere 

studentenmilieugroepen overkoepeld wordt door het Landelijk Hogeschool en Universitair Milieu Platform 

(LHUMP) [LHUMP, 2004]. Doel van het UMP Utrecht is het vergroten van het milieubewustzijn van de 

studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht (UU). Het UMP2 richt zich hierbij zowel op de 

organisatie als op de inhoud van het onderwijs en onderzoek. Het idee is om bij studenten, als 

besluitvormers van de toekomst, nu al de aandacht voor milieu en duurzame ontwikkeling te stimuleren. 

Het UMP pakt steeds meerdere thema's aan voor langere campagnes. Zo wil het UMP bijvoorbeeld 

de verkoop van EKO-producten in alle kantines invoeren en probeert het om de omgeving van de 

universiteit groener te maken. De inhoudelijke taken en activiteiten van het UMP worden uitgevoerd door 

werkgroepen. Zo zijn er in het verleden onder andere een onderwijswerkgroep, een koffiewerkgroep (om 

Max Havelaar-koffie in de koffieautomaten te krijgen) en een papierwerkgroep geweest [UMP, 2004]. 

Momenteel is het papiergebruik op de Universiteit Utrecht opnieuw een punt van aandacht voor 

het UMP. Enerzijds met het streven om de omvang van het papiergebruik terug te brengen, anderzijds met 

het doel om het gebruik van milieuvriendelijk papier te stimuleren [UMP Utrecht, 2004]. Het UMP wil graag 

dat het gebruik van milieuvriendelijk papier op de Universiteit Utrecht toeneemt. Daarom heeft het UMP 

de Wetenschapswinkel Biologie benaderd om haar te adviseren hoe deze verandering in gang gezet kan 

worden.  

 

 

1.2  probleemstelling 

 

Doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de mogelijkheden die het UMP heeft om een 

gewenste verandering in gang te zetten. De vraagstelling hierbij is:  

Welke mogelijkheden heeft het UMP om het gebruik van milieuvriendelijk papier op de 

Universiteit Utrecht te bevorderen door beïnvloeding van het papierinkoopbeleid? 

                                                          

 

 
2 Wanneer in de rest van het rapport gesproken wordt over het UMP, wordt hiermee UMP Utrecht bedoeld.  
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Om het gebruik van milieuvriendelijk papier te bevorderen zal uiteindelijk een gedragsverandering 

bewerkstelligd moeten worden bij alle studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht. Maar zij zijn 

bij de keuze voor een bepaalde soort papier afhankelijk van het papieraanbod bij de faculteiten door de 

diensten die papier inkopen. Het onderzoek richt zich daarom vooral op de papierinkopers.  

 

De vraagstelling is opgedeeld in de volgende onderzoeksvragen: 

• Wat wordt er verstaan onder milieuvriendelijk papier en welke criteria zijn hiervoor? 

• Wat zijn de voor- en nadelen van verschillende soorten milieuvriendelijk papier? 

• Welke soorten milieuvriendelijk papier worden binnen de Universiteit Utrecht nu al gebruikt? 

• Waar en door wie worden aan de Universiteit Utrecht beslissingen genomen over de inkoop 

van papier? 

• Wat zijn de beweegredenen van de papierinkopers van de Universiteit Utrecht om eventueel 

geen milieuvriendelijk papier te gebruiken en zijn deze argumenten valide? 

• Onderscheidt de Universiteit Utrecht zich in het gebruik van papier ten opzichte van 

vergelijkbare organisaties? 

 

 

1.3  leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de opzet en uitvoering van het onderzoek. Hierin worden onder 

andere de gebruikte onderzoeksmodellen uitgelegd en de verantwoording en betrouwbaarheid van de 

gegevens beschreven. Hoofdstuk 3 omschrijft hoe de papierinkooppunten momenteel omgaan met 

milieuvriendelijk papier. In hoofdstuk 4 staan de milieuaspecten van papierproductie centraal. Hoofdstuk 5 

gaat over het papiergebruik bij andere organisaties en hoe de organisatie van de papierinkoop aan de 

Universiteit Utrecht is geregeld. De discussie van de verzamelde gegevens volgt in hoofdstuk 6. Tot slot 

volgen in hoofdstuk 7 en 8 de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek.  
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H o o f d s t u k  2  
 

 

 

Opzet en uitvoering 
van het onderzoek 
 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de opzet van dit onderzoek is gebruik gemaakt van het model van beredeneerd gedrag van 

Fishbein en Ajzen.  

 

 

2.1  model Fishbein en Ajzen 

 

Het model van Fishbein en Ajzen is een veelgebruikt en algemeen geaccepteerd model binnen de 

voorlichtingskunde, dat gebruikt kan worden om beredeneerd gedrag van mensen te onderzoeken, te 

verklaren en soms zelfs te beïnvloeden. [Fishbein and Ajzen, 1975]. Het model is algemeen toepasbaar en 

kan dus ingezet worden voor allerlei soorten mogelijk gedrag; of iemand wel of juist niet een fietshelm 

draagt, gezond gaat eten of ophoudt met roken. Met het model kunnen de verschillende aspecten die van 

invloed zijn op een bepaald gedrag worden gecategoriseerd. Het model is weergegeven in figuur 2.1. 

 

 

Figuur 2.1  

Model beredeneerd gedrag van Fishbein & Ajzen [naar Sapp, 2004; Damoiseaux, 1993].  
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Het model gaat er van uit dat gedrag voortkomt uit een intentie. Een intentie is een neiging om 

bepaald gedrag te vertonen. Deze intentie wordt door twee factoren bepaald: attitude en sociale norm. De 

attitude wordt bepaald door de overtuigingen die iemand heeft over de consequenties van een bepaald 

gedrag, en de evaluatie van die gevolgen. Iemand kan bijvoorbeeld tegen roken zijn (attitude) omdat hij of 

zij ervan overtuigd is dat door (mee)roken longkanker kan ontstaan (overtuiging over consequenties) en 

dat een verschrikkelijke ziekte vindt (evaluatie van consequenties).  

De sociale norm wordt bepaald door de opvatting van anderen in de sociale omgeving en de mate 

waarin iemand instemt met deze opvattingen. Zo'n opvatting kan bijvoorbeeld zijn: "Mijn moeder wil dat 

ik gezond eet", en de mate van instemming “Mijn moeder heeft altijd gelijk.” De sociale norm wordt dan 

bijvoorbeeld om iedere dag 2 ons groente en 2 stuks fruit te nuttigen.  

Is de intentie tot het vertonen van een bepaald gedrag eenmaal bepaald, dan is overigens nog niet 

zeker dat het gedrag ook plaats kan vinden. Er is namelijk een derde factor in het spel: mogelijkheid. Als 

bijvoorbeeld iemand een fietshelm wil gebruiken maar die nergens kan aanschaffen, kan hij of zij het 

gedrag (in dit geval het dragen van een fietshelm) niet vertonen. Uiteindelijk komt een bepaald gedrag tot 

stand door wisselwerking tussen deze verschillende factoren [Sapp, 2004; Damoiseaux, 1993]. 

 

 

2.2  milieuvriendelijk gedrag 

 

In dit onderzoek is het model van Fishbein en Ajzen gebruikt om het gebruik van milieuvriendelijk 

papier op de Universiteit Utrecht te onderzoeken. Het doel van het UMP om de universiteit te stimuleren 

om over te schakelen op milieuvriendelijk papier vereist dat uiteindelijk het gedrag van alle 22.300 

studenten en alle 6.300 medewerkers van de universiteit verandert: zij moeten voor hun dagelijks gebruik 

van het papier dat zij nu gebruiken naar een andere, meer milieuvriendelijkere soort.  

Al deze mensen hebben ieder voor zich een eigen attitude, sociale norm en dus een intentie ten 

aanzien van het gebruik van milieuvriendelijk papier. Voordat deze factoren onderzocht worden en er 

wellicht inspanningen worden gedaan om hun intentie op dit gebied te beïnvloeden, is het echter van 

belang dat zij allen wel in de mogelijkheid zijn om gebruik te maken van milieuvriendelijk papier. Immers, 

als de intentie er is om dat papier te gebruiken, moet dat papier wel beschikbaar zijn. Als eerste stap in het 

proces naar een duurzame gedragsverandering met betrekking tot milieuvriendelijk papier binnen de 

Universiteit Utrecht richt dit onderzoek zich daarom vooral op de mensen die zorgen voor de 

beschikbaarheid van het papier: de papierinkopers.  

Voor die papierinkopers geldt natuurlijk even goed het model van Fishbein en Ajzen, met dezelfde 

factoren attitude, sociale norm en mogelijkheid. Als zij de intentie hebben om bijvoorbeeld 

milieuvriendelijk papier bij de leverancier te kopen, betekent dat nog niet dat er ook milieuvriendelijk 

papier gekocht wordt. De leverancier van het papier kan bijvoorbeeld geen milieuvriendelijk papier in het 

assortiment hebben, of misschien willen de afnemers geen milieuvriendelijk papier gebruiken. 

  

Het model van Fishbein en Ajzen is niet alleen te gebruiken om gedrag te onderzoeken, maar ook 

om gedragsveranderingen te bewerkstelligen. Voor dit laatste biedt het model verschillende 

aanknopingspunten in de vorm van de factoren attitude, sociale norm en mogelijkheid.  

Zo kan zowel de attitude die iemand zelf heeft ten opzichte van milieuvriendelijk papier als de 

attitude die anderen er tegenover hebben beïnvloed worden via kennis. Inzicht in de milieu- en technische 

aspecten van verschillende papiersoorten kan dus van invloed zijn op de overtuiging die men heeft ten 

aanzien van de milieuvriendelijkheid en het gebruiksgemak van dit papier. In dit onderzoek wordt naast 
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het inkoopgedrag daarom ook gekeken naar de feiten over de milieubelasting van verschillende 

papiersoorten. Hiervoor is het nodig de productiemethoden en de bijbehorende milieubelasting inzichtelijk 

te maken volgens de principes van een levenscyclusanalyse (LCA).  

Het onderzoek valt daarom uiteen in twee delen, enerzijds wordt aandacht besteed aan de 

beweegredenen om bepaald papier in te kopen en anderzijds aan de milieuvriendelijkheid van 

verschillende soorten papier. Er kan dus onderscheid worden gemaakt tussen een gedragsaspect en een 

milieuaspect. Het onderscheid kan echter niet altijd even helder worden gemaakt, omdat er een 

onvermijdelijke relatie is tussen milieuaspecten en gedrag.  

 

 

2.3  papierinkooppunten 

 

Het zwaartepunt van dit onderzoek ligt bij de personen die beslissen welke papiersoort wordt 

ingekocht. Achterhaald moet worden wat hun beweegredenen zijn om een bepaald inkoopbeleid te 

handhaven. Momenteel wordt aan de Universiteit Utrecht op ongeveer 160 verschillende punten papier 

ingekocht [UMP Utrecht, 1999]. Gezien de beperkte onderzoeksduur is daarom besloten een steekproef van 

papierinkooppunten te benaderen. Om een goed beeld te krijgen van de papierinkoop aan de Universiteit 

Utrecht is bij deze selectie gekozen voor inkooppunten bij faculteiten uit verschillende disciplines 

(bijvoorbeeld Sociale Wetenschappen en Geowetenschappen) en inkooppunten bij verschillende diensten 

(bijvoorbeeld inkooppunten van faculteiten en van centrale bestuursdiensten) (zie bijlage 1). 

Daarnaast is de organisatie van de papierinkoop onderzocht. Wie bepaalt wat er gekocht wordt? 

Welke vrijheid is er in de inkoop? Zijn er inkoopcontracten? Gezien de onderzoeksduur zijn hiervoor vooral 

de wat grotere inkooppunten onderzocht. Die inkooppunten zijn Repro Kruytgebouw, Repro 

Androclusgebouw en Inkooppunt Van Unnikgebouw. Bijbehorende faculteiten zijn respectievelijk 

Farmaceutische Wetenschappen, Scheikunde en Biologie (FSB-cluster), Diergeneeskunde en Sociale 

Wetenschappen en Geowetenschappen. Er is gekozen voor grote inkooppunten omdat hier direct beslist 

wordt over de papierinkoop, in tegenstelling tot kleinere inkooppunten die vaak onder een groter 

inkooppunt vallen. 

De papierinkopers van deze 11 inkooppunten zijn op hun werkplek geïnterviewd door twee 

onderzoekers. De interviews werden niet van tevoren aangekondigd. Er is voor deze methode gekozen 

omdat met interviews dieper kan worden ingegaan op het onderwerp dan met bijvoorbeeld een enquète. 

Bovendien is het een snelle en effectieve methode om informatie in te winnen. Het interview omvatte vijf 

vragen over de papierinkoop, eerdere ervaringen met milieuvriendelijk papier en redenen voor al dan niet 

aanschaffen van milieuvriendelijk papier (zie bijlage 2). Wanneer ook naar de organisatie van de 

papierinkoop werd gevraagd, zijn een aantal vragen toegevoegd (zie bijlage 2).  

 

 

2.4  milieuaspecten 

 

Een levenscyclusanalyse (LCA) is een analyse die alle stappen doorloopt in het productieproces van 

een product en daarbij kijkt naar de milieu-invloed van de verschillende stappen in het proces. Bij een LCA 

wordt deze milieu-invloed bepaald tijdens de verschillende processtappen [Rijksuniversiteit Leiden, 

Industriële Ecologie 2004; CE-Delft, 2004]. Aangezien in het korte bestek van het onderzoek geen volledige 

LCA kan worden uitgevoerd, zijn alleen de principes van de LCA gebruikt. Dit betekent dat er door middel 
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van een literatuurstudie naar enkele milieubelastende processen in het productieproces van papier is 

gekeken. Hierna zijn de belangrijkste verschillen bepaald tussen de soorten milieuvriendelijk papier die op 

de Universiteit Utrecht worden gebruikt.  

De voor dit onderzoek benodigde informatie bleek voor een deel niet te vinden in de 

wetenschappelijke literatuur. Informatie van bijvoorbeeld papierfabrikanten is daarom gezocht via 

internet. Een nadeel van internet is natuurlijk wel dat er veel onbetrouwbare informatie gegeven wordt en 

bronnen soms moeilijk controleerbaar zijn. Bij het verzamelen van informatie is daarom zoveel mogelijk 

geprobeerd om betrouwbare en onafhankelijke bronnen te gebruiken. Er is gekeken naar de achtergrond 

en de mogelijke belangen van de instelling waarvan een site is bezocht. Gegevens die niet betrouwbaar 

geacht werden zijn niet meegenomen in dit onderzoek.  

 

 

2.5  overige onderzoeksmethoden 

 

Ook is bekeken hoe andere instellingen met de invoering van milieuvriendelijk papier zijn 

omgegaan. Hiervoor is informatie ingewonnen bij het Landelijk Hogeschool en Universitair Milieu Platform 

(LHUMP) en het Universitair Milieu Platform (UMP) te Utrecht, het Studenten Milieu Overleg Groningen 

(SMOG) in Groningen, de gemeente Groningen, Katholieke Universiteit Nijmegen, Hummus (milieuplatform 

van de Universiteit voor Humanistiek) en de ASN Bank in Den Haag. Met deze instellingen heeft contact 

plaatsgevonden via e-mail en telefoon. Een enkele instelling is bezocht (LHUMP, SMOG). Ook is contact 

opgenomen met Milieu Centraal. Deze onafhankelijke, landelijke voorlichtingsorganisatie op het gebied 

van milieu geeft namelijk ook informatie over papiergebruik. 
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H o o f d s t u k  3  
 

 

 

Papierinkoop 
 

 

 

 

 

 

 

 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van de interviews met de steekproef van papierinkooppunten op 

de Universiteit Utrecht uitgewerkt.  

 

 

3.1  attitude, intentie en mogelijkheid 

 

attitude 

Het blijkt dat de attitude die papierinkopers hebben ten aanzien van de inkoop van 

milieuvriendelijk papier voor een belangrijk deel bepaald wordt door de overtuigingen die men over de 

milieuvriendelijkheid en het gebruiksgemak van dit papier heeft. 

Allereerst is voor papierinkopers niet altijd duidelijk wanneer een soort papier nu echt 

milieuvriendelijk is, en wanneer niet. Drie inkopers geven aan dat papier dat als ‘milieuvriendelijk’ wordt 

gelabeld soms niet echt milieuvriendelijk is. Die informatie krijgen de inkopers van de leveranciers. Die 

stellen dat het stempel ‘milieuvriendelijk’ niet altijd gerechtvaardigd is omdat zij van mening zijn dat er bij 

bijvoorbeeld het productieproces van kringlooppapier toch nog schadelijke stoffen vrijkomen.  

Naast onduidelijkheid over de milieuvriendelijke status van het papier zijn er nog andere punten 

van zorg die de papierinkopers zien bij milieuvriendelijk papier. Zo wordt veel getwist over de 

vochtgevoeligheid van kringlooppapier. Milieuvriendelijk papier zou vochtgevoeliger zijn en daarom in 

aparte vochtarme ruimtes moeten worden opgeslagen. Dit brengt voor organisaties die milieuvriendelijk 

papier gebruiken extra kosten met zich mee, omdat er in deze ruimtes speciale aanpassingen moeten 

worden gemaakt om de ruimte vochtarm te houden.  

Een ander punt is de houdbaarheid: er wordt vaak gezegd dat kringlooppapier minder lang 

houdbaar is dan het gangbare, nieuw geproduceerde papier.  

Volgens twee inkopers zou milieuvriendelijk papier niet even lang als nieuw papier bewaard 

kunnen worden. De schattingen over het verschil in levensduur lopen uiteen van 10 tot 100 jaar. Nog eens 

vier inkopers sluiten zich hierbij aan met de inschatting dat de kortere houdbaarheid wellicht te wijten is 

aan de dikte van het papier. Het meeste kringlooppapier zou minder sterk zijn doordat het papier dunner 

is (60 grams in plaats van 80 grams). Ook zou de zuurgraad hierbij van belang zijn. Kringlooppapier is vaak 

minder zuur dan gewoon papier. 

Ook bij het gebruik ziet een aantal papierinkopers bezwaren. Zo stellen drie inkooppunten dat 

kringlooppapier uitvloeiingen veroorzaakt bij het printen. Dit zou vooral opgaan bij het gebruik van 
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milieuvriendelijk papier in kleurenprinters. Schade aan apparatuur wordt ook genoemd: zes papierinkopers 

menen dat kringlooppapier schadelijk kan zijn voor apparatuur zoals printers en kopieerapparaten. Als 

voorbeelden worden vooral genoemd het vastlopen van machines en het sneller slijten van de apparatuur. 

Ten slotte is er een imagoprobleem: volgens enkele papierinkopers is het kringlooppapier niet 

representatief genoeg. Zo zou het niet wit genoeg zijn en daarom niet geschikt zijn voor brieven, dictaten 

en dergelijke. Dit kwam naar voren bij vijf van de elf interviews. Representativiteit is dus een punt waar 

veel waarde aan wordt gehecht.  

 

intentie 

De ondervraagde papierinkopers geven aan zeker wel bereid te zijn om bij te dragen aan 

milieuvriendelijke oplossingen binnen de universiteit. Voorwaarde voor hen is echter wel dat de 

inkoopkosten voor het papier niet omhoog gaan en dat ze er zeker van zijn dat het papier geen technische 

storingen geeft. Verder willen ze zeker weten dat het wordt afgenomen door de klanten en dat ze geen 

klachten krijgen over bijvoorbeeld uitvloeiingen. 

 

mogelijkheid 

Papierinkopers zijn soms gebonden aan een contract met de leverancier. Dit kan de overgang van 

nieuw papier naar kringlooppapier vertragen. Echter, vaak is het zo dat er binnen een contract met de 

leverancier enige speelruimte bestaat wat betreft de inkoop van een bepaalde papiersoort. Het is in een 

aantal gevallen mogelijk over te stappen naar milieuvriendelijker papier, mits de leverancier dit ook in het 

standaardpakket heeft zitten. 

Het zou ook kunnen dat de inkopers geen invloed hebben op de inkoop van de papiersoort omdat 

deze van hogerhand wordt aangestuurd. In dit geval moeten er wijzigingen in het beleid worden 

doorgevoerd om regels te maken en / of te veranderen. Dit lijkt echter niet van toepassing op de 

papierinkoop op de Universiteit Utrecht: op dit moment wordt geen enkel product centraal ingekocht voor 

de hele universiteit. Het FBU (Facilitair Bedrijf Utrecht, bedrijfsmatige combinatie van allerlei diensten die 

aan de universiteit verleend worden) zou wel centrale inkoop als dienst kunnen leveren [Bergkotte, 2004]. 

 

 

3.2  soorten milieuvriendelijk papier 

 

Aan de papierinkopers is gevraagd welke papiersoorten zij op voorraad hebben. In tabel 3.1 staat 

een overzicht van de papiersoorten die bij de ondervraagde inkooppunten verkrijgbaar zijn. 
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Tabel 3.1 

Overzicht gebruikte papiersoorten per papierinkooppunt 

 

Inkooppunt 

 

Papiersoort 

Copycentrale 

Van Unnik-

gebouw  

Faculteitenloket 

Langeveld-

gebouw 

Inkooppunt 

Aardweten-

schappen 

Inkooppunt 

Bestuurs-

gebouw  

Inkooppunt 

Pedagogiek  

Inkooppunt 

Stratenum  

Inkooppunt 

Van Unnik-

gebouw  

Repro 

Androclus- 

gebouw  

Repro 

Bleeker-

gebouw  

Repro 

Kruyt-

gebouw  

Repro 

Went-

gebouw  

Discovery             X

Modo Balans             X

Modo Datacopy            X X X X

Motif Office 

Budget  

           X

Neusiedler 

Biotop 

X           X

Riem en Honig 

Navigator  

           X

Scaldia Reyjet             X

Seagull laser 80            X

Speedcopy            X

Ultra Image  X           X

Xerox Planet

Supreme  

 X           X X

Xerox Premier             X X X X X X
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H o o f d s t u k  4  
 

 

 

Milieuvriendelijk papier 
 

 

 

 

 

 

 

4.1  levenscyclus van papier 

 

Om de verschillende milieuvriendelijkheid van milieuvriendelijk papier te onderzoeken is het van 

belang te weten hoe papier geproduceerd wordt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen "nieuw" 

papier en hergebruikt of kringlooppapier. De globale levenscyclus van papier staat in figuur 4.1.  

 

 

Figuur 4.1 

Levenscyclus van papier.  

1 = inzamelen en sorteren van oud papier, 2 = papier ontinkten, reinigen en bleken, A = houtkap & 

verpulpen, 3 = pulp maken eventueel een mix van hout en oud papier, 4 = pulp persen, drogen en dun en 

glad maken, 5 = papier snijden, 6 = papier bedrukken, 7 = papier gebruiken, waarvan 75% weer gerecycled 

wordt. [Naar Informatiecentrum papier en karton, 2004]. 
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In de volgende paragrafen zal aan de hand van deze levenscyclus een aantal stappen uit het 

productieproces nader worden bekeken. Deze stappen zijn hergebruik en bleken. Het gaat hierbij om de 

stappen in het productieproces waarbij onderscheid kan worden gemaakt tussen nieuw en hergebruikt 

papier.  

 

 

4.2  milieubelasting van papier 

 

Vroeger was de keus voor een papiersoort eenvoudig. Er was kringlooppapier, dat duidelijk 

herkenbaar was aan de grijze kleur en er was 'milieuonvriendelijk' wit papier. Deze laatste soort wordt 

alleen van houtpulp gemaakt en daarom wordt zulk papier hier aangegeven als ‘nieuw’ papier. 

Tegenwoordig is er een heel scala aan papiersoorten; tussen grijs en wit is een heel aanbod van meer en 

minder milieuvriendelijke papiersoorten gekomen. Op basis van de milieubelasting tijdens het 

productieproces zijn de papiersoorten in te delen aan de hand van twee criteria.  

 

Het eerste criterium is gebaseerd op herkomst van de grondstoffen: 

1. Kringlooppapier  

Papier gemaakt van oud papier (en gedeeltelijk nieuw papier). 

2. Nieuw houthoudend papier 

Houthoudend papier bevat de beide hoofdbestanddelen van hout, cellulose en lignine (houtstof).  

3. Nieuw houtvrij papier  

Houtvrij papier bevat alleen het bestanddeel cellulose, de lignine is verwijderd. Voor de productie 

van houtvrij papier is meer hout nodig. Ook geeft het houtvrij maken van papier extra milieuvervuiling, 

omdat hier milieubelastende chemicaliën voor worden gebuikt. Voordeel is dat houtvrij papier sterk is en 

daardoor dus van betere kwaliteit dan houthoudend papier. Tevens leent het zich zeer goed voor recycling 

[Milieu Centraal, 2004]. 

  

Omdat bleking de meest milieubelastende productiestap in het proces is, is het tweede criterium 

gebaseerd op de soorten bleking die kunnen voorkomen: 

1. Chloorgebleekt papier  

Vroeger werd nieuw papier altijd met chloor gebleekt om de houtkleur te verwijderen. Dit 

veroorzaakt veel watervervuiling. 

2. Chloorvrij gebleekt papier  

Er bestaan nu een paar soorten chloorvrij gebleekt papier; ECF (elemental chlorine free bleaching) 

en TCF (totally chlorine free bleaching).  

[Milieu Centraal, 2004] 

3. Ongebleekt papier 

 

De criteria herkomst (oftewel hergebruik) en bleking zijn dus belangrijke aandachtspunten bij het 

beoordelen van de milieuvriendelijkheid van een papiersoort. Vaak blijkt (een vorm van) kringlooppapier 

op deze punten het beste te scoren. Tabel 4.1 bijvoorbeeld bevat een beknopt overzicht van de 

milieueffecten van een aantal veel voorkomende soorten papier. Ook in een uitgebreidere vergelijking van 

de milieubelasting van alle belangrijke papiersoorten komt dit beeld naar voren, zoals in figuur 4.2.  
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Tabel 4.1 

Milieueffecten van vier papiersoorten. 

X= niet tot nauwelijks effect, XX= zeer gering effect, XXX= weinig effect, XXXX= redelijk veel effect, 

XXXXX= veel effect, XXXXXX= zeer veel effect. Het gaat hier om gemiddelden; tussen de fabrieken 

kunnen aanzienlijke verschillen bestaan. [Hogendoorn en Nieuwenhuizen, 1993].  

 

Soort  

milieuvriendelijk 

papier 

Houtvrij 

Chloorgebleekt 

Houtvrij 

Chloorvrij 

Houthoudend  

Deels 

ongebleekt 

Kringloop 

algemeen 

Houtverbruik XXXXX XXXXX XXXX n.v.t. 

Waterverbruik XXXXX XXXXX XXXX XX 

Energieverbruik XXXXX XXXXX XXXXX XXXX 

Giftige stoffen XXXXX XXXXX XXXX XX 

Zwaveldioxide XXXX XXXX XXXXX XXX 

Watervervuiling XXXXXX XX X X 

Afval XXXXX XXXXX XXXXX XXXX 

 

 

 

Figuur 4.2 

Vergelijking milieubelasting papiersoorten.  
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Bij kringlooppapier wordt onderscheid gemaakt tussen middensoorten en ondersoorten, respectievelijk 

papier dat van kranten en gekleurd papier gemaakt is en papier dat gemaakt is van (overig) papier 

afkomstig uit huishoudens [naar Stichting Antenna, 2004]. 

 

 

4.3  criteria voor milieuvriendelijk papier 

 

Naast de criteria hergebruik en bleking wordt bij het beoordelen van milieuvriendelijkheid in dit 

onderzoek ook bekeken of een papiersoort voorzien is van een keurmerk. Voor hergebruik en bleking is 

gekozen omdat dit de processen van papierproductie zijn die het meeste effect op het milieu hebben. Als 

derde criterium is gekozen voor het toekennen van een keurmerk, omdat dit ook aangeeft of de productie 

op milieuvriendelijke wijze heeft plaatsgevonden. De drie criteria worden hieronder verder uitgewerkt. 

Hierbij zijn naast de vermelde literatuurverwijzingen drie algemene literatuurbronnen gebruikt, namelijk 

Pandava [2004], Stichting Antenna [2004] en Milieukoopwijzer [2004]. 

 

4.3.1  hergebruik 

Het criterium 'hergebruik' is van belang omdat hier de belangrijkste milieuwinst uit te halen is. 

Door papier te recyclen ontstaat er minder afval en wordt er dus minder afval verbrand. Door oud papier 

als productiebron te gebruiken hoeven er ook minder bomen te worden gekapt. Duizend kilo kringloop 

kopieer- of schrijfpapier spaart gemiddeld 15 bomen ten opzichte van de productie van ‘nieuw’ papier 

[Milieu Centraal, 2004]. 

Kringlooppapier is papier dat gemaakt wordt uit een grondstoffenpakket met een overwegend 

aandeel oud papier maar ook een gedeelte nieuwe vezels. Aangezien papier niet oneindig hergebruikt kan 

worden (slechts vier tot zes keer, daarna zijn de vezels versleten) is er voor recycling een regelmatige 

instroom van verse houtvezels nodig [Informatiecentrum Papier en Karton, 2004]. 

Bij kringlooppapier wordt onderscheid gemaakt tussen 'pre-consumer' en 'post-consumer' 

kringlooppapier. Er is sprake van pre-consumer kringlooppapier wanneer het oud papier, nodig voor de 

productie, afkomstig is van de productiebronnen zelf en nog geen volledige levenscyclus heeft doorlopen. 

De bronnen zijn dan voornamelijk papierafval van papierfabrieken en -industrie zelf en / of snijafval van 

drukkerijen. Doordat dit papierafval doorgaans niet of nauwelijks geïnkt (bedrukt en / of beschreven) is 

geweest, heeft het kringlooppapier dat hiervan wordt gemaakt, doorgaans een vrij witte tint.  

Er is sprake van post-consumer kringlooppapier wanneer het oud papier dat gebruikt wordt een 

volledige levenscyclus heeft doorlopen. De bronnen zijn voornamelijk oud papier uit bedrijven, archieven, 

enzovoorts (industrieel afval) en huishoudens (huishoudelijk afval). Doordat dit papierafval meestal wel 

bedrukt is geweest, heeft dit kringlooppapier vaak een karakteristieke crème tint.  

In de regel wordt kringlooppapier gemaakt van een mix van zowel pre- als post-consumer oud 

papier. Het oud papier dat weer hergebruikt wordt, wordt om hygiënische redenen eerst gewassen en 

gesteriliseerd, voordat het verder wordt verwerkt. Verder moet voornamelijk het post-consumer 

kringlooppapier worden ontinkt. Ontinkten gebeurt meestal door zuurstof toe te voegen aan de 

verpulpingskuipen waar het oud papier vermalen wordt. De inktmoleculen zetten zich gemakkelijk vast 

aan de zuurstofmoleculen en komen bovendrijven, zodat het inktschuim kan worden afgeschept. Het 

betreft hier een niet-agressief proces waarmee het oud papier slechts gedeeltelijk ontinkt kan worden. Dit 

verklaart de crèmekleurige tint van de aldus behandelde kringlooppapieren. De verkregen inktmassa wordt 

hergebruikt in bijvoorbeeld bouwmaterialen (de typische grijze kleur van vele isolatiematerialen), opnieuw 
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gebruikt als drukinkt, of verbrand in hoge-temperatuur verbrandingsovens met een ontgassinginstallatie. 

Het ontinkten levert al met al een zeer geringe milieubelasting op. Er komen nauwelijks schadelijke stoffen 

in het milieu terecht omdat bijna alle gebruikte stoffen en restproducten hergebruikt kunnen worden. 

 

4.3.2  bleking 

Het blekingsproces is een belangrijk criterium voor het bepalen van de milieubelasting van papier 

omdat voor het bleken van papier meestal chloor gebruikt wordt. Chloor is zo schadelijk voor het milieu 

dat het al in lage concentraties milieuschade kan veroorzaken. Het komt het meest direct via de lucht en 

het oppervlaktewater in het milieu. Eenmaal in het milieu lost het op wanneer het met water wordt 

gemengd en kan het onder bepaalde condities ook uit het water ontsnappen en in de lucht terechtkomen. 

Wanneer het zich eenmaal in de lucht of het water bevindt, reageert chloor met andere chemicaliën. 

Chloor is vooral schadelijk voor organismen die in het water en de bodem leven, zij slaan namelijk 

chloor op. Planten en dieren die op het land leven slaan geen chloor op en lopen dus minder direct gevaar. 

Laboratoriumstudies tonen echter aan dat herhaaldelijke blootstelling aan chloor in de lucht het 

immuunsysteem, het hart, het bloed en het ademhalingsysteem van dieren kan aantasten [Hogendoorn en 

Nieuwenhuizen, 1993]. 

Gegeven de milieurisico’s van het bleken met chloor is het dus van belang te zoeken naar 

alternatieve methoden. Zowel bij kringlooppapier als bij ‘nieuw’ papier is of wordt gezocht naar zulke 

methoden.  

Bij kringlooppapier wordt het oude papier meestal gebleekt door gebruik te maken van 

waterstofperoxide (H2O2), zuurstof (O2) of ozon (O3). De bedoeling is dat de oude papiervezels ontkleuren. 

Net zoals bij het ontinkten betreft het hier een niet-agressieve methode, waarmee de oude papiervezels 

niet geheel ontkleurd kunnen worden. Het kringlooppapier heeft dan ook een iets minder witte tint.  

Hoewel de methode op zich niet agressief is, dient er toch voorzichtig mee te worden omgegaan. 

Waterstofperoxide, zuurstof of ozon zijn namelijk alle drie zeer reactieve stoffen, waardoor bij 

blootstelling aan grote hoeveelheden schade kan optreden aan mens, dier en milieu. Doordat de stoffen 

alledrie snel reageren met water en zuurstof zal er in de praktijk echter maar weinig van deze stoffen in de 

oorspronkelijke vorm in het milieu terecht komen [Bergkotte, 2004]. 

Het oud papier kan ook gebleekt worden met chloorverbindingen. Het kringlooppapier dat op 

deze manier wordt verkregen heeft een wittere tint, maar deze methode is veel schadelijker voor het 

milieu dan de methode die hiervoor beschreven staat. Voor productie van witter kringlooppapier is het 

efficiënter om gebruik te maken van een groter aandeel pre-consumer kringlooppapier in het te gebruiken 

grondstoffenpakket. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een groter aandeel pre-consumer 

kringlooppapier voor de pulp waar het uiteindelijke papier van gemaakt wordt, is de pulp namelijk lichter 

van kleur.  

 

Bij de productie van ‘nieuw’ papier is niet alleen het bleken milieutechnisch een belangrijke stap, 

maar ook het bewerken van het hout. Aangezien hierbij ook veel chemicaliën worden verbruikt, komt ook 

deze stap hier aan de orde.  

Om papier te maken wordt hout onder invloed van een aantal chemicaliën bij hoge temperatuur 

(120 tot 180°C) en onder hoge druk (10 tot 60 atmosfeer) gekookt in een zure of alkalische oplossing. 

Hierdoor lossen de stoffen op die naast de cellulose in het hout zitten en kunnen deze verwijderd worden. 

Pulp, en later papier, dat van dergelijke ‘pure’ cellulose wordt gemaakt, wordt ‘houtvrij’ genoemd. Het 

rendement van deze methode om papierpulp te maken is relatief laag: hout bevat slechts 45 à 60% 

cellulose waardoor voor de papierproductie bijna twee keer zoveel hout nodig is om dezelfde hoeveelheid 
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papier te kunnen produceren. Bovendien worden bij deze methode veel water, energie en 

proceschemicaliën verbruikt.  

De cellulosepulp moet dan nog gebleekt worden om mooi wit papier te krijgen. Bovendien kunnen 

aan het papier optische witmakers worden toegevoegd, waardoor het papier nog witter lijkt. Voor het 

bleken van de cellulosepulp wordt meestal chloorgas gebruikt. 

Onder druk van de milieubeweging en dankzij de toegenomen milieubewustheid van de gebruiker, 

zijn bijna alle pulp- en papierfabrieken in Nederland overgeschakeld naar alternatieve blekingstechnieken. 

Als zij gebruik maken van chloorarme technieken, met chloordioxide in plaats van chloorgas, is er sprake 

van ECF-papier (Elementary Chlorine Free). Chloordioxide is minder belastend voor het milieu omdat de 

chloorverbindingen, die bij het bleken hiermee ontstaan, beter afbreekbaar zijn [Federatie van de 

Chemische Industrie van België, 2004]. Wordt er overgeschakeld naar volledig chloorvrije 

blekingstechnieken, dan is er sprake van TCF-papier (Totally Chlorine Free). In dit geval gebeurt het bleken 

met inzet van zuurstof, waterstofperoxide, ozon en alcohol. In beide gevallen, ECF of TCF, is de 

milieubelasting even hoog. TCF heeft echter de voorkeur omdat er geen chloorverbindingen gebruikt 

worden. Er is nu ook een blekingsmethode in ontwikkeling die helemaal geen afvalstroom meer heeft, 

Total Effluent Free (TEF), of ook wel CLB (Closed Loop Bleeching) genoemd. Ook kan gebruik worden 

gemaakt van bacteriën die voor de bleking zorgen [PMA Milieuadviseurs, 2004a].  

Het is belangrijk hier op te merken dat vanuit milieuoogpunt ECF- of TCF papier geen alternatief is 

voor kringlooppapier, omdat tijdens de productie slechts ingegrepen wordt op één enkele schakel (het 

bleken). De andere schakels van het productieproces worden milieutechnisch gezien niet aangepakt.  

 

4.3.3  milieukeurmerken 

Veel papiersoorten zijn voorzien van een milieukeurmerk, wat betekent dat het papier aan 

bepaalde milieueisen voldoet. Per keurmerk kunnen de eisen verschillen. Een van die eisen kan 

bijvoorbeeld ingaan op het percentage van het papier dat afkomstig is van een bepaalde soort afval.  

De internationaal aanvaarde ABCD-classificatie geeft aan hoeveel procent van het papier 

gerecycled is van welk afval. Het percentage staat voor de standaardproductie, maar kan zo’n 10% 

variëren, afhankelijk van de kwaliteit van de grondstoffen. Tabel 4.2 geeft aan welk afval er onder welke 

klasse valt. 

 

Tabel 4.2 

ABCD-classificatie [Pandava, 2004].  

Klasse Soort afval 

A Slechte en / of beschadigde goederen in de papierfabriek 

B Afsnijsel en ander afval van drukkers en papierverwerkers; onbedrukte producten met gebreken 

(bijvoorbeeld omslagen) 

C Kantoor- en papierafval; computerlistings bedrukt; papierafval van hoge kwaliteit (boeken, 

kwaliteitsbrochures enzovoort) 

D Kranten, magazines, stripverhalen, goedkope catalogi, telefoongidsen enzovoort 

 

Er zijn inmiddels diverse keurmerken opgesteld voor milieuvriendelijke producten. De drie grootste 

keurmerken voor papier zijn het Duitse ‘Blaue Engel’, het Zweedse ‘Nordic Swan’ en het Nederlandse 

‘Milieukeur’. Deze drie keurmerken, en hun voornaamste eisen, zijn in tabel 4.3 weergegeven. 
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Tabel 4.3 

De drie grootste keurmerken voor papier [Encore International BV, 2004], [Product en Milieu, 2004], [PMA 

Milieuadviseurs, 2004b], [Milieukoopwijzer, 2004]. 

 

Keurmerk Blaue Engel 

 

Nordic Swan 

 

Milieukeur 

 

Land Duitsland Scandinavische landen Nederland 

Gerecycled 

papier 

100%, waarvan 65% midden- 

en ondersoorten (C, D)  

Geen eis Niet per se 100% 

Bleken Geen chloorhoudende 

chemicaliën 

Geen eis Geen optische witmakers en 

kleurstoffen 

Controle 

 

RAL (Deutsches Institut  

für Gütesicherung  

und Kennzeichnung)  

SIS (instituut 

 voor standaardisering) 

Gespecialiseerde certificatie-

instellingen, volgens Europese 

normen voor productcertificatie 

 

Het keurmerk ‘Blaue Engel’ stelt de strengste eisen aan papier. Papier krijgt alleen het keurmerk 

Blaue Engel als het voor 100% gerecycled is, waarbij 65% van het papier uit midden- en ondersoorten moet 

bestaan, die onderverdeeld zijn in klasse C en D [Stichting Milieukeur, 2004; Van de Lee, 2004]. Verder moet 

ook nog eens 65% van het papier bestaan uit kantoor- en papierafval, kranten, magazines, posters et 

cetera. Ook mogen er voor het bleken geen chloorhoudende chemicaliën worden gebruikt.  

Het keurmerk ‘Milieukeur’ heeft ook eisen voor het bleekproces: er mogen geen optische 

witmakers en kleurstoffen gebruikt worden. Er zijn geen eisen gesteld aan het percentage van het papier 

dat gerecycled moet zijn. Het keurmerk ‘Nordic Swan’ is de minst strenge van deze drie keurmerken. Dit 

keurmerk stelt geen eisen aan hergebruik van papier en aan het bleekproces. Wel moet de papierproductie 

voor dit keurmerk (en trouwens ook voor de andere twee keurmerken) aan strenge eisen voldoen ten 

aanzien van de uitstoot (emissie) van schadelijke stoffen naar het milieu. 

Op basis van de bovenstaande gegevens en de in dit onderzoek gehanteerde criteria, komen 

papiersoorten met het milieukeurmerk ‘Blaue Engel’ als beste uit de bus. Dit keurmerk staat namelijk voor 

papier waarbij 100% van de grondstof is gerecycled en dat zonder chloor gebleekt is. Milieutechnisch valt 

vervolgens het keurmerk ‘Milieukeur’ te verkiezen boven ‘Nordic Swan’ en papiersoorten met het keurmerk 

‘Nordic Swan’ verdienen de voorkeur boven papiersoorten zonder keurmerk. Het criterium 'keurmerk' vat 

daarmee dus eigenlijk alle andere criteria samen die in dit onderzoek van belang zijn om de 

milieuvriendelijkheid van papier te beoordelen.  

 

Tabel 4.4 geeft een beknopt overzicht van de eigenschappen van veelgebruikte soorten 

milieuvriendelijk papier.  
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Tabel 4.4 

Overzicht eigenschappen veelgebruikte soorten milieuvriendelijk papier. 

Deze tabel bevat zowel de meeste soorten milieuvriendelijk papier die op de Universiteit Utrecht gebruikt worden (zie tabel 3.1, behalve Ultra Image en Xerox 

Planet Supreme), als soorten die (nog) niet gebruikt worden (Neusiedler Nautilus, Viking Kringloop, Viking Kringloop Extra Wit, Xerox Business, Xerox Exclusive, 

Xerox Planet Recycled). Er is onder meer gebruik gemaakt van de volgende bronnen: Driem Papier, Drukkerij Van Esch, Neusiedler, ModoVanGelder, Motifprint, 

Repro & Design, Scaldia Plus, Viking Direct BV [2004]. De prijzen zijn afkomstig van verschillende bronnen; deze zijn derhalve onder voorbehoud.  

 

Merk      

           

Type Kringloop Chloor- ECF

gebleekt 

TCF Kleur Dikte

(g/m2) 

Milieukeur Nordic 

Swan 

Der Blaue 

Engel 

Gemiddelde prijs  

per pak van 500 vel (€ ) 

Discovery 70 X wit 70 onbekend

Modo Balans RE X  X  crème 80 X X X 6,69 

Modo Datacopy           X wit 80 X 4,19

Motif Office Budget           X wit 80 X 2,94

Neusiedler Biotop        X  X crème 80 X 4,79

Neusiedler Nautilus        X  X wit 80 X X 2,49

Riem & Honig Navigator           X wit 80 8,27

Scaldia Reyjet        X wit 80 X 7,10

Seagull Laser 80 X   X wit 80  X X 4,84 

Speedcopy Superior         X  wit 80 X 6,60

Viking Kringloop          X X crème 80 4,69

Viking Kringloop Extra wit X X   wit 80    5,99 

Xerox Premier         X  wit 80 X 3,91

Xerox Business         X  wit 80 X 3,81

Xerox Exclusive        X  wit 80 X 5,19

Xerox Planet recycled X   X crème 80  X X 4,62 
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H o o f d s t u k  5  
 

 

 

Papiergebruik 
 

 

 

 

 

 

 

 

In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van een aantal instellingen en bedrijven in Nederland 

waar men bezig is (geweest) met de invoer van milieuvriendelijk papier.  

 

 

5.1  gebruik van milieuvriendelijk papier op andere instellingen 

 

Katholieke Universiteit Nijmegen 

Op de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN) begon de invoering van kringlooppapier in 1990. 

Allereerst benaderde een aantal studenten de directeur van de faculteit, de directeur van de drukkerij en 

medewerkers van de drukkerij. Na overleg bleek dat de naburige copyshop wel wilde meewerken, zodat de 

eerste dictaten op grijs kringlooppapier konden verschijnen.  

Om verder te kijken naar mogelijkheden voor milieuvriendelijk papier werd binnen de universiteit 

twee jaar later een ‘milieukadergroep Papier’ opgezet, met daarin de milieucoördinator, het hoofd van de 

drukkerij, papierinkopers van faculteiten en medewerkers van de afdeling Pers en Voorlichting. De 

milieukadergroep Papier stelde aan de universiteit voor om verschillende papiersoorten voor verschillende 

toepassingen te gaan gebruiken. De milieukadergroep zag nog wel nadelen bij de invoering van 

milieuvriendelijk papier. Zo werd aangedragen dat medewerkers en studenten geen milieuvriendelijk 

papier wilden, dat kringlooppapier duurder was, dat het technisch niet goed zou zijn en dat het gewoon 

'niet mooi' is. Naast deze nadelen, bleek er nog een andere complicatie te zijn: sommige inkopers en 

drukkerijen wilden hun bestaande contacten met vertegenwoordigers en papierleveranciers niet verbreken 

om over te stappen op ander papier. 

Daarop deden de betrokken studenten een onderzoek naar de voorkeuren van studenten en 

medewerkers. Het bleek dat de meerderheid van studenten en medewerkers juist wél milieupapier wil en 

dat kringlooppapier niet duurder hoeft te zijn dan ‘gewoon’ papier. Uit hetzelfde onderzoek kwam naar 

voren dat het papier weliswaar stoffiger is als standaardpapier, maar dat er wel degelijk mee gekopieerd 

kan worden.  

Uiteindelijk volgde de universiteit het advies van de milieukadergroep Papier op, en hanteerde 

korte tijd verschillende soorten kringlooppapier naast elkaar. Toen het kleurverschil tussen die 

verschillende soorten toch een nadeel bleek, wilde de universiteit overstappen op één papierkwaliteit. In 

1994 is een selectie gemaakt van papiersoorten. Gekozen werd voor de papiersoort Nautilus, dat 100% 

kringlooppapier is. Een jaar later is Nautilus als huisstijl ingevoerd. De communicatie naar de 
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universiteitsmedewerkers bestond uit een brief met onder andere de mededeling dat standaardleveringen 

voortaan op kringlooppapier zouden zijn. Hier kwam vrijwel geen commentaar op, waarna het papier 

werd ingevoerd. Een aanloopprobleem hierbij was wel dat het een half jaar duurde om de oude voorraden 

op te maken. Ook bleek het kringlooppapier toch voor iets meer stof te zorgen, wat schadelijk is voor 

apparaten als kopieermachines. In 1998 was het resultaat dat bij 80% van alle toepassingen Nautilus papier 

werd gebruikt [UMP Utrecht, 1999]. Hoe dat percentage nu ligt is niet bekend, maar Nautilus wordt nog 

steeds gebruikt op de KUN [De Vries, 2004]. 

 

Universiteit Groningen 

Aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) bestaat een milieuwerkgroep genaamd SMOG (Studenten 

Milieu Overleg Groningen). Deze werkgroep valt onder de GSB (Groninger Studenten Bond). Het SMOG 

probeert de bedrijfsvoering op de RUG en de Hanzehogeschool milieuvriendelijk en duurzamer te maken. 

In 1996 vroeg het SMOG ruim 2000 RUG-studenten met behulp van een enquête naar hun mening over 

kringlooppapier. Van de ondervraagden had 92% geen bezwaar tegen crèmekleurig kringlooppapier in de 

kopieermachines. Verder had 95% van de ondervraagden geen bezwaar tegen syllabi en dictaten op 

crèmekleurig kringlooppapier.  

De RUG volgde het advies van het SMOG op om Nautilus papier op de hele universiteit in te 

voeren. Hoe dit invoeringsproces precies verliep, is niet bekend omdat de huidige SMOG-leden hier niet 

mee bezig zijn geweest en er dus geen informatie over hebben. In 2002 is het Nautilus papier echter weer 

uit de roulatie genomen, omdat er veel storingen waren van kopieerapparaten [De Ridder, 2004]. 

 

Gemeente Groningen 

Ook de gemeente Groningen heeft milieuvriendelijk papier ingevoerd, en later weer 

teruggedraaid. Rond 1993 is enige tijd met twee soorten papier gewerkt: niet-geheel kringloop 

milieuvriendelijk papier voor archiveren, huisstijl en promotie en geheel kringlooppapier voor overig 

gebruik. Dit bleek geen succes. Er ontstond verwarring wanneer men wat moest gebruiken en in welke 

papierlades het gelegd moest worden. Er werden stukken voor het archief aangeleverd op kringlooppapier 

wat niet acceptabel was omdat deze stukken minimaal 150 jaar bewaard moeten kunnen blijven en men 

niet wist of dit met het gebruikte kringlooppapier mogelijk zou zijn. De gemeente Groningen is na één jaar 

van dit milieuvriendelijke papierbeleid afgestapt [Hermse, 2004]. 

 

ASN Bank 

Meer succesvol was de invoering van milieuvriendelijk papier bij de ASN Bank in Den Haag. De 

belangrijkste reden om milieuvriendelijk papier te gebruiken is om te benadrukken dat de ASN een 'groene 

bank' is, wat betekent dat aandacht voor milieu hoog in het vaandel staat.  

Hoe het milieuvriendelijk papier precies ingevoerd is, is niet bekend. Momenteel gebruikt de ASN 

in ieder geval Velum papier. Dat dit een crèmekleur heeft wordt niet als storend gezien. Problemen met de 

apparaten zijn er niet, althans niet vaker dan met 'normaal' wit papier het geval was. Wel geeft het 

milieuvriendelijke papier meer stof, maar omdat de facilitaire dienst van de bank de apparaten regelmatig 

naloopt en schoonmaakt levert dit geen problemen op. Problemen met de houdbaarheid van 

milieuvriendelijk papier zijn er niet. Het nadeel van milieuvriendelijk papier dat het duurder is dan 

'normaal' wit papier ondervangt de bank door het papier steeds groot in te kopen [Lijdekkers, 2004]. 
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Universiteit voor Humanistiek 

Momenteel is de Universiteit voor Humanistiek (UvH) in Utrecht bezig om kringlooppapier in te 

voeren. Eerst werd er aan de hand van een enquête onder studenten gepeild of er behoefte is aan 

gerecycled papier. Een groot deel van de studenten bleek positief te staan tegenover het gebruik van 

kringlooppapier. De drukker voorzag echter problemen bij de invoering omdat het papier te stoffig zou 

zijn en dit slecht voor de apparaten is. De UvH heeft daarom overlegd met Océ, de leverancier van het 

huidige papier en de apparaten. Océ bleek zelf gerecycled papier in het assortiment te voeren, dat geschikt 

is voor alle apparaten die het bedrijf levert. Op dit moment worden via de afdeling bedrijfsvoering 

gesprekken gevoerd over het prijsverschil tussen het milieuvriendelijke en het huidige papier [Van Weert, 

2004]. 

 

 

5.2  gebruik van milieuvriendelijk papier aan de Universiteit Utrecht 

 

Uit de interviews met papierinkopers van de Universiteit Utrecht (zie hoofdstuk 3) blijkt dat het 

gebruik van milieuvriendelijk papier sterk varieert per faculteit en inkooppunt. Het gebruik bij de 

inkooppunten die in dit onderzoek zijn betrokken varieert van 10% in bij de Repro Kruytgebouw tot nul bij 

andere inkooppunten.  

Wellicht is deze variatie in papiergebruik te verklaren door het feit dat er binnen de universiteit al 

wel eerder aandacht is besteed aan de invoering van milieuvriendelijk papier, maar dat het nog niet is 

gekomen tot een universiteitsbrede verandering op dit punt. Toch is er zeker wel aandacht voor deze 

optie. Toen het UMP Utrecht in 1998 een Papier en Milieumiddag organiseerde was de opkomst hoog; 

bijna alle verantwoordelijken voor de papierinkoop waren aanwezig. Doel van de middag was om alle 

verantwoordelijke personen voor de papierinkoop te informeren over kringlooppapier en ze met elkaar in 

contact te brengen. De informatie die de aanwezigen kregen had voornamelijk betrekking op de 

milieuvoordelen van kringlooppapier.  

Uit deze middag kwam naar voren dat er behoefte was aan regeling van bovenaf in de organisatie. 

De deelnemers aan de middag vermoedden dat er zonder een dergelijke regeling weinig zou gebeuren. Er 

moest worden aangegeven waar en waarom het kringlooppapier gebruikt zou gaan worden. En bovenal 

moest er een goede controle komen op het gebruik van kringlooppapier. Ook waren de aanwezigen van 

mening dat driekwart van de organisatie het niet zou merken als de papierinkopers ongezegd een goede 

kwaliteit kringlooppapier zouden aanbieden. 

Op de Papier en Milieumiddag werden ook de mogelijkheden voor invoering van milieuvriendelijk 

papier besproken. De deelnemers waren van mening dat er voor de invoering op kleine schaal moest 

worden proefgedraaid. Door in te gaan op de milieufeiten zou geprobeerd kunnen worden de attitude van 

papiergebruikers te veranderen. Hiervoor was het van belang dat de proef in de praktijk werd uitgevoerd. 

De mensen moesten bewust worden gemaakt van het belang van kringlooppapier. Al met al bleek op de 

papiermiddag dat invoering van kringlooppapier aan de Universiteit Utrecht een moeilijk proces zou 

worden. Omdat er geen duidelijk centraal overleg is over de inkoop (elke faculteit regelt zijn eigen inkoop) 

zou de invoering per faculteit gestimuleerd moeten worden [UMP Utrecht, 1999]. 

 Om de ontwikkelingen nader te volgen is na de Papier en Milieumiddag de papierwerkgroep PUIK 

(Platform voor Universitaire Invoering van Kringlooppapier) opgericht als onderdeel van het UMP Utrecht. 

Het initiatief is echter in de daarop volgende jaren gestrand, en langzaam uit beeld verdwenen [UMP 

Utrecht, 1999]. 
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Op dit moment is er dus nog geen milieuvriendelijk papier universiteitsbreed ingevoerd op de 

Universiteit Utrecht. Er zijn wel afzonderlijke universitaire onderdelen die milieuvriendelijk papier 

gebruiken, maar zij moeten hier apart om vragen bij alle repro-opdrachten en papierbestellingen.  

Of, en zo ja welke soorten milieuvriendelijk papier beschikbaar zijn, hangt af van de 

papierinkopers. De inkopers van de verschillende faculteiten werken bij de inkoop onafhankelijk van elkaar 

en worden beïnvloed door de bijbehorende faculteiten. Dat wil zeggen dat de inkopers opdrachten krijgen 

van de faculteiten voor bestellingen van papier. Ook de financiering van de bestellingen komt voor 

rekening van de faculteiten.  

De afdeling Innovatie & Productvernieuwing van het Facilitair Bedrijf Utrecht (FBU) levert op 

centraal niveau diensten aan de Universiteit Utrecht en maakt in dit geval prijsafspraken met de 

leveranciers en de inkopers. Ze kunnen namelijk gunstige prijzen bedingen omdat er op de universiteit 

grote hoeveelheden papier worden ingekocht. Deze prijsafspraken worden aangeboden aan alle 

papierinkooppunten op de Universiteit Utrecht. Deze centrale afspraak biedt de inkopers de mogelijkheid 

om goedkoper papier in te kopen. Papierinkopers zijn er echter niet aan gebonden; ze mogen zelf kiezen 

of ze er gebruik van willen maken en van welke leverancier ze willen afnemen. Wel kan de afdeling 

Innovatie en Productievernieuwing hierop invloed uitoefenen door aantrekkelijke afspraken te maken met 

bepaalde papierfabrikanten, of voor bepaalde papiertypes. 

Aangezien de Universiteit Utrecht op dit moment werkt aan een integraal milieuzorgsysteem zijn 

er mogelijkheden om het papiergebruik in het algemeen en het gebruik van milieuvriendelijk papier in het 

bijzonder onder de aandacht te brengen bij alle universitaire onderdelen, medewerkers en studenten. Het 

opzetten van het milieuzorgsysteem wordt begin 2005 afgerond. Daarna zullen diverse projecten gestart 

worden, mogelijk dus ook over het gebruik van (milieuvriendelijk) papier. Mocht er voor gekozen worden 

de inkoop van papier voortaan toch centraal te organiseren, dan kan de afdeling Innovatie & 

Productvernieuwing van de FBU hierin een rol spelen [Bergkotte, 2004]. 
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H o o f d s t u k  6  
 

 

 

Discussie 
 

 

 

 

 

 

 

 

Een aantal dingen viel op binnen dit onderzoek. Zo was het binnen de onderzoeksperiode niet 

mogelijk om een onderzoek te doen zoals de Katholieke Universiteit Nijmegen, het SMOG en de UvH 

hebben verricht voorafgaand aan de invoering van milieuvriendelijk papier. Gezien de resultaten van deze 

onderzoeken in Nijmegen, Groningen en Utrecht, is echter aannemelijk dat een meerderheid van de 

papiergebruikers binnen universitaire instellingen geen bezwaar heeft tegen het gebruik van 

milieuvriendelijk papier. Dit zal waarschijnlijk ook gelden voor de studenten en medewerkers van de 

Universiteit Utrecht. 

 

Verder is het de vraag of de onenigheid over de kwaliteiten van milieuvriendelijk papier op te 

lossen is. Zo is bijvoorbeeld niet duidelijk of milieuvriendelijk papier net zo lang houdbaar is als 'gewoon' 

wit papier. De gemeente Groningen heeft het milieuvriendelijke papier afgeschaft omdat niet 

gegarandeerd is dat dit papier 150 jaar meegaat en dus geschikt is voor het archief. De ASN Bank in Den 

Haag maakt hier echter geen probleem van. Zij vindt dat er qua houdbaarheid geen verschil is tussen 

milieuvriendelijk papier en ‘gewoon’ wit papier. Een zelfde tegenstelling speelt bij de discussie over het 

vastlopen van apparaten als kopieermachines omdat kringlooppapier wat stoffiger is dan gewoon papier. 

De Rijksuniversiteit Groningen had veel problemen met de kopieerapparaten bij gebruik van 

milieuvriendelijk papier, terwijl de ASN Bank en de Katholieke Universiteit Nijmegen hier geen problemen 

mee hadden. Waarschijnlijk ligt de oplossing voor dit soort discussies bij de keuze van de soort papier, en 

de garanties die de papierleverancier daarbij kan geven. Zo kan er bijvoorbeeld gezocht worden naar een 

soort milieuvriendelijk papier met een ISO-certificaat zoals ISO 9706, dat een houdbaarheid van minimaal 

200 jaar garandeert.  

 

Een andere punt van onduidelijkheid is de prijs van het papier. De prijzen in de tabel met de 

eigenschappen van verschillende papiersoorten (tabel 4.4) zijn afkomstig van verschillende bronnen waarbij 

er van is uitgegaan dat deze prijzen zonder meer vergelijkbaar zijn. Waarschijnlijk zijn de prijzen niet de 

exacte prijzen zoals die voor de Universiteit Utrecht gehanteerd worden. Er wordt mogelijk bij een ander 

adres papier ingekocht, er wordt heel veel ingekocht en er is de mogelijkheid om contracten af te sluiten of 

prijsafspraken te maken waardoor de prijs omlaag kan gaan. Bovendien fluctueren de prijzen natuurlijk. 

Deze factoren tezamen maken dat de eigenlijke prijzen kunnen afwijken van de prijzen in de tabel. Tijdens 

de interviews bleek echter dat de prijs weliswaar belangrijk is, maar geen doorslaggevende rol hoeft te 

spelen bij de keuze van de soort papier, daarom zijn de genoemde prijzen toereikend als indicatie. 
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Een belangrijk punt, zo niet het belangrijkste, bij een succesvolle invoering van milieuvriendelijk 

papier op de Universiteit Utrecht zal zijn hoe het intern georganiseerd zal worden. Dit is een punt dat al in 

1998 op de Papier en Milieumiddag van het UMP Utrecht aan bod kwam, en ook nu door de Arbo- en 

Milieudienst van de universiteit onderstreept wordt. Gegeven de duur van dit onderzoek is hier echter 

uiteindelijk maar in beperkte mate naar gekeken.  
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H o o f d s t u k  7  
 

 

 

Conclusies 
 

 

 

 

 

 

 

 

Op basis van de voorgaande hoofdstukken kunnen de onderzoeksvragen en de centrale 

vraagstelling beantwoord worden.  

 

• Wat wordt er verstaan onder milieuvriendelijk papier en welke criteria zijn hiervoor?  

Met milieuvriendelijk papier wordt in dit onderzoek papier bedoeld dat (gedeeltelijk) 

geproduceerd is van gebruikt papier, niet gebleekt is met chloor of chloorhoudende stoffen, en dat 

tenminste één milieukeurmerk draagt. Het blijkt dat op basis van deze punten de verschillen tussen 

'normaal' en milieuvriendelijk papier groot kunnen zijn, en dat genoemde criteria ook een zeer 

verschillende belasting van het milieu veroorzaken. 

 

• Wat zijn de voor- en nadelen van verschillende soorten milieuvriendelijk papier? 

In tabel 4.4 staat uitgebreide informatie over de verschillende papiersoorten. De kolommen 

‘kringloop’, ‘TCF’ en de drie keurmerken (Milieukeur, Nordic Swan en der Blaue Engel) zijn als het ware de 

drie criteria waarop wordt beoordeeld of een bepaalde papiersoort milieuvriendelijk is of niet. Er zijn 

verschillende papiersoorten die hieraan voldoen: Neusiedler biotop, Neusiedler Nautilus, Seagull Laser 80 

en Xerox Planet Recycled. Bijkomend voordeel is de prijs van deze soorten, die is niet veel hoger dan van 

‘gewoon’ papier. Dit geldt ook voor Modo Balans RE, waarvoor binnen de Universiteit Utrecht een 

prijsafspraak geldt.  

 

• Welke soorten milieuvriendelijk papier worden binnen de Universiteit Utrecht nu al 

gebruikt? 

Het blijkt dat er al veel verschillende soorten milieuvriendelijk papier gebruikt worden aan de 

Universiteit Utrecht. Voorbeelden van veelgebruikt papier zijn: Xerox Planet Supreme en Ultra Image. Van 

deze en een aantal andere milieuvriendelijke papiersoorten is in tabel 4.4 aangegeven in hoeverre ze 

voldoen aan de in dit onderzoek naar voren gebrachte criteria. 

 

• Waar en door wie worden beslissingen genomen binnen de Universiteit Utrecht over 

de inkoop van papier? 

Het blijkt dat de papierinkoop op dit moment niet centraal geregeld is. De afdeling Innovatie en 

Productievernieuwing van het Facilitair Bedrijf Utrecht maakt wel prijsafspraken met leveranciers van 

papier. De papierinkopers zijn echter niet gebonden aan deze afspraken. Het bestuur of de financiële 
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afdeling van de faculteit waaronder het betreffende papierinkooppunt valt kan in principe sturen door het 

beschikbaar stellen van budget. In de regel hebben zij echter geen bemoeienissen met de prijs en het soort 

papier dat wordt ingekocht. 

 

• Wat zijn de beweegredenen van de papierinkopers van de UU om eventueel geen 

milieuvriendelijk papier te gebruiken en zijn deze argumenten valide? 

De papierinkopers zijn in principe bereid om milieuvriendelijk papier op voorraad te hebben. 

Voorwaarde is echter wel dat de prijs niet tè hoog is, dat het papier geen technische storingen geeft en dat 

hun klanten het zeker afnemen.  

Volgens het model van Fishbein en Ajzen is de intentie er dus, en lijkt in dit geval vooral beinvloed 

te worden door de factoren attitude en mogelijkheid. Bij de factor attitude zijn de overtuigingen die de 

papierinkopers hanteren in vijf clusters onder te brengen:  

• Milieuvriendelijk papier is niet echt milieuvriendelijk.  

• Milieuvriendelijk papier is gevoeliger voor vocht en moet vochtarm (en dus kostbaar) 

opgeborgen worden door zowel gebruikers als papierinkopers. 

• Milieuvriendelijk papier is minder lang houdbaar dan het gangbare, nieuw geproduceerde 

papier. 

• Milieuvriendelijk papier is schadelijk voor apparaten als kopieermachines waardoor deze 

vastlopen en sneller slijten; ook veroorzaakt het milieuvriendelijk papier uitvloeiingen van de 

inkt. 

• Milieuvriendelijk papier is niet representatief genoeg. 

 

Voor een deel zijn de overtuigingen wellicht te veranderen met kennis verzameld in dit onderzoek: 

• Door gebruik te maken van drie criteria (hergebruik, bleking, bezit van een keurmerk) zijn de 

beschikbare soorten milieuvriendelijk papier te beoordelen op milieuvriendelijkheid. Er blijken 

in ieder geval vier soorten die te zijn die aan de hand van deze criteria voldoen, en dus als 

voldoende milieuvriendelijk gezien kunnen worden.  

• De vochtgevoeligheid is bij kringlooppapier inderdaad hoger dan bij gewoon papier. Als dit 

papier in speciale ruimtes wordt opgeslagen (vochtarm) hoeft dat geen probleem op te leveren 

voor het gebruik van milieuvriendelijk papier. Hoe groot het nadeel van vochtgevoeligheid 

uiteindelijk is hangt af van de aard van het papiergebruik. 

• Milieuvriendelijk papier is vaak even dik als normaal papier (80 grams). Verder is de zuurgraad 

laag, dus zitten er weinig tot geen zuren in, omdat er tijdens de productie van kringlooppapier 

geen zuren worden gebruikt. Deze lage zuurgraad biedt een voordeel bij de houdbaarheid 

(hoe zuurder het papier is, hoe korter houdbaar).  

• In de beginjaren van kringlooppapier was het papier zeker schadelijk voor apparatuur, en kon 

het behoorlijke uitvloeiingen veroorzaken. Het papier was toen dik, stug en stoffig. 

Tegenwoordig is het milieuvriendelijke papier (ook veel volledig kringlooppapier) van 

dusdanige kwaliteit dat de schade en slijtage aan apparatuur minimaal is. Een voorbeeld van 

zo'n hoogwaardige papiersoort is Xerox planet recycled [Mars, 2004; See, 2004]. De 

uitvloeiingen treden alleen nog op bij grove kringlooppapiersoorten. [PMA Milieuadviseurs, 

2004a; Drukkerij Morgenstond, 2004]. 

• Vaak werd gezegd dat het kringlooppapier niet representatief genoeg zou zijn. Aan de KUN 

blijken de medewerkers en studenten echter geen probleem te hebben gehad met 
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crèmekleurig papier. Soms werd er zelfs aangegeven dat afnemers van het papier het prettiger 

vonden om van dit papier te lezen. 

 

Naast de attitude is ook de mogelijkheid voor papierinkopers om het milieuvriendelijk papier op 

voorraad te hebben van belang. Zo kunnen zij momenteel nog gebonden zijn aan een lopend contract met 

een leverancier. Vaak is er echter wel enige speelruimte binnen het contract. Als de leverancier ook 

milieuvriendelijk papier kan leveren, is het soms mogelijk om binnen het contract te switchen van nieuw 

papier naar milieuvriendelijk papier. Daarnaast kan het zijn dat de papierinkoper het inkoopbeleid niet in 

eigen hand heeft. Dan moeten beleidswijzigingen op facultair of centraal niveau plaatsvinden, wat vaak 

veel moeite kost. Het voornaamste probleem lijkt echter te zijn dat de inkoopmogelijkheden van 

milieuvriendelijk papier universiteitsbreed onvoldoende bekend zijn.  

 

• Onderscheidt de Universiteit Utrecht zich in het gebruik van papier ten opzichte van 

vergelijkbare organisaties? 

Ten minste drie andere Nederlandse universiteiten zijn al eens aan de slag gegaan met de 

invoering van milieuvriendelijk papier: de Katholieke Universiteit Nijmegen, de Rijksuniversiteit Groningen 

en de Universiteit voor Humanistiek Bij alle drie is de invoering voorbereid in samenwerking tussen een 

studentenmilieugroep en een centraal bestuursorgaan. Er is geen reden om aan te nemen dat de 

Universiteit Utrecht in het gebruik van papier (en dus in de invoering van milieuvriendelijk papier) veel zal 

verschillen van deze universiteiten. Hoewel de Universiteit Utrecht natuurlijk wel verschilt van organisaties 

als de gemeente Groningen en de ASN Bank, kunnen ook hun bevindingen gebruikt worden bij het 

overstappen op milieuvriendelijk papier.  

 

De centrale onderzoeksvraag luidt: 

Welke mogelijkheden heeft het UMP om het gebruik van milieuvriendelijk papier op de 

Universiteit Utrecht te bevorderen door beïnvloeding van het papierinkoopbeleid? 

Het UMP heeft zeker mogelijkheden om het gebruik van milieuvriendelijk papier op de Universiteit 

Utrecht te bevorderen. Een duurzame gedragsverandering te bewerkstelligen kan echter alleen met en 

door alle partijen die betrokken zijn bij papiergebruik: op centraal niveau, maar ook op decentraal niveau; 

studenten, maar ook medewerkers; papiergebruikers, maar ook papierinkopers.  

In het volgende hoofdstuk wordt een aantal aanbevelingen gedaan aan het UMP om het gebruik 

van milieuvriendelijk papier te stimuleren.  
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H o o f d s t u k  8  
 

 

 

Aanbevelingen 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

8.1  de keuze voor een papiersoort 

 

De soorten milieuvriendelijk papier die momenteel al her en der gebruikt worden op de 

Universiteit Utrecht zijn met de criteria hergebruik, bleking en bezit van een keurmerk beoordeeld (zie 

tabel 4.4). Zo komen een aantal papiersoorten naar voren die aan de criteria voldoen en die in aanmerking 

komen voor algemeen gebruik: Neusiedler Biotop, Neusiedler Nautilus, Seagull Laser 80 en Xerox Planet 

Recycled.  

Van deze vier scoren Neusiedler Nautilus, Seagull Laser 80 en Xerox Planet Recycled op 

milieuaspecten het best, aangezien zij het keurmerk Der Blaue Engel bezitten. Tegen Neusiedler Nautilus 

zijn echter bezwaren aan te dragen: aan de Rijksuniversiteit Groningen is het uit de roulatie genomen 

omdat het te veel storingen veroorzaakte in kopieermachines en dergelijke. Van de twee soorten die dan 

nog overblijven, is Xerox Planet Recycled de enige met een crèmekleur, wat betekent dat voor de productie 

van dit papier òf minder agressieve blekingsmiddelen zijn gebruikt, òf een groter aandeel oud papier. Op 

grond hiervan, en de richtprijzen uit tabel 4.4 is Xerox Planet Recycled het meest aan te bevelen. De 

producent garandeert bovendien dat het papier geen technische storingen veroorzaakt [See, 2004]. 

Mochten er bezwaren zijn tegen crèmekleurig papier, dan kan gekozen worden voor Seagull Laser 80.  

Het is niet aan te raden om twee of meer soorten papier naast elkaar te gaan gebruiken aangezien 

dan verwarring kan ontstaan wat meestal resulteert in het gebruik van de minst milieuvriendelijke, meest 

gangbare soort papier. 

 

 

8.2  samenwerking 

 

Behalve het aanbevelen van een soort milieuvriendelijk papier bij de Universiteit Utrecht, kan het 

UMP op meerdere fronten proberen het gebruik van milieuvriendelijk papier op de universiteit te 

stimuleren, en aan te zetten tot een universiteitsbrede overstap op milieuvriendelijk papier. Om een 

gedragsverandering van die omvang te bewerkstelligen is echter een grote betrokkenheid van alle partijen 

nodig die betrokken zijn bij papiergebruik op de universiteit, en waarschijnlijk ook een lange adem. 

Vandaar dat de belangrijkste aanbeveling aan het UMP is dan ook om de samenwerking met relevante 

universitaire onderdelen te zoeken voor acties op dit gebied. Zo kan het UMP bijvoorbeeld een discussie 
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over de wenselijkheid en haalbaarheid van een centrale papierinkoop initiëren. Om veranderingen in de 

papierinkoop makkelijker te laten verlopen is het beter om de inkoop vanuit één centraal punt te doen. Dit 

maakt de papierinkoop eenvoudiger, efficiënter en wellicht ook goedkoper. De Arbo- en Milieudienst van 

de Universiteit Utrecht ziet voordelen als de inkoop vanuit één punt georganiseerd wordt en kan hierbij 

adviserend optreden. Op dit moment kan aangesloten worden bij een al lopende ontwikkeling binnen de 

universiteit: de Arbo- en Milieudienst heeft in het kader van het opzetten van een milieuzorgsysteem 

namelijk vastgesteld dat het grondstoffengebruik (in brede zin) tot de top vijf van belangrijkste 

milieuaspecten van de Universiteit Utrecht behoort. Papierverbruik valt hier ook onder. In het 

milieuprogramma van de komende jaren zal het papierverbruik en het gebruik van milieuvriendelijk papier 

meegenomen worden. Het is de bedoeling bij de projectmatige invulling van dat milieuprogramma alle 

partijen te betrekken [Bergkotte, 2004].  

Naast de interne samenwerking, is ook externe samenwerking belangrijk. Het UMP kan de 

contacten versterken met UMP's van universiteiten die al milieuvriendelijk papier hebben ingevoerd en 

contact opnemen met organisaties die eerder milieuvriendelijk papier hebben ingevoerd. Zo kunnen 

beschikbare informatie, tips en ervaringen worden uitgewisseld. Dit is vooral van belang omdat uit 

voorgaande onderzoeken en initiatieven waarschijnlijk meer informatie te halen is dan nu beschikbaar is. 

Tijdens dit onderzoek werd duidelijk dat vergelijkbare onderzoeken al zijn uitgevoerd door het UMP [Mars, 

2004] en waarschijnlijk ook door andere instanties.  

 

 

8.3  informeren papierinkopers 

 

Een belangrijk punt is overleg met en informeren van de papierinkopers. Uit dit onderzoek blijkt 

namelijk dat de attitude van de papierinkopers ten aanzien van milieuvriendelijk papier een beperkende 

factor is voor gedragsverandering als ondersteuning voor de invoering van milieuvriendelijk papier. Vaak is 

er sprake van overtuigingen die door nieuwe informatie ingehaald zijn. Een manier om deze attitude te 

veranderen is via voorlichting: de papierinkopers zouden persoonlijk benaderd moeten worden met goed 

onderbouwde en voor hen relevante informatie over milieuvriendelijk papier.  

Het UMP zou de papierinkopers bijvoorbeeld op de cursus 'Groen Inkopen' van PMA 

Milieuadviseurs kunnen wijzen. Deze cursus biedt houvast voor inkopers om gedegen keuzes te maken bij 

de inkoop van milieuvriendelijke producten. Inschrijving voor deze cursus is mogelijk op de website van 

PMA Milieuadviseurs [PMA Milieuadviseurs, 2004a]. Andere opties zijn zelf dergelijke activiteiten (mede-) 

organiseren, een overzicht geven van beschikbare cursussen, een informatiebijeenkomst houden, een 

folder uitgeven of een regelmatige (digitale) mailing rondsturen die informeert over het gebruik van 

milieuvriendelijk papier.  
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B i j l a g e n  
 

 

 

Bijlage 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bezochte papierinkooppunten Universiteit Utrecht 

 

Copycentrale Van Unnikgebouw  

Faculteitenloket Langeveldgebouw (voorheen Centrumgebouw Noord) 

Inkooppunt Aardwetenschappen  

Inkooppunt Bestuursgebouw  

Inkooppunt Pedagogiek 

Inkooppunt Stratenum  

Inkooppunt Van Unnikgebouw 

Repro Androclusgebouw 

Repro Bleekergebouw 

Repro Kruytgebouw 

Repro Wentgebouw  
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B i j l a g e n   
 

 

 

Bijlage 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

Interview papierinkopers Universiteit Utrecht 

 

 

1) Wat voor papier koopt U in? 

Indien er geen kringlooppapier3 gebruikt wordt , ga naar vraag 2, daarna 5. 

Indien er wel kringlooppapier gebruikt wordt, ga naar vraag 3, daarna 5. 

Indien er overige soorten milieuvriendelijk papier (bijvoorbeeld chloorvrij) gebruikt wordt, ga naar 

vraag 2, daarna 4, daarna 5. 

 

2) Waarom koopt u geen kringlooppapier in? 

 

3a) In welke hoeveelheden wordt kringlooppapier afgenomen? 

3b) Moeten de klanten erom vragen, hoe wordt het aangeboden? 

3c) Heeft u nog verdere op- of aanmerkingen over dit papier? 

 

4a) Wat zijn uw redenen om dit papier aan te schaffen? 

4b) In welke hoeveelheden wordt dit afgenomen? 

 

5) Wie neemt het papier bij u af? Met andere woorden; voor wie koopt u papier in? 

 
 
 
Extra vragen over de organisatie van de papierinkoop  

 

1) Welke afwegingen worden er gemaakt bij de inkoop van papier? 

2) Is er sprake van een contract met de leverancier? Zo ja, hoe lang, welke bewegingsvrijheid 

bestaat er? Wie is verantwoordelijk voor het afsluiten van het contract? 

3) Hoe bevallen de verschillende soorten papier? 

                                                           
3 Hoewel hier kringlooppapier vermeld staat, is tijdens het interview doorgevraagd naar milieuvriendelijk 

papier in het algemeen (dus ook soorten die niet het predikaat ‘kringlooppapier’ hebben, maar wel om andere redenen 

milieuvriendelijk zijn).  
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B i j l a g e n  
 

 

 

Bijlage 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten interview papierinkopers Universiteit Utrecht 

 

De antwoorden zijn gerangschikt per vraag.  

 

Copycentrale Van Unnikgebouw  

1) Ultra Image (normaal) (fabrikant: sapp),  

Xerox Planet Supreme (kringloop)  

Biotop (fabrikant: Neusiedler, zuur- en chloorvrij papier) 

3a) Kringlooppapier wordt nauwelijks gebruikt, 1 op 100 is kringloop. Wel veel Biotop. 

3b) Klanten voor de drukkerij kunnen kiezen tussen de soorten papier. 

3c) Kringloop is even duur. 

Kringloop is wel minder mooi, maar veroorzaakt geen schade aan apparatuur.  

5) Opdrachten copycentrale. 

 

Faculteitenloket Langeveldgebouw (voorheen Centrumgebouw Noord) 

1) Modo (normaal) 

2) Geen kringloop want dat gaat niet goed in de apparatuur, is te snel. 

5) Voor alle kopieerapparaten in het centrumgebouw, enkele in Van Unnikgebouw. 

 

Inkooppunt Aardwetenschappen 

1) Ultra Image (normaal)  

2) Geen kringloop, want dat is niet mooi wit. Volgens leverancier van Ultra Image is het 

milieuvriendelijke papier niet zo heel milieuvriendelijk. Er zitten veel haken en ogen aan de keuze 

voor een geschikte soort papier.  

5) Voor hele Aardwetenschappengebouw. 

 

Inkooppunt Bestuursgebouw 

1) Xerox (normaal) 

Datacopy (normaal) (Modo van Gelder)  

2) Papierinkoop wordt bepaald door faculteit, via contract met de leveranciers. 

Er is keuzemogelijkheid tussen verschillende soorten bij de leveranciers. 
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5) Zorgen niet voor papierinkoop maar regelen prijsafspraken voor de hele Uithof waar 

papierinkopers eventueel aan mee kunnen werken. 

 

Inkooppunt Pedagogiek  

1) Xerox (normaal)  

Datacopy (normaal) (Modo van Gelder) 

2) Decaan bepaalt wat wordt ingekocht, geen kringloop want dat gaat sneller achteruit en schade / 

storingen aan apparatuur. Medewerkers willen wel kringloop, leest prettiger vanweg de crème 

kleur.  

5) Pedagogiek. 

 

Inkooppunt Stratenum 

1) Motif (normaal) 

Balans (A3 kringloop) 

2) Papierinkoop wordt bepaald door commerciële zaken.  

5) Zorgen voor ongeveer 2 verdiepingen van het Stratenum. 

 

Inkooppunt Van Unnikgebouw 

1) Discovery  

2) Geen kringloop want schade aan apparatuur en de kwaliteit is minder (C-kwaliteit, Discovery is 

A-kwaliteit). 

4a) Chloor (Chlorine) gas vrij, milieuvriendelijk, gemaakt van Portugese eucalyptus die vier keer 

gestekt kan worden 70 / 75 grams papier, dunner dus maar nog steeds goede kwaliteit. In Azië 

gebruikt men overal 60 grams en dat is ook prima. Mensen hebben het idee dat dunner papier 

kwalitatief minder is en dus blijven ze bij minimaal 80 grams papier. 

4b) Alles is dit papier. 

5) Kopen in voor de hele faculteit (sociale geografie). 

 

Repro Androclusgebouw 

1) Xerox (normaal) 

Datacopy (normaal) (Modo van Gelder) 

2) Vroeger wel kringloop maar de machines liepen vast, en het papier was stoffig dus nu gebruikt 

men het niet meer. Ze willen wel kringloop indien storingsvrij. 

Via via gehoord dat de Xerox-medewerkers zeiden dat gewoon Xerox-papier beter was dan 

milieuvriendelijk papier, want daar werd goed gekweekt hout voor gebruikt en kringloop was niet 

milieuvriendelijker.  

5) Kopen in voor de repro en drie vakgroepen, de andere vakgroepen kopen apart in. 

Kopieerapparaten ook apart. 

 

Repro Bleekergebouw 

1) Speedcopy (Normaal)  

Seagull (normaal, niet gebleekt)  

Reyjet (normaal) voor inkjets e.d. 

Navigator (normaal) voor de kopieerapparaten 

2) Geen kringloop want dat willen de afnemers niet, is niet mooi / representatief. 
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4a) Beter voor milieu, en goedkoper. Geeft wel klachten van afnemers. 

4b) 5 tot 10% is Seagull. 

5) Klanten in het Minnaert, het hele Bleekergebouw, Buys Ballot Laboratorium. 

 

Repro Kruytgebouw  

1) Xerox (normaal)  

Xerox Planet supreme (kringloop)  

3a) 10% van de afname is kringloop, merendeel Wetenschapswinkel Biologie. 

3b) Klanten moeten er om vragen, anders krijgen ze gewoon papier. Kringloop is een cent duurder 

voor afnemers. 0,1 cent duurder inkoop voor Kruyt. 

3c) Kringloop geeft wel problemen met dubbelzijdig, maar veroorzaakt geen schade aan 

apparatuur. Kringloop is ook niet schoner dan gewoon papier, want er komt zwavel bij vrij.  

Mensen gebruiken kringloop want ze denken dat het milieuvriendelijker is, en ze gebruiken 

gewoon papier omdat dat mooi wit is. 

5) Repro, opdrachten, Went repro, hele Kruytgebouw. 

 

Repro Wentgebouw 

1) Xerox (normaal) 

Xerox Planet Supreme 

Want meeste apparaten zijn van Xerox. 

3a) Kringloop 2 tot 5 dozen per maand. Normaal is 35 / 40 dozen per week. 

3b) Mensen moeten erom vragen. 

3c) Kringloop is niet representatief, en niet bruikbaar in colorjets.  

Veel papier is gratis, gevolg: mensen denken niet na over de soort en hoeveelheid.  

Kringloop van Xerox loopt wel eens vast in apparaten. Kringlooppapier is bovendien duurder. 

Kringloop kost 18,70, gewoon papier kost 16,25. 

5) Bestellen via Kruyt, voor alle kopieerapparaten. Soort papier wordt per faculteit bepaald. 

 

 

Extra vragen over de organisatie van de papierinkoop  

 

1) De prijs is belangrijk en er moet een gesloten circuit zijn. Dit laatste betekent dat de chemicaliën 

die worden gebruikt tijdens het blekingsproces volledig hergebruikt moeten kunnen worden. 

Verder moet het papier afkomstig zijn uit Scandinavische bossen, vanwege de strenge milieueisen 

daar. 

 

2) Elk groot inkooppunt sluit zelfstandig een contract af. Er is wel sprake van een prijsafspraak via 

de afdeling Innovatie & Productvernieuwing, maar dit zijn slechts richtlijnen. 

 

3) Er bestaan op dit moment geen klachten over het gebruik van (milieuvriendelijk) papier. 
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