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Voorwoord directie

Voor u ligt het tweede milieujaarverslag van Bron drukwerkveredeling. 

Met onze lange historie van aandacht voor het milieu past het uitbrengen van een milieujaarverslag in onze ogen bij een 
open communicatie over wat wij willen bereiken en bereikt hebben op het gebied van duurzaamheid. Het publiceren van 
deze informatie is voor ons een kwestie van blijvend verantwoording (willen) afl eggen aan onze stakeholders over de re-
sultaten die behaald zijn met betrekking tot de milieu-impact van onze bedrijfsvoering.  
 
Op dit milieujaarverslag heeft geen externe verifi catie plaatsgevonden. Voortvloeiend uit ISO 14001-certifi cering wordt 
Bron drukwerkveredeling regelmatig gecontroleerd door externe, onafhankelijke auditoren. Ons inziens biedt dit vol-
doende waarborg voor de objectiviteit en juistheid van de informatie, opgenomen in dit jaarverslag. 
 
In het vertrouwen dat dit jaarverslag u een juiste indruk geeft van onze resultaten en doelen, wens ik u veel leesplezier toe. 

Voor meer informatie kunt u altijd contact met mij opnemen.   
 
 
 
 

  Guus Kil, directeur 
 
  T 071 - 535 98 00 
  E guus.kil@brondrukwerkveredeling.nl  
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1  Profi el 
  

1.1  Missie  
 
Bron drukwerkveredeling wil de beste veredelaar van Nederland zijn als het gaat om productkwaliteit, service en duur-
zaam produceren. 
 
Bron drukwerkveredeling heeft zich sinds 1950 door kennis, ervaring en inzet ontwikkeld tot marktleider in de veredelings-
branche binnen Nederland. Wij willen deze positie behouden door de ideale partner te blijven voor de totale veredeling 
van drukwerk. Essentieel hiervoor zijn een constante en hoogwaardige productkwaliteit, sterke service, grote diversiteit 
aan bewerkingen en een duurzame productiewijze, waarbij adequaat wordt ingespeeld op eisen vanuit de maatschappij 
en markt.    
 

1.2  Organisatieprofi el 
 
Bron drukwerkveredeling BV is een besloten vennootschap en is als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
onder nummer 28032757. Bron drukwerkveredeling BV omvat: 

– Bron drukwerkveredeling BV, hoofdvestiging, Voorschoterweg 49, 2235 SE, Valkenburg (ZH). 

– Bron Hengelo, nevenvestiging, Aquamarijnstraat 95, 7554 NN, Hengelo.  

– Bron-Briljant, nevenvestiging, Oostergracht 16, 3763 LZ, Soest.    

– Bron Zaanstad, nevenvestiging, Soldaatweg 30, 1521 RL, Wormerveer.    

Bron drukwerkveredeling is lid van het Vouwkarton Platform Nederland.  
 
Bron drukwerkveredeling heeft circa 40 medewerkers in dienst.  
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Figuur 1. Organisatieschema 

1.3  Milieubeleid 
 
Zorgen voor milieu en leefomgeving betekent voor ons:

– het blijvend voldoen aan wettelijke eisen en voorschriften met betrekking tot milieu;  
– preventie en reductie van de milieubelasting als gevolg van onze bedrijfsactiviteiten; 
– continue verbetering van onze milieuprestatie. 
 
Door Bron drukwerkveredeling is in een vroeg stadium al veel aandacht besteed aan milieuvriendelijke grondstoff en en 
energiezuinige machines. Onze productie is nu emissievrij qua oplosmiddelen; er komt slechts waterdamp, koellucht en 
warmte vrij. Het merendeel van onze afvalstromen wordt gescheiden ingezameld voor recycling en hergebruik; de hoe-
veelheid gevaarlijk afval is zeer beperkt. Wij blijven actief streven naar verdere preventie en reductie van milieubelasting, 
daar waar dit technisch en economisch haalbaar is. Mede door de stand der techniek – bijvoorbeeld op het gebied van UV 
LED verlichting – verwachten wij vooralsnog slechts kleine(re) stappen te kunnen maken. Onze aandacht gaat uit naar: 

Directeur 

Adjunct directeur 

Administratie Technische Dienst Milieucoördinatie  

Hoofd Productie  Manager 

 Marketing & Sales 

Verkoop 

Verkoop  

Valkenburg Soest Wormerveer Hengelo 
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– reductie CO2-emissie door energiebesparing en inzet duurzame energiebronnen;
– reductie CO2-emissie en fi jnstof door effi  ciënt en duurzaam transport;
– toepassing grondstoff en en materialen die geschikt zijn voor recycling; 
– uitbanning oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen met een vlampunt < 21 °C; 
– less paper in the offi  ce. 
  
Wij beogen een goede verstandhouding en communicatie met het bevoegd gezag van de vestigingsgemeenten en alle 
andere externe belanghebbenden door een open en zakelijke relatie met hen te continueren en hen te informeren over 
onze milieudoelstellingen, prestaties en te nemen acties.  

1.4  Certifi cering en onderscheiding 
 
Wij zijn van mening dat het werken volgens een gecertifi ceerd managementsysteem een belangrijk 
instrument is om het gewenste performanceniveau van onze organisatie op peil te houden en indien 
mogelijk verder te verbeteren. Bron drukwerkveredeling is sinds september 2008 gecertifi ceerd con-
form ISO 9001:2008 en ISO 14001:2004 door Bureau Veritas Certifi cation Nederland BV; dit is een 
geaccrediteerde certifi catie-instantie.  
 

1.5  Verslagleggingsprofi el  
 
Het milieujaarverslag betreft alle bedrijfsactiviteiten van Bron Drukwerkveredeling BV voor zowel de hoofdvestiging in 
Valkenburg (ZH) als nevenvestigingen in Hengelo en Zaanstad. Per 1 oktober 2014 is de nevenvestiging in Elst gesloten 
en deels ondergebracht in Hengelo. De milieu-impact en CO2 emissie van Bron Elst omvat de periode van 1 januari t/m 30 
september 2014. Bron-Briljant Soest valt niet onder de scope van dit milieujaarverslag; informatie voor periode 2012-2014 
is niet compleet of accuraat beschikbaar. 

De verslagperiode loopt vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014. Gerapporteerde informatie over prestatie-
indicatoren heeft betrekking op deze en de twee voorgaande kalenderjaren 2013 en 2012. Dit betreft ons tweede milieu-
jaarverslag. De hierin opgenomen informatie is derhalve eerder door ons gecommuniceerd en bevat een herformulering 
ten opzichte van het eerste milieujaarverslag op paragrafen 2.3 Energie, 2.5 Emissies, 2.9 Vervoer, 2.11 CO2 emissie en 
2.12 Hinder en milieu-incidenten. Het milieujaarverslag wordt minimaal eens per twee jaar samengesteld en gepubliceerd. 
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2  Duurzaam ondernemen 
 

Wij zijn ons terdege bewust van onze verantwoordelijkheid voor onze leefomgeving, nu en in de toekomst. Wij span-
nen ons dan ook in om de impact van onze bedrijfsvoering ten aanzien van milieubelasting, CO2-emissie en hinder te 
voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken. Continue verbetering van onze milieuprestatie is voor ons de lat. Wij 
voldoen en zullen blijven voldoen aan de eisen en voorschriften, die voortvloeien uit wet-&regelgeving met betrekking 
tot milieu.  
 

2.1  Milieubarometer 
 
Bron drukwerkveredeling past de Milieubarometer © Stichting Stimular toe. Deze duurzaamheidsmoni-
tor maakt de milieubelasting en CO2-emissie als gevolg van onze bedrijfsactiviteiten inzichtelijk. De CO2-
emissie is gebaseerd op de gezamenlijke emissiefactoren vastgesteld door Stichting Klimaatvriendelijk 
Aanbesteden en Ondernemen (SKAO), beheerder van de CO2-prestatieladder, Stichting Stimular en het 
Connektprogramma Lean and Green. Bron drukwerkveredeling conformeert zich hierbij aan de (eventu-
ele) wijzigingen in emissiefactoren die als gevolg van voortschrijdend inzicht worden doorgevoerd. Dit 
geldt ondermeer voor groene stroom op basis van certifi caten uit het buitenland, die sinds 1 januari 2015 
met terugwerkende kracht geen lage CO2-emissiefactor meer kent (zie 2.3 Energie).

2.2  Resultaten 2014  
 
De CO2-emissie is in 2014 licht gedaald naar 866 ton, -2.9% t.o.v. 2013. Als gevolg van een warm meteorologisch jaar is 
het aardgasverbruik signifi cant lager met 32.7% minder CO2-emissie t.o.v. 2013. Daarentegen heeft het vrijkomen van 
ozonlaag- afbrekende stoff en als gevolg van lekkage koelmachine in de nevenvestiging Zaanstad geresulteerd in een CO2-
emissie van 20.4 ton, terwijl dit in 2013 nihil was. De focus op commerciële activiteiten met klantbezoeken heeft geleid tot 
14.8% meer CO2-emissie door zakelijk verkeer. 
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Prestaties 2014 
 
– Fasegewijze toepassing LED ruimteverlichting binnen Bron Valkenburg in productie, magazijn en expeditie vanaf maart 

2014. Tevens LED machineverlichting ten behoeve van velcontrole.   

– Uitschakeling aardgasgestookte cv-installatie gedurende de zomermaanden in Bron Valkenburg. Vanaf 2015 ook van 
kracht voor de nevenvestigingen.  

– Uitfasering vluchtige oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen door toepassing van minder vluchtige alternatieven 
zijnde middelen met vlampunt ≥ 55 °C (VBF klasse AIII) voor dagelijks gebruik en ontvettingsmiddel met vlampunt ≥ 21 
°C (VBF klasse AII).

– Gescheiden inzameling van lege emballage met inhoud > 10 liter ten behoeve van hergebruik; verontreinigde embal-
lage wordt niet meer afgevoerd als gevaarlijk (chemisch) afval.   

– Vervanging laatste leasewagen met energielabel C door nieuwe wagen met energielabel A in november 2014. Hier-
mee bestaat het wagenpark voor personenvervoer uitsluitend uit energielabels A en B.

– Aanbieden van digitale facturering aan klanten. 

Figuur 2. Milieubelasting en CO2-emissie 
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2.3  Energie 
 
Voor Bron drukwerkveredeling past inkoop van groene stroom binnen het kader van verantwoord en duurzaam onder-
nemen. Vanuit deze optiek is vanaf 1 januari 2012 de keuze gemaakt om via Stichting Energie Inkoop (SEI) groene stroom 
in te kopen voor alle vestigingen. Deze groene stroom is echter op basis van certifi caten uit het buitenland, namelijk 
bestaande Noorse waterkrachtcentrales. Blijkens voortschrijdend inzicht leidt deze certifi catenhandel echter niet tot ad-
ditionele groene-stroomproductie in Europa en daarmee niet tot een lagere CO2-emissie. Derhalve is door de partijen van 
de Greendeal CO2-emissiefactoren (Stimular, SKAO, Connekt, Milieucentraal en het ministerie van Infrastructuur en Milieu) 
besloten geen CO2-voordeel meer toe te kennen aan deze buitenlandse certifi caten. Uitsluitend groene stroom die zorgt 
voor uitbreiding van duurzaam opgewekte elektriciteit behoudt de lage CO2-emissiefactor. Bovenstaande is in januari 
2015 met terugwerkende kracht door Stimular in de Milieubarometer geïmplementeerd. Omdat Bron drukwerkverede-
ling altijd de intentie heeft gehad om ‘echte’ groene stroom in te kopen, hebben wij direct besloten om per 1 juli 2015 over 
te stappen naar duurzame groene stroom met certifi caten van oorsprong voor Nederlandse windenergie.   

Tot op heden geen inkoop van groen gas.  
 

Elektriciteit

verbruik elektriciteit (kWh) per bruto draaiuur 2014 2013 2012

Bron Valkenburg  66.4  60.7  64.4 
Bron Elst  37.1  39.1  37.1 
Bron Hengelo  58.5  64.5  62.9 
Bron Zaanstad  48.0  48.2  57.6 
Bron totaal  59.1  56.1  57.6

Aardgas 

verbruik aardgas (m3) voor verwarming
per m3 gebouwinhoud met graaddagencorrectie 2014 2013 2012

Bron Valkenburg  3.86  4.61 4.71 
Bron Elst  0.94  1.34  1.16 
Bron Hengelo  1.37  1.84  1.47 
Bron Zaanstad  2.99  2.65  2.28 
Bron totaal  3.03  3.36 3.23 
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Daling aardgasverbruik in 2014 is grotendeels toe te wijzen aan de seizoensinvloed van een lagere gemiddelde jaartempe-
ratuur met een warme winter (december/januari/februari). Gemiddelde jaartemperatuur is 11.7 °C (2014) en 9.8 °C (2013) 
ten opzichte van langjarig gemiddelde van 10.1 °C. Gemiddelde temperatuur in de winter is 6.0 °C (2014) en 2.9 °C (2013) 
ten opzichte van langjarig gemiddelde van 3.4 °C (bron KNMI). Daarnaast heeft het uitschakelen van de Cv-installatie ge-
durende de zomermaanden in Bron Valkenburg ook een positieve impact op het aardgasverbruik. De stijgende trend in 
het aardgasverbruik voor Bron Zaanstad heeft naar verwachting van doen met de leeftijd en het functioneren van de Cv-
installatie aldaar en leidt tot de overweging om deze te vervangen.       
 

2.4  Water 

verbruik water (m3) per medewerker (fte) 2014 2013 2012

Bron Valkenburg  25.1  25.3  45.61  
Bron Elst  13.3  16.3  18.32  
Bron Hengelo  5.0  5.3  6.0  
Bron Zaanstad  12.2  10.2  20.8  
Bron totaal  19.8  19.5  34.0 

1. Relatief hoog waterverbruik door vervanging watermeter in oktober 2011; functioneerde niet goed.  

2. Relatief hoog waterverbruik door niet goed functionerende verwarming van thermo lamineermachine; watermeter op hol geslagen.  

 
 
  
2.5  Emissies 

Vluchtige organische stoff en (VOS) 
 
verbruik oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen   
(in liter) 2014 2013 2012

K3 reinigingsmiddel met vlampunt ≥ 55 °C 
(VBF klasse AIII)  230  170  170 

K2 middel met vlampunt 21-55 °C (VBF klasse AII)  225  207  207 

inkoopaandeel K2-middel   50%  55%  55% 
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Bron drukwerkveredeling beoogt een gefaseerde uitbanning van vluchtige oplosmiddelhoudende reinigings- middelen 
met vlampunt ≤ 55 °C. Sinds 2009 is het gebruik van isopropylalcohol (IPA) als ontvettingsmiddel niet meer toegestaan. 
Sinds 2011 worden minder vluchtige alternatieven ingekocht zijnde reinigingsmiddelen met vlampunt ≥ 55 °C (VBF klasse 
AIII) voor dagelijks gebruik en ontvettingsmiddel met vlampunt ≥ 21 °C (VBF klasse AII).   
 
Ozonlaagafbrekende stoff en 
Ozonlaagafbrekende stoff en worden gebruikt in koelinstallaties gekoppeld aan UV lakmachines in Valkenburg en Zaans-
tad. Koelinstallaties in Valkenburg bevatten HFK koudemiddel R407C en in Zaanstad HCFK koudemiddel R22. Onderhoud 
en CFK-controle wordt uitbesteed aan erkende bedrijven in bezit van een geldig bedrijfscertifi caat F-gassen. Vanuit wette-
lijke verplichtingen voortvloeiend uit de Europese verordening voor gefl uoreerde broeikasgassen (F-gassenverordening) 
worden deze koelinstallaties ontmanteld en buiten bedrijf gesteld, indien wordt geconstateerd dat deze ondeugdelijk 
functioneren. Dit is het geval in Zaanstad. Als gevolg van lekkage is 4 kg R22 vrijgekomen; de koelinstallatie is in maart 
2014 volledig hervuld met R407C. Hiermee is de uitfasering van HCFK koudemiddel binnen Bron drukwerkveredeling vol-
ledig. Als gevolg van een defecte lage-drukmanometer is tevens 7.4 kg R407 vrijgekomen in Valkenburg. Het vrijkomen van 
ozonlaagafbrekende stoff en heeft in 2014 geresulteerd in een CO2-emissie van 20.4 ton.     

2.6  Grondstoff en 
 
Bron drukwerkveredeling draagt als loonbedrijf in opdracht en conform specifi catie van klanten zorg voor de veredeling 
van plano drukwerk middels lamineren, volvernissen, spot (UV) vernissen en aanverwante bewerkingen. De klant is leve-
rancier van het plano materiaal als grondstof.  
 
  
2.7  Gevaarlijk afval 
 
Binnen Bron drukwerkveredeling komt gevaarlijk afval vrij als gevolg van productieactiviteiten en onderhoud door eigen 
technische dienst. In Valkenburg vindt centrale inzameling en afgifte hiervan plaats aan Van Gansewinkel Nederland, VIHB 
erkend (registratienummer NB500800VIHB) en ISO 14001:2004 gecertifi ceerd. 
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gevaarlijk afval (kg) 2014  2013  2012 

verf- en lakafval   816  472  728 
oplosmiddelen / vervuild spoelwater 
(spoelmeubel zeeframen)  533  615  272 
lijmafval  670  779  0 
afgewerkte smeerolie / afvalolie halogeenarm  194  663  160 
vervuilde emballage  0  58  0 
vuilgewicht in uitwasbare poetsdoeken  349  142  364 
KGA / spuitbussen  48  64  10 
ongesorteerd gevaarlijk afval  143  252  249 

kg gevaarlijk afval per bruto draaiuur  0.155  0.168  0.087 
  

Afgifte gevaarlijk afval vindt 1 à 2 keer per jaar plaats; daardoor fl uctuaties in hoeveelheden per afvalstroom als gevolg 
van het ophaalmoment in het betreff ende kalenderjaar. Het langjarig gemiddelde 2014-2012 van 0.137 kg gevaarlijk (che-
misch) afval per bruto draaiuur ten opzichte van 0.130 kg voor 2011-2013 laat een meer constant beeld zien.
 
 
2.8  Bedrijfsafval 
 
Bron Drukwerkveredeling besteedt veel aandacht aan een gescheiden inzameling van bedrijfsafvalstromen voor recycling. 
Bedrijfsafval wordt aangeboden aan Roele de Vries, eveneens VIHB-erkend (registratienummer NH512729VIXX) en ISO 
14001:2004-gecertifi ceerd. Ongesorteerd brandbaar restafval wordt aangeboden aan Van Gansewinkel Nederland.  

bedrijfsafval (kg) 2014  2013  2012 

papier en karton  102.772  78.398  89.164 
kunststof folie (rek- en wikkelfolie)   6.553  6.542  5.173 
kunststof overig (laminaatfolie)1 39  82  113 
hout A  2.880  2.200  1.860 
metalen ferro2  1.557  434  1.158 
brandbaar restafval  31.884  32.355  32.075 

% afvalscheiding t.b.v. recycling  78.4  72.5  75.4 
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1. Naast laminaatfolie sinds 2012 ook gescheiden inzameling van lege kunststof emballage voor recycling en hergebruik. In eerste instantie IBC containers 

en (lak)vaten inhoud ≥ 30 liter; vanaf eind 2013 ook kunststof cans inhoud ≥ 10 liter.

 2. Metalen ferro omvat vnl. oud ijzer afkomstig van machine(onderdelen) die niet meer bruikbaar zijn. 

 
  
2.9  Vervoer 
 
Bron drukwerkveredeling levert in principe direct aan haar klanten, tenzij het product door de klant of in diens opdracht 
wordt opgehaald. Levering gebeurt met eigen transport of via goederenvervoer door derden. Eigen transportbussen rij-
den op diesel, maar zijn indien mogelijk voorzien van een roetfi lter. Het wagenpark aan leasewagens voor zakelijk verkeer 
bestaat volledig uit energielabel A en B.  

   
CO2-emissie goederenvervoer met eigen transport (ton)

 2014  2013  2012 

Bron Valkenburg  73.5  64.3  64.2 
Bron Elst  6.0  6.4  6.7 
Bron Hengelo  41.0  29.9  29.5 
Bron Zaanstad  19.7  20.9  19.7 

Bron totaal  140  122  120 

2.10  Kantoorpapier 
 
Door implementatie van ‘less paper in the offi  ce’ is in 2013 een signifi cante reductie van 34.5% qua verbruik kantoorpapier 
gerealiseerd. Dit is mede mogelijk gemaakt door investering in Exact Globe als management- informatiesysteem. Vanaf 
januari 2014 vindt digitale facturering plaats tenzij dit niet wenselijk of mogelijk is (bijv. digitale workfl ow van de klant is 
hierop niet  ingericht). Verdere besparing wordt niet haalbaar geacht. 

verbruik kantoorpapier (kg) 2014  2013  2012 

kantoorpapier A4-formaat  763  755  1.153
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2.11  CO2-emissie 
 
De CO2-emissie over de periode 2012-2014 is met terugwerkende kracht gebaseerd op de Greendeal CO2-emissiefactoren. 
Dit betekent dat geen CO2 voordeel is toegekend aan het verbruik van groene stroom op basis van certifi caten uit het bui-
tenland, zie 2.3 Energie. De duurzame groene stroom met certifi caten van oorsprong voor Nederlandse windenergie krijgt 
de lage CO2-emissiefactor; dit met ingang van 1 juli 2015. Op dit moment vindt geen compensatie van CO2-emissie plaats, 
mede omdat hiervoor geen aantrekkelijke mogelijkheden zijn in Nederland of directe buurlanden.  

CO2-emissie 2014  2013  2012 

Bron Valkenburg  535.0  556.0  579.0 
Bron Elst  34.5  49.1  48.3 
Bron Hengelo  129.0  114.0  99.9 
Bron Zaanstad  167.0  173.0  177.0 

Bron totaal  866.0  892.0  904.0 

2.12  Hinder en milieu-incidenten 
 
Wij spannen ons in om negatieve milieueff ecten en hinder voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. In de verslag-
periode 2012-2014 zijn geen klachten van omwonenden ontvangen betreff ende hinder. Milieu-incidenten zijnde morsing 
of lekkage van chemicaliën (lak, lijm en olie) hebben zich alle inpandig voorgedaan en zijn adequaat afgehandeld. Hierbij is 
er geen sprake van een mogelijk risico op bodem-, grondwater- en/of oppervlaktewaterverontreiniging. In 2014 hebben 
zich twee milieu-incidenten voorgedaan betreff ende het vrijkomen van ozonlaagafbrekende stoff en als gevolg van lek-
kage koelinstallaties in Valkenburg en Zaanstad, zie 2.5 Emissies. 
 

2.13  Naleving wet- en regelgeving  
 
Wij beogen blijvend te voldoen aan wettelijke eisen en voorschriften met betrekking tot milieu. Meest relevante wet- en 
regelgeving is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Barim). Hierbij zijn alle vestigingen ingedeeld 
als type B inrichting met een meldingsplicht bij verandering van inrichting. Relevante wet- en regelgeving omvat verder 
o.m. Besluit Ozonlaag afbrekende stoff en milieubeheer, Besluit gefl uoreerde broeikasgassen milieubeheer en Landelijk 
Afvalbeheerplan. In 2014 heeft het bevoegd gezag geen controlebezoeken op handhaving afgelegd binnen de vestigin-
gen van Bron drukwerkveredeling. Tot op heden hebben wij nog nooit een milieuboete ontvangen vanwege overtreding 
van geldende wettelijke eisen en voorschriften; dit past ook niet binnen ons beleid.  
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3 Vooruitblik 2015 en verder 
 

Bron drukwerkveredeling kent onderstaande milieuthema’s waarop verbetering van onze prestaties op de korte of lan-
gere termijn mogelijk wordt geacht, mede afhankelijk van de stand der techniek en fi nanciële haalbaarheid.   

3.1  Reductie CO2-emissie door energiebesparing  

Bron drukwerkveredeling werkt mee aan verdere verduurzaming van groene stroom door inkoop met certifi caten van 
oorsprong voor Nederlandse windenergie met ingang van 1 juli 2015.

Fasegewijze toepassing van energiezuinige (LED) ruimteverlichting wordt uitgebreid naar de nevenvestigingen in Hen-
gelo, Soest en/of Zaanstad. Binnen Bron Zaanstad is reeds HF-ruimteverlichting geplaatst.   

LED UV-verlichting is op dit moment nog niet in beeld qua technische en fi nanciële haalbaarheid. De LED-capaciteit zal 
eerst sterk vergroot moeten worden om dergelijke investeringen te kunnen doen; dit blijft een lange-termijn doelstelling. 
Bron drukwerkveredeling blijft de ontwikkelingen op dit gebied actief volgen, omdat het besparingspotentieel groot is 
zowel qua CO2-emissie als in fi nancieel opzicht.

Met ingang van 2015 wordt binnen alle vestigingen de aardgasgestookte verwarmingsinstallatie uitgeschakeld geduren-
de de zomermaanden. Tevens wordt vervanging van de cv-ketel in Zaanstad overwogen.   
 

3.2  Reductie CO2-emissie en fi jnstof door vervoer 

Bron drukwerkveredeling continueert haar vervangingsbeleid voor bedrijfswagens gericht op minder CO2-emissie en fi jn-
stof. In 2015 oriënteren wij ons op mogelijkheden voor outsourcing van transport (goederenvervoer). Bij de keuze van 
vervoerders is de wijze waarop zij invulling geven aan duurzaam transport een belangrijk criterium.  
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3.3  Toepassing grondstoff en en materialen geschikt voor recycling 

Op dit moment worden vrijkomende afvalstromen maximaal gescheiden in gevaarlijk afval, bedrijfsafval geschikt voor 
recycling of hergebruik en brandbaar restafval. Restanten (gelamineerd) drukwerk, kunststof folie, kunststof emballage ≥ 
10 liter, metaal, aluminium, (pallet)hout, cartridges, gasontladingslampen en elektronische apparatuur inclusief mobiele 
telefoons worden aangeboden voor recycling en hergebruik.  
  
Reeds in 2009 is samenwerking gezocht met het FNOI om te onderzoeken of tweezijdig gelamineerd drukwerk recycle-
baar is. Dit onderzoek kent tot op heden weinig tot geen prioriteit als gevolg van een groot aanbod aan oud papier, resul-
terend in een lage oud-papierprijs. Bron drukwerkveredeling zal de ontwikkelingen hierin blijven volgen en indien mogelijk 
dit opnieuw onder de aandacht brengen.  

In opdracht samengesteld door Wonink Quality Management – Ede
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