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Wij zijn een 100 %  klimaat neutrale offset-drukkerij. Alle drukwerken die in ons bedrijf geproduceerd worden 
hebben dus geen enkele invloed op het klimaat. Vooral folders, tijdschriften, brochures en boeken rollen van 
onze persen, en dit met korte levertermijnen. Alle nodige stappen vinden plaats onder één dak.
Wij zorgen er niet alleen voor dat ons productieproces en de levering zonder bijkomende voetafdruk gebeuren, 
maar ook onze grondstoffen worden geneutraliseerd. Enkel op deze manier kan in al onze drukwerken (en 
zonder meerkost voor de klant) het CO2-neutraal logo (dat gecertificeerd wordt door Vinçotte) vermeld worden.

Elk jaar wordt deze voetafdruk berekend. Uiteraard proberen we die zoveel mogelijk te verkleinen. Wij zijn 
reeds 8 jaar actief met het realiseren van 100 % neutraal drukwerk! Dat is lang voordat men begon te spreken 
over klimaatneutraal produceren. Op deze manier proberen we niet alleen de lezers van hun schuldgevoel te 
bevrijden dat ze op papier lezen, maar ook een voorbeeld te zijn voor andere bedrijven. De grafische sector 
heeft blijkbaar niet zo een goed imago op milieuvlak, totaal ten onrechte, maar ons goede voorbeeld zou 
inspirerend kunnen werken…

Een paar jaar geleden zijn we uitgeroepen tot ‘held’ door de ‘VZW Leuven 2030’ voor onze inspanningen 
op milieuvlak. In 2020 behaalden we de titel van ‘Klimaatambassadeur’. Het behalen van een ISO 14001 en 
EMAS certificaat is voor ons de volgende logische stap.

Veel leesplezier, hopelijk op papier !

De directie   02/02/2022
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over ons

EEN BESCHEIDEN START
Het verhaal van drukkerij Van der Poorten begint in 1949.  
Het begint in alle bescheidenheid in hartje Leuven in de kelderkeuken 
van Frans Van der Poorten. Daar installeert hij de eerste handpers 
die hij net aangekocht heeft. Een investering waarvan hij op dat 
moment niet zeker weet wat ze hem zal opbrengen. Tot de eerste 
drukopdrachten binnenlopen en snel blijkt dat de klanten tevreden 
zijn. Het duurt dan ook niet lang of de handpers draait op volle 
toeren...

EEN KLANTGERICHTE FORMULE
Een paar jaar later, in 1952, verhuist Frans Van der Poorten  
met z’n drukkerij naar de Leuvensestraat in Kessel-Lo.  
Het voordeel van deze locatie is dat klanten voortaan hun 
bestelling rechtstreeks in de winkel die aan de drukkerij 
verbonden is, kunnen plaatsen. De formule blijkt te werken.  
De drukorders stromen aardig binnen. Het tempo waaraan  
ze dat doen, stijgt gestadig. Na verloop van tijd stelt Frans  
Van der Poorten vast dat hij nood heeft aan extra bedrijfsruimte.

IN VOLLE GROEI
In 1956 verhuist drukkerij Van der Poorten naar gebouwen op de 
Diestsesteenweg in Kessel-Lo. Hier komt het groeiverhaal pas echt 
op kruissnelheid. Steeds meer organisaties en bedrijven vertrouwen 

hun drukwerk toe aan deze drukkerij. Van der Poorten wordt een 
gevestigde waarde in de regio. Een professionele partner met wie 
je in goed gezelschap bent voor kwalitatief hoogstaand drukwerk 
en gepersonaliseerd advies.

GEDREVEN DOOR PASSIE EN INNOVATIE
Begin jaren ‘90 wordt op de Diestsesteenweg een nieuw 
bedrijfsgebouw opgericht. Nieuwe state-of-the-art kleuren persen  
worden aangekocht. Vandaag is drukkerij Van der Poorten 
geëvolueerd tot een kmo met meer dan 40 medewerkers. Door in 
de meest geavanceerde apparatuur te investeren, ondergingen zij 
de voorbije 73 jaren een gedaantewisseling van formaat. Toch bleef 
de spirit van hun founding father, Frans Van der Poorten, overeind. 
Want ook vandaag slaagt deze drukkerij er nog steeds in om met 
hun innovatieve mindset en passie voor papier het verschil te maken.

EEN HART VOOR HET MILIEU
Duurzame ontwikkeling is een belangrijk onderdeel van onze 
bedrijfsstrategie. Via een proactief milieubeleid, de ontwikkeling 
van nieuwe producten en innovatieve diensten, emissiereducties 
en ecologisch verantwoord drukken, slagen wij erin om onze 
ecologische voetafdruk sterk te reduceren. We willen een inspiratie 
zijn voor andere ondernemingen in de regio én zelf blijven timmeren 
aan een klimaatneutrale toekomst.
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onze producten  
en diensten

In de loop der jaren heeft 
drukkerij Van der Poorten niet 
alleen vakmanschap maar ook 

meesterschap in allerlei domeinen 
ontwikkeld. Of het nu over het 

drukken van boeken, magazines, 
brochures, jaarverslagen, folders, 

leaflets, mailings, kerstkaarten, 
visitekaartjes, affiches of 

andere dragers gaat, ons team 
geeft je steeds deskundig en 

gepersonaliseerd advies. Onze 
expertise, periodieke publicaties, 

heeft ons de voorbije jaren echt 
groot gemaakt.

GESPECIALISEERD IN PERIODIEKE PUBLICATIES
Onze drukkerij is met de jaren niet alleen qua omvang en omzet 
gegroeid. Ze is zich ook steeds meer in bepaalde domeinen gaan 
specialiseren. Periodieke publicaties is er zo één van. Zowel het creatie- 
als het productieproces van magazines, vakbladen en nieuwsbrieven 
beheerst deze drukkerij tot in de puntjes. 

ZEG HET MET EEN MAGAZINE
Het medium ‘magazine’ is de voorbije jaren steeds populairder 
geworden. Een magazine biedt immers het grote voordeel dat je content 
op een onderhoudende manier aan je lezer kan serveren en je tekst met 
catchy beelden en quotes kan opluisteren. Steeds meer organisaties 
kiezen er dan ook voor om via een magazine met hun doelgroep te 
communiceren. Van der Poorten is specialist op dit terrein.

VAN A TOT Z
Wij bieden hoogstaand kwalitatief drukwerk, dat spreekt voor zich. 
Maar ook voor het volledige creatieve proces kan je bij ons terecht. 
Dit wil zeggen voor het ontwerp, de opmaak, de afwerking (vouwen, 
nieten, binden, verpakken,...) en de verzending. Kortom voor het hele 
proces.

MET JE MAGAZINE SCOREN
Zegt het je wat om een magazine uit te geven maar ben je nog niet 
zeker hoe je hiervoor best te werk gaat? Dan wil je alvast weten dat het 
Van der Poorten team klaarstaat om hun expertise en vakkennis met 
jou te delen. Zodat jouw organisatie met het geknipte magazine naar 
de buitenwereld toe kan scoren. 
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onze kernwaarden

BETROUWBAARHEID

Verwacht jij van je drukwerk dat het 
aan een set van kwaliteitscriteria 
voldoet zonder dat je dit als klant 
expliciet hoeft te specifiëren? Ga je 
er met andere woorden van uit dat je 
contactpersoon bij de drukkerij met 
jou zijn gespecialiseerde kennis deelt 
zodat jij voor het drukwerk met de 
juiste prijs-kwaliteitverhouding kan 
kiezen? Welkom bij drukkerij Van der 
Poorten waar kwaliteit aan de juiste 
prijs door de jaren heen een vaste 
waarde werd.

SAMENWERKEN

Duurzame relaties opbouwen, 
het zit in het Van der Poorten- 
DNA. Of het nu gaat over relaties met 
klanten, leveranciers, medewerkers 
of andere stakeholders, de drukkerij 
gaat voor samenwerkingen met een 
langetermijnvisie. Zelf noemen ze 
het graag partnerships. Want voor 
je partner ga je net altijd dat ietsje 
verder en wil je niet alleen het beste 
maar het allerbeste...

DUURZAAMHEID

De natuur is een kostbaar goed 
dat we moeten koesteren, daar is 
men bij drukkerij Van der Poorten 
meer dan van overtuigd. Dat merk 
je niet alleen aan hun duurzaam 
aankoopbeleid maar ook aan hun 
proactief milieubeleid. Mocht je er nog 
aan twijfelen of een klimaatneutrale 
drukkerij wel degelijk bestaat, deze 
drukkerij levert je het levende bewijs.
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onze drukkerij
in het kort

ZONNEPANELEN
In 2011 zetten we een belangrijke 

stap naar hernieuwbare energie met 
de installatie van 1.396 fotovoltaïsche 

zonnecellen op het dak van onze 
drukkerij. 

CIRCULAIRE
ECONOMIE

We werken aan een doorgedreven  
afvalbeleid. Hierbij is het niet alleen belangrijk 
dat we materialen (bvb. papier en aluminium 

platen) op een goede manier sorteren,  
we willen ook ze in de kringloop van  

hoogwaardige kwaliteit blijven.

BIO-INKTEN
Wij opteren voor 100% bio-inkten 
voor al ons drukwerk. Deze bio-

inkten zijn gemaakt op vegetale basis. 
Hierdoor zijn ze beter afbreekbaar  

dan de klassieke minerale  
(of oliebasis) inkten.

WERKNEMERS
Ons hecht team stelt zich open en 

flexibel op tegenover de klant, zowel 
wat prijs, kwaliteit als termijn betreft. 

KLIMAATNEUTRAAL
Sinds oktober 2015 bieden wij 100% 

klimaatneutraal drukwerk aan volgens de 
PAS 2060 standaard voor CO2-neutraliteit. 
Dit geldt voor al onze drukwerken. Onze 
bedoeling is om steeds minder CO2 te 
moeten compenseren en toch CO2-

neutraal te blijven.

1.396

35

100%

100%
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SDG’S
In 2021 slaagden we erin om 
minstens 10 doelstellingen  

te realiseren.

LEASE-A-BIKE
CONTRACTEN

In 2021 tekenden 13 werknemers  
een 36-maandencontract voor  

het leasen van een fiets.
Samen met de reeds bestaande 

fietsvergoeding dreef dit  
het aantal gefietste kilometers  

sterk de hoogte in.

MILIEUVRIENDELIJKE 
WAGENS

In 2016 werd er een bedrijfswagen 
op CNG aangekocht. In 2021 werden 
2 bedrijfsvoertuigen vervangen door 

plug-in hybride wagens. 

NATUURGERICHTE 
OPPERVLAKTE

Voor alle groene zones binnen de 
eigendom van ons bedrijf wordt een 

duurzame toekomstvisie uitgeschreven. 
Hierbij wordt rekening gehouden  

met biodiversiteit, bodeminfiltratie, 
koolstofbuffering,…

MIK  
KLIMAATAMBASSADEUR

Dankzij onze ecologische inspanningen 
werden we begin 2021 verkozen tot ‘miK 

Klimaatambassadeur’ van Vlaams-Brabant.

13
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onze strategie

on
ze
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WELKE ZIJN ONZE DOELSTELLINGEN?

Duurzaamheid, betrouwbaarheid en samenwerken 
zijn deze onze kernwaarden.
Duurzaamheid is één van deze drie waarden, en zit 
dus mee verweven in ons DNA.

We streven iedere dag naar een permanente 
vermindering van onze klimaatimpact.

Wij willen een betrouwbare partner zijn met wie men 
op lange termijn graag wil samenwerken. Vandaar 
dat we duurzaamheid, samen met betrouwbaarheid, 
hoog in ons vaandel dragen. 

Iedere dag schrijven we verder aan dit duurzame 
verhaal.

HOE PAKKEN WE HET AAN?

Vegetale inkten, circulaire economie voor papierafval 
en aluminium drukplaten, efficiënt omspringen met 
onze grondstoffen, een dak vol zonnepanelen sinds 
2011 en aanvulling met 100% groene stroom zijn 
daar alvast mooie voorbeelden van.

Bovendien zijn al onze drukwerken sinds oktober 
2015 100% klimaatneutraal, en bij elke beslissing 
die we nemen houden we rekening met onze 
ecologische voetafdruk.

Voor het woon-werkverkeer wordt sterk  gepromoot 
bij onze medewerkers om de fiets te gebruiken. 
Hiervoor geven wij hen de maximaal toegelaten 
‘fietsvergoeding’.

We streven iedere dag naar een permanente 
vermindering van onze klimaatimpact.
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onze strategie
audit

Het investeren in milieuvriendelijke toepassingen, 
zoals relighting in het papiermagazijn en het 
installeren van de energievriendelijke compressoren. 
De aankoop van een eerste digitale drukpers die 
ecologischer is voor het produceren van kleine 
oplages zijn daar enkele voorbeelden van.

Qua circulaire economie kunnen we twee 
voorbeelden aanbrengen: naast het recycleren van 
al ons papierafval dat van hoge kwaliteit is en nog 
zeven levens heeft (bron twosides) en het gebruik 
van de aluminium drukplaten die oneindig opnieuw 
versmolten kunnen worden om nieuwe drukplaten 
van te maken. Wij betalen enkel de productiekosten 
van deze platen dankzij circulaire economie.

GARANTIE OP ONZE VERBINTENISSEN 

De indicatoren m.b.t. wet- en regelgeving zijn  
positief: er waren in 2021 geen PV’s, geen 
overschrijdingen van emissiegrenswaarden, geen 
milieuklachten en ook geen milieu incidenten.

Er werd een compliance audit uitgevoerd door 
een externe consultant op 21 september 2021. 
Deze audit bracht geen grote tekortkomingen aan 
het licht en nieuwe wetgeving wordt opgevolgd 
via de Federatie van de Belgische grafische 
industrie Febelgra. De belangrijkste wijzigingen 
van de milieuwetgeving die een impact hebben 
op Drukkerij Van der Poorten hebben tot doel een 
betere, gescheiden afvalinzameling bij de bedrijven 
te faciliteren (o.a. hogere heffingen op restafval, 
aangepaste Val-I-Pac premies voor bepaalde types 
verpakkingsafval, controles op afvalstromen door 
IHM, gescheiden inzameling GFT vanaf 2023, …).

De huidige milieuvergunning met als referentie 
dossiernummer D/PMVC/03A23/38358 dd. 5 juni 

2003 loopt tot 5 juni 2023, deze vergunning wordt 
nageleefd, inclusief de bijzondere voorwaarden die 
gesteld werden. Er wordt momenteel voorbereid om 
een permanente omgevingsvergunning te verkrijgen.

In 2010 evolueerde onze Klasse I vergunning 
automatisch naar Klasse II door versoepelingen in 
de rubriek nr. 11 in verband met het geïnstalleerd 
vermogen.
Er waren geen overheidsinspecties in 2021 en 
er zijn geen openstaande acties n.a.v. eerdere 
overheidsinspecties. 

Gezien de timing van de eerste  externe ISO en EMAS 
audit werd deze eerste milieuverklaring opgesteld 
in februari 2022. Hierdoor zijn verschillende cijfers 
en indicatoren nog niet beschikbaar of up-to-
date. Daarom wordt voorgesteld om de volgende 
bijgewerkte verklaring op te stellen tegen oktober 
2023 en een volgende volledige milieuverklaring 
tegen oktober 2025.
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DIRECTIE 

Het management team stippelt de duurzame weg 
uit.

SAMENSTELLING 

Dirk Van der Poorten
gedelegeerd bestuurder en algemeen directeur

Jeroen Van der Poorten
personeelsdirecteur

Filip Van Wezemael
medebestuurder en duurzaamheidsmanager.

MEDEWERKERS 

Een team van 35 gedreven werknemers stelt zich 
open en flexibel op. Zij zetten zich iedere dag in 
om zakelijk resultaat te combineren met maat-
schappelijk verantwoord ondernemen. Ze dragen 
elk in hun eigen domein hun steentje bij tot een 
milieubewuste werkwijze.

Begin 2022 werd een werkingsgroep Duurzaamheid 
opgesteld die instaat voor het sensibiliseren van de 
werknemers en het opvolgen van alle doelstellingen 
die vereist zijn voor het behalen van de ISO14001/
EMAS-norm.
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 DOELSTELLING 2022

De werknemers zetten hun schouders onder het 
reduceren van de afvalstroom en het beperken van 
energieverbruik. 
De werkingsgroep Duurzaamheid werkt verder om 
te voldoen aan de doelstellingen vereist voor de 
ISO14001/EMAS-norm.
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ONDERAANNEMERS 

Door een samenwerking met drukkerij Van der 
Poorten aan te gaan, verbinden leveranciers, 
dienstverleners en onderaannemers zich ertoe onze 
duurzame beginselen te respecteren en na te leven.
We stimuleren en ondersteunen hen om de nega-
tieve milieueffecten van hun activiteiten en producten 
te voorkomen en te verminderen.

KLANTEN 

Duurzaamheid en sociaal ondernemerschap zijn 
onze mainstream geworden. Als pionier onder de 
drukkers willen we ons daarmee onderscheiden.
Een duidelijke communicatie hierover naar onze 
klanten toe is van cruciaal belang. Zo moedigen we 
onze klanten aan om zelf duurzame maatregelen te 
nemen en de klimaatdoelstellingen te behalen. 
We reiken hen een certificaat uit met vermelding van 
de CO2 die zij uitspaarden door hun drukwerk bij 
ons te bestellen. Zo worden ze zich echt bewust van 
de impact van hun keuze. 

DE MAATSCHAPPIJ

We doen reeds verregaande inspanningen om onze 
CO2-uitstoot te reduceren. De overblijvende CO2-
uitstoot compenseren we door klimaatprojecten te 
steunen in derdewereldlanden. Via het CO2 Neutral® 
label van CO2logic zijn we een klimaatneutraal 
bedrijf.

Door klimaatprojecten te steunen kiezen we ervoor 
om onze verantwoordelijkheid op te nemen voor de 
reële impact van onze resterende CO2-uitstoot in de 
plaats van deze af te schuiven op de maatschappij.
Concreet investeren we momenteel in de distributie 
en het gebruik van de F3PA-efficiënte houtkachels 
in Burkina Faso. Voordien investeerden we reeds in 
een gelijkaardig project in Kenia.

In Eritrea steunen we ‘The Water Project’. Een 
groot deel van de bevolking heeft geen toegang tot 
drinkbaar water en de enige manier om dit drinkbaar 
te maken is door het te koken. Dat gebeurt nog 
steeds op open vuur, wat zorgt voor ontbossing en 
extra CO2-uitstoot. Met onze steun worden veilige 
waterbronnen aangeboord, die drinkbaar water 
produceren. Zo wordt een enorme milieu-impact 
vermeden.(Bron: CO2logic)
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ONS MILIEUBELEID

Drukkerij Van der Poorten heeft een hart voor het milieu. Daarom 
is duurzame ontwikkeling één van de drie kernwaarden van het 
dagelijks gevoerde beleid:
∙ Betrouwbaarheid (intern en extern)
∙ Duurzaamheid
∙ Samenwerking (intern en extern)

We verbinden er zich toe om:
∙ Te voldoen aan alle van toepassing zijnde wettelijke en andere 

eisen die de organisatie onderschrijft en die betrekking hebben 
op de milieuaspecten van ons bedrijf;

∙ Een kader te scheppen om continu milieudoelstellingen en 
-taakstellingen vast te stellen, te beoordelen en te verbeteren;

∙ Continu te verbeteren en milieuvervuiling te voorkomen.

Via een proactief milieubeleid, de ontwikkeling van nieuwe 
producten en innovatieve diensten, emissiereducties en ecologisch 
verantwoord drukken, willen onze ecologische voetafdruk sterk 
verbeteren. Hierbij houden we steeds rekening met de context 
waarin onze organisatie werkzaam is, zoals de recentste markt- en 
technologische ontwikkelingen en de wensen van onze klanten en 
andere relevante stakeholders.

Dit vertaalt zich concreet in volgende beleidspunten:
∙ Het jaarlijks berekenen, verminderen en compenseren van de 

CO2 voetafdruk van onze organisatie;
∙ Het aanbieden van CO2 neutraal drukwerk volgens de PAS 2060 

standaard voor al onze klanten;
∙ Het gebruiken van FSC en PEFC gecertificeerd papier
∙ Het opzetten, implementeren en verbeteren van een milieu-

managementsysteem volgens de eisen van ISO14001:2015 en 
EMAS.

We engageren ons om de nodige middelen ter beschikking te 
stellen en om dit beleid samen met haar medewerkers uit te voeren.

We zijn ervan overtuigd dat dit beleid niet alleen bijdraagt tot een 
duurzame ontwikkeling, maar tevens tot een concurrentievoordeel 
voor het bedrijf zelf.

De directie   02/02/2022
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ONS MILIEUMANAGEMENTSYSTEEM (MMS)

Reeds voor de invoering van het milieumanagementsysteem 
voerden we een proactief milieubeleid door de ontwikkeling 
van nieuwe producten en innovatieve diensten, de reductie van 
emissies en ecologisch verantwoord drukwerk. 
 
Door het behalen van verschillende certificaten en awards 
zoals FSC/PEFC, CO2-neutraal, klimaatambassadeur, … en de 
communicatie over onze verwezenlijkingen, zijn onze klanten, 
leveranciers en medewerkers al geruime tijd op de hoogte van 
onze milieuvisie. Via de ISO14001 / EMAS certificatie willen we 
dit bevestigen en streven we naar verdere verbetering van onze 
milieuprestaties.

Ons milieumanagementsysteem is van toepassing op alle  
activiteiten van de drukkerij en is opgezet op basis van 
de ISO14001:2015 en EMAS vereisten. Het legt de 
verantwoordelijkheden, doelstellingen, middelen, milieuacties, 
ontwikkelings- en opleidingbehoeften, evenals de communicatie 
vast. Periodieke evaluaties door interne en externe audits, 
opvolging van nieuwe wetgeving, prestatiemonitoring en 
directiebeoordelingen waken over de conformiteit met de norm 
eisen en identificeren maatregelen om ons milieu management-
systeem continu te verbeteren.

Het stelt ons ook in staat om de cultuur van het bedrijf en zijn 
medewerkers te veranderen. Hierdoor slagen we erin onze 
ecologische voetafdruk jaar na jaar te reduceren.

Er werd bij de invoering van het ISO14001 / EMAS milieu-
management systeem een initiële milieuanalyse uitgevoerd, waarbij 
werd uitgegaan van het levenscyclusperspectief. Ondermeer 
volgende activiteiten werden geanalyseerd: grondstoffen, transport 
en opslag, drukproces, verpakken, transport en opslag en einde 
levensduur. Per activiteit werden per thema de milieuaspecten en 
-effecten in kaart gebracht. Vervolgens werden deze geanalyseerd 
voor én na de bestaande mitigerende maatregelen. Tot slot werden 
bijkomende maatregelen gedefinieerd.

Onder de rubriek ‘Reeds bereikte doelen’ geven we een overzicht 
per activiteit van de maatregelen die reeds verwezenlijkt zijn. 

Het milieumanagementsysteem heeft betrekking op alle activiteiten 
zoals de layout, inkoop van grondstoffen, het drukwerk, de 
afwerking van het drukwerk, verzending en de acquisitie van 
nieuwe opdrachten, in de gebouwen van en op de terreinen van 
de drukkerij.
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Na een spannende strijd met 6 andere 
duurzame ondernemingen, werden 
we begin 2021 bekroond tot miK-
Klimaatambassadeur 2020. Deze 
duurzame boodschap delen we met 
klanten en stakeholders. Voor bestuurder 
Filip Van Wezemael is het een persoonlijke 
missie om aan te tonen dat ecologische 
en economische belangen perfect hand in 
hand kunnen gaan.

Door onze keuzes wordt drukwerk – 
dat vaak als milieuonvriendelijk wordt 
beschouwd – juist wel een duurzaam 
iets. Het komt niet alleen onze sector 
ten goede – we blijven een commercieel 
bedrijf – maar vooral het klimaat. Dat die 
combinatie werkt, is voor ons de grootste 
motivatie om hier steeds verder in te gaan 
en de drukkerij klaar te maken om nog 
minstens drie volgende generaties lang 
toonaangevend te zijn.
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ONZE SIGNIFICANTE MILIEUASPECTEN

Er werd bij de invoering van het ISO14001 / EMAS 
milieu management systeem een milieuanalyse 
uitgevoerd, waarbij werd uitgegaan van het 
levenscyclusperspectief. Ondermeer volgende 
activiteiten werden geanalyseerd: 
∙ Grondstoffen;
∙ Energie;
∙ Emissie;
∙ Afval;
∙ Mobiliteit;
∙ Waterverbruik.

Per activiteit werd per thema de milieuaspecten en 
-effecten in kaart gebracht. Vervolgens werden deze 
geanalyseerd voor én na de bestaande mitigerende 
maatregelen. Tot slot werden bijkomende maat-
regelen gedefinieerd.

De belangrijkste milieuaspecten - na de reeds 
genomen maatregelen - zijn:
1. Het energieverbruik van de machines (elektriciteit) 

en gebouwen (aardgas);
2. Het waterverbruik voor de luchtbevochtiging en 

het afvalwater (vnml. spoelwater);
3. Het materialenverbruik (vnml. papier en inkten).m
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doelstellingen

ONZE DOELSTELLINGEN 

Drukkerij Van der Poorten beschikt over een meerjaren milieuplan voor 2021 - 2025.  
Per milieuthema werden er doelstellingen met onderliggende actieplannen opgesteld. 
In lijn met de context- en milieuanalyse werden het gros van de maatregelen bepaald 
in de themas algemeen milieubeleid, energie en grond- en hulpstoffen.

∙ Installatie van een nieuwe, energiezuinige verwarmingsketel
∙ Opvragen & analyseren van de kwartuurwaardes elektriciteit (en 

dagverbruik) aardgas
∙ Aankopen van elektrische bedrijfswagens & vrachtwagen, 

economische haalbaarheid nagaan
∙ Economische haalbaarheid voor nieuwe, bijkomende laadpalen nagaan
∙ Het monitoren en opvolgen van het gas- en elektriciteitsverbruik

Water
∙ Verbruik beter in kaart brengen door de installatie van bijkomende 

watermeters

Grond- en hulpstoffen
∙ Behouden van de FSC / PEFC certificaten
∙ Klanten aansporen om milieuvriendelijker (ongestreken) papier aan te 

kopen
 

Algemeen milieubeleid
∙ Het opstellen van een compliance register met de van toepassing 

zijnde milieuwetgeving
∙ Jaarlijkse compliance audit t.o.v. de vigerende milieuwetgeving
∙ Het tijdig opstellen en indienen van de wettelijke rapportages
∙ Het behalen van het ISO14001 & EMAS certificaat
∙ Duurzaamheid (milieu, welzijn, …) verder aan bod laten komen in de 

interne en externe communicatie
∙ Het hernieuwen van de milieuvergunning en aanvragen van een 

omgevingsvergunning

Energie
∙ Behouden van het ‘CO2-neutraal’ certificaat en het verminderen van 

de CO2 afdruk op basis van de auditresultaten
∙ De implementatie en promotie van een fiets-lease programma voor 

de werknemers
∙ Opvolging van de elektriciteitsproductie en -verbruik van zonne-

panelen, het nuttig gebruik van elektriciteitsoverschot onderzoeken 
(vb. batterijen)
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Door groene innovaties en een doorgedreven 
ecologisch engagement profileren we ons als 
een vooruitstrevende ecologische drukkerij. 

Van prepress en druk tot afwerking en 
levering of verzending. In elk facet dan ons 
bedrijf streven we ernaar om onze ecologische 
voetafdruk zo klein mogelijk te maken. 
Hiervoor werden in de loop der jaren reeds 
verschillende acties ondernomen:

KLANTENBINDING
We brengen onze 

klanten op de hoogte 
van onze ecologische 

doelstellingen en 
sporen hen aan om 
deze strategie ook 

in hun bedrijf door te 
voeren.

ORDERBEGELEIDING
Onze orderbegeleiders 

zijn steeds op de 
hoogte van wat er 

zich in de productie 
afspeelt. Zij geven 

informatie door aan 
de verschillende 

afdelingshoofden. Op 
deze manier wordt 
een vlotte workflow 

verzekert.

PRE-PRESS
 Hardware voor grafische opmaak 
en impositie wordt langer gebruikt 
alvorens door nieuwe toestellen te 

vervangen.

Het volledige proces van layout 
tot montage verloopt digitaal. 
Papierverbruik in dit stadium  

is miniem.

De intelligente Heidelberg 
Speedmaster XL 106 biedt de 

meest rendabele oplossingen aan 
voor elk soort drukwerk.

Door gebruik te maken van  
een Konica Minolta

digitale printer met Duplo 
afwerkingsysteem voor kleine 

oplages reduceren we het 
papierverbruilk.

Heidelberg
CD 102 5 kleurenpers met 

laktoren xxxxx

DRUKPROCES
Bij het drukken kan gebruik 

gemaakt worden van  de 
ISO+-procedure.

Via ‘colormanagement’ wordt 
het verbruik van bio-inkten en 

papier sterk gereduceerd.

PAPIER
Alle papier aangewend 
voor drukwerk is met 
een FSC- of PEFC-

claim gelabeld.

ALUMINIUM
De aluminium platen 
van de plaatbelichter 

worden volledig 
gerecycleerd.
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AFWERKING
De Albyco plooimachine combineert 

plooien, rillen en perforeren. Door 
deze handelingen te combineren zijn 

minder stelvellen vereist.

afwerking met gelijmde rug

VERZENDING
Reeds verschillende jaren 

promoten we het gebruik van 
ecologische bio-folie voor de 
verzending van tijdschriften.

In 2022 maken we de 
omschakeling naar verzending 

onder papieren wikkel.

LEVERING
Leveringen worden zoveel 
mogelijk door onze eigen 

chauffeurs uitgevoerd. Bij de 
opstelling van hun traject wordt 

rekening gehouden met alle 
ecologische aspecten. Hierdoor 
kunnen we het aantal gereden 
kilometers drastisch verlagen.

afwerking met nietjes

Door een slimme 
organisatie en overleg met 

het afdelingshoofd wordt de 
meest efficiënte workflow 

opgesteld. DUURZAME  
ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN

In september 2015 werden tijdens een historische top van 
de Verenigde Naties de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoel-
stellingen aangenomen. Ze bieden ons de mogelijkheid 
om inspanningen te leveren op alle niveaus: om armoede 
te beëindigen en tegelijkertijd ongelijkheid en klimaatver-
andering te bestrijden.

Omdat we beseffen dat duurzaamheid meer omvat dan 
alleen milieuaspecten, houden we bij elk proces in onze 
drukkerij steeds rekening met de voorgestelde SDG’s. 
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GROENE ENERGIE
Een dak vol zonnepanelen voorziet de 
drukkerij voor een groot deel van onze 
elektriciteit. De overige elektriciteit is 
eveneens afkomstig uit hernieuwbare 
bronnen.

In 2021 werden een nieuwe, 
energie-efficiënte luchtcompressor 
en verwarmings installatie in gebruik 
genomen.

MOBILITEIT
In 2016 werd er een bedrijfswagen 
op CNG aangekocht. In 2021 werden 
2 bedrijfsvoertuigen vervangen door 
plug-in hybride wagens. 

Daarnaast werd er gestart met een 
“lease-a-bike” programma waarbij 
medewerkers aan interessante 
voorwaarden een fiets kunnen leasen 
en gestimuleerd worden om per fiets 
te komen werken. Als gevolg hiervan 
kom 38% van de medewerkers 
regelmatig met de fiets werken.

Als gevolg van de covid-19 crisis werd 
in 2021 telewerk toegepast. Hierdoor 
daalde het aantal woon-werk ver-
plaat singen.

CO2-EMISSIES
Ons hele creatieproces, prepress, 
druk, afwerking en levering van 
magazines, boeken, catalogi, jaar-
verslagen en brochures verloopt 
sinds 2015 100% klimaatneutraal, 
berekend en gecertificeerd volgens 
de PAS 2060 standaard door het 
CO2logic-Vinçotte label.

Hierbij worden de directe en indirecte 
(scope 1, 2 en 3) CO2 emissies 
berekend en worden verbeter-
voorstellen gemaakt. De overblijvende 
CO2-uitstoot & klimaat impact 
wordt gecompenseerd om 100% 
klimaatneutraal te worden. In 2021 
werd het Gold Standard-project van 
de Association Tiipaalga gesteund 
door het ter beschikking stellen van 
efficiënte kookovens in Burkina Faso.

WATER
Door de gesloten wasinstallaties en 
spoelsystemen wordt er nagenoeg 
geen bedrijfsafvalwater geloosd. 
Enkel sanitair afvalwater en de spui 
van de luchtbevochtiging worden 
geloosd.

DOELSTELLINGEN 

CNG
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GRONDSTOFVERBRUIK 
Meer drukwerk met minder papier
We streven iedere dag naar een 
permanente vermindering van onze 
klimaatimpact door nog efficiënter om 
te gaan met onze basisgrondstoffen 
(papier, inkt en drukplaten).
Het papierafval per hoeveelheid 
papierverbruik is hierdoor gedaald 
van 37% naar 28%. Dit is een zeer 
positief gevolg van de investeringen en 
opleidingen die de afgelopen periode 
werden gedaan. De investeringen 
die hiertoe hebben bijgedragen zijn 
ondermeer:
∙ Luchtbevochtiging van onze papier-

voorraad;
∙ Aankoop digitale pers en het digitaal 

printen van kleine oplages i.p.v. 
opstart grote offset machines;

∙ Het sensibiliseren en opleiden 
van de werknemers over het 

materiaalgebruik;
∙ Het optimaliseren van de productie-

parameters;
∙ Het gebruik van inschiet voor het 

instellen van machines.

Milieuvriendelijk papier
We streven naar een papierverbruik 
met een minimale milieu-impact. 
Hierdoor is de hoeveelheid onge-
streken houtvrij papier gestegen met 
4%, terwijl het verbruik van gestreken 
papier dalend is.
Onze Drukkerij is ook sinds 2011 FSC 
/ PEFC gecertificeerd door Control 
Union Certifications. Tijdens de laatste 
audit op 27 januari 2021 werden 
de bestaande non-conformiteiten 
afgesloten en werden er geen non 
conformiteiten vastgesteld.

Milieuvriendelijk drukproces
Onze inkten zijn vegetaal, compos-
teerbaar en biologisch afbreekbaar. 
De grondstoffen voor onze inkten zijn 
ondermeer boomhars en plantaardige 
olie zoals lijnolie en soja olie. De 
bindmiddelen die gebruikt worden 
bevatten uitsluitend grondstoffen op 
basis van hernieuwbare hulpbronnen. 
Daarnaast gebruiken wij uitsluitend 
“Energy Elite Eco” offset drukplaten 
met minder (tot geen) gebruik van 
ontwikkelaars, regeneraties, water en 
afval tot gevolg. Door het hergebruik 
van deze offset druk platen dragen wij 
bij tot een circulaire economie.

Ecologische verpakkingen
Ondermeer door onderstaande 
maat  regelen wordt de milieu-impact 
van de verpakking van het drukwerk 
gereduceerd:
∙ Herbruikbare paletten;
∙ Dozen van gerecycleerde vezels;
∙ Biologisch afbreekbare en compos-

teerbare folie voor individuele verpak-
kingen, gemaakt op basis van 
grond stoffen van zetmeel.
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ONZE DOELSTELLINGEN IN VERHOUDING TOT HET PAPIERVERBRUIK
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De Key Performance Indicators (KPI’s) zijn voor ons de indicatoren die we willen opvolgen en verhoudingen 
die we trachten te optimaliseren. We drukken ze uit in verhouding tot het papierverbruik.
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GRONDSTOFFEN

PAPIER

Verbruik
Onderstaande grafiek toont het papierverbruik sinds 
2014. Dit verbruik evolueert uiteraard mee met onze 
omzet.

FSC en PEFC gecertifi ceerd papier
We stimuleren het gebruik papier uit duurzaam 
beheerde bossen.
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ENERGIE

GAS

Verbruik
Het totale energieverbruik van gas wordt in 
onderstaande grafiek weergegeven. Dit blijft vrij 
stabiel. 

ELEKTRICITEIT

Verbruik
Het totale elektriciteitsverbruik blijft dalen de 
laatste jaren. In 2022 schakelen we over naar 
LED-verlichting. Alle lampen en armaturen worden 
vervangen. 
Een derde van de elektriciteit wordt geproduceerd 
door de zonnepanelen. 
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MOBILITEIT

LOGISTIEK & COMMERCIEEL

Leveringen worden zoveel mogelijk door onze 
eigen chauffeurs uitgevoerd. Bij de opstelling van 
hun traject wordt rekening gehouden met alle 
ecologische aspecten. Hierdoor kunnen we het 
aantal gereden kilometers drastisch verlagen.

Verbruik fossiele brandstof
Onze bedrijfswagens en vrachtwagens rijden nog 
op fossiele brandstoffen, maar zullen in de toekomst 
vervangen worden door hybride/volledig elektrische 
voertuigen. We bezitten reeds twee hybride 
bedrijfswagens en één op CNG-brandstof.
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WOON WERKVERKEER

Sinds 2016 stimuleren we onze medewerkers om 
hun woon werktraject met de fiets af te leggen en 
bieden hen hiervoor een maximale fietsvergoeding 
aan. Sinds voorjaar 2021 kregen onze werknemers 
de kans om een contract aan te gaan met Lease-a-
bike en zo aan interessante voorwaarden een fiets 
of e-bike te leasen. Hierdoor is het aantal gereden 
fietskilometers sinds 2016 met maar liefst 870% 
gestegen.

* In 2020 en 2021 waren er verschillende werknemers 
die telewerkten (coronamaatregelen). Sinds begin 
2022 is deze regel grotendeels opgeheven. Hierdoor 
zal het aantal fietskilometers in 2022 nog stijgen.
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WATER

Het waterverbruik is sinds 2019 sterk gestegen 
a.g.v. de ingebruikname van het lucht bevochtigings-
systeem voor de opslag van papier. Dit is nodig 
om het papier onder de beste lucht vochtigheid 
te bewaren en verwerken. Mede hierdoor kon het 
papierafval per papierverbruik verder dalen. 
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EMISSIES

De CO2-emissies (inclusief de indirecte emissies) 
van Drukkerij Van der Poorten voor 2021 bedroegen  
1 906 ton (ton CO2e) volgens de PAS 2060 standard. 
Wanneer het netto positief effect van “koolstof-
vastlegging” voor een goed beheerd bos mee in 
rekening wordt gebracht, bedragen de totale directe 
en indirecte CO2-emissies nog 1 098 ton CO2e.

Omdat wij onze klanten en bij uitbreiding alle lezers 
willen geruststellen dat papier milieuvriendelijk is en 
geen negatieve impact heeft op de opwarming van de 
aarde, zorgen wij ervoor dat alle drukwerk, inclusief 
de grondstoffen, klimaatneutraal geleverd worden. 
(Zie ook hoofdstuk Partners > De Maatschappij op 
blz. 17)
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De specifieke afvalproductie t.o.v. de omzet is sterk 
afgenomen. Het papierafval t.o.v. het papierverbruik 
is ook sterk gedaald. Dit is een positief gevolg van 
de investeringen en opleidingen die de afgelopen 
periode werden gedaan.

AFVAL

Overzicht
De afvalhoeveelheden zijn weergegeven in 
onderstaande grafiek. Papier en karton zijn veruit de 
grootste afvalstromen. Papier & karton en plastics 
worden gerecycleerd. Aluminium gaat terug naar 
de leverancier en wordt hergebruikt. Het gevaarlijk 
bedrijfsafval wordt gescheiden ingezameld en apart 
opgehaald door een erkend afvalophaler (IHM).
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We creëerden een mascotte  
‘HERO EZO’ die ons zal 
aanmoedigen in onze 
dagelijkse inspanningen om 
afval te beperken. De juiste 
etiquettering werd aangebracht 
om afval nog beter te sorteren. 
Zo zullen we onze afvalstroom 
in 2022 drastisch kunnen 
verminderen.
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BODEM & BIODIVERSITEIT

De totale oppervlakte van het terrein van drukkerij 
Van der Poorten is 15 000 m2 (zie figuur 1).  
10 000 m2 daarvan is verhard. Dat wil zeggen dat er 
nog 5000 m² onbebouwde grond rond de drukkerij 
ligt (zie figuur 2). 

Als gevolg van het bodemgebruik door de 
bedrijfsgebouwen zou de biodiversiteit kunnen 
dalen.
Daarom werd er actie ondernomen en reeds in 
2020 het ‘byebyegrass-charter’ ondertekend, 

Figuur 1 Figuur 2

GELUID

De resultaten van de geluidsmetingen zijn 
bevredigend dankzij de efficiënte maatregelen die 
getroffen werden bij de bouw. 

Wij stellen vast dat bij het plooien van zware 
papiersoorten, de plooi machines merkelijk meer 
lawaai produceren. Daarom hebben de laatste 
nieuwe plooimachines geluidskappen. Bovendien 
hebben we gehoor bescherming op maat laten 
maken voor de plooiers – otoplasten van Cotral.
Ook de hechters en de mensen aan de 
plakstraat en de verzendmachine zullen van deze 
gehoorbescherming kunnen genieten.
We onderzoeken of deze individuele bescherming 
bij de drukkers ook aangewezen is.
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Schaal 1:1000
papierformaat A3

Voorstellen voor ecologische vergroening
Drukkerij Van der Poorten
contactpersoon: Filip Van Wezemaal
Diestsesteenweg
3010 Kessel-Lo

Regionaal Landschap Dijleland vzw
Interleuvenlaan 64
3001 Leuven
info@rld.be - 016/408558
projectverantwoordelijke: An Devroey

Voorstellen ecologische vergroening

Gazonzone verfraaien met
bloemenweide en 2 extra
loofbomen

Smalle groenstrook langs gebouw: bodem beplanten
met maagdenpalm (Vinca minor). Gebouw beter
ingroenen met druivelaars (horizontale klimdraden) of
klimhortensia (geen steun nodig). Zuilbeukjes kunnen
blijven staan.

Onder de bomenrij, bodembedekkende,
bloeiende planten aanplanten in het
houthaksel: Bv. Bloedooievaarsbek,
Slangewortel, Elfenbloem.

Kiezelstrook aan inkom: beplanten met bloeiende,
bodembedekkers: bv. Lavendel, Kattenkruid,
Slangewortel, Wilde marjolijn, Rotsooievaarsbek.
Kiezels kunnen blijven als mulchlaag.

Ontwikkeling bloemenstrook door slechts 2x per jaar
te maaien. Afvoer van het maaisel. Kort gemaaide
'netheidsstroken' langs de verhardingen.

Struikengordel verder laten ontwikkelen (breder laten
worden). Zaailingen Robinia (acacia) wel verwijderen.
Kort gemaaide strook 1,5 m langs weg open houden.

Houtkant langs Zavelstraat: afstervende coniferen vervangen door
inheemse loofbomen. Bv. Zomerlinde, Haagbeuk, Veldesdoorn.
Overleg met Stad Leuven (sommige bomen die de stad hier heeft
aangeplant op het openbaar domein, zijn afgestorven). Nieuwe
aanplantingen kunnen best op mekaar afgestemd worden.

Mogelijkheid tot ontwikkeling
bloemenweides door slechts 2x per jaar te
maaien. Afvoer van het maaisel. De
maaibeurten kunnen afgestemd worden
op geplande activiteiten (parking). Kort
gemaaide 'netheidsstroken' langs de
verhardingen.
Ook de aanplant van enkele solitaire
loofbomen bv. Zomereik is mogelijk.

Boszone achterzijde gebouw: Robinia verwijderen en taluds
beplanten met inheemse struiken zoals Hazelaar, Europese
vogelkers, Rode kornoelje, Eenstijlige meidoorn, Sleedoorn.
De Robinia zal wel enkele jaren goed moeten gecontroleerd
worden, zeker tot de nieuwe struiken een dicht scherm
gevormd hebben: zaailingen Robinia uittrekken, nieuwe
uitlopers op stronken in de zomer afknippen (hierdoor raakt
de plant uitgeput).

Bamboe, te verwijderen
(wortels laten uitgraven)

waardoor het maaibeheer aangepast werd zodat 
de bloemetjes en de bijtjes voor meer biodiversiteit 
kunnen zorgen.

Ook werd er advies gevraagd bij Regionaal 
Landschap Dijleland om de groenzones aan te 
pakken en zo de biodiversiteit te stimuleren.
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VERJONGING
WERKNEMERS

AANTAL GEFIETSTE
KILOMETERS VERHOGEN

(woon werkverkeer)
Sinds de start van de fietsvergoeding is  

het aantal gefietste kilometers spectaculair  
gestegen. We plannen om mede door middel 

van het Lease-a-bike contract nog meer  
werknemers op de fiets te krijgen, ook  

diegene die een langere afstand afleggen.

BEDRIJFSAFVAL  
BEPERKEN

door beter te sorteren

NATUURGERICHTE 
OPPERVLAKTE

zo goed mogelijk benutten  
en biodiversiteit stimuleren

36 000 km

5 000 m2
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