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SCHAARSTE LEIDT TOT PRIJSSTIJGINGEN GROEN DRUKWERK

GERECYCLED PAPIER COCOON VERDWIJNT DEFINITIEF VAN DE MARKT;
GROENPRINT HEEFT DIRECT DE BETAALBARE ALTERNATIEVEN OP VOORRAAD

Er is grote schaarste in Europa aan gerecycled grafisch papier. Het populaire 100% gerecyclede drukwerkpapier Cocoon ver-
dwijnt namelijk definitief van de markt. Oorzaak is de sluiting van Greenfield, de grootste gerecyclede pulpfabriek van Europa 
door het faillissement van eigenaar Arjo Wiggins. Hiermee verdwijnt 150.000 ton gerecyclede pulp op jaarbasis van de markt. ‘De 
chaos en schaarste is voelbaar’, stelt Leander Wünschmann, grondlegger van Groenprint en eigenaar van Drukkerij Printvisie. ‘Het 
is alsof de fabrieken van Heineken ineens sluiten, terwijl de vraag naar bier in alle cafés blijft doorgaan. Door de plotse schaarste 
in gerecycled drukwerkpapier stijgen de prijzen nu al. Drukkerijen en ontwerpers moeten ineens op zoek naar alternatieven. 
Groenprint heeft zich gelukkig tijdig Europees georiënteerd en we hebben ons voorbereid. Wij hebben direct de alternatieven 
beschikbaar en op voorraad.’

Grote schaarste leidt tot prijsstijgingen en speculatie
Met een productie van 150.000 ton gerecyclede pulp op jaarbasis, was de fabriek van Arjo Wiggins in Frankrijk tot voor kort de 
belangrijkste producent van gerecycleerde pulp in Europa. De nieuwe eigenaar van de fabriek - de Duitse tissuepapierfabrikant 
Wepa - zet de productie van grafisch papier definitief stop. Leander Wünschmann: ‘Er is nu in Europa te weinig gerecyclede pulp 
om aan de vraag te voldoen. De enkele papierfabrieken die gerecycled grafisch papier maken kunnen de vraag niet aan. Papier-
soort, -gewicht, -looprichting en -formaat… er zijn zoveel combinaties die geproduceerd moeten worden dat er sprake is van chaos. 
Directe stevige prijsstijgingen vinden plaats van andere aanbieders. De race om grafisch gerecycled papier is feitelijk gaande.’

Groenprint heeft ruime voorraad groen papier gegarandeerd
‘Bij Groenprint bieden en verzekeren we direct goede alternatieven. We hebben ons de afgelopen jaren namelijk al voorbereid op 
strategische risicospreiding; we wilden niet te afhankelijk zijn van één papierleverancier. We hebben daarom al eerder alternatie-
ven gezocht die aan onze standaarden voldoen (naast gerecycled ook FSC gecertificeerd), gesprekken gevoerd met de groothan-
dels, Antalis, Papyrus en Igepa, maar bovenal de bevoorrading geselecteerd en de kwaliteit verzekerd met de Europese papierfa-
brieken Lenzing Papier, Burgo, Fedrigoni, Mondi en Clairefontaine. Naast het feit dat wij nog een ruime voorraad Cocoon hebben 
voor onze bestaande klanten, hebben we dus vervangende papiersoorten, hoogwaardig en uitstekende alternatieven voor 100% 
gerecycled FSC. We kunnen dit tegen het gewone tarief rekenen.‘
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Geen prijsstijgingen bij Groenprint
‘De papierprijzen in de markt voor 100% gerecycled papier gaan met meer dan 20% stijgen. Wij gaan bij Groenprint onze groene 
drukwerkprijzen echter niet verhogen. Het belangrijkste is in onze ogen dat groen drukken niet wordt belemmerd door het faillis-
sement van een grote papierfabriek en een tijdelijke schaarste.’, aldus Wünschmann. Groenprint biedt tegen dezelfde kosten uit-
stekende alternatieven aan van andere Europese fabrieken. ‘Dit gaan we communiceren met onze relaties en op de website duide-
lijk maken. Spijtig is het sluiten van deze papierfabriek van Arjo Wiggins zeker, stelt Wünschmann. ’We hebben 10 jaar heel fijn 
samengewerkt met Arjo Wiggins en de markt voor groen drukwerk samen sterk gepromoot en vergroot.’
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