
Als je een boekje maakt over circulaire economie en je wilt het vervolgens laten drukken, dan 

is dat ook een goed moment om op zoek te gaan naar een drukker die zo duurzaam en circulair 

mogelijk kan drukken. Als provincie Fryslân doen we dat natuurlijk het liefst in onze eigen 

provincie. Hieronder lees je het verhaal hoe dit onderzoek verliep en wat we onderweg leerden 

over circulair en duurzaam drukwerk

Eerste inventarisatie
We maakten eerst een inventarisatie van drukkers in Fryslân met een geschikte drukpers voor het boekje. 

Vervolgens keken we op de website van de drukkers wat ze doe n op het gebied van duurzaamheid en circulair 

ondernemen. We stelden vier vragen op voor deze drukkers: 

1 Hoe verwerken jullie je afval?

2 Werken jullie met biologische inkten?

3 Kunnen jullie drukken op 100% gerecycled papier?

4 Gebruiken jullie groene stroom?

De antwoorden
Een aantal drukkers in Fryslân kon deze vragen met ‘ja’ beantwoorden. Opvallend was wel dat een deel van de 

drukkers dit niet communiceerde op hun website of in hun offerte. In het contact met de selectie van drukkers 

bleek dat ze vaak al meer deden dan de hierboven genoemde vier punten. 

Hieronder staan nog twee punten waarop je kunt letten bij het selecteren van een duurzame drukker:

1 Mengen van inkten

  Hoe mengt de drukker zijn inkt? Sommige mengmachines kunnen de inkt tot op de gram nauwkeurig 

mengen. Hiermee kan het inktafval tot een minimum worden beperkt.

2. Chemievrije offsetplaten

  Bij offsetdrukwerk wordt gebruikgemaakt van offsetplaten. Er zijn offsetplaten die volledig recyclebaar 

zijn. Ze worden direct op de plaatbelichter belicht. Hierdoor worden ze niet meer ontwikkeld en zijn 

ontwikkelmachine en chemicaliën niet meer nodig. Ook is er geen afvalwater en het energieverbruik is lager 

vergeleken met de traditionele offsetplaten.

En niet te vergeten: denk na voordat je drukt!

Drukwerk dat ‘in de kast’ blijft liggen is misschien nog wel de grootste verspilling. Ons advies is dan ook: denk na 

voordat je drukt. Stel jezelf de volgende vragen:

n  Waar en onder wie ga ik het drukwerk verspreiden? Hoeveel heb ik dan nodig?

n  Kan ik ook (een deel van) hetgeen er is gemaakt digitaal verzenden of beschikbaar stellen, bijvoorbeeld als 

een online boekje waarin je kunt ‘bladeren’?

n  Heb ik een plan voor het verspreiden van het drukwerk en wordt dat dan ook daadwerkelijk uitgevoerd of 

blijft er een halve doos achter staan – in het magazijn, de kast of ergens achter in een auto – die pas na een 

jaar wordt ‘herontdekt’ als het drukwerk niet meer actueel is?

Doen, leren, vertellen 
Ten slotte: in het beleidsplan circulaire economie 2018 van de provincie Fryslân is doen, leren en vertellen de rode 

draad door het plan. Ook bij het duurzame drukwerk kun je deze drie onderwerpen laten terugkomen:

n  Doen = zoek een duurzame drukker en maak vooraf een plan voor je drukwerk.

n  Leren = deel je kennis met collega’s en andere organisaties, zodat zij er ook van kunnen leren.

n  Vertellen = vertel dat je voor duurzaam en circulair drukwerk kiest via social media, je website en in je contact 

met andere professionals om zo anderen ook te inspireren.

Wat doe jij ermee? 

Op zoek naar 
circulair drukwerk


