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De Streekkrant: eerste krant met PEFC-label 
Roularta heeft opnieuw een primeur op vlak van MVO 

 
 
Vanaf 16 september verschijnt De Streekkrant in een groen jasje. Het papier dat 
gebruikt wordt zal het PEFC-label dragen en is dus afkomstig uit duurzame bronnen.  
Hiermee heeft Roularta alweer een primeur te pakken, want De Streekkrant is de eerste 
Belgische krant die op PEFC-gelabeld papier verschijnt. “We willen hiermee onze 
bijdrage leveren voor de toekomst van de bossen”, aldus CEO Rik De Nolf. Eerder 
deed de mediagroep dit al met een groot deel van haar tijdschriften. 
 
Bij het begin van het nieuwe schooljaar zetten niet enkel de leerlingen hun beste beentje 
voor. Ook De Streekkrant schittert in een nieuw uniform. Voortaan worden alle 48 edities van 
de huis-aan-huiskrant op PEFC-gelabeld papier gedrukt. Dit label garandeert dat het papier 
afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen en/of gerecycleerde bronnen. Roularta mag het 
PEFC-label aanbrengen op haar uitgaven omdat drukkerij Roularta Printing over een PEFC-
certificaat beschikt en onafhankelijke controles krijgt om de PEFC-papierstromen op te 
volgen. Uiteraard zijn ook de leveranciers PEFC- gecertificeerd zodat de keten gesloten is. 
 
Rik De Nolf: “In 2010 schakelden we over op PEFC-papier met bijna al onze magazines, 
zoals Knack, Trends en Sport-Voetbalmagazine. Uiteraard wilden we onze visie omtrent 
duurzaamheid graag doortrekken naar onze kranten. Nu is er het eerste resultaat van deze 
inspanningen: De Streekkrant wordt gedrukt op papier met een PEFC-gerecycleerd label. 
We zijn ervan overtuigd dat zowel onze lezers als onze adverteerders dit weten te 
appreciëren.” 
 
De Streekkrant wordt op 100% gerecycleerd papier gedrukt. Dit zorgt voor minder druk op 
onze bossen dan verse vezels. Omdat zowel duurzaam bosbeheer als recyclage onze 
bossen een mooie toekomst geven, kan papier verkregen uit beide systemen een PEFC-
label dragen. Thomas Davreux, Algemeen Secretaris van PEFC Belgium vzw is duidelijk in 
zijn nopjes: “We zijn verheugd dat Roularta haar inspanningen voor duurzaamheid uitbreidt 
en meteen haar expliciete steun aan PEFC uitspreekt. Dat dit gebeurt met de grootste krant 
van het land, is een fantastisch signaal. Hoe meer producten PEFC-gelabeld worden, hoe 
meer de boseigenaars hun inspanningen gewaardeerd zien.” 
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Roularta en ecologie 
Dat Roularta het milieu- en energievriendelijk produceren hoog in het vaandel draagt, blijkt 
uit tal van initiatieven die het bedrijf neemt. Naast het gebruik van gelabeld papier, beperkt 
Roularta het afval zoveel mogelijk tijdens het productieproces. Verder is de 
naverbranderinstallatie uitgerust met warmterecuperatie. Deze warmte dient voor de 
opwarming van de gebouwen en de aanmaak van koeling. Ook het beperken van het 
waterverbruik en waar mogelijk regenwater inzetten, is een prioriteit. Roularta werkt voor 
haar ‘groene’ initiatieven nauw samen met de Vlaamse overheid en tekende in op de EBO 
(Energie Beleids Overeenkomst) met de Vlaamse Overheid. Dit houdt in dat een 
verificatiebureau regelmatig toezicht houdt op het energieplan van het bedrijf. Eind 2009 
tekende Roularta in op het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen waarbij proactief 
gewerkt werd rond zes beleidsprincipes en tien thema’s, zoals eco-efficiënt aankoopbeleid 
van grondstoffen, rationeel energie- en waterverbruik, inperken van afvalstromen, impact van 
organisatie op mobiliteit en directe leefomgeving,… Roularta behaalde dit certificaat in 2011 
en 2012. 
 
Het PEFC-label 
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) promoot duurzaam 
bosbeheer. Het is het grootste boscertificatiesysteem met meer dan 260 miljoen hectare 
gecertificeerde bosoppervlakte verspreid over de hele wereld. Bovendien is het ook het 
grootste systeem in België en buurlanden met maar liefst 54% van alle bossen die PEFC-
gecertificeerd zijn. Producten op basis van vezels afkomstig uit PEFC-gecertificeerde bossen 
kunnen het PEFC-label dragen. In PEFC-gecertificeerde bossen geldt een bosbeheer dat 
tegelijk milieuvriendelijk, sociaal gunstig en economisch leefbaar is. Om de hout- en 
papierstromen te kunnen volgen van in het bos tot bij de consument, kunnen bedrijven een 
Chain of Custodycertificaat behalen. Een onafhankelijke certificatie-instelling ziet strikt toe op 
de naleving van de PEFC-criteria tijdens de volledige keten van het hout, dus van in het bos 
tot bij de consument. In België beschikken momenteel 454 bedrijven over een Chain of 
Custodycertificaat, waaronder ook Roularta Printing. Een lijst van alle PEFC-gecertificeerde 
producten en leveranciers is te raadplegen op www.ikzoekpefc.be.  
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