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Nieuw milieuvriendelijk magazinepapier voor Steps
Vanaf de septemberuitgave van 2011 wordt het lifestylemagazine Steps op 100 %
gerecycleerd Leipa-papier gedrukt. De Leipa-papierfabriek opereert vanuit Schwedt/Oder
(Duitsland) onder het FSC-certificaat (FSC: Forest Stewardship Council). Het betreft een
glossy magazinepapier dat toch gemaakt wordt van 100 % gerecycleerd papier.
De andere gratis kranten van Roularta Media Group (De Streekkrant, De Zondag, Krant Van
West-Vlaanderen, …) werden reeds gedrukt op 100 % gerecycleerd papier, in dit geval
dagbladpapier.
Immers, Roularta koopt enkel dagbladpapier aan bij die papierfabrikanten die, met behulp
van opgehaalde gerecycleerde vezels, nieuw papier aanmaken. Op die manier is de cirkel
rond : produceren, kopen, bedrukken, lezen, ophalen en opnieuw verwerken tot papier.
Een deel van dit dagbladpapier is tevens FSC-gecertificeerd.
Ook voor zijn andere bladen doet Roularta Media Group ernstige inspanningen op vlak van
milieu en respect voor de natuur.
De wekelijkse magazines van de groep zoals o.a. Knack, Trends, Sport/Voetbalmagazine…
worden uitsluitend op PEFC-papier gedrukt (PEFC: Programme for the Endorsement of
Forest Certification Schemes).
Bovendien dragen de activiteiten van Roularta Printing ook hun steentje bij tot het
noodzakelijk natuurbehoud. Door het leveren van het papier voor het drukken van een hele
reeks maandbladen, kon het Zweedse SCA Forest Products AB aan Roularta een Diploma
Forest Regeneration-attest overhandigen. Ter compensatie van de papieraankoop kon
ervoor gezorgd worden dat er tienduizenden nieuwe bomen op bosgrond werden
aangeplant.
PEFC- en FSC- certificaten staan borg voor een perfect verantwoord bosbeheer.
In 2009 behaalde Roularta Printing zowel het FSC als PEFC chain of custody certificaat.
Via een externe audit wordt jaarlijks geverifieerd of de drukkerijorganisatie voldoet aan de
vereisten (chain of custody) van FSC en PEFC.
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