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redenen
om WOW
te worden

Beste brand owners,
Met de verpakking wil je je merk zo aantrekkelijk mogelijk presenteren 

en je product beschermen. Ook wil je dat je verpakking duurzaam is 

en het liefst zelfs een positieve impact heeft op het milieu.

Retailers eisen steeds vaker dat verpakkingen duurzaam zijn. 

Ze zoeken - mede onder druk van nieuwe wetgeving - naar alternatieven 

voor plastic.  Ook de consument let bij aankopen steeds meer op 

duurzaamheid. Plastic verpakkingen komen meer en meer onder druk 

te staan. Gelukkig is er een goed alternatief voor plastic. 

Paper based packaging is hot en vouwkarton is paper based.  

Kortom: vouwkarton is WOW

Vouwkarton is veelzijdig, duurzaam, gemaakt van hernieuwbare 

bronnen en recyclebaar. Materiaal waar wij trots op zijn. 

Door de flexibiliteit biedt vouwkarton mogelijkheden voor creatieve 

vormgeving en daarmee een goede presentatie in het schap. 

Het is aantrekkelijk, perfect bedrukbaar, stevig en vormvast. 

Vouwkarton verhoogt logistieke efficiency omdat het stapelbaar is. 

Én vouwkarton biedt voedselveilige verpakkingsoplossingen die 

worden gemaakt volgens strenge Europese veiligheidsrichtlijnen. 

Met een duurzame verpakking van vouwkarton creëer je een sterker merk.  

Ontdek dé 10 redenen om te kiezen voor vouwkarton. En voeg de WOW-factor

 toe aan je merk door de inzet van vouwkarton. 

Bauke van der Molen Kuipers

Voorzitter Vouwkarton Platform Nederland
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Hernieuwbaar en recyclebaar 
In een circulaire economie worden grondstoffen steeds 

opnieuw gebruikt in plaats van afgedankt na (eenmalig) 

gebruik. Belangrijk is het behoud van waarde én de creatie 

van nieuwe waarde. De vuistregel is: minder gebruik van 

grondstoffen en materialen betekent minder milieudruk.

Vouwkarton heeft sterk circulaire eigenschappen. Het is 

hernieuwbaar en recyclebaar. De nadruk in de levenscyclus 

ligt op de houtvezel in de kringloop houden. 87% van het 

ingezamelde papier en karton, waaronder vouwkarton, 

wordt ook daadwerkelijk gerecycled. 

Vouwkarton 
is dé verpakking 
voor de circulaire 
economie
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Duurzaamheidsdoelen
Veel brand owners en retailers hebben duurzaamheid en 

circulariteit onderdeel gemaakt van hun bedrijfsstrategie. 

Verpakkingen van vouwkarton kunnen helpen bij het 

realiseren van deze duurzaamheidsdoelstellingen. Door 

haar circulaire eigenschappen dragen verpakkingen van 

vouwkarton ook bij aan het verwezenlijken van de doelen 

‘klimaatactie’ en ‘leven op het land’ van de UN Sustainable 

Development Goals.*

Belangrijk is dat verpakkingen van vouwkarton:

•  in combinatie met het product worden ontworpen  

om de algehele milieuprestaties te optimaliseren

•  worden gemaakt van hernieuwbare materialen die  

op verantwoorde wijze zijn verkregen

• na gebruik efficiënt kunnen worden teruggewonnen

*  Ontdek meer over de UN Sustainable Development Goals 
op www.un.org

>  Verpakkingen van vouwkarton 
waren al circulair voordat  
het begrip circulaire economie 
bestond

Vouwkarton 
versterkt het 
duurzame imago 
van jouw merk
Verpakkingen van vouwkarton  
zijn favoriet bij de consument 
Consumenten houden van verpakkingen van vouwkarton. 

Ze vertrouwen vouwkarton en vinden het makkelijker te 

gebruiken dan andere verpakkingsvormen. Bovendien zijn 

verpakkingen van vouwkarton eenvoudig plat te maken  

en te recyclen. 

68% van de Europese consumenten geeft aan dat het voor 

hen belangrijk is om rekening te houden met het milieu. 

De consument ziet de verpakking als het belangrijkste 

aspect van een duurzaam product. 52% van de Europese 

consumenten is van mening dat vouwkarton de meest 

milieuvriendelijke verpakkingsvorm is.*

Merkherkenning 
Verpakkingen van vouwkarton worden gemaakt van een 

hernieuwbare bron, zijn milieuvriendelijk, afbreekbaar en 

gemakkelijk te recyclen. De consument herkent en waar-

deert deze eigenschappen. Dit versterkt het duurzame 

imago van de product-verpakkingscombinatie. 

Verpakkingen van vouwkarton geven merkartikelen een 

sterk duurzaamheidsimago én worden door de consument 

hoog gewaardeerd.

*  Ontdek meer in de European Consumer Packages  
Perception Study op www.procarton.com 

>  Mooie duurzame merken 
verdienen een verpakking  
met de WOW-factor



Merkherkenning is één van de belangrijkste factoren 

die bepalen of een product wel of niet succesvol is. De 

consument wordt geconfronteerd met een breed scala 

aan verschillende producten, terwijl zij steeds minder 

tijd hebben om te winkelen. Het is daarom van vitaal 

belang dat merken de aandacht weten te trekken en 

aantrekkelijk zijn voor de consument. 

Kwaliteitsimago
Door hun vorm, stapelbaarheid en de kwaliteit van de 

bedrukking zijn verpakkingen van vouwkarton perfect 

zichtbaar in het schap. Ze hebben door de hoogwaardige 

kwaliteit van de bedrukking en de uitgebreide reeks 

speciale afwerkingsmogelijkheden een kwalitatieve 

uitstraling. Dit geeft vaak de doorslag bij het succes  

van een product.

De overgrote meerderheid van luxe producten zoals 

parfums, dranken en chocolade worden verpakt in 

vouwkarton. Maar vouwkarton wordt ingezet in alle 

sectoren waarin merken een kwaliteitsuitstraling willen 

hebben. Het gebruik strekt zich uit over het hele spectrum 

van schoenen tot spaghetti, wasmiddel tot gedroogd 

voedsel en van cosmetica tot cornflakes.

Eindeloze designmogelijkheden
Verpakkingen van vouwkarton zijn beschikbaar in alle 

denkbare vormen, constructies en designs. Door de inzet 

van speciale UV-inkten en lakken, veredelingstechnieken, 

en technieken als stansen, vensteren en vouwplakken  

kan aan de verpakking elke gewenste ‘look and feel’ 

worden gegeven.

Vouwkarton ondersteunt 
jouw merk en is perfect  
zichtbaar in het schap3 Vouwkarton wordt gemaakt 

van een hernieuwbare  
en duurzame grondstof

Vouwkarton wordt gemaakt van hout. Hout is mooi, 

sterk, milieuvriendelijk, CO2 neutraal, recyclebaar en 

ook nog eens hernieuwbaar, mits afkomstig uit 

duurzaam beheerde bossen.

Duurzaam beheerde bossen
Mede door de productiebossen van de hout- en papier-

industrie groeit het bosoppervlakte in Europa. Sinds 1950 

is het Europese bosoppervlak toegenomen met 30%. Met 

zorg wordt bos verbouwd, geoogst en opnieuw geplant. 

11% van het wereldwijd geoogste hout wordt direct door 

de papierindustrie gebruikt. Voor iedere boom die wordt 

gebruikt, worden er drie geplant. Op deze manier zorgen 

wij ervoor dat onze bossen groeien.*

Duurzaam bosbeheer houdt rekening met het behoud  

en bescherming van:

•  sociaal-culturele, ecologische en economische waarden;

•  ecologische evenwicht van flora en fauna;

• bodem- en waterhuishouding;

• biodiversiteit;

•  bevolkingsgroepen die in en van het bos leven;

• bos voor toekomstige generaties.
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>  Mooie merken verdienen  
aandacht met vouwkarton

*  Ontdek meer over duurzaam beheerde bossen op  
www.procarton.com 

>  Door duurzaam bosbeheer 
is hout een duurzame en 
hernieuwbare grondstof  
voor vouwkarton



Plastic verpakkingen die in het milieu belanden hebben 

grote nadelige gevolgen. Gelukkig is vouwkarton volledig 

biologisch afbreekbaar.

Zwerfafval
We zijn het er allemaal over eens dat verpakkingen niet 

thuis horen in het milieu. Zwerfafval is desondanks een 

groot probleem. Als zwerfafval niet wordt opgeruimd, dan 

duurt het lang voordat het verdwenen is. De afbreektijden 

voor afval variëren van enkele weken tot een eeuwigheid. 

Niet-natuurlijke materialen als plastic vergaan niet, maar 

vallen uiteen in piepkleine deeltjes die in de bodem of in 

het water blijven rondzwerven (microplastics). In onze 

oceanen drijft inmiddels een plastic soep die grote nadelige 

gevolgen heeft voor mens en milieu. 

 

Biologisch afbreekbaar
Papier en karton breekt binnen één jaar volledig af en 

in sommige gevallen nog veel sneller. Verpakkingen van 

vouwkarton die ongewild toch in het milieu belanden 

worden dus binnen afzienbare tijd afgebroken en hebben 

geen grote nadelige gevolgen voor het planten- en 

dierenleven. 

Maar liever hebben we dit waardevolle materiaal terug 

als nieuwe grondstof voor nieuw vouwkarton!

>  Vouwkarton is volledig  
biologisch afbreekbaar  
én recyclebaar

Verbazingwekkend duurzaam verpakken
 doe je met                          

Vouwkarton is volledig recyclebaar: 
87% wordt gerecycled 5

Vouwkarton wordt gemaakt van hout, maar vooral van 

oudpapier en -karton. Papier en karton zijn unieke, 

duurzame materialen. Zij hebben een eindeloos hernieuw-

bare bron (hout) die CO
2
 opneemt, worden duurzaam 

geproduceerd en zijn na gebruik te recyclen. 

Recycling koploper
Nederland is koploper op het gebied van de recycling 

van papier en karton. In 2017 werd 1.267.000 ton aan 

niet-verpakkingen en 1.262.000 ton aan verpakkingen 

van papier en karton op de Nederlandse markt gebracht. 

84% van dat papier en karton wordt ingezameld en 

gerecycled. En dit percentage ligt voor verpakkingen 

van papier en karton zelfs nog hoger, namelijk 87%.* 

Oud wordt weer nieuw
Het ingezamelde papier en karton krijgt ook weer een 

nuttige toepassing; 85% van het in Nederland gemaakte 

nieuwe papier en karton bestaat uit oudpapier en -karton. 

Vouwkarton draagt door het hoge recyclingpercentage bij 

aan het sluiten van de keten en levert een grote bijdrage 

aan de circulaire economie. 

>  Met vouwkarton  
wordt recyclebaar  
ook echt gerecycled

*   Ontdek meer over papierrecycling in Nederland  
op www.prn.nl 6

Vouwkarton 
is afbreekbaar
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Vouwkarton 
is hygiënisch 
en voedselveilig
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Consumenten moeten kunnen vertrouwen op veilige 

voedselproducten. Verpakkingen beschermen producten 

en zorgen dat deze langer goed blijven. Veel voedsel-

verpakkingen zijn gemaakt van vouwkarton. Voor de 

papier- en kartonsector heeft voedselveiligheid zeer 

hoge prioriteit.

Voedselveiligheid prioriteit
Papier- en kartonproducenten werken samen met 

overheden en andere regulerende instanties om de 

belangen van de consument te beschermen. Ze bieden 

voedselveilige en duurzame verpakkingsoplossingen die 

worden gemaakt volgens strenge Europese veiligheids- 

richtlijnen zoals de CEPI sectorrichtlijn. De vouw-

kartonnageindustrie heeft daarnaast ook nog eens een 

eigen voedselveiligheidsrichtlijn (Food Safety GMP), die 

is opgesteld door ECMA, de Europese organisatie voor 

verwerkers van vouwkarton. 

Een breed scala aan voedselproducten wordt verpakt in 

vouwkarton, zoals bijvoorbeeld rijst, pasta, cornflakes, 

thee, diepvriesproducten, chocolade en fastfood.

Unieke eigenschappen
Door de inzet van inkten zonder minerale oliën eventueel 

in combinatie met verse vezels en functionele barrières 

wordt migratie van schadelijke stoffen naar het verpakte 

product voorkomen. Daarbij is vouwkarton door goede 

barrière-eigenschappen ook vetwerend en hittebestendig. 

>  Met verpakkingen van  
vouwkarton gaan 
voedselveiligheid en 
duurzaamheid hand in hand

Ontdek meer over voedselveiligheid en vouwkarton op de ECMA 
website: www.ecma.org en op de CEPI website: www.cepi.org

Ontdek meer op de Pro Carton website: www.procarton.com

8 Vouwkarton  
is dé praktische  
verpakkingsoplossing

Efficiënte logistiek
Ons huidige efficiënte logistieke systeem zou onmogelijk 

zijn zonder verpakkingen als vouwkarton. Verpakkingen 

van vouwkarton maken maar een zeer klein deel uit van 

de prijs die de consument op het moment van aankoop 

betaalt - minder dan 5% voor de meeste producten en voor 

sommige producten, zoals medicijnen, minder dan 0,1%. 

 

Krachtig
Vouwkarton heeft belangrijke intrinsieke eigenschappen 

van karton, zoals sterkte en stijfheid. Dit zorgt ervoor dat 

de inhoud veilig blijft en dat er minder verspilling is tijdens 

het transport van producent naar consument. 

Lichtgewicht
Technologische ontwikkelingen hebben geleid tot een 

aanzienlijke vermindering van het gewicht van het vouw-

karton dat nodig is om verpakkingen van vouwkarton te 

produceren. In de afgelopen 20 jaar is het gewicht van 

verpakkingen van vouwkarton voor dezelfde producten 

met ongeveer 40% gedaald.

>  Door haar sterke functionele 
eigenschappen en de 
gewichtsreductie is 
vouwkarton dé praktische 
verpakkingsoplossing
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Verpakkingen van vouwkarton zijn op veel manieren 

inzetbaar om artikelen op een creatieve en efficiënte  

wijze te verpakken. Vouwkarton is niet alleen heel 

praktisch, maar biedt ook uitstekende mogelijkheden  

voor speciale promoties van het product en merk. 

Oplossingen voor alle wensen
Vouwkarton leent zich uitstekend voor kleine oplages, 

die voor andere verpakkingsmaterialen niet mogelijk zijn. 

Zowel met conventionele druktechnieken, zoals offset,  

als met digitale druk is het mogelijk unieke verpakkingen 

te produceren en maatwerk te leveren. 

Voor kleine oplages, speciale acties of productlanceringen 

biedt vouwkarton uitstekende mogelijkheden om op maat 

in te spelen op de behoefte van de brand owner.

Nieuwe technologie, zoals digitale druk, maakt het 

produceren en bedrukken van verpakkingen op maat 

mogelijk met lage startkosten, ook bij minimale bestel- 

hoeveelheden. Daardoor worden eventuele verspilling en 

opslagkosten verminderd. Dit maakt frequente seizoens-

gebonden ontwerpen mogelijk, evenals de mogelijkheid  

om prototypen van hoge kwaliteit te produceren voor 

testmarketingdoeleinden. Levertijden zijn ook korter  

met digitale druk. 

Vouwkarton biedt jou 
de mogelijkheid om ook 
in kleine oplages  
en op maat te verpakken
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>  Vouwkarton biedt creatieve  
en effectieve oplossingen  
voor alle verpakkingswensen

Vouwkarton biedt unieke mogelijkheden om de functie en 

vorm van de verpakking perfect op elkaar af te stemmen. 

Ook communiceren verpakkingen van vouwkarton duidelijk 

en makkelijk leesbare informatie en kennen ze speciale 

veiligheidsmogelijkheden.  

Functionaliteit
Vouwkarton leent zich perfect voor allerlei functionele 

toepassingen. Zo kunnen verpakkingen van vouwkarton 

speciale constructies bevatten om het openen en sluiten 

te vergemakkelijken, te schenken, handgrepen te ver-

stevigen en verpakkingen te voorzien van vensters en 

displays. Functie en vorm vallen zo perfect samen. Er 

kan zelfs braille worden aangebracht op farmaceutische 

verpakkingen voor slechtzienden en blinden. 

Betere communicatie
Er wordt een steeds grotere hoeveelheid informatie 

via verpakkingen gecommuniceerd. Verpakkingen 

van vouwkarton zijn beter in staat om duidelijke en 

gemakkelijk leesbare informatie te communiceren dan 

andere verpakkingsvormen. Vouwkarton biedt ook tal 

van intelligente mogelijkheden om de verpakking te 

laten communiceren met de consument, zoals QR codes, 

Augmented Reality en RFID.

Veiligheid
Veiligheid wordt steeds belangrijker in de hele keten. 

Vervalsing schaadt de reputatie van het merk. En voor 

de consument moeten verpakkingen veilig in gebruik zijn. 

Verpakkingen van vouwkarton kunnen worden voorzien 

van een breed scala aan beveiligingssystemen om namaak 

tegen te gaan of kindveilige sluitingen aan te brengen. 

Verpakkingen van vouwkarton kunnen ook zichtbare en 

niet-zichtbare track-and-trace-technologie bevatten.

Vouwkarton biedt innovatieve 
toepassingsmogelijkheden in 
combinatie met een laag gewicht
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>  Vouwkarton biedt verrassend  
veel hoogwaardige  
toepassingsmogelijkheden  
en functionaliteiten



Winnaar Save the planet
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The European Carton Excellence Award 2018 

Winnaar Non-food

Winnaar Dry Foods & Beverages

Winnaar Healthcare & Pharmaceuticals
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