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Na de zomerperiode maken de papierfabrieken 
traditiegetrouw weer de balans op: welke moge-
lijkheden zien ze op basis van de vraag voor het 
doorvoeren van papierprijsstijgingen? Het belooft 
een spannende herfst te worden!
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Op de totale Europese 
markt geeft de vraag 
naar papier toch wel dui-
delijk ‘zomerzwaktes’ aan 
als het gaat om verbruik 
en dus machinebezetting. 
De afname van kranten-
papier (in Europa minus 
circa 3%) en LWC papier 
(teruggang van meer dan 
5%) geeft nog steeds 
een zwak beeld te zien, 
ondanks dat er in deze 
kwaliteitssoorten flinke 
capaciteitsreducties heb-
ben plaatsgevonden.
Er zijn dan ook weinig 
mogelijkheden om prijs-
verhogingen voor de rest 
van dit jaar door te voe-
ren. In het krantenseg-
ment kunnen daardoor 
spanningen ontstaan 
omdat er contractueel 
wel mogelijkheden be-
staan om de prijs aan te 
passen. Desalniettemin 
zullen de leveranciers 
van krantenpapier in het 
vierde kwartaal van dit 
jaar de opwaartse druk 
op de prijzen opvoeren, 
waarbij de capaciteits-
reductie een belangrijke 
aanjager zal zijn, maar 

ook downgrading in kwa-
liteit voor een positieve 
impuls kan zorgen. 

SC-papier
In het segment van de 
SC-papiersoorten en de 
verbeterde krantensoor-
ten is de vraag daar-
entegen veel groter en 
blijven de prijzen con-
stant tot zelfs licht hoger. 
De bezettingsgraad is 
goed; sommige leveran-
ciers hebben zelfs geen 
capaciteit beschikbaar tot 
eind 2016. De bezettings-
graad van SC papier nam 
met ruim 3% toe.

Houtvrij 
Houtvrije papiersoorten 
gaan nog steeds gebukt 
onder afnemende vraag; 
dit geldt voor alle Europe-
se landen. In de periode 
januari tot en met juni 
is er in vergelijking tot 
dezelfde periode in 2015 
een teruggang van meer 
dan 5%. In dit segment, 
dat zwaar wordt geraakt 
door terugval van peri-
odieken en direct mar-
ketingvolumes, brokke-

len de prijzen dan ook 
gestaag af.

Oud papier 
De verpakkingsindustrie 
draait op volle toeren. Dit 
heeft zijn weerslag op de 
prijzen van oud papier. 
Er komt per saldo minder 
oud papier beschikbaar 
en anderzijds is er een 
grote vraag vanuit Azië 
naar oud papier. De 
prijzen van oud papier 
lopen hierdoor de laatste 
maanden op met tussen 
de € 10 en € 20 per ton. 
De stijgende prijs van 
oud papier heeft ook 
een direct effect op de 
marges van de papierle-

veranciers die afhankelijk 
zijn van oud papier als 
grondstof.  
Voor 2017 staan talloze 
vragen open: 
Wat gaan de volumes 
en prijzen doen? Wat 
doen de leveranciers 
van krantenpapier? Hoe 
ontwikkelt zich de vraag 
naar krantenpapier? Blijft 
de vraag naar SC papier 
stabiel? Komt de LWC 
markt nog verder onder 
druk door teruglopende 
volumes? En tenslotte: 
staan er nog nieuwe 
sluitingen en capaciteits-
reducties gepland? 

Lees verder op pag. 2

Europese papiermarkt wacht spannende herfst

Komkommer houdt van karton
Onderzoekers van Wellpappeverband-
FEFCO hebben aangetoond dat in karton verpakte 
groente drie dagen langer fris blijft in vergelijking 
tot kunststofverpakkingen. Door het karton komen 
microbiologische mechanismen minder snel tot 
ontwikkeling en kunnen ze niet voor verontreiniging 
van het voedsel zorgen. 
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Productie per Europees 
land verschilt sterk

Op basis van de produc-
tie cijfers over het eerste 
halfjaar van 2016 blijkt 
dat de productie van 
pulp, papier en karton 
stagneert. Over het totaal 
boekte Noorwegen nog 
een volumestijging van 
ruim 14%; het VK daar-
entegen kwam met een 
teruggang van ruim 8%. 
In nevenstaande tabel 
zien we productieveran-
deringen 2016 t.o.v. 2015 
van grafische papieren 
per land. Al met al over 
de periode januari-juni 
2016 in West-Europa een 
afname van de overall 
productie van 4% met 
daarbij de grootste terug-
gang in houtvrije soorten 
(minus 5%), in kranten-
papier (minus 3,5%) en 

gestreken papiersoorten 
(minus 6,3%). Het SC pa-
pier daarentegen kende 
een groei van 3,9%. 

Finland en Zweden
Traditiegetrouw zijn Zwe-
den en Finland sterke 
spelers op de markt voor 
papier. In 2011 hadden 
ze bijna 6% van de we-
reldproductie. In de loop 
der jaren is dit markt-
aandeel teruggelopen; 
steeds minder afzet naar 
Europese landen. Inmid-
dels ligt dit op circa 4,5 
tot 5%.
In de totale Europese 
markt is de positie van 
Zweden en Finland 
inmiddels teruggelopen 
van ruim 27% naar 21 á 
22%.

Vervolg van pag 1

Golfkarton: een varkenscyclus?
Nu de vraag naar 
grafische papierkwa-
liteiten in heel Europa 
terugloopt en de mar-
ges voortdurend onder 
druk staan, bouwen 
papierleveranciers hun 
machines massaal om 
naar de productie van 
halffabricaten voor de 
kartonindustrie.

De productie van test-
liners in verschillende 
gramgewichten voor de 
productie van golfkarton 
neemt een grote vlucht. 
Tot begin 2017 zal de 
ombouw van machines 
in Europa leiden tot een 
capaciteitsgroei van meer 
dan 1.000.000 ton. Daar-
na (2017/2018) staan nog 

meer uitbreidingen, resp. 
nieuwbouw gepland; 
wederom een toename 
meer dan 1.400.000 ton. 
In Nederland heeft pa-
pierfabriek Parenco in 
Renkum een machine 
omgebouwd met een ca-
paciteit van 380.000 ton 
per jaar. Papierconcerns 
als Leipa en Kotkamills 
hebben plannen om een 
capaciteit in de markt te 
zetten van ruim 800.000 
ton. Schoelleshammer 
komt ook met een nieu-
we capaciteit van circa 
250.000 ton per jaar. 
De trend om papierma-
chines meer en meer 
om voor de verpakkings-
markt heeft een enorme 
impact op de markt van 
oud papier. Deze trend 

is ook waarneembaar in 
de VS. De vraag naar 
oud papier zal zeker toe-
nemen en de verwach-
ting is dat de prijzen van 
oud papier zullen stijgen. 
Marktkenners achten het 
gevaar zeer reëel dat er 
een overcapaciteit gaat 
ontstaan in de productie 
van karton nu op grote 
schaal capaciteit in rap 
tempo wordt omge-
bouwd. Het eindresultaat 
laat zich voorspellen: een 
nieuwe varkenscyclus 
maar dan in de fabricage 
van grondstoffen voor de 
kartonindustrie? Een her-
haling van de geschie-
denis vergeleken met de 
capaciteit voor de papier-
productie de laatste 15 
jaar?  

Herstructureringen
Stora Enso heeft papier-
fabriek Kabel in Duitsland  
verkocht. In totaal gaat  
het om 485.000 ton LWC 
papier voor de magazine- 
en catalogusmarkt. Tege-
lijkertijd investeert men 
in nieuwe capaciteit voor 
golfkarton in Zweden. 
Stora Enso concentreert 
de productie van golfkar-
ton in Finland.

Papierconcern UPM heeft 
zijn organisatiestructuur 
vereenvoudigd. Het nieu-
we organisatiemodel kent 
nu twee zuilen: News 
& Retail en Magazines, 
Merchants & Office. Van 
deze laatste groep is de 
Nederlander Ruud van 
den Berg de senior vice- 
president.
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Het klinkt vreemd in de oren, maar het is een 
waargebeurde successtory. In Duitsland is 
een hype ontstaan rond de keukenmachine 
Thermomix, waarvan het nieuwste model 
TM5 in 2013 met veel aandacht in sociale 
media is gelanceerd. 
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Met een keukenmachine magazines verkopen

Kruidvat en Trekpleister
recyclen op grote schaal

Inmiddels stijgt de ver-
koop van deze keuken-
machine tot ongekende 
hoogte en blijkt het een 
goudmijn te zijn voor de 
producent. Alleen al in 
Duitsland werden vorig 
jaar 200.000 Thermo-
mixers verkocht. Het 
apparaat van de Duitse 
fabrikant Vorwerk kan 
voedsel wegen, malen, 
snijden, kneden, kloppen, 
mixen, stomen en ver-
warmen/koken.

Falkemedia heeft in deze 
zomer een 2-maandelijks 
magazine uitgebracht 
met tips en recepten, vol-
ledig gebaseerd op deze 
Thermomix machine, met 
de sprekende titel ‘Mein 
Thermo’. Het 116 pagi-
na’s tellende magazine 

had een introductie-opla-
ge van 100.000 exempla-
ren, die binnen een week 
volledig was verkocht.  
Daarnaast hebben ruim 
6000 mensen zich binnen 
een week via Facebook 
aangemeld als abonnee.
 Omdat er voor een aan-
tal abonnees geen exem-
plaar meer beschikbaar 
was, kregen zij een te-
goedbon die in te wisse-
len was bij een kiosk voor 
een ander magazine.
De Facebook-pagina 

‘Mein Thermo’, die voor-
afgaand aan de eerste 
publicatie is opgestart, 
heeft in zeer korte tijd 
meer dan 90.000 fans 
opgeleverd. Op de eigen 
Facebook-pagina van 
de fabrikant, met meer 
dan 269.000 fans, wordt 
het magazine veelvuldig 
besproken en geprezen, 
waardoor ook vanuit 
die zijde extra promotie 
plaatsvindt.

De verkoop vindt niet 
via winkels of webshops 
plaats, maar uitsluitend 
via ‘consultants’. Het 
nieuwste model, de Ther-
momix TM5, kost 1100 
euro. 
Vorige maand is num-
mer 2 van ‘Mein Ther-
mo’ uitgebracht, in een 
oplage van 160.000. Nog 
meer Duitse uitgeverijen 
profiteren van de gewilde 
Thermomix. Zo bracht 
Gruner + Jahr deze 
maand het 2-maande-

lijkse ‘Essen & Trinken 
mit Thermomix’ uit in 
een oplage van 200.000 
exemplaren, in een offici-
ele licentie van fabrikant 
Vorwerk. 

De Thermomix is overi-
gens ook razend popu-
lair in andere Europese 
landen, en in Australië. In 
Canada en de VS is de 
Thermomix nog maar kort 
op de markt. Er bestaan 
reeds Thermomix-tijd-
schriften in het Frans, 
Engels en Spaans.

Een keukenmachine kan 
dus tegenwoordig ook 
een magazine verkopen, 
een voorbeeld van hoe 
succesvol een goede 
marketing via social me-
dia kan zijn. 

A.S. Watson, het Chi-
nese moederbedrijf van 
Trekpleister en Kruid-
vat, heeft in Heteren 
een logistiek centrum 
in gebruik genomen 
waarin duurzaamheid 
centraal staat. 
Het wordt onder meer 
gebruikt om karton en 
plastic van verpakkings-
materiaal van alle 1300 
vestigingen in Nederland, 

België en Frankrijk te 
verzamelen en in grote 
balen te persen, die wor-
den verkocht aan recy-
clingbedrijven.
Het gaat niet om een 
paar doosjes en wat 
plastic verpakking: per 
dag wordt er ruim 50.000 
kilo karton en 5.000 kg 

plastic aangevoerd voor 
verdere verwerking. 
Duurzaamheid speelt een 
serieuze rol binnen A.S. 
Watson en daarom heeft 
het nieuwe bedrijfspand 
zo’n 1700 zonnepane-
len op het dak staan, 
die 420.000 kilowattuur 
energie leveren. Naast 

de overal aanwezige 
led-verlichting is het 
pand uitgerust met een 
zogenaamde verticale 
tuin, waarin nestkasten, 
een insectenhotel en een 
paddenpoel zijn aange-
bracht.
De duurzaamheidsge-
dachte strekt zich hier 
uit tot buiten de muren 
van het pand en daarin 
is A.S. Watson zeker een 
voorloper.
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Bij Axel Springer spelen 
de papieren uitgaven een 
steeds kleinere rol als het 
om omzet en winst gaat. 
De uitgever van onder 
andere Bild en Die Welt 
haalt inmiddels tweeder-
de van zijn omzet uit de 
digitale activiteiten en die 
zijn weer goed voor bijna 
driekwart van de ebitda 
en 85% van de adverten-
tie-inkomsten.
Het bereik van papieren 
en digitale kranten blijft 
onveranderd groot. In 
Duitsland worden de 333 
dagbladen, 22 weekbla-
den en 6 zondagsbladen 
door ruim 85% van de 
mensen boven de 14 
jaar regelmatig gelezen. 
Dat betekent door bijna 
60 miljoen mensen. In 
de hogere inkomens-
groepen en in de groep 
van hoger opgeleiden 

is de krant voor bijna 
zeven op de tien een 
vast bestanddeel van de 
dag. Natuurlijk zien we 
ook hier een toename 
in digitaal gebruik, zoals 
via smartphone. Speci-
ale abonnementen voor 
jongeren die via bijvoor-
beeld Facebook gelan-
ceerd worden, moedigen 
jongeren aan de krant te 
blijven lezen, papier of 
digitaal.

Mediaconcern Ber-
telsmann heeft betere 
resultaten over de eerste 
helft van 2016. De omzet 
van de digitale activitei-
ten in de kernmarkten 
Duitsland en Frankrijk 
nam met meer dan 30% 
toe. Het concernresultaat 
steeg  met circa 20%. 
Ook de printing divisie 
deed het goed.

Springer en Bertelsmann: 
meer digitaal

Online verkopen zijn 
in Nederland in de 
eerste helft van dit 
jaar met ruim 17% 
gestegen ten opzich-
te van 2015. Een 
enorme groei, die 
te herleiden is naar 
twee oorzaken.
De faillissementen van 
grote retailketens met 
bekende namen in het 
straatbeeld hebben er-
voor gezorgd dat mensen 
meer online zijn gaan 
shoppen. Met name 
de sectoren kleding, 
schoenen en IT groei-
den enorm. Een tweede 

oorzaak is dat steeds 
65-plussers een perso-
nal computer hebben en 
via internet hun inkopen 
doen. Wel via de pc, want 
het lezen op een smart-
phone schermpje geeft 
nogal eens problemen. 
Slechts 4% van deze 
leeftijdsgroep koopt  onli-
ne via een mobieltje.
Ook het dagelijkse 
boodschappen doen gaat 

Anders dan in Amster-
dam, hebben B&W van 
Apeldoorn zich duidelijk 
tegen het voorstel van 
de Partij voor de Dieren 
(PvdD) gekeerd. De 
omdraaing van het nee-
nee of nee-ja systeem 
wordt door het betuurs-
college van Apeldoorn 
unaniem afgewezen. 
Dus hier geen verplich-
te Ja-Ja sticker op alle 
brievenbussen.
“Het is helemaal niet 
nodig”, zegt de ge-
meente. De hoeveel-
heid restafval binnen 
de gemeente wordt 
steeds minder. Nog 
maar 6% daarvan be-
staat uit papier en kar-
ton. Daarnaast wordt 
al het ingezamelde 
papier en karton in de 
directe nabijheid van 
Apeldoorn verwerkt tot 
nieuw papier en karton. 
Ook hebben veel 
bedrijven laten weten 

het voorstel van de 
PvdD bijzonder slecht 
te vinden. De recla-
mefolder is voor veel 
lokale middenstanders 
een motor die de zaak 
aandrijft. De leegstand 
in de winkelstraten zal 
verder toenemen als de 
klanten wegblijven, al-
dus een aantal bezorg-
de ondernemers. De 
verspilling van papier 
is iets uit het verleden, 
aangezien de versprei-
ding van folders heden 
ten dage zeer nauw-
keurig wordt gepland 
en er nauwelijks folders 
teveel worden gedrukt.
Apeldoorn wil graag 
als gemeente energie-
neutraal worden, maar 
gelukkig heeft B&W 
ervoor gekozen het 
niet langs deze weg te 
bereiken, maar andere 
manieren te vinden die 
dit kunnen bewerkstel-
ligen.

steeds vaker digitaal.  
Van de online koper doet 
60% ook regelmatig de 
inkoop van boodschap-
pen digitaal. Koploper is 
AH.nl, gevolgd door alle 
andere bekende supers. 
Producten met een lan-
gere houdbaarheid wor-
den het meest verkocht. 

Apeldoorn tegen
 betutteling van PvdD

Faillissementen motor voor online verkoop

Voor verse producten 
gaat men toch liever fy-
siek naar de winkel in de 
buurt, om zelf te zien wat 
er gekocht kan en gaat 
worden. Mochten de be-
zorgkosten wegvallen of 
omlaag gaan, dan zullen 
meer mensen dit inkoop-
kanaal gaan kiezen, zo is 
de verwachting.
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Tijdens een zeiltocht in Turkije 
kregen we een probleem met onze 
boot. De reparatie moest worden 
gemeld bij de verhuurder en die 
zou zich dan inzetten voor repa-
ratie. Maar waar het hier om ging 
was de wijze waarop de schade 
gemeld ging worden en hoe er 
naar een oplossing kon worden 
gezocht.  De vraag in zulke kwes-
tie is dan: Doe je dat per e-mail of 
per telefoon?
Het begon allemaal met het 
versturen van een e-mail via de 
telefoon: melding van de schade 
en een kleine uitleg van het ont-
staan hiervan. Geheel conform 
de verwachting: een reactie over 
oorzaak en gevolg en natuurlijk de 
aard van de schade, de kosten én 
gemekker over de verhuurbaar-
heid van die boot. De ramp niet te 
overzien en de schade enorm. 
Contact per mail of app-jes is 
vaak een heilloze weg als het om 
communiceren gaat. Dat gold ook 
hier voor de betrokken persoon in 
kwestie. Deze stond op het punt 
wéér een mail te componeren en 
de zaken wéér verder toe te lich-
ten. En toelichten komt dan vaak 
uit bij verder ‘ingraven’. Getuige 
ook - naar mijn mening althans - 
de vele conflicten tussen families 
en vrienden. Het tv-programma 

van Bert van Leeuwen van de EO        
– het Familiediner – is hiervan het 
levend bewijs.
Tot overmaat van ramp kwam de 
betrokkene ook nog op het illuste-
re idee zijn vrouw te bellen om te 
vragen naar raad. Het probleem 
werd nog groter: die zou op hoge 
poten wel even bellen en mailen 
met …..de verhuurder! Zo’n han-
delswijze is gelijk aan het bestrij-
den van een brand door verse 
lucht toe te voeren.
Ik adviseerde om te stoppen met 
mailen of het sturen van appjes 
en maar gewoon de telefoon te 
pakken. Zo geschiedde en in een 
handomdraai was het probleem 
opgelost. Moraal van dit verhaal is 
dus dat gewoon bellen vele malen 
effectiever is dan mailen en apps 
versturen. 
Bedrijven zouden hier veel meer 
bij stil moeten staan en hun werk-
nemers belonen voor anti-mail/
app gedrag en pro-belgedrag. Met 
bellen gaan zaken een stuk effec-
tiever en geloof me: er wordt veel 
minder tijd verspild met het voort-
durend beantwoorden van zinloze 
en conflict opdrijvende mail of app- 
verkeer. Ik weet zeker dat heel 
veel bedrijfsellende hierdoor wordt 
veroorzaakt. Ik ga in het vervolg in 
ieder geval weer meer bellen.    

PaperChainManagement BV 
maakt de hele supply chain 
transparant én creëert meet- 
bare verbeteringen bij tenminste 
gelijkblijvende kwaliteit. Heldere 
systematiek en transparantie 
in procedures met betrekking 
tot procurement hebben een      
enorme financiële impact en po-
sitief effect op het rendement van 
onze opdrachtgevers. 
PaperChainManagement ziet 
procurement als een strategische 
pijler onder de inkoopstrategie 
van een onderneming.
PaperChainManagement is ook 
gespecialiseerd in:
• Papierinkoop: zelf doen, minder 

risico’s én goedkoper
• Huis-aan-huisverspreidingen: 

meer inzicht en verbetering van 
prijs/kwaliteit

• Point of sale materiaal:          
optimalisering inkoop en      
kostenbesparing 

• Drukwerkinkoop en                
begeleiding: kostenbesparingen 
door outsourcing

• Verpakking: transparantie, 
outsourcing en kosten-          
besparing

Meer weten over deze              
onderwerpen? Of informatie 
over onze aanpak en werkwij-
ze? Neem dan contact op met         
directeur drs.ing. P.T. Jorritsma 
van PaperChainManagement BV. 

CONTACT

kantooradres:
Zijlweg – Zijweg 2
2015 BK Haarlem

postadres:
Postbus 1190
2001 BD Haarlem

webadres:
www.papercm.com

Informatie over 
PaperChain-
Management

tel. +31(0)23 576 22 68  
fax +31(0)23 544 19 46

P(R)IETPRAAT
E-mailen of bellen?

Minder post, postzegels duurder 
PostNL mag dan wel dankzij de 
groeiende populariteit van web-
shoppen meer pakjes vervoeren, de 
hoeveelheid post daalt door digitale 
communicatie steeds verder. En 
dus worden postzegels volgend jaar 
opnieuw duurder. 

De prijs voor de gewone binnenland-
se postzegel stijgt in 2017 naar 78 

cent, een verhoging van 5 cent. 
Een frankeermachinezegel gaat 
72 cent kosten, 7 cent erbij. Een 
standaardpakketje (6,95 euro) en 
brievenbuspakje (3,95 euro) ver-
sturen blijft evenwel even duur. 
Het totale aantal geadresseerde 
poststukken in Nederland is de 
afgelopen vijf jaar met ongeveer 
een derde gedaald. 


