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Onze nieuwe drukkerij
onder de (milieu)loep
Drukkerij - Uitgeverij De Prest nv uit Beernem is een fami-
liebedrijf dat al enkele generaties meegaat. We praten met 
de zaakvoerders Lieve Declercq en Wim Eelbode, die met 
hun vier kinderen in het aanpalende huis wonen. Lieve De-
clercq nam de zaak over van haar moeder.

De Prest stelt negen mensen tewerk en is gespeciali-
seerd in het drukken van agenda’s, kalenders en divers 
drukwerk. Sinds enkele jaren bestaat Ecodrukkerij als 
aparte afdeling binnen de nv De Prest. We vragen ons 
af hoe ‘eco’ deze afdeling wel is en overlopen samen 
met de zaakvoerders enkele aspecten.

Het drukken voorbereiden
Wim: “Alles begon toen we vijf jaar geleden een nieuwe, 
alcoholvrije Heidelberg Ecocolor-drukpers aankochten. 
Een vrij innovatieve keuze, want op dat moment waren 
er nog maar enkele drukkerijen die over zo’n drukpers 
beschikten.”

Maar eigenlijk moeten we ons verhaal beginnen in 
de ‘prepress-afdeling’, waar het voorbereiden van het 
drukken begint. Hier worden de platen gemaakt waar-
op het te drukken beeld komt. Offsetplaten worden 
meestal geproduceerd met chemie, maar er is geluk-
kig een milieuvriendelijk alternatief. Omdat Ecodruk-
kerij Azura-platen gebruikt, zijn chemicaliën overbodig. 
“Wij werken met de Azura-technologie van Agfa, die 
volledig chemievrij is. Bovendien is het systeem ook 
erg onderhoudsvriendelijk: we hebben nu een half uur-
tje poetswerk om de platen en de machine schoon te 
maken, tegenover 4 uur vroeger.”

Het drukproces
Guido: “Wat is het voordeel van een alcoholvrije druk-
pers?”
Wim: “Het voordeel van deze pers is niet alleen dat 
we milieuvriendelijker drukken. Het drukken wordt ook 
goedkoper omdat we geen alcohol meer nodig hebben. 
De drukkwaliteit is beter en onze medewerkers werken 
in een gezonde omgeving. De producten die in onze 
Heidelberg Ecocolor-drukpers worden gebruikt, zijn im-
mers vrijwel geurloos.”

Guido: “Wat is eigenlijk het verschil met de vroegere 
drukpersen?”
Wim: “Bij het drukken worden water en inkt op een plaat 
gecombineerd. Er is een gedeelte dat de inkt aantrekt 
en een gedeelte dat de inkt afstoot, waar niet gedrukt 
wordt. Je moet dus een afscheiding hebben tussen inkt 
en water om te kunnen drukken. De zogenaamde ‘iso-
propanol-alcohol’ zorgt ervoor dat het water zich snel 
over de niet-drukkende delen van de plaat kan versprei-
den. Alcohol werkt echter inktverdunnend. Als je dus 
een alcoholvrije drukpers gebruikt, heb je minder inkt 
nodig om de gewenste kleur op het vel te bereiken.”

De drukkerij gebruikt bio-inkten. Vroeger bestonden 
inkten uit olie op chemiebasis, bio-inkten bestaan uit 
olie op plantaardige basis. Toch worden nog steeds op-
losmiddelen gebruikt om de drukmachine te reinigen. 
Volgens Ecodrukkerij gebruikt men de groenste oplos-
middelen in hun soort.

De lijn doortrekken
Wim: “We gebruiken niet alleen in onze eco-afdeling de 
bio-inkten en alcoholloze drukpers. De volledige druk-
kerij draait op de Azura-platen, de drukpers en de bio-
inkten. Dit werkt effi ciënter: er is minder poetswerk en 
alle processen verlopen gelijkmatig.”

Lieve: “We kiezen ook het juiste medium voor de juiste 
productie. Afhankelijk van de oplage kiezen we ervoor 
om digitaal te printen in plaats van te drukken, onder-
meer bij kleine oplages.”

We vragen ons af of drukkerijen ondersteuning krijgen 
als ze op zoek gaan naar milieuvriendelijke technolo-
gieën. In Nederland zijn er strenge criteria waaraan 
drukkerijen moeten voldoen om te kunnen toetreden tot 
de federatie. In België zijn deze criteria minder streng.  
“We zijn aangesloten bij Febelgra, de Federatie van de 
Belgische Grafi sche Industrie en merken dat bedrijven 
wel inspanningen doen in de mate van het mogelijke. 
Anderzijds zou het goed zijn dat deze drukkerijen een 
score met bijhorend label zou kunnen bekomen. Op 
deze manier komt het milieuvriendelijke aspect nog 
meer in de kijker.”De prepress-machine, die volledig chemievrij werkt (foto: Gaea Rysselaere)
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“Er is een Europese ISO-norm waaraan drukkerijen 
kunnen voldoen, maar dat is een algemene norm met 
bepaalde kwaliteiten en geeft geen bijkomende erken-
ning voor extra inspanningen die worden geleverd. 
Naast de keuze voor FSC-papier binnen Ecodrukkerij, 
maken wij trouwens geen onderscheid tussen het druk-
proces van De Prest en dat van Ecodrukkerij.”

De papierkeuze
In Ecodrukkerij wordt gekozen voor gerecycleerd en/of 
FSC-papier. FSC (Forest Stewardship Council) geeft 

aan dat het papier afkomstig is uit duurzaam beheerd 
bos. Niet enkel het bos van oorsprong wordt gecontro-
leerd, maar ook de hele handelsketen tot bij de eind-
consument. Toch had Ecodrukkerij wat bedenkingen 
bij de fi losofi e van FSC: “Het is een vrij streng label. 
Er is een jaarlijkse audit, waarbij vooral gefocust op 
wordt de vermelding van het FSC-logo en het papier 
zelf. Eén van de voorwaarden is een apart magazijn 
voorzien voor FSC-gelabeld papier. Zo is voor de druk-
ker het onderscheid duidelijk met niet-FSC-gelabeld 
papier. Er is echter minder aandacht voor het verdere 
proces: men heeft een zuivere grondstof die sterk ge-
controleerd wordt, terwijl aan het verdere drukproces 
geen voorwaarden worden gesteld. Zo kan je perfect 
met FSC-gelabeld papier werken en toch een zwaar-
dere milieubelastende productie hebben.”

“Onze drukkerij koos er dan ook voor om het volledige 
drukproces op een ecologische manier te laten verlo-
pen. Zo is onze afdeling Ecodrukkerij geboren,” vult 
Lieve aan. “Op die manier communiceren we bewust 
over onze keuze en kunnen onze klanten ook zelf kie-
zen voor een ecologisch drukproces. Klanten die geen 
FSC-papier willen, want dat is iets duurder, kunnen bij 
ons ook voor een andere papiersoort kiezen. Dat wordt 
dan gedrukt onder nv De Prest.”

Een drukkerij heeft altijd papierresten. Hiervoor zijn 3 
verschillende sorteerbakken voorzien: een bak voor wit 
papier, voor karton en verpakkingen en voor gemengd 
papier. Voor wit papier krijgt men logischerwijze een 
hogere toelage van het ophaalbedrijf Sita. Het papier 
wordt gerecycleerd tot nieuw papier. “Tot twee jaar ge-
leden werd alles in één bak verzameld, zonder sorte-
ring. Door een reorganisatie in de afwerkingsafdeling 

Onze voorzitter keurt de bio-inkten (foto: Gaea Rysselaere)

Onderhoud van de vernieuwende drukpers zonder alcohol (foto: Gaea Rysselaere)
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hebben we dit toch kunnen splitsen. Dit vraagt motiva-
tie en discipline van alle medewerkers. Mits een kleine 
moeite kunnen we milieuvriendelijker en economischer 
werken. We spreken trouwens liever van een ‘restpro-
duct’ dan van ‘afval’.”

Het verschil maken
De Prest nv past daarnaast nog verschillende hande-
lingen toe om de drukkerij milieuvriendelijker en econo-
mischer te laten draaien. Zo worden bestellingen van 
verschillende klanten samen gedrukt om papier te spa-
ren. Regenwater wordt gebruikt voor toiletten en was-
bakken. Het afval van het poetsen van de drukpersen 
wordt opgehaald en ook inktresten (vellen, brokjes) en 
platen worden gerecycleerd.

Guido: “Ik lees op jullie website dat gewerkt wordt aan 
de vermindering van de CO2-uitstoot. Wat moet ik mij 
daarbij voorstellen?”
Wim: “We kopen groene energie aan via Electrabel 
Groen Plus. Ook door het gebruik van een innovatieve 
drukpers zorgen we voor minder energieverbruik.”
Guido en ik kunnen het niet laten om te vermelden dat 
een recente studie van Greenpeace en Testaankoop 
aantoonde dat Electrabel één van de minst ‘groene’ 
stroom verkoopt (lees meer op p.32). Hopelijk kiest De 
Prest in de toekomst voor een betere stroomleveran-
cier.

Guido denkt dat meer mogelijk is op vlak van CO2: 
“Het feit dat jullie met FSC-gelabeld papier werken, 
behoort daar natuurlijk ook toe. Het bosbestand wordt 
hernieuwd. Maar ook extra maatregelen binnen de zaak 
moeten mogelijk zijn, ik denk maar aan het isoleren van 
het gebouw of letten op de uitstoot bij de aankoop van 
bedrijfswagens.”

Wim: “We plannen inderdaad de aankoop van een nieu-
we wagen. Onze huidige dieselauto is acht jaar oud en 
heeft een verouderde roetfi lter. We denken aan een wa-
gen met een uitstoot van 139g/km. Daarom is de wagen 
ook voor 75% fi scaal aftrekbaar. Op vlak van isolatie 
hebben we niet direct plannen, maar er wordt wel een 
luchtbevochtigingssysteem geïnstalleerd in de drukkerij. 
Hieraan gekoppeld zal een sluis aan de poortingang ge-
bouwd worden om de warmte binnen te houden.”

Tenslotte vernemen we dat nog verbouwingen gepland 
zijn: er worden kantoren bijgebouwd, waarin een groen-
dak, een warmtepomp en vloerverwarming voorzien 
zijn. Ook aan economische verlichting wordt aandacht 
besteed. Zonnepanelen behoren tot de mogelijkheden 
maar zijn momenteel geen prioriteit. Guido vult aan: 
“Passief bouwen is beter dan zonnepanelen, want dan 
heb je bijna geen warmtebron meer nodig.”

Gaea Rysselaere en Guido Steenkiste

Het FSC-gelabeld papier moet in een apart magazijn worden opgeslagen
(foto: Gaea Rysselaere)

De medewerkers (foto: Ecodrukkerij)

drukkerij.be

Ecodrukkerij en ons tijdschrift
Dit tijdschrift werd gedrukt door Ecodrukkerij, dus 
chemie- en alcoholvrij, op de papiersoort Cyclusprint. 
We kiezen er ook nog steeds bewust voor om dit tijd-
schrift niet te verpakken, maar indien mogelijk te laten 
etiketteren. Dat is iets duurder, maar wel milieuvrien-
delijker. Ecodrukkerij werkt hiervoor samen met een 
lokale beschutte werkplaats.

Meer informatie: Ecodrukkerij, Sint-Amanduslaan 8, 
8730 Beernem, 050 54 29 62, info@ecodrukkerij.be, 
www.ecodrukkerij.be
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