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Duurzaamheid
Milieuvriendelijk 
lezen



Een samenwerking van het 
boekenvak

Uitgeverij
Opdrachtgever

Drukker
Producent

CB
Product-

informatie

Boekverkoper
Aanbieder

Milieu Centraal

Onafhankelijk advies

De stappen
1. Mijlpaal #1: Het productieproces van een fysiek boek is 

in kaart gebracht, inclusief de milieuvriendelijke keuzes 
die hierin gemaakt kunnen worden.

2. Mijlpaal #2: De gemaakte productiekeuzes (e.g. bio-inkt, 
FSC-papier, etc.) worden vastgelegd in de metadata en 
doorgestuurd aan retailers.

3. Mijlpaal #3: Consumenten kunnen (online) een 
duurzame keuze maken d.m.v. een label/keurmerk bij de 
boeken.

4. Mijlpaal #4: De wens van de consument om een 
duurzame keuze te kunnen maken beweegt de hele 
‘keten’ vaker duurzaam te produceren.



Hoe kunnen we 
milieuvriendelijk(er) lezen?

Een boek produceren kost grondstoffen, energie & 
uitstoot. Net als bij andere producten zijn er in de 
productie van een boek duurzame(re) of minder 
duurzame keuzes te maken.

Door de productieketen van een papieren boek in 
kaart te brengen kunnen we

i. …lezers een duurzame(re) keuze bieden;

&

ii. …stakeholders bewegen duurzamer te gaan 
produceren.
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Lezer koopt 
milieubewust

Uitgever 
produceert 

milieubewust

Retailer 
toont 

milieubewust 
assortiment



Transport

Grote of kleinere 
milieu-impact o.b.v. 
locatie papierfabriek 
vs. locatie drukkerij.

Transport

Grote of kleinere 
milieu-impact o.b.v. 

locatie locatie
drukkerij vs. CB.

Papierfabriek

1

Land van herkomst 
papier en productie 

papier.

Drukker beschikt 
over deze informatie.

2 4 5
Distributiecentrum

Waar gaan de 
boeken heen?

Drukkerij

3

Productie van papier 
tot boek o.b.v. 

wensen 
opdrachtgever.

Drukker beschikt 
over kennis m.b.t. 
milieu-impact van 

drukproces.

6
Transport naar klant 
/ Transport naar 2e

opslag

Per fiets of auto? 
Vanuit welk 

distributiecentrum
? Waar woont de 

klant?

Hergebruik van boek 
door klant

7

Uitlenen aan een 
vriend, doneren na 

het lezen aan de 
bieb enz.

8
Aftercare retouren

Retouren zorgen 
voor extra 

transport = extra 
CO2 uitstoot

0
Herkomst papier

Het kappen van 
bossen en land van 
herkomst bossen 

brengt extra 
transport en 

uitstoot met zich 
mee

De productie van een fysiek boek dat (grotendeels) 
vast te leggen is op ISBN-niveau

In scope

Out of 
scope

Wat beschouwen wij in- en out of scope?

Last mile (niet op 
ISBN-niveau vast te 

stellen/leggen)



Transport

1. Locatie drukkerij

2. Transportduur / 
afstand.

3. Transporttype

Transport

1. Locatie CB

2. Transportduur / 
afstand.

3. Transporttype

Papierfabriek

1

1. Locatie papierfabriek

2. Land van herkomst papier

3. FSC of PEFC geproduceerd

2 4 5

Distributiecentrum

1. Locatie 
distributiecentrum

Drukkerij

3

1. Volledig druk proces 
(Inkt, veredeling, lijm 
enz.)

2. Productie opdracht 
vanuit uitgever / 
schrijver (Omvang/ 
kleur/ aantal pagina’s)

3. Mogelijkheid tot delen 
van data (drukker > 
uitgever > CB > 
retailer)

Welke informatie is relevant, wordt al ergens 
vastgelegd of gedeeld? En waar? 




