
Wij van Smurfit Kappa Roermond Papier willen niets liever 
dan van betekenis zijn. Voor elkaar, voor anderen en voor 
onze omgeving.

We produceren van oud papier weer nieuw papier: 
dé basis voor duurzame verpakkingen van golfkarton. 
We zijn gedreven, resultaatgericht en weten van aanpakken.

Tegelijkertijd gaan we een stap verder en durven we verder 
te kijken dan ons bedrijf. We werken samen met anderen 
en zetten in op innovatieve en duurzame oplossingen. 
Hier maken we ons samen sterk voor. 

Smurfit Kappa Roermond Papier
Make impact

Smurfit Kappa
We zijn onderdeel van Smurfit Kappa Groep, een wereldleider in ontwerp, productie en levering van op papier 
gebaseerde verpakkingen. Met circa 46.000 medewerkers over meer dan 350 vestigingen in Europa en Amerika 
werken we iedere dag aan innovatieve, klantgerichte en duurzame verpakkingsoplossingen.

www.smurfitkappa-roermondpapier.nl
www.smurfitkappa.com 

publieksjaarverslag

2020

De Covid-19 pandemie heeft het afgelopen jaar forse invloed gehad op 
ons leven. Zowel privé als op het werk. Ondanks de vaak ingrijpende 
maatregelen heeft de kern van ons werk toch kunnen doorgaan. Na een 
aanvankelijke neergang is vooral in de tweede helft van 2020 de productie 
flink aangetrokken. De vraag naar ons papier nam toe door inzet van 
golfkarton verpakkingen in essentiële sectoren zoals voedselketens én 
online verkopen. Ook op thema’s als duurzaamheid, innovatie, samen-
werking en veiligheid zijn het afgelopen jaar de nodige stappen gezet. 

Onder het motto “Better Planet 2050” streeft Smurfit Kappa naar de realisatie 
van neutrale uitstoot van CO₂ in 2050. Binnen onze branche zijn we koploper 
op energiegebied. Voor Roermond Papier is de grootste opgave om in 2030 
een reductie van de uitstoot van CO₂ te realiseren van 55%. Onze inspanningen 
om dat te bereiken lopen volgens plan. Diverse projecten zijn opgetuigd om 
ons energieverbruik te verminderen en de inzet van aardgas om te zetten naar 
duurzame energiebronnen. Bij het halen van deze doelstelling zijn we natuurlijk 
ook afhankelijk van externe factoren als de beschikbaarheid van groene stroom, 
de juiste infrastructuur en wet- en regelgeving.

Het project Pegasus, de grote ombouw van Papiermachine 3, 
hebben we uit veiligheids- en gezondheidsoverwegingen uitgesteld 
naar juni 2021. Dit project geeft nieuwe impulsen aan de efficiency 
en productkwaliteit van deze papiermachine. Tegelijkertijd betekent 
de ombouw een verbetering van de veiligheid van ons werk. 

Het Pegasus-project is het voorlopig slotakkoord van een aantal 
grote projecten dat de afgelopen jaren is afgerond. Komend jaar 
gaan we vooral inzetten op het finetunen en optimaliseren van onze 
machines. Daarbij betrekken we ook nadrukkelijk onze mensen 
en schenken aandacht aan zaken als veiligheid en werkbelasting.

Aandacht voor mens en machine en de juiste balans daartussen 
is een belangrijke randvoorwaarde voor het duurzaam, efficiënt 
en veilig functioneren van ons bedrijf. Nu en in de toekomst!
 
Wouter Lap 
Algemeen directeur 
Smurfit Kappa Roermond Papier

Terugkijken en vooruitzien
Duurzamer, beter, veiliger

Duurzaamheid
voor een duurzamere omgeving
VERDUURZAMEN ENERGIEGEBRUIK EN 
VERLAGEN CO2 EMISSIE
Met onze CO2 Roadmap 2021-2030 geven 
we invulling aan de Nederlandse én Europese 
industriële CO2-reductiedoelstelling voor 
2030. Diverse energiebesparingsmaatregelen 
komen hierin aan bod. Een voorbeeld hiervan 
is het innovatieve hergebruik van restwarmte 
in onze papiermachines. Ook onderzoeken 
wij de mogelijkheden voor het verduurzamen 
van onze energiebronnen. Hieronder valt 
een alternatief voor aardgas zoals biogas, 
waterstof of het produceren van warmte 
met elektriciteit.
–

DUURZAMERE 
VERPAKKINGEN 
Onder het motto Better Planet Packaging 
helpt Smurfit Kappa klanten hun verpakkingen 
en verpakkingsketen verder te verduurzamen. 
Zo hebben we de plastic krimpfolie om blikjes 
vervangen door een duurzaam alternatief 
(TopClip). Daarmee is de CO2 voetafdruk 
30% lager dan een krimpfolie in de “normale” 
consumentenverpakking.  
–

DUURZAAM BEDRIJVENTERREIN WILLEM ALEXANDER  
Met meerdere ondernemers op het bedrijventerrein Willem 
Alexander werken we samen om duurzaamheid en circulariteit 
in de omgeving verder te bevorderen. Er is een werkgroep 
actief die hiervoor ook samenwerkt met gemeente Roermond 
en Provincie Limburg.
–

NATIONAAL 
RECYCLING CONGRES 
Op woensdag 25 november 
vond het Nationaal Recycling 
Congres plaats. In verband met 
de Coronamaatregelen was 
het congres virtueel. Een van 
onze collega’s sprak tijdens 
een sessie over het belang 
van goede kwaliteit (schoon) 
oud papier.
–
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Veiligheid  
veilig aan het werk 
en weer veilig naar huis Samen

de kracht 
van 
samenwerking
  

Innovatie
beter en efficiënter
RECORDS! 
In maart en december 
hebben we onze productie-
maandrecords verbroken! 
Dit kwam mede door een 
goede performance van 
de machines. Ook hebben 
we, na de succesvolle ombouw 
van Papiermachine 1 in 2019, 
ons projectdoel van 1200 
meter per minuut al in februari 
behaald in plaats van december 
2020.
–

INDUSTRIE 4.0 
Om onderhoud aan onze 
installaties te vergemakkelijken 
hebben we een uniek proef-
project met augmented reality 
afgerond. Met behulp van een 
beeldscherm worden virtuele 
elementen aan de realiteit 
toegevoegd.   
–

NIEUWE MARKT 
Smurfit Kappa bewijst dat 
innovatie ook een kwestie is 
van anders durven denken. 
Onze zusterbedrijven boren 
sinds 2020 een nieuwe markt 
aan met papier van Papier-
machine 2. Om hun product 
te beschermen gebruiken 
veel E-commerce klanten 
vaak plastic als vulmateriaal 
om loze ruimte op te vullen. 
Steeds meer klanten ver-
vangen plastic door papier. 
Ons papier! 
–

VOORBEREID OP DE TOEKOMST
 Bij de laad- en losdocks én de transportband voor onze 
grondstoffen is een aantal verbeteringen doorgevoerd. 
Dat maakt het werk voor onze heftruckchauffeurs veiliger. 
Daarnaast is het prettiger werken en levert het bovendien 
de nodige tijdwinst op.
–

VERSNELDE INZET DIGITALISERING 
In het kader van “blijf en werk zoveel mogelijk thuis” is de ingeslagen 
weg van digitalisering in 2020 versneld doorgezet. Voorbeelden 
zijn het maken en realiseren van duidelijkere afspraken met 
partners voor het verder digitaliseren van alle communicatie, 
het herinrichten van diverse systemen en het introduceren van 
nieuwe tools om de digitale communicatiestroom te optimaliseren. 
–

OPSLAGCAPACITEIT VERGROOT 
Door een inventieve aanpassing in 
de indeling van ons magazijn is onze 
opslagcapaciteit vergroot. 
Het resultaat: meer opslag van rollen 
papier op locatie én een verbetering 
van de veiligheid.  
–
 
VOORBEREIDINGEN PROJECT 
PEGASUS 
Afgelopen jaar zijn de nodige voor-
bereidingen getroffen voor de grote 
ombouw van Papiermachine 3. 
De ombouw staat gepland voor 2021. 
Door het project Pegasus kunnen we 
straks efficiënter, sneller en veiliger 
produceren.
–

SAMEN STERK DOOR 
AFSTAND NEMEN 
Contact met collega’s en ook 
met partners kreeg door de 
Coronamaatregelen een andere 
vorm. Teambuilding activiteiten 
zoals de City Run, activiteiten 
van de Personeelsvereniging 
en de samenwerkingen met de 
omgeving (bijvoorbeeld rondom 
World Cleanup Day) werden 
anders ingevuld of gecanceld. 
Bezoeken, vergaderingen en 
gesprekken zijn geminimaliseerd 
óf gedigitaliseerd om samen 
verdere verspreiding van het 
virus te voorkomen.  
–

BLIJVEN ONTWIKKELEN
Van onze 285 medewerkers hebben 
200 collega’s samen maar liefst 
460 trainingsactiviteiten afgerond. 
Gezien de Corona-pandemie 
ging de theorie hoofdzakelijk 
via e-learning en de praktijk ‘op 
afstand’. 
–

COLLEGA’S VAN DE TOEKOMST 
Stagiairs krijgen bij ons de gelegenheid werkervaring op te doen 
door een stageperiode bij ons te werken; een win-win situatie. 
In totaal hebben we 13 stagiairs (MBO en HBO) zien groeien op 
onze afdelingen Innovation & development, Human Resources, 
Maintenance en Logistiek. Kaylee, stagiair Human resources: 

“De begeleiding is goed, ik word overal 
bij betrokken, er is alle gelegenheid tot 
het stellen van vragen en eigen initiatief 
wordt gewaardeerd.” 

–

INCIDENTEN VOORKOMEN  
We maken gebruik van een nieuw intern meldsysteem. Hiermee 
kunnen medewerkers incidenten zoals (bijna)ongevallen, 
gevaarlijke situaties, schades en milieu gerelateerde zaken 
melden en registreren. Dit nieuwe systeem biedt meer tools 
en mogelijkheden om de oorzaak beter te onderzoeken. 
Zo komen we tot structurele verbeteringen om incidenten 
in de toekomst te voorkomen. 
–

VEILIGHEID IN TIJDEN VAN CORONA 
Ons papier is hard nodig om onder meer de voedselketen te 
kunnen blijven voorzien van noodzakelijke verpakkingen voor 
opslag, vervoer en levering van voedingsmiddelen. Om de 
veiligheid binnen ons bedrijf te waarborgen en onze interne 
én externe mensen te beschermen tegen het virus hebben 
we al vroegtijdig enkele belangrijke voorzorgsmaatregelen 
genomen. Denk aan onder andere de draagplicht van mond-
kapjes, thuiswerken waar mogelijk, het afschermen van 
werkplekken in bedieningsruimtes, gescheiden looproutes 
en het terugdringen van bezoeken en vergaderingen naar 
alleen die van strikt noodzakelijke aard. 

Deze maatregelen gelden voor 
íedereen die werkzaam is op onze 
locatie. Aanvullende maatregelen 
gelden voor externen: het indienen 
van een gezondheidsverklaring 
vooraf aan een bezoek én het 
meten van de lichaamstemperatuur 
op de dag van samenwerking.
–

VEILIGERE WERKOMGEVING 
Het verbeteren van onze veiligheid 
staat continu op onze agenda. 
Doel is om veiligere oplossingen 
te realiseren én veiliger te 
werken. Onder andere een 
deel van onze Papiermachines 
hebben we voorzien van betere 
afschermingen en een nieuwe 
veiligheidsbesturing. Verder zijn 
de nodige voorbereidingen 
getroffen om de veiligheid in 
2021 nóg verder te verbeteren.    
–

0 ONGEVALLEN IS EN BLIJFT 
ONS DOEL 
In 2020 hebben we helaas 
1 ongeval met verzuim onder 
onze eigen medewerkers 
gehad. Met ons Safety for Life 
programma werken we continu 
aan het verbeteren van onze 
veiligheid.
–

DRAAGPLICHT 
VEILIGHEIDSBRILLEN 
We hebben de eerste voor-
bereidingen getroffen om het 
dragen van veiligheidsbrillen 
binnen productie en techniek 
verplicht te stellen medio 2021. 
–

CONTINU VERBETEREN 
Middels het Operational Excellence programma 
werken we actief aan het aantoonbaar verbeteren 
van onze werkprocessen. In 2020 hebben meerdere 
collega’s de bijbehorende trainingen afgerond en 
zijn er inmiddels al concrete successen geboekt met 
betrekking tot efficiencyverhoging en papierkwaliteit. 
–

SUCCESVOLLE AUDITS
Ieder jaar worden we geaudit voor verschillende 
certificaten op gebieden als Milieu, Energie, Kwaliteit 
en Veiligheid. Deze audits hebben we in 2020 
succesvol afgerond. Dat geldt ook voor het nieuwe 
certificaat voor Producthygiëne. Dit is strenger én 
moderner dan de voorgaande norm. Het certificaat 
is nodig om aan te tonen dat het geproduceerde 
papier veilig en zonder gezondheidsrisico’s als 
verpakkingsmateriaal van diverse voedingsmiddelen 
door de consument gebruikt kan worden. 
–

BELANGRIJKE VERBETERING GEURREDUCTIE 
We zijn met twee buurtverenigingen in gesprek 
gegaan over geurklachten. Om de geurbelasting 
te verminderen hebben we geïnvesteerd in enkele 
significante aanpassingen in het proces. Een positief 
resultaat hiervan zien we terug in onze proces-
waardes en ook in een beduidende vermindering 
van geurklachten. 
–

VRIJHEIDSBOS 
Leerlingen van groep 5 t/m 8 van 18 basisscholen in 
de Gemeente Roermond hebben met golfkartonnen 
bomen van Smurfit Kappa, een vrijheidsbos gemaakt. 
Dit bos werd 1 maart ter ere van de 75-jarige bevrijding 
van Roermond tentoongesteld; elke boom representeerde 
een eigen verhaal over vrijheid en diversiteit.
–
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We hebben de eerste voor-
bereidingen getroffen om het 
dragen van veiligheidsbrillen 
binnen productie en techniek 
verplicht te stellen medio 2021. 
–

CONTINU VERBETEREN 
Middels het Operational Excellence programma 
werken we actief aan het aantoonbaar verbeteren 
van onze werkprocessen. In 2020 hebben meerdere 
collega’s de bijbehorende trainingen afgerond en 
zijn er inmiddels al concrete successen geboekt met 
betrekking tot efficiencyverhoging en papierkwaliteit. 
–

SUCCESVOLLE AUDITS
Ieder jaar worden we geaudit voor verschillende 
certificaten op gebieden als Milieu, Energie, Kwaliteit 
en Veiligheid. Deze audits hebben we in 2020 
succesvol afgerond. Dat geldt ook voor het nieuwe 
certificaat voor Producthygiëne. Dit is strenger én 
moderner dan de voorgaande norm. Het certificaat 
is nodig om aan te tonen dat het geproduceerde 
papier veilig en zonder gezondheidsrisico’s als 
verpakkingsmateriaal van diverse voedingsmiddelen 
door de consument gebruikt kan worden. 
–

BELANGRIJKE VERBETERING GEURREDUCTIE 
We zijn met twee buurtverenigingen in gesprek 
gegaan over geurklachten. Om de geurbelasting 
te verminderen hebben we geïnvesteerd in enkele 
significante aanpassingen in het proces. Een positief 
resultaat hiervan zien we terug in onze proces-
waardes en ook in een beduidende vermindering 
van geurklachten. 
–

VRIJHEIDSBOS 
Leerlingen van groep 5 t/m 8 van 18 basisscholen in 
de Gemeente Roermond hebben met golfkartonnen 
bomen van Smurfit Kappa, een vrijheidsbos gemaakt. 
Dit bos werd 1 maart ter ere van de 75-jarige bevrijding 
van Roermond tentoongesteld; elke boom representeerde 
een eigen verhaal over vrijheid en diversiteit.
–



Veiligheid  
veilig aan het werk 
en weer veilig naar huis Samen

de kracht 
van 
samenwerking
  

Innovatie
beter en efficiënter
RECORDS! 
In maart en december 
hebben we onze productie-
maandrecords verbroken! 
Dit kwam mede door een 
goede performance van 
de machines. Ook hebben 
we, na de succesvolle ombouw 
van Papiermachine 1 in 2019, 
ons projectdoel van 1200 
meter per minuut al in februari 
behaald in plaats van december 
2020.
–

INDUSTRIE 4.0 
Om onderhoud aan onze 
installaties te vergemakkelijken 
hebben we een uniek proef-
project met augmented reality 
afgerond. Met behulp van een 
beeldscherm worden virtuele 
elementen aan de realiteit 
toegevoegd.   
–

NIEUWE MARKT 
Smurfit Kappa bewijst dat 
innovatie ook een kwestie is 
van anders durven denken. 
Onze zusterbedrijven boren 
sinds 2020 een nieuwe markt 
aan met papier van Papier-
machine 2. Om hun product 
te beschermen gebruiken 
veel E-commerce klanten 
vaak plastic als vulmateriaal 
om loze ruimte op te vullen. 
Steeds meer klanten ver-
vangen plastic door papier. 
Ons papier! 
–

VOORBEREID OP DE TOEKOMST
 Bij de laad- en losdocks én de transportband voor onze 
grondstoffen is een aantal verbeteringen doorgevoerd. 
Dat maakt het werk voor onze heftruckchauffeurs veiliger. 
Daarnaast is het prettiger werken en levert het bovendien 
de nodige tijdwinst op.
–

VERSNELDE INZET DIGITALISERING 
In het kader van “blijf en werk zoveel mogelijk thuis” is de ingeslagen 
weg van digitalisering in 2020 versneld doorgezet. Voorbeelden 
zijn het maken en realiseren van duidelijkere afspraken met 
partners voor het verder digitaliseren van alle communicatie, 
het herinrichten van diverse systemen en het introduceren van 
nieuwe tools om de digitale communicatiestroom te optimaliseren. 
–

OPSLAGCAPACITEIT VERGROOT 
Door een inventieve aanpassing in 
de indeling van ons magazijn is onze 
opslagcapaciteit vergroot. 
Het resultaat: meer opslag van rollen 
papier op locatie én een verbetering 
van de veiligheid.  
–
 
VOORBEREIDINGEN PROJECT 
PEGASUS 
Afgelopen jaar zijn de nodige voor-
bereidingen getroffen voor de grote 
ombouw van Papiermachine 3. 
De ombouw staat gepland voor 2021. 
Door het project Pegasus kunnen we 
straks efficiënter, sneller en veiliger 
produceren.
–

SAMEN STERK DOOR 
AFSTAND NEMEN 
Contact met collega’s en ook 
met partners kreeg door de 
Coronamaatregelen een andere 
vorm. Teambuilding activiteiten 
zoals de City Run, activiteiten 
van de Personeelsvereniging 
en de samenwerkingen met de 
omgeving (bijvoorbeeld rondom 
World Cleanup Day) werden 
anders ingevuld of gecanceld. 
Bezoeken, vergaderingen en 
gesprekken zijn geminimaliseerd 
óf gedigitaliseerd om samen 
verdere verspreiding van het 
virus te voorkomen.  
–

BLIJVEN ONTWIKKELEN
Van onze 285 medewerkers hebben 
200 collega’s samen maar liefst 
460 trainingsactiviteiten afgerond. 
Gezien de Corona-pandemie 
ging de theorie hoofdzakelijk 
via e-learning en de praktijk ‘op 
afstand’. 
–

COLLEGA’S VAN DE TOEKOMST 
Stagiairs krijgen bij ons de gelegenheid werkervaring op te doen 
door een stageperiode bij ons te werken; een win-win situatie. 
In totaal hebben we 13 stagiairs (MBO en HBO) zien groeien op 
onze afdelingen Innovation & development, Human Resources, 
Maintenance en Logistiek. Kaylee, stagiair Human resources: 

“De begeleiding is goed, ik word overal 
bij betrokken, er is alle gelegenheid tot 
het stellen van vragen en eigen initiatief 
wordt gewaardeerd.” 

–

INCIDENTEN VOORKOMEN  
We maken gebruik van een nieuw intern meldsysteem. Hiermee 
kunnen medewerkers incidenten zoals (bijna)ongevallen, 
gevaarlijke situaties, schades en milieu gerelateerde zaken 
melden en registreren. Dit nieuwe systeem biedt meer tools 
en mogelijkheden om de oorzaak beter te onderzoeken. 
Zo komen we tot structurele verbeteringen om incidenten 
in de toekomst te voorkomen. 
–

VEILIGHEID IN TIJDEN VAN CORONA 
Ons papier is hard nodig om onder meer de voedselketen te 
kunnen blijven voorzien van noodzakelijke verpakkingen voor 
opslag, vervoer en levering van voedingsmiddelen. Om de 
veiligheid binnen ons bedrijf te waarborgen en onze interne 
én externe mensen te beschermen tegen het virus hebben 
we al vroegtijdig enkele belangrijke voorzorgsmaatregelen 
genomen. Denk aan onder andere de draagplicht van mond-
kapjes, thuiswerken waar mogelijk, het afschermen van 
werkplekken in bedieningsruimtes, gescheiden looproutes 
en het terugdringen van bezoeken en vergaderingen naar 
alleen die van strikt noodzakelijke aard. 

Deze maatregelen gelden voor 
íedereen die werkzaam is op onze 
locatie. Aanvullende maatregelen 
gelden voor externen: het indienen 
van een gezondheidsverklaring 
vooraf aan een bezoek én het 
meten van de lichaamstemperatuur 
op de dag van samenwerking.
–
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Wij van Smurfit Kappa Roermond Papier willen niets liever 
dan van betekenis zijn. Voor elkaar, voor anderen en voor 
onze omgeving.

We produceren van oud papier weer nieuw papier: 
dé basis voor duurzame verpakkingen van golfkarton. 
We zijn gedreven, resultaatgericht en weten van aanpakken.

Tegelijkertijd gaan we een stap verder en durven we verder 
te kijken dan ons bedrijf. We werken samen met anderen 
en zetten in op innovatieve en duurzame oplossingen. 
Hier maken we ons samen sterk voor. 

Smurfit Kappa Roermond Papier
Make impact

Smurfit Kappa
We zijn onderdeel van Smurfit Kappa Groep, een wereldleider in ontwerp, productie en levering van op papier 
gebaseerde verpakkingen. Met circa 46.000 medewerkers over meer dan 350 vestigingen in Europa en Amerika 
werken we iedere dag aan innovatieve, klantgerichte en duurzame verpakkingsoplossingen.

www.smurfitkappa-roermondpapier.nl
www.smurfitkappa.com 

publieksjaarverslag

2020

De Covid-19 pandemie heeft het afgelopen jaar forse invloed gehad op 
ons leven. Zowel privé als op het werk. Ondanks de vaak ingrijpende 
maatregelen heeft de kern van ons werk toch kunnen doorgaan. Na een 
aanvankelijke neergang is vooral in de tweede helft van 2020 de productie 
flink aangetrokken. De vraag naar ons papier nam toe door inzet van 
golfkarton verpakkingen in essentiële sectoren zoals voedselketens én 
online verkopen. Ook op thema’s als duurzaamheid, innovatie, samen-
werking en veiligheid zijn het afgelopen jaar de nodige stappen gezet. 

Onder het motto “Better Planet 2050” streeft Smurfit Kappa naar de realisatie 
van neutrale uitstoot van CO₂ in 2050. Binnen onze branche zijn we koploper 
op energiegebied. Voor Roermond Papier is de grootste opgave om in 2030 
een reductie van de uitstoot van CO₂ te realiseren van 55%. Onze inspanningen 
om dat te bereiken lopen volgens plan. Diverse projecten zijn opgetuigd om 
ons energieverbruik te verminderen en de inzet van aardgas om te zetten naar 
duurzame energiebronnen. Bij het halen van deze doelstelling zijn we natuurlijk 
ook afhankelijk van externe factoren als de beschikbaarheid van groene stroom, 
de juiste infrastructuur en wet- en regelgeving.

Het project Pegasus, de grote ombouw van Papiermachine 3, 
hebben we uit veiligheids- en gezondheidsoverwegingen uitgesteld 
naar juni 2021. Dit project geeft nieuwe impulsen aan de efficiency 
en productkwaliteit van deze papiermachine. Tegelijkertijd betekent 
de ombouw een verbetering van de veiligheid van ons werk. 

Het Pegasus-project is het voorlopig slotakkoord van een aantal 
grote projecten dat de afgelopen jaren is afgerond. Komend jaar 
gaan we vooral inzetten op het finetunen en optimaliseren van onze 
machines. Daarbij betrekken we ook nadrukkelijk onze mensen 
en schenken aandacht aan zaken als veiligheid en werkbelasting.

Aandacht voor mens en machine en de juiste balans daartussen 
is een belangrijke randvoorwaarde voor het duurzaam, efficiënt 
en veilig functioneren van ons bedrijf. Nu en in de toekomst!
 
Wouter Lap 
Algemeen directeur 
Smurfit Kappa Roermond Papier

Terugkijken en vooruitzien
Duurzamer, beter, veiliger

Duurzaamheid
voor een duurzamere omgeving
VERDUURZAMEN ENERGIEGEBRUIK EN 
VERLAGEN CO2 EMISSIE
Met onze CO2 Roadmap 2021-2030 geven 
we invulling aan de Nederlandse én Europese 
industriële CO2-reductiedoelstelling voor 
2030. Diverse energiebesparingsmaatregelen 
komen hierin aan bod. Een voorbeeld hiervan 
is het innovatieve hergebruik van restwarmte 
in onze papiermachines. Ook onderzoeken 
wij de mogelijkheden voor het verduurzamen 
van onze energiebronnen. Hieronder valt 
een alternatief voor aardgas zoals biogas, 
waterstof of het produceren van warmte 
met elektriciteit.
–

DUURZAMERE 
VERPAKKINGEN 
Onder het motto Better Planet Packaging 
helpt Smurfit Kappa klanten hun verpakkingen 
en verpakkingsketen verder te verduurzamen. 
Zo hebben we de plastic krimpfolie om blikjes 
vervangen door een duurzaam alternatief 
(TopClip). Daarmee is de CO2 voetafdruk 
30% lager dan een krimpfolie in de “normale” 
consumentenverpakking.  
–

DUURZAAM BEDRIJVENTERREIN WILLEM ALEXANDER  
Met meerdere ondernemers op het bedrijventerrein Willem 
Alexander werken we samen om duurzaamheid en circulariteit 
in de omgeving verder te bevorderen. Er is een werkgroep 
actief die hiervoor ook samenwerkt met gemeente Roermond 
en Provincie Limburg.
–

NATIONAAL 
RECYCLING CONGRES 
Op woensdag 25 november 
vond het Nationaal Recycling 
Congres plaats. In verband met 
de Coronamaatregelen was 
het congres virtueel. Een van 
onze collega’s sprak tijdens 
een sessie over het belang 
van goede kwaliteit (schoon) 
oud papier.
–
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www.smurfitkappa-roermondpapier.nl
www.smurfitkappa.com 

publieksjaarverslag

2020

De Covid-19 pandemie heeft het afgelopen jaar forse invloed gehad op 
ons leven. Zowel privé als op het werk. Ondanks de vaak ingrijpende 
maatregelen heeft de kern van ons werk toch kunnen doorgaan. Na een 
aanvankelijke neergang is vooral in de tweede helft van 2020 de productie 
flink aangetrokken. De vraag naar ons papier nam toe door inzet van 
golfkarton verpakkingen in essentiële sectoren zoals voedselketens én 
online verkopen. Ook op thema’s als duurzaamheid, innovatie, samen-
werking en veiligheid zijn het afgelopen jaar de nodige stappen gezet. 

Onder het motto “Better Planet 2050” streeft Smurfit Kappa naar de realisatie 
van neutrale uitstoot van CO₂ in 2050. Binnen onze branche zijn we koploper 
op energiegebied. Voor Roermond Papier is de grootste opgave om in 2030 
een reductie van de uitstoot van CO₂ te realiseren van 55%. Onze inspanningen 
om dat te bereiken lopen volgens plan. Diverse projecten zijn opgetuigd om 
ons energieverbruik te verminderen en de inzet van aardgas om te zetten naar 
duurzame energiebronnen. Bij het halen van deze doelstelling zijn we natuurlijk 
ook afhankelijk van externe factoren als de beschikbaarheid van groene stroom, 
de juiste infrastructuur en wet- en regelgeving.

Het project Pegasus, de grote ombouw van Papiermachine 3, 
hebben we uit veiligheids- en gezondheidsoverwegingen uitgesteld 
naar juni 2021. Dit project geeft nieuwe impulsen aan de efficiency 
en productkwaliteit van deze papiermachine. Tegelijkertijd betekent 
de ombouw een verbetering van de veiligheid van ons werk. 

Het Pegasus-project is het voorlopig slotakkoord van een aantal 
grote projecten dat de afgelopen jaren is afgerond. Komend jaar 
gaan we vooral inzetten op het finetunen en optimaliseren van onze 
machines. Daarbij betrekken we ook nadrukkelijk onze mensen 
en schenken aandacht aan zaken als veiligheid en werkbelasting.

Aandacht voor mens en machine en de juiste balans daartussen 
is een belangrijke randvoorwaarde voor het duurzaam, efficiënt 
en veilig functioneren van ons bedrijf. Nu en in de toekomst!
 
Wouter Lap 
Algemeen directeur 
Smurfit Kappa Roermond Papier

Terugkijken en vooruitzien
Duurzamer, beter, veiliger

Duurzaamheid
voor een duurzamere omgeving
VERDUURZAMEN ENERGIEGEBRUIK EN 
VERLAGEN CO2 EMISSIE
Met onze CO2 Roadmap 2021-2030 geven 
we invulling aan de Nederlandse én Europese 
industriële CO2-reductiedoelstelling voor 
2030. Diverse energiebesparingsmaatregelen 
komen hierin aan bod. Een voorbeeld hiervan 
is het innovatieve hergebruik van restwarmte 
in onze papiermachines. Ook onderzoeken 
wij de mogelijkheden voor het verduurzamen 
van onze energiebronnen. Hieronder valt 
een alternatief voor aardgas zoals biogas, 
waterstof of het produceren van warmte 
met elektriciteit.
–

DUURZAMERE 
VERPAKKINGEN 
Onder het motto Better Planet Packaging 
helpt Smurfit Kappa klanten hun verpakkingen 
en verpakkingsketen verder te verduurzamen. 
Zo hebben we de plastic krimpfolie om blikjes 
vervangen door een duurzaam alternatief 
(TopClip). Daarmee is de CO2 voetafdruk 
30% lager dan een krimpfolie in de “normale” 
consumentenverpakking.  
–

DUURZAAM BEDRIJVENTERREIN WILLEM ALEXANDER  
Met meerdere ondernemers op het bedrijventerrein Willem 
Alexander werken we samen om duurzaamheid en circulariteit 
in de omgeving verder te bevorderen. Er is een werkgroep 
actief die hiervoor ook samenwerkt met gemeente Roermond 
en Provincie Limburg.
–

NATIONAAL 
RECYCLING CONGRES 
Op woensdag 25 november 
vond het Nationaal Recycling 
Congres plaats. In verband met 
de Coronamaatregelen was 
het congres virtueel. Een van 
onze collega’s sprak tijdens 
een sessie over het belang 
van goede kwaliteit (schoon) 
oud papier.
–


