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SPECIAL • Verpakken

Kartonnen verpakkingen, het heeft eigenlijk geen introductie meer 
nodig. Het is in toenemende mate in belang aan het winnen in de 
verpakkingsindustrie en steeds meer bedrijven springen in op deze 
markt.

“Nederlanders zijn zich in toenemen-
de mate bewust van thema’s als 

klimaatverandering, duurzaamheid en 
vervuiling van het leefmilieu,” vertelt Ray-
mond Segers van De Jong Verpakking uit De 
Lier. “Volgens onderzoek van de ABN Amro 
blijkt dat 54 procent van de Nederlandse 
consumenten bereid is om een duurzame 
verpakking te kopen en 86 procent van die 
groep doet dat vanuit milieuoverwegingen. 

Ecologisch en duurzaam verpakken zijn 
dus een hot-topic op de markt en een mate-
riaal als golfkarton, waar wij groot in zijn, 
helpt daarbij. Golfkarton is 100 procent 
hernieuwbaar en afbreekbaar.”  

Raymond ziet ook dat veel bedrijven 
momenteel de overstap maken naar kar-
ton. “Hiermee groeit de behoefte naar een 
totaalleverancier van flexibele duurzame 

en recyclebare verpakkingen,” vertelt Ray-
mond. “Wij hebben al ruim 25 jaar ervaring 
als onafhankelijke Nederlandse producent 
van golfkartonnen verpakkingen. Wij ver-
kopen en leveren de door onszelf gepro-
duceerde bedrukte en onbedrukte golfkar-
tonnen verpakkingen zowel rechtstreeks 
als indirect via de handel aan onze klanten 
in Nederland, België, Duitsland, Ierland, 
Groot-Brittannië en Frankrijk.”

“Ondanks dat we een relatief kleine spe-
ler zijn op de Europese markt, hebben we 
wel op de locatie in Nederland een van de 
grootste fabrieken staan voor de productie 
van golfkartonnen verpakkingen,” vertelt 

Duurzaamheid meer op de voorgrond  
bij golfkartonnen verpakkingen 

Productie van golfkarton in de fabriek

In de controlekamerDe Jong kan ook gedrukte verpakkingen leveren

Raymond. “Per dag kunnen hier 2,5 miljoen 
kartonnen dozen van de band rollen. Een 
andere factor die ons sterk maakt is dat bij 
ons ‘nee’ niet bestaat. Onze klanten zijn in 
staat om hun producten in goede staat en 
goedkoop te transporteren en zijn kunnen 
daardoor de door hen gemaakte afspraken 
met hun eigen klanten altijd nakomen. Deze 
klantgerichte aanpak vraagt tegelijkertijd 
om een open communicatie, zeker met het 
oog op duurzaamheid. Daarom kan ieder-
een ons MVO-document (Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen). Hierin kan 
men inzage krijgen over wat een bedrijf 
allemaal doet rond thema’s als People, Pla-
net en Profit.”

Raymond Segers: “Zo is De Jong Verpakking 
FSC-gecertificeerd, wat de zekerheid biedt 
van duurzaam bosbeheer,” vertelt Raymond. 
“Ook hebben wij met de audit van Ecostars 
vier sterren behaald. Met deze duurzaam-
heidscertificering wordt het complete 
transport gecontroleerd. Hiertoe worden 

het wagenpark maar ook training en moni-
toring gerekend. De reden van Ecostars om 
ons vier sterren te geven was omdat we een 
mooi en schoon wagenpark hebben. Daar-
naast leiden we onze chauffeurs binnen 
het bedrijf op. Bijna al onze vrachtwagens 
hebben Euro 6 motoren. Midden februari 
hebben we nog vijf nieuwe vrachtwagens 
aangeschaft waarmee de complete vloot nu 
op 42 wagens uitkomt. Het grootste deel 
van ons wagenpark beschikt nu ook over de 
Euro 6 motoren.”
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