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In korte tijd is de wereld om ons heen rigoureus veranderd ten gevolge  
van de Covid-19 pandemie. Vrijwel iedereen wordt hier in meer of mindere  
mate mee geconfronteerd. Binnen onze bedrijfsgrenzen is met name de 
manier van werken en communiceren aangepast om risico van besmetting 
zoveel mogelijk te beperken. De papierproductie loopt normaal door.  
Papier dat hard nodig is om de voedselketen te kunnen blijven voorzien  
van de noodzakelijke verpakkingen voor opslag, vervoer en levering  
van voedingsmiddelen. We doen er alles aan om de veiligheid van onze  
medewerkers én de continuïteit voor onze klanten en daarmee voor de  
consumenten te waarborgen. 

In dit verslag blikken we terug op 2019. Een jaar waarin we samen met  
onze collega’s een aantal forse vernieuwingen en verbeteringen hebben  
gerealiseerd. We hebben enkele grote projecten afgerond, zijn gestart  
met voorbereidingen voor verdere modernisering en hebben andere  
plannen concreter uitgewerkt. In dit verslag meer hierover.

Daarnaast hebben we gewerkt aan verduurzaming in de directe omgeving.  
Denk hierbij aan projecten als het eGLM project waar we proef willen draaien 
met elektrische vrachtwagens, het hoogwaterbeschermingsplan, waarover 
we volop in gesprek zijn met partners en overheid, het ontwikkelen van de  
haven met als doel om enerzijds beschermd te zijn tegen hoog water  
en anderzijds transport te verduurzamen en het Warmtenet SER,  
waarbij we onze restwarmte willen inzetten voor een deel van de stad 
Roermond. In onze roadmap staan energiebesparingsmaatregelen 
voor de korte en lange termijn om bij te dragen aan de doelstelling 
om 49% CO₂ te reduceren in het kader van het Klimaatakkoord. 

Volop plannen, waaraan we in 2020 verder invulling geven.  
Samen met onze collega’s, partners en omgeving werken  
we hard aan de verdere ontwikkeling van ons bedrijf én onze  
gemeenschappelijke toekomst. Zo willen we impact maken.

Wouter Lap 
Algemeen directeur.  
Smurfit Kappa Roermond Papier

Terug- en vooruitblik 





Duurzaamheid  
een lager energieverbruik, 
minder vezelverlies
Het meerjarenproject van  
de stofbereiding is afgerond.  
Een project dat ervoor zorgt  
dat we efficiënter gebruik 
maken van onze grondstoffen 
door onder andere een lager 
energieverbruik, minder 
vezelverlies en het nog beter 
scheiden van onze reststromen. 
–

continue verbetering van 
onze milieuprestaties
Smurfit Kappa Roermond Papier 
won de Pulp and Paper Industry 
award in de categorie international 
environmental leadership. Ons 
circulaire denken én handelen en 
de continue verbetering van onze 
milieuprestaties waren voor de 
jury belangrijke redenen voor het 
toekennen van deze prestigieuze 
prijs.
–

opruimen van zwerfafval  
in de omgeving leeuwen
Cleanup day; medewerkers  
van Smurfit Kappa in Roermond  
maakten zich samen met familie/
vrienden sterk voor het opruimen 
van zwerfafval in de omgeving 
Leeuwen. 
–

bezoek ierse  
ambassadeur
De Ierse Ambassadeur  
Kevin Kelly bezocht ons  
bedrijf waarbij de manier  
waarop wij omgaan met 
duurzaamheid en de  
impact van het klimaat- 
akkoord centraal stond.
–

verminderen van verpakkingsafval  
en zwerfvuil
21 november: Better Planet Packaging Day (BPP). 
De ambitie van Smurfit Kappa met het BPP initiatief  
is om verpakkingsafval en zwerfafval te verminderen 
door het ontwikkelen van op maat gesneden 
volledig duurzame verpakkingen. Deze dag stond in 
het teken van kennisdeling met klanten over onder 
andere recycling.  
–

jaarlijks 1,5-2 %  
energie besparen
We werken al meer dan 10 jaar 
aan een energiebesparingsplan 
waarmee wij jaarlijks 1,5-2 % 
energie besparen. Dit komt 
overeen met het gemiddeld 
jaarlijks energieverbruik van  
zo’n 650 huishouden. 
–

minder co2 uitstoot
Afgelopen jaar hebben we  
proeven gedaan om grondstof- 
fen per schip te laten leveren.  
Één schip staat ongeveer gelijk 
aan een vermindering van  
40 vrachtwagens over de weg.  
Dit heeft een positief effect  
op de CO2 uitstoot. 
–

europees parlement
Op 12 februari werd ons flash steam 
project in het Europees Parlement 
gepresenteerd. De inzet van 
reststoom van onze twee grotere 
papiermachines bij onze kleinere 
papiermachine leidt tot een 
aanzienlijke aardgasbesparing en 
uitstootvermindering van CO2 met 
maar liefst 4.500 ton per jaar. Een 
voorbeeld waarmee we laten zien 
hoe wij toewerken naar een CO2 
arme papierindustrie in Europa.
–



 

ter uitbreiding van onze 
biologische waterzuivering 
plaatsten we een derde 
reactor 
Met het plaatsen van de derde 
reactor is de zuiveringscapaciteit 
aanzienlijk verhoogd en de geur-
belasting naar de omgeving 
verminderd. Ook wordt hierdoor 
naar verwachting 5 % meer 
biogas geproduceerd wat wij weer 
inzetten als groene brandstof ter 
vervanging van aardgas. 
–

Samen
  

we leren over duurzaamheid 
en circulaire economie  
In totaal hadden we 84 bezoeken 
(met totaal ruim 1100 bezoekers) 
aan ons bedrijf, waaronder 
overheden, klanten, partners en 
scholen die meer willen weten 
van of leren over duurzaamheid, 
circulaire economie en de conse- 
quenties van de energietransitie. 
–

plant of the year
Smurfit Kappa Roermond Papier 
werd in 2019 benoemd tot Plant 
of the year 2018 binnen de 
Smurfit Kappa Groep.
–

Innovatie
  

laatste fase van  
ombouw papiermachine 1
De derde en laatste fase van de 
ombouw van papiermachine 1  
was succesvol: de machine 
werd conform planning, binnen 
budget en zonder ongevallen 
met verzuim in bedrijf genomen. 
We produceren nu met hogere 
snelheid lagere 
gramgewichten 
papier met  
minder energie.    



 

met succes hebben we 
diverse audits afgerond
De audits Milieu (14001),  
Energie (50001) en Arbo (45001) 
zijn hier voorbeelden van. 
–

derde plaats city run
Ruim 45 collega’s namen deel 
aan Roermond City Run 2019. 
We veroverden de derde plek 
op de 5 kilometer én hadden de 
snelste  55+er op de 10 miles 
run!  
–

goedkeuring gegeven voor 
ombouw papiermachine 3
De board gaf goedkeuring 
voor de modernisering van de 
perspartij van papiermachine 3  
(gepland in 2021) om deze 
efficiënter te laten produceren. 
–

stichting ropas 30 jaar!
Deze onafhankelijke stichting 
(opgezet door ons bedrijf) 
biedt de allerarmsten in de 
wereld steun en hulp middels 
het financieren van diverse 
kleinschalige, maar concrete 
projecten door jaarlijkse donatie 
van bedrijf én vrijwillige bijdrage 
van medewerkers. 
– 

15 stagiaires  
(van mbo tot aan 
universiteit)
Sjoerd, stagiair op de afdeling HR;  
“Ik heb veel geleerd. Er komt zo 
veel meer bij kijken dan alleen 
een papiermachine”. Sjoerd was 
1 van de in totaal 16 stagiaires 
(van MBO tot aan universiteit)  
in 2019.
–

familiefeest
Op het voorterrein van ons bedrijf 
heeft op zaterdag 19 oktober het 
familiefeest voor alle medewerkers 
inclusief familie plaatsgevonden  
met als thema BBQ Texas.
–

diploma voor operator b
Zes medewerkers ontvingen  
het diploma voor Operator B  
via onze bedrijfsschool. 
–

grotere opslagcapaciteit
én kortere wachttijden
We hebben diverse verbeteringen 
doorgevoerd in de opslag van ons 
eindproduct en het laadproces.  
Het resultaat: grotere opslag-
capaciteit én kortere wachttijden 
voor chauffeurs. 
–

verbetering van de 
papierkwaliteit 
We voerden een upgrade  
uit aan papiermachine 2  
met als resultaat een 
duidelijke verbetering van de 
papierkwaliteit door diverse 
aanpassingen door te voeren. 
–

record!
Papiermachine 1 bereikte 
tijdens de zomer van 2019 al een 
snelheid van 1.150 meter per 
minuut! Een snelheid die we, na 
de afronding van de ombouw in 
februari, pas in december 2019 
hadden verwacht. 
–



 

Veiligheid  

No matter where we work, nothing is so important  
that it cannot be done safely. That’s why we  
need to be aware and look out for each other  
— so we can return home safe every day. 

Safety  for life.

rondleiding voor het buurtcomité 
leeuwen
Op 21 november vond de informatieavond en 
rondleiding voor het buurtcomité Leeuwen 
plaats. Geïnteresseerde buurtbewoners 
konden een kijkje nemen in ons bedrijf. 
–

klachten
In 2019 hebben we met name klachten inzake 
geluid- en geuroverlast ontvangen nadat de 
omgebouwde Papiermachine 1 in bedrijf is 
genomen. Een deel van de klachten hebben  
we al definitief op kunnen lossen onder meer 
door aanpassingen in het ventilatiesysteem.  
We werken er iedere dag aan om mogelijke 
overlast tot een minimum te beperken. 
Persoonlijk contact, adequaat handelen en 
zoeken naar de juiste oplossing staan bij ons 
centraal bij het behandelen van ontvangen 
klachten.
–

Werken aan  
onze gemeen- 
schappelijke  
toekomst

meer dan €150.000 
geïnvesteerd in veiligheid
We hebben meer dan €150.000  
geïnvesteerd in grote en kleine 
verbeteringen voor veiligheid. 
Deze projecten zijn alle gericht 
op het verbeteren van de fysieke 
veiligheid en het verminderen 
van fysieke belasting in het kader 
van duurzame inzetbaarheid. 
–

2 ongevallen, beide met 
verzuim van een dag
Samen veilig werken brengt 
ons allemaal veilig thuis. In 2019 
hadden we in totaal 2 ongevallen 
onder onze medewerkers,  
beide met verzuim van één dag.  
Doel is en blijft 0 ongevallen. 
–

“voor wie werk jij veilig?”
De week van 28 april was de week 
van veiligheid binnen ons bedrijf 
met als thema: “Voor wie werk 
jij veilig?”. Medewerkers konden 
familieleden rondleiden door ons 
bedrijf. Door een veiligheidsquiz 
toe te voegen werd extra focus 
gelegd op hoe je veilig kunt werken.   
–



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  
de wereld werken we iedere dag aan innovatieve, klantgerichte en duurzame verpakkingsoplossingen.
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