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‘Digitaal printen
wordtsteeds belangrijker’

LEESTIJD 
4 minuten

WIE KOMT ER AAN 
HET WOORD?

Winfried Muehling, 
ceo van pro Carton.

WAAROM DIT 
ARTIKEL LEZEN?
Muehling gaat in  

op actuele ontwikke
lingen in de karton

sector.

Winfried Muehling, wereldburger, hoffelijk en dynamisch, bekleedt sinds begin dit 
jaar de positie van ceo bij Pro Carton, de Europese vereniging van kartonnage- en 
kartonfabrikanten. Hij sprak met journalist Dominique Huret van Cape Decision.
tekst Dominique Huret  foto’sPro Carton

‘ Wij zijn geen 
voorstander van 
plastic bashing’

WINFRIED MUEHLING,  
CEO VAN PRO CARTON

Pro Carton
Pro Carton vertegenwoordigt de bedrijven die meer dan 50 kartonmachines 
exploiteren in meer dan 40 fabrieken in 14 verschillende landen in Europa, 
evenals de verwerkers, de Europese vouwkartonnage industrie, de producenten 
van kartonnen verpakkingen. Bij elkaar vertegenwoordigen ze  85% van het 
Europese kartonverbruik. Pro Carton richt zich op karton, maar niet op golfkar
ton. De leden va Pro Carton zijn de makers van primaire en secundaire verpak
kingen (of consumenten / retailverpakkingen

Met bijna 30 jaar ervaring in de verpak-
kings- en consumentenproductenindu-
strie heeft Winfried Muehling senior-
posities bekleed in de sectoren chemie, 
voedingsmiddelen en dranken en kapi-
taalgoederen. In de afgelopen 20 jaar 
heeft hij de helft van de tijd in Azië- 

Pacific en de andere helft in Europa 
doorgebracht. Zijn functies omvatten 
vice-president bij Ecolab, sales director 
bij MM Board & Paper, vice-president 
van sales management bij Tetra Pak en 
meest recent global key account mana-
ger bij Amcor, Singapore.

Wat zijn de doelstellingen van Pro 
 Carton?
‘Onze ambitie is om het gebruik van 
karton te promoten bij merkeigenaren, 
consumenten, retailers, professionals, 
ontwerpers, media, beleidsmakers als 
een economisch en ecologisch uitgeba-
lanceerd verpakkingsmedium. Ons werk 
bestaat uit het vergroten van het 
bewustzijn van de voordelen van karton 
en vouwkartonnages, die hernieuwbaar, 
biologisch afbreekbaar en recyclebaar 
zijn. We promoten ook innovatieve toe-
passingen van vouwkarton door stu-
denten, ontwerpers en merken via ver-
schillende programma’s zoals de 
European Carton Excellence Awards, 
Pro Carton Young Designers Award en 
Pro Carton Student Video Award.’

Hoe positioneert Pro Carton zich in 
relatie tot de problemen en uitdagingen 
van recycling?
‘Als het gaat om de levenscyclus van 
dozen, inclusief recycling, werken we al 
op een zeer hoog niveau, 84,2% volgens 
Eurostat 2018. Dit is aanzienlijk hoger 
dan elk ander verpakkingsmateriaal. 
Er is een mythe in de industrie dat het 
maximaal aantal recyclingcycli dat 
mogelijk is voor papiervezels tussen 5 
en 7 ligt. Recent onderzoek van de Tech-
nische Universiteit van Graz toonde 
echter aan dat van de 25 recyclingcycli 
er geen negatief effect was op de 
mechanische eigenschappen in kwestie. 
Vaak wordt vergeten dat onze grond-

stof niet alleen hernieuwbaar is, maar 
dat de kartonindustrie zorgt voor de 
groei van bossen in Europa, die op hun 
beurt extra CO2 uit de atmosfeer opne-
men en opslaan in het hout en de 
vezels.’

Wat zijn de recyclingdoelstellingen van 
de industrie voor de recycleerbaarheid 
van verpakkingen? 
‘Een van de aangekondigde doelstellin-
gen is een toename van de recycling 
van verpakkingen (65% tegen 2025, 
70% tegen 2030). Andere doelstellingen 
zijn een recyclingpercentage van 
75/85% voor papier en karton tegen 
2025/2030. Dit zal hoger zijn dan voor 
enig ander verpakkingsmateriaal. Onze 
doelen zijn ambitieus, we willen het 
recyclingpercentage van op vezels 
gebaseerde verpakkingsmaterialen 
tegen 2030 verhogen tot 90%, waar-
door we een leidende positie innemen in 
de verpakkingsindustrie.’

Het debat tussen de productie van 
gerecycled papier en de productie van 
nieuw papier is niet eenvoudig in ter-
men van energie- en hulpbronnenver-
bruik. Wat is de positie van Pro Carton? 
‘Om ons circulaire systeem continu te 
voeden, hebben we bronnen van nieuwe 
en teruggewonnen vezels nodig. Wan-
neer we gerecyclede vezels kunnen 
gebruiken, zullen we het doen. We heb-
ben minder middelen nodig om terugge-
wonnen vezels te produceren en terug-

gewonnen vezels voeden ons circulaire 
systeem perfect met grondstoffen om 
nieuwe verpakkingen te produceren.  
Sommige klantvereisten maken het 
noodzakelijk nieuwe vezels te gebruiken. 
Bijvoorbeeld voor verpakkingen die 
langdurig in direct contact staan met 
voedsel of voor producten die gevoelig 
zijn qua smaak en geur, zoals chocola-
tjes. Virgin fiber is ook nodig voor 
bepaalde verpakkingen die een bepaal-
de stijfheid en weerstand van het bord 
vereisen. Maar er is ook veel direct 
voedselcontact met teruggewonnen 
vezels, zoals pizzadozen of fastfooddo-
zen.  In de high-end/luxe segmenten, 
waar de combinatie van witheid, stijf-
heid en glad oppervlak vereist is, is 
 virgin fiber nog steeds de beste manier 
om dit te bereiken.’

In hoeverre profiteert de karton-
industrie van “plastic bashing”?
‘Wij zijn geen voorstander van “plastic 
bashing”: voor sommige producten heb-

ben plastic verpakkingsmaterialen hun 
plaats. De verpakking moet voldoen aan 
de eisen van de producten en heeft als 
belangrijke functie het product te 
beschermen en de houdbaarheid te ver-
lengen. De hulpbronnen en energie die 
worden gebruikt bij het maken van pro-
ducten zijn veel groter dan die worden 
gebruikt bij de productie van verpak-
kingsmaterialen. Productbescherming 
staat voorop.  Studies tonen aan dat 
consumenten een voorkeur hebben voor 
kartonnen verpakkingsmaterialen en 
bereid zijn er extra voor te betalen.  
Ze vertrouwen op karton als een recy-
clebaar materiaal uit hernieuwbare 
bronnen. Dit helpt het merkimago van 
 producten in alle categorieën te verbe-
teren.’

Waar vind je vandaag de dag innovatie 
in de kartonindustrie?
‘Digitaal printen wordt steeds belang-
rijker om te voldoen aan de groeiende 
vraag naar op maat gemaakte produc-
taanbiedingen. Daarnaast innoveert de 
industrie veel om milieuvriendelijke 
coatings met barrièrefuncties en oplos-
singen voor nieuwe toepassingen te 
ontwikkelen. Dit maakt het gebruik van 
karton mogelijk voor nieuwe product-
categorieën, waaronder voedsel en 
drank.’

Voorbeelden 
van innovatieve 

verpakkingen.


