
 

  

Innovatieve vezelgrondstoffen voor duurzaam hygiënepapier  

De WEPA groep breidt haar portfolio uit met nieuwe, duurzame 
grondstofinnovaties 
 
De WEPA groep is momenteel al de Europese marktleider in de productie van hygiënepapier uit 

gerecyclede vezels en introduceert nu twee nieuwe grondstofinnovaties als onderdeel van het 

vezelconcept binnen de duurzaamheidsstrategie. Ten eerste, vezels gewonnen uit gerecycled 

karton, waarvan via een innovatief productieproces bijzonder zachte en duurzame 

hygiënepapierproducten kunnen worden gemaakt. Ten tweede, een grondstofinnovatie op basis 

van Miscanthus, een van de duurzaamste primaire vezels ter wereld, die tot dusver door geen 

enkele andere fabrikant voor de productie van hygiënepapier wordt gebruikt.  

 

"Als Europese marktleider op het gebied van hygiënepapier gemaakt van gerecyclede vezels 

selecteren wij onze grondstoffen zorgvuldig met het oog op duurzaamheid. De grondstoffen die 

we gebruiken voor de productie van ons hygiënepapier hebben immers een grote impact op 

onze ecologische voetafdruk," zegt dr. Stefan Gräter, hoofd Duurzaamheid bij WEPA.  

 

"We doen al jaren onderzoek naar het gebruik van alternatieve duurzame grondstoffen en zijn 

trots dat we nu nog meer innovatieve producten met uitstekende eigenschappen wat betreft 

kwaliteit en duurzaamheid kunnen aanbieden," aldus CEO Martin Krengel.  

 

Na intensief onderzoeks- en ontwikkelingswerk en het opzetten van nieuwe productieprocessen 

kondigt de WEPA groep nu in haar business unit Consumer met ‘mach m!t PURE’ en in haar 

business unit Professional met ‘Satino by WEPA PureSoft’ en ‘BlackSatino GreenGrow’ de 

eerste productinnovaties op de markt aan waarbij gebruik wordt gemaakt van de nieuwe, 

duurzame grondstofinnovaties. Hiermee onderstreept de WEPA groep eens te meer haar 

ambitie om de meest duurzame premium-partner te zijn voor persoonlijke en professionele 

hygiëneoplossingen. Geheel in lijn met de duurzaamheidsstrategie van de onderneming zet zij 

opnieuw een grote stap op weg naar een duurzame toekomst. 
 

Om gerecycled karton te kunnen gebruiken als grondstof voor de productie van hygiënepapier 

heeft de onderneming een nieuw procedé ontwikkeld. Een innovatieve productietechniek geeft 

de producten een bijzondere zachtheid. Aangezien de vezels niet gebleekt worden is het 

hygiënepapier naturel van kleur, wat het aspect duurzaamheid extra onderstreept. Onder de 
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merknamen ‘mach m!t PURE’ en ‘Satino by WEPA PureSoft’ is WEPA een van de eerste 

fabrikanten die dit soort producten op de markt brengt. ‘mach m!t PURE’ wordt via de Consumer 

Business Unit gedistribueerd binnen de Duitse levensmiddelenretail, terwijl ‘Satino by WEPA 

PureSoft’ gericht is op Europese zakelijkeklanten, zoals klanten uit industrie en nijverheid, 

openbare instellingen of de gezondheidssector.  

 

Naast gerecyclede vezels, bevat het grondstoffenportfolio ook nog steeds primaire vezels. 

Tegenwoordig zijn deze voornamelijk op hout gebaseerd en afkomstig uit duurzame en 

gecertificeerde bosbouw. Ze worden aangevuld met nog duurzamere vezels, verkregen uit 

Miscanthus. Voor de productie van het ‘BlackSatino GreenGrow’ hygiënepapier, dat wordt 

verkocht aan zakelijkeklanten in Europa, worden de ongebleekte cellulosevezels uit Miscanthus 

gecombineerd met onder meer gerecycled kantoor- en handdoekpapier.  

 

Zowel Miscanthus als gerecycled karton zullen in de toekomst in heel Europa ook als grondstof 

voor andere producten worden gebruikt. WEPA hanteert dus voor de toekomst een mix van 

duurzame gerecyclede vezels uit oud papier en gerecycled karton, alsmede gecertificeerde 

primaire vezels op houtbasis en alternatieve primaire vezels zoals Miscanthus. Dit past in de 

centrale duurzaamheidsdoelstellingen van de WEPA groep: in 2030 wil de onderneming het 

percentage gerecyclede vezels en alternatieve primaire vezels in de grondstoffenmix verhogen 

tot minstens 60 procent en zo de ecologische voetafdruk van de gebruikte vezels met minstens 

25 procent verminderen. 

 

 

Achtergrond gerecycled karton: 

via innovatieve productieprocessen is 

WEPA in staat vezels uit gerecycled karton 

te verkrijgen, die in de fabrieken van WEPA 

worden gebruikt. Daar worden zij verwerkt 

tot bijzonder zacht hygiënepapier zoals 

toiletpapier of keukenpapier. Aangezien de 

vezels niet gebleekt hoeven te worden, is 

de kleur van het papier naturel.  

 

 

Achtergrond Miscanthus:  

Miscanthus is een hernieuwbare, natuurlijke grondstof die rijk is 

aan cellulose. De planten worden lokaal verbouwd zonder 

bemesting, irrigatie of gebruik van bestrijdingsmiddelen en ze 

groeien ongeveer 20 jaar lang elk jaar uit tot hun volle grootte. 

Alleen bij de jaarlijkse oogst wordt de bodem gestoord, voor de 

rest het hele jaar door niet, waardoor de bodemstructuur in de 

loop der jaren verbetert. De eisen die de plant aan de bodem 

stelt, zijn zeer laag en de bodem wordt niet uitgeput. Ook door 

zijn zeer hoge opbrengst per oppervlakte-eenheid heeft 

Miscanthus een lagere ecologische voetafdruk dan primaire 

vezels op houtbasis. 
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Kijk voor meer informatie over onze nieuwe producten op: 

https://www.wepa.eu/en/sustainable-innovations 

 

Contact 

 

WEPA Hygieneprodukte GmbH   Group Communications 

Rönkhauser Straße 26     Tim Vormweg 

D-59757 Arnsberg     T  +49 (0) 151 1652 4742   

www.wepa.eu     E  pr@wepa.eu 

 

 

WEPA Group 

De WEPA groep is een toekomstgericht Europees familiebedrijf dat gespecialiseerd is in de productie en distributie van duurzaam 

hygiënepapier. WEPA biedt duurzame en innovatieve hygiëneoplossingen die een veilig gevoel van hygiëne leveren en dagelijks 

bijdragen aan het welzijn van miljoenen mensen. Met 4.000 werknemers produceert de WEPA groep hygiëneproducten zoals 

toiletpapier, handdoekpapier, zakdoekjes en servetten op 13 locaties in Europa. WEPA behoort tot de drie grootste Europese 

producenten en is marktleider in de productie van hygiënepapier uit gerecyclede vezels. De jaarlijkse omzet bedraagt ongeveer 1,3 

miljard euro. In de Consumer-sector is WEPA dé specialist voor de huismerken van de Europese retailers. De bedrijfsunit Professional 

met de merken BlackSatino en Satino by WEPA staat voor duurzame en professionele hygiëneoplossingen die bijvoorbeeld gebruikt 

worden in openbare wasruimtes, de industrie, kantoren of de gezondheidszorg. Het hoofdkantoor van de WEPA groep is gevestigd in 

Arnsberg in Noordrijn-Westfalen. 
 

Bijzonder zacht hygiënepapier van gerecycled 
karton: ‘mach m!t PURE’ en ‘Satino by WEPA 
PureSoft’. 
 

Foto: WEPA 

 

‘BlackSatino GreenGrow’ is het eerste WEPA 
product waarvoor Miscanthusvezels als grondstof 
worden gebruikt.   
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