
 

 

NIEUWSBERICHT 
 

Internationale 2016 KODAK SONORA Plate Green Leaf Award voor Drukkerij de Bij 
 

 
(vlnr) Patrick Hoeve (AtéCé), Pim Nijenhof (Kodak), Norbert van Schie (Drukkerij de Bij), 

Robert C. Price en Niek Holtus (beiden Kodak). Beeld: Chris Downing Photography 

 

Drukkerij de Bij uit Amsterdam ontving – als eerste drukkerij in Europa – de internationale KODAK 

SONORA Plate Green Leaf Award. Met deze award beloont Kodak bedrijven die voortdurende 

inspanningen leveren om de invloed van het bedrijf op het milieu te verminderen met behulp van 

verschillende innovaties en initiatieven. Kodak heeft de directie van Drukkerij de Bij beloond met een 

donatie van € 5000,- aan Suus & Abel Sustainable, een liefdadigheidsorganisatie die is opgericht in 

samenwerking met Drukkerij de Bij en als doel heeft om kinderen bewust te maken van een duurzame 

toekomst. In slechts twee jaar is Suus & Abel uitgegroeid tot een professionele organisatie die kinderen 

niet alleen onderwijst over duurzaamheid, maar hen ook leert hoe ze duurzaamheidsambassadeurs 

kunnen worden die zorgen voor hun omgeving. 

 

Drukkerij de Bij gebruikt energiezuinige apparatuur en hernieuwbare energie. Zo worden het 

energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen gecontroleerd, evenals het waterverbruik. Alle 

papier, karton, verpakkingen, aluminium, batterijen en elektronische onderdelen worden gerecycleerd. 

Daarnaast gebruikt de Amsterdamse drukkerij tijdens het drukken biologische inkt, alcoholvrije 

oplosmiddelen, papier met het FSC-keurmerk en gerecycleerd papier. Het bedrijf past deze duurzame 

praktijken toe om zich te differentiëren bij klanten en handelaren.  



 

 

De commerciële druksector houdt zich al lang bezig met milieuproblematiek en de klantvraag naar 

milieuvriendelijke producten blijft hoog. De award is vernoemd naar de KODAK SONORA procesvrije 

platen, die gemaakt worden zonder het chemische proces zoals bij het maken van traditionele 

thermische platen. Daarnaast wordt bij het maken van deze platen beduidend minder energie en water 

verbruikt. Dit allemaal zonder concessies te doen aan de productiviteit of drukcapaciteit. Drukkerij de Bij 

maakt al jaren gebruik van KODAK SONORA procesvrije platen, die worden geleverd door AtéCé Graphic 

Products. De SONORA-platen winnen aan populariteit. Maar liefst 16% van de huidige klanten van Kodak 

zijn overgeschakeld naar SONORA platen. Het feit dat SONORA-platen meer en meer gebruikt worden, 

getuigt van de vraag naar duurzamere drukoplossingen. 

 

Over de KODAK SONORA Plate Green Leaf Award 

 

De KODAK SONORA Plate Green Leaf Award – opgericht in 2013 – is een programma dat uitzonderlijke 

Kodak klanten erkent die het voortouw nemen met milieuvriendelijke initiatieven.  Deelnemers aan de 

award worden beoordeeld op verschillende criteria, waaronder managementpraktijken voor het 

verminderen van energie- en waterverbruik, participatie bij duurzaamheidsinitiatieven binnen de lokale 

gemeenschap en het gebruik van milieuvriendelijke materialen en goederen. De winnaars worden 

gekozen uit inschrijvingen van over de hele wereld. Alle aanmeldingen zijn bekeken en beoordeeld door 

een Kodak jury. 

 

Over Kodak 

 

Kodak is een technologisch bedrijf dat zich vooral bezighoudt met beeldvormingstechnologie. We 

leveren - zowel direct als door samenwerking met andere innovatieve bedrijven - hardware, software, 

verbruiksmaterialen en diensten op het gebied van grafische kunsten, commerciële druk, verpakkingen, 

elektronische displays, entertainment en commerciële films en de consumentenmarkt. Met 

hoogstaande R&D-competenties, een innovatief oplossingenportfolio en een betrouwbare merknaam 

kan Kodak klanten over de hele wereld helpen bij de duurzame groei van hun bedrijven. Voor meer 

informatie over Kodak gaat u naar kodak.com, volgt u ons op Twitter @Kodak of vindt u ons leuk op 

Facebook op KodakNow. 
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