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Better Paper - een korte documentaire

Op donderdag 22 april om 20.00u (GMT+2) gaat ‘Better Paper - a short documentary’
van het duurzame papiermerk Paper / on the Rocks in première op Youtube. Deze
8-minuten durende documentaire is het startschot voor meer openbare lezingen en
discussies rondom de kansen in de papierindustrie en papier alternatieven.

Het duurzame papiermerk Paper / on the Rocks, opgericht door Anne Pleun van Eijsden,
heeft in samenwerking met documentairemaker Arno van Beest (Helder Film), een korte
documentaire gemaakt over de impact van de papierindustrie en de innovaties en
alternatieven die samen zorgen voor een gezondere industrie.

Waarom?
Het doel van de documentaire is om de discussie aan te zwengelen over praktijken in de
papierindustrie en de impact daarvan op de natuur. Maar vooral ook het helpen schalen van
alternatieve productiemethoden en papiersoorten. Bossen en ecosystemen staan onder
toenemende druk door de vraag naar houtproducten, waaronder traditioneel papier. Dat
terwijl er alternatieven voor huidige productiemethoden en input-materialen. Verschillende
reststromen kunnen bijvoorbeeld perfect dienen als grondstof voor papier.

Door middel van de documentaire, lezingen en paneldiscussies die volgen met sleutelfiguren
uit verschillende branches, wil Paper / on the Rocks de verduurzaming van de
papierindustrie ‘top of mind’ brengen, en vooral houden.

Alleen samen
Bewust koos Paper / on the Rocks er voor om samenwerkingen op te zoeken met
verschillende experts. Zo werkte Nederlandse papierproducent Schut Papier mee aan de
documentaire, maar ook onafhankelijke experts.

Carina van der Laan (onafhankelijk adviseur behoud tropische bossen) bijvoorbeeld. Zij
spreekt in de documentaire over het belang van gezonde bossen voor de biodiversiteit en
koolstofopslag. “Tropische bossen vormen een belangrijke habitat voor een diversiteit aan
planten en dieren. Het kappen van tropisch bos voor de aanleg van monocultuur papierpulp
plantages kan leiden tot verlies van deze biodiversiteit en koolstof.” Ze werkte met plezier
mee aan deze korte documentaire geeft ze aan, “om mensen bewust te maken van de
impact en de mogelijkheid tot verduurzaming van de papierindustrie.”

Lancering van ‘Better Paper - a short documentary’
Op 22 april a.s. vindt online de première plaats van de documentaire. Anne Pleun van
Eijsden en enkele documentaire-deelnemers zullen in de chat aanwezig zijn. Pers is van
harte welkom om mee te kijken en te becommentariëren.



Locatie 
Online via de webpagina www.paperontherocks.com/betterpaper - klik op de link naar
Youtube.
Datum en tijd : 22 april 2021, 20:00u (GMT+2)

Over Paper / on the Rocks 
Anne Pleun van Eijsden (1988) startte in 2015 het bedrijf Paper / on the Rocks, dat
notitieboeken maakt van duurzaam steenpapier en landbouwafvalpapier. Met Paper / on the
Rocks schaalt ze papieralternatieven op samen met haar team. Daarnaast creëert ze actief
draagvlak in de samenleving voor deze verduurzamingsslag.
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Noot voor pers: voor interviewaanvragen of aanvragen van beeldmateriaal kunt u een mail
sturen naar pr@paperontherocks.com of contact opnemen met Tessel van der Lugt op
+31(0)6 20 88 06 76.
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