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De Aarde en 

Productieketens 
 

Elk product wordt gemaakt van 

grondstoffen die ergens uit de aarde 

vandaan komen. Deze grondstoffen 

hebben een bepaalde impact op de 

aarde, afhankelijk van hoe ze gewonnen 

zijn en van hoe de productieketen er 

uitziet. De manier waarop we 

grondstoffen produceren, winnen en 

verwerken leidt vaak tot negatieve 

gevolgen. Dit moet veranderen, we 

hebben immers maar één aarde. 

 

De Sterkur Triggerpointbal bestaat uit 

100% rubber. Natuurrubber wordt voor 

het grootste deel geproduceerd in 

Zuidoost-Aziatische landen zoals 

Thailand, Indonesië, Vietnam en 

Maleisië. Volgens de FAO (2018) komt 

circa 76% van de wereldwijd 

geproduceerde natuurrubber (in 2016) uit 

Zuidoost-Azië. In het volgende onderdeel 

wordt de productie-keten van de 

Triggerpointbal uitgelegd vanaf de 

aanplant van rubberbomen tot het 

eindproduct. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over  

Sterkur 

 
Sterkur is een bedrijf dat zich focust op 

fysiotherapie producten. Het verschil 

tussen Sterkur en andere 

fysioproductbedrijven is dat Sterkur 

focust op de planeet. Sterkur probeert 

een positieve impact op de aarde te 

realiseren.  

 

Om de impact op de aarde van 

materialen van fysioproducten te 

verlagen verdubbelt Sterkur het inkomen 

van boeren. Boeren verdienen op dit 

moment namelijk structureel te weinig om 

bijvoorbeeld iets aan erosie of 

landdegradatie te doen. Hierdoor maakt 

Sterkur het mogelijk dat boeren kunnen 

ondernemen zonder de aarde uit de 

putten.  

 

Sterkur wil een voorbeeld zijn voor 

andere bedrijven en is daarom 

transparant over haar werkwijze, omdat 

het bedrijf ervan overtuigd is dat haar 

productiewijze bijdraagt aan een betere 

wereld. Daarom wil Sterkur weten waar in 

haar keten de impact van de grondstoffen 

zit. Zo kunnen manieren gevonden 

worden om een negatieve impact naar 

neutraal of zelfs naar positief te brengen.  

 
 



 

 
 



 

 

 

Deze kaart laat de handel zien in natuurrubber en hoe 

geconcentreerd het is in een gebied. Thailand en 

Indonesië zijn de grootste exportlanden.  

Bron: (resourcetrade.earth, 2018) 



 

Van rubberplantage naar 

een Triggerpointbal 
 
De aanplant van rubberbomen begint met 

het verwijderen van natuurlijke vegetatie en 

het gebruik van pesticiden en meststoffen 

om het land klaar te maken voor de zaai- en 

aanplantingprocessen. Na 5 tot 7 jaar zijn de 

rubberbomen rijp genoeg en kan de boer 

beginnen met het extraheren van de verse 

latex (Chanchaichujit & Saavedra-Rosas, 

2018). De extractie van verse latex, ook 

bekend als ‘tapping’, vindt elke 2 of 3 dagen 

plaats gedurende 9 tot 10 maanden per jaar. 

Een rubberboom kan ongeveer 15 tot 20 

jaar verse latex produceren.  

 

Nadat de verse latex is verzameld kan de 

boer drie verschillende soorten primaire 

producten maken. Field latex (FL), 

Unsmoked sheet (US) of Cup-lump. Om 

field latex te produceren, voegt de boer 

ammonia toe om de latex te bewaren totdat 

deze kan worden verkocht. Unsmoked sheet 

wordt gemaakt door water en mierenzuur 

toe te voegen aan de verse latex. Nadat het 

mengsel is gestold en gedroogd, neemt het 

een vaste vorm aan, wordt het platgemaakt 

en vervolgens in de openlucht gedroogd 

(Chanchaichujit & Saavedra-Rosas, 2018).  

 

Cup-lump wordt gemaakt door mierenzuur 

toe te voegen aan de verse latex in een 

beker. Vervolgens laat de boer het drogen 

totdat het vast wordt. Over het algemeen 

worden de producten van de primaire 

productie verzameld op de plantages en 

naar een fabrikant of een tussenhandelaar 

gebracht, afhankelijk van locatie en grootte 

van de plantages. Transport voor aflevering 

tijdens deze stap vindt dagelijks plaats per 

motofiets of met kleine vrachtwagens 

(Chanchaichujit & Saavedra-Rosas, 2018). 

Er zijn verschillende tussenproducten die 

gemaakt kunnen worden, maar in dit geval 

wordt het tussenproduct standard block 

rubber of (STR) gebruikt. Het standard block 

rubber wordt gemaakt in de eerste fabriek 

uit een combinatie van verschillende 

primaire producten; cup-lump, crepe cup-

lump en unsmoked sheet. Om overtollig 

water te verwijderen, wordt het materiaal 

eerst gedroogd en vervolgens 

samengeperst tot een blok en klaargezet 

voor opslag en vervoer. Tijdens deze 

processen worden grote hoeveelheden 

water en chemicaliën gebruikt.  

 

In de tweede fabriek worden de onbewerkte 

rubberblokken voorbewerkt voor het 

vulkanisatieproces. Eerst worden additieven 

en kleurstoffen toegevoegd en vervolgens 

worden de rubberblokken omgezet in lange 

stroken en in het vulkaniseerapparaat 

geplaatst. Na het vulkanisatieproces wordt 

het materiaal in een bakvorm gegoten. 

Vervolgens wordt de rubberen bal uit de 

vorm gehaald en laten ze hem afkoelen. Het 

vulkanisatieproces maakt het materiaal 

sterker en slijtvaster. Het meest 

gebruikelijke vulkanisatieproces is de 

zwavelvulkanisatie, waarbij zuurstof en 

zwavel worden toegevoegd. 

 

 

 

 

 

Afbeelding 1. STERKUR 

Triggerpointbal 



 

Afbeelding 2. Productieketen Triggerpointbal 



 



 

De relatie met de planeet 

volgens 

De Natuurverdubbelaars 

 

De impact van elke product op het milieu 

wordt geëvalueerd in elke stap van de 

productieketen op basis van het model dat 

is ontwikkeld door De Natuurverdubbelaars. 

Het model bestaat uit 7 categorieën. 

Biodiversiteit is de kern van het model, 

gevolgd door de categorieën; luchtkwaliteit, 

klimaat, verandering van landgebruik, 

bodemkwaliteit, waterkwaliteit en 

waterhoeveelheid.  

 

 

 
 

 
 
 

Afbeelding 3. Ecologische factoren 
meegenomen in het framework dat is 

ontwikkeld door De 
Natuurverdubbelaars. Bron: De 

Natuurverdubbelaars.nl 

 

Impact van Natuurrubber 

op de Ecologische Factoren 
 

In dit onderdeel wordt de impact van rubber 

door de productie van triggerpointballen 

voor elke ecologische factor uitgelegd. 

 

 

1. Biodiversiteit 

De verandering van natuurgebieden naar 

rubberplantages heeft een grote impact op 

biodiversiteit. Ontbossing, uitbreiden van 

plantages naar beschermde gebieden en 

het verlies van corridors en belangrijke 

biodiversiteitsgebieden zijn de belangrijkste 

oorzaken van biodiversiteitsverlies 

(Ahrends, et al., 2015). Dit leidt niet alleen 

tot het verlies van leefgebieden maar de 

migratie van soorten naar de overgebleven 

natuurgebieden wordt hierdoor ook 

gehinderd (Ahrends, et al., 2015). 

 

Om deze redenen vindt de grootste impact 

op biodiversiteit plaats tijdens de aanleg 

van de plantages. Tijdens de aanplanting 

wordt biodiversiteit beïnvloed door de 

impact op de bodem- en waterkwaliteit door 

het gebruik van pesticiden, meststoffen en 

herbiciden die in beide media kunnen leiden 

tot eutrofiering en verzuring. Deze 

omstandigheden zijn ongunstig voor de 

meeste soorten en kan leiden tot 

soortenarme landschappen. Daarnaast 

hebben fabrieken ook een indirecte impact 

op biodiversiteit door middel van hun 

energie-intensieve processen, afvalwater 

en afvalproducten.  

 

2. Luchtkwaliteit 

Op basis van een aantal wetenschappelijke 

artikelen lijkt de productie van rubber geen 



 

grote invloed te hebben op de luchtkwaliteit. 

Het oude rubberhout kan worden gebruikt 

als brandhout maar dit lijkt geen grote rol te 

spelen. Echter kan rubberhout wel worden 

gebruikt tijdens de productie van andere 

primaire producten zoals ripped smoked 

rubber (RSS) (Chanchaichujit & Saavedra-

Rosas, 2018).  

 

Fabrieken hebben een effect op de 

luchtkwaliteit, afhankelijk van de gebruikte 

soort energie, processen en machines. De 

verbeteringen die kunnen worden 

aangebracht, zijn in de processen zelf en 

het vervangen van machines. Niettemin zijn 

deze veranderingen moeilijk te realiseren 

door de hoge investeringskosten. Om deze 

reden worden deze verbeteringen 

hoogstwaarschijnlijk opgelost door wet- en 

regelgeving van de respectieve overheden 

of vanwege economische prikkels in 

vergelijking met de invloed die externe 

bedrijven kunnen leveren.  

 

3. Klimaat 

De productie van rubber beïnvloedt het 

klimaat op verschillende manieren. Aan de 

ene kant verminderen rubberplantages de 

bovengrondse en ondergrondse koolstof- 

en stikstofvastlegging als gevolg van 

veranderingen in vegetatie en landgebruik 

(Guillaume et al., 2016). Een voorbeeld 

hiervan zijn plaatsen waar veenmoerassen, 

die belangrijke koolstofopslagplaatsen zijn, 

omgezet worden in rubberplantages 

(Ahrends, et al., 2015; Chanchaichujit & 

Saavedra-Rosas, 2018; Guillaume et al., 

2016; Nurulita, et al., 2015; Usubharatana & 

Phungrassami, 2018). Aan de andere kant 

nemen de broeikasgasemissies toe door 

het gebruik van bijvoorbeeld 

stikstofmeststoffen en het type en de 

hoeveelheid gebruikte energie 

(Usubharatana & Phungrassami, 2018). 

Wat betreft energiegebruik, in de plantages 

zelf worden de processen vaak met de 

hand uitgevoerd maar de processen in de 

fabrieken als vulkanisatie zijn zeer energie-

intensief. Door de energie van fossiele 

brandstoffen te vervangen door groene 

alternatieven en de processen efficiënter te 

maken zou de impact van de fabrieken op 

de broeikasgasemissies aanzienlijk 

verminderen. Oplossingen die 

compenseren voor het verlies van koolstof- 

en stikstofopslag zouden niettemin nog 

grotere vermindering van de impact kunnen 

betekenen. Bovendien zullen verbeteringen 

in energie-efficiënte methoden 

waarschijnlijk worden aangedreven door 

economische voordelen in plaats van door 

onafhankelijk bedrijven.  

 

4. Verandering van landgebruik  

Verandering van natuurlijk vegetatie naar 

rubberboomplantages is een van de 

belangrijkste verandering in landgebruik in 

de meeste rubber- producerende landen. 

Deze landen kennen een hoge mate van 

ontbossing, landfragmentatie en 

landdegradatie (Villamor et al., 2014). 

Landdegradatie leidt tot onbruikbare 

gebieden waardoor boeren gedwongen 

worden om naar marginale en beschermde 

natuurlijke gebieden uit te breiden. Deze 

uitbreidingen gebeuren vaak in gebieden 

die minder geschikt zijn voor landbouw en 

worden in een kortere tijd gedegradeerd 

(Ahrends, et al., 2015). Fabrieken hebben 

ook een impact op het landgebruik, 

afhankelijk van hun schaal, maar dit is in 

vergelijking met plantages aanzienlijk lager. 

 

5. Bodemkwaliteit  



 

De vruchtbaarheid en productiviteit van de 

bodem worden beïnvloed door het gebruik 

van pesticiden, herbiciden en meststoffen. 

Dit gebeurt vooral tijden de voorbereiding 

van een teeltgebied en tijdens de teelt. Dit 

kan leiden tot eutrofiering en verzuring van 

de bodem. Daarnaast wordt bodemerosie 

versneld als gevolg van verandering in 

vegetatiebedekking en productie van 

organisch materiaal dat andere 

bodemeigenschappen als waterretentie 

verandert (Ahrends, et al., 2015; Chen et 

al., 2019). De grootste impact op de bodem 

vindt plaats in het begin van de 

productieketen, bij de plantages, maar 

fabrieken kunnen ook de bodemkwaliteit 

beïnvloeden, afhankelijk van hoe ze met 

hun afvalwater en afvalproducten omgaan. 

Door wet- en regelgeving kunnen deze 

problemen worden opgelost. 

 

6. Waterkwaliteit  

Het gebruik van pesticiden, herbiciden en 

meststoffen in de rubberplantages kan 

leiden tot watervervuiling, eutrofiering en 

verzuring in grondwatersystemen (Ahrends, 

et al., 2015; Usubharatana & 

Phungrassami, 2018; Ziegler, Fox, & Xu, 

2009). Plantages worden ook ontwikkeld op 

steile hellingen die door de hogere 

erosiesnelheid kunnen leiden tot 

sedimentatie van de waterwegen (Ahrends, 

et al., 2015). De impact van fabrieken op 

waterkwaliteit hangt af van de manier 

waarop wordt omgegaan met afvalwater en 

afvalproducten. Net als in het geval van 

lucht- en bodemkwaliteit zou wet- en 

regelgeving de meest geschikte manier zijn 

om het gebruik van agrochemicaliën te 

verminderen. 

 

7. Waterhoeveelheid 

Rubberbomen hebben een hogere behoefte 

aan water (verdampingsvraag) in 

vergelijking met inheemse vegetatie en 

gewassen zoals tarwe en mais (Chiarelli et 

al., 2018; Warren-Thomas, Dolman, & 

Edwards, 2015). Rubberplantages worden 

in de meeste gebieden niet geïrrigeerd, 

maar op lange termijn kunnen de plantages 

de waterreserves en waterdoorvoer 

aantasten en regionaal watertekort 

veroorzaken (Ahrends, et al., 2015;Chiarelli 

et al., 2018). Een van de redenen hiervoor 

is dat rubberbomen in het droge seizoen 

het bodemvocht verlagen en daardoor kan 

het grondwater worden verminderend 

(Guardiola-Claramonte, et al., 2010). 

Bovendien kan op de lage termijn ook de 

onderschepping van mist verminderd 

worden een belangrijke waterinvoer tijdens 

het droge seizoen (Xu, Grumbine, & 

Beckschäfer, 2014). 

 

In het algemeen hebben geïrrigeerde 

plantages en grotere impact op 

waterhoeveelheid dan plantages die 

regenwater gebruiken. Dit komt omdat de 

irrigatiesystemen vaak niet efficiënt zijn of 

niet goed worden onderhouden en omdat 

ze voornamelijk gebruikt worden in droge 

gebieden. Relatief hoge hoeveelheden 

water worden gebruikt tijdens de productie 

van de primaire en tussenproducten. Een 

hoge waterhoeveelheid leidt niet 

noodzakelijk tot een hoge impact. Dit hangt 

af van waar het water wordt gewonnen en 

of het afvalwater wordt gezuiverd en 

hergebruikt. 

 

Samenvatting Impact 

In tabel 1 wordt een samenvatting gegeven 

van de impact van de productie van 

triggerpointballen op de ecologische 

factoren. Fabrieken hebben vooral een 



 

negatieve impact op de luchtkwaliteit, 

klimaat, waterkwaliteit en waterhoeveelheid. 

Dit komt door vervuilende processen en 

door de water- en energie intensieve 

processen. Het verkooppunt heeft alleen 

een negatieve impact op klimaat door het 

gebruik van niet-duurzame energie en 

producten. Aan het begin van de keten vindt 

op bijna elke ecologische factor een 

negatieve impact plaats. Dit komt vooral 

door de processen die nodig zijn om het 

gebied voor te bereiden op de aanplant van 

rubberbomen.



 

 
 

      

Table 1: Overview Impact 

Triggerpoint ball 

Raw material production Raw material 

processing 

Intermediate 

material 

processing 

Manufactory Assembly Storage and 

sales 

Biodiversity 

Habitat loss 

 

Decrease of species 

richness 

     

Air Quality 
  

Air pollution Air pollution 
  

 

Climate 

 

Decrease of carbon and 

nitrogen sequestration 

 
GHG emissions 

(energy use) 

GHG emissions 

(energy use) 

GHG emissions 

(energy use) 

GHG emissions 

(energy use) 

 

Land Use Change 

 

Deforestation 

 

Monoculture plantations 

     

 

Soil Quality 

 

Decrease of soil 

productivity 

 

Soil erosion 

     

 

Water Quality 

 

Eutrophication and 

acidification due to 

pesticides and fertilizers 

  

Water pollution 

 

Water pollution 

  

 

Water Use 
High water use  High water use High water use   



 

 

 

      
Table 2: Where is the impact across the 

supply chain and for which impact are the 
brand holders responsible for? 

Raw material 
production 

Raw material 
processing 

Intermediate 
material 

processing 

Manufactory Assembly Storage and 
sales 

 
Biodiversity ⬤ 

 

⬤ 

 

 

⬤ 

 

 

⬤ 

 

 

⬤ 

 

 

⬤ 

 

 
Air Quality 

 

 
 

 ⬤ ⬤ 
 

 
 

 

 
Climate ⬤ 

 

 ⬤ ⬤ 

 

⬤ 

 

⬤ 

 

Land Use 
Change ⬤ 

 

⬤ 

 

 

⬤ 

 

 

⬤ 

 

 

⬤ 

 

 

⬤ 

 

 
Soil Quality ⬤ 

 

⬤ 

 

 

⬤ 
 

⬤ 
 

⬤ 

 

 

⬤ 

 

 
Water Quality ⬤ 

 

 ⬤ 
 

⬤ 
 

 

 
 

 

 
Water Use ⬤ 

 

 ⬤ ⬤ 
 

⬤  

⬤ 



 

 

 

Tabel 2 geeft aan waar in de productieketen 

de grootste negatieve impact zit per 

ecologische factor voor de productie van 

triggerpointballen. Dit is gedaan op basis van 

een literatuuronderzoek die samengevat is in 

het onderdeel “Impact van Natuurrubber op 

de Ecologische Factoren”. Hoe groter de 

cirkel, hoe groter de impact.  

 

Voor elke ecologische factor behalve voor 

luchtkwaliteit, zit de grootste impact in het 

begin van de keten, bij de boer dus. Dit is 

voornamelijk het geval voor de categorieën 

biodiversiteit, verandering van landgebruik en 

bodemkwaliteit. De impact op klimaat, 

waterkwaliteit en waterhoeveelheid is redelijk 

gelijk verspreid tussen de plantage en de 

fabrieken. De impact op klimaat is enigszins 

hoger bij de plantages zelf dan in fabrieken, 

door het verlies van koolstof- en 

stikstofopslag waardoor er meer van deze 

gassen in de atmosfeer terechtkomen. Dit is 

ook het geval voor de categorie 

waterkwaliteit, waarbij vanwege het gebruik 

van chemicaliën afkomstig uit pesticiden en 

meststoffen het grondwater vervuild kan 

raken. De impact op luchtkwaliteit vindt alleen 

plaats in de fabrieken zelf.  

 

Deze tabel laat zien voor welke impact en 

waar in de productieketen merkhouders 

volgens Sterkur verantwoordelijk zijn. Volgens 

Sterkur zijn merkhouders verantwoordelijk 

voor de impact tijdens de productie en 

verwerking van grondstoffen en voor de 

impact die het bedrijf maakt tijdens de opslag 

en verkoop van de producten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit geldt eigenlijk voor alle stappen, behalve 

voor de processen die in fabrieken 

plaatsvinden.  

 

Dit is omdat merkhouders in het algemeen 

geen invloed kunnen hebben op de 

werkwijzen van fabrieken. De economie en 

wet- en regelgeving kunnen daarentegen wel 

een rol spelen door middel van bijvoorbeeld 

het reguleren van gevaarlijke stoffen. We 

verwachten ook dat de economie, samen met 

wet- en regelgeving, de transitie naar 

duurzame energie zal sturen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im
p

a
c
t 

Nil Very 

Low 

Low Moderat

e 

High Very 

High 
⬤ ⬤ 

⬤ ⬤ ⬤ ⬤ 



 



 

Maatregelen 
 

In dit onderdeel worden er een aantal 

maatregelen beschreven die toegepast zou 

kunnen worden om de negatieve impact te 

verlagen. Op dit moment is Sterkur al bezig 

met een aantal kleine maatregelen het 

beschermen van en 2 ha natuurgebied.  

 

Productieketen stappen 1 & 2: 

Plantages 

 

Kleine maatregelen 

Een voorbeeld van een kleine maatregel 

is het verminderen van het gebruik van 

pesticiden en het gebruik van organische 

meststoffen in plaats van synthetische 

meststoffen (Musikavong & Gheewala, 

2017b; Dunuwila, Rodrigo & Goto, 2018 

b). Bufferstroken van struiken en kleine 

bomen langs de rivieren kunnen de 

hoeveelheden meststoffen en pesticides 

die in de rivieren terecht komen 

verminderen. Bovendien zorgen de 

bufferstroken voor bloemen voor wilde 

bijen (Haerdle, 2013).  

 

 

Agroforestry  

Vergeleken met rubber-monocultuur, 

hebben de op rubber gebaseerde 

agroforestry systemen de bodemkwaliteit 

verbeterd. Dit systeem heeft in minder 

dan 10 jaar een positieve impact gehad 

op de structuur, infiltratie en aggregatie en 

van de bodem. De totale hoeveelheden 

organische stof, koolstof, stikstof, fosfor, 

calcium en magnesium waren verhoogd 

(Chen et al., 2019). Daarnaast hebben de 

locaties waar agroforestry toegepast 

wordt een groter potentieel voor koolstof- 

en stikstofopslag laten zien in vergelijking 

met aangrenzende rubber-monocultuur 

locaties (Chen et al., 2017). 

Hydrologische eigenschapen zoals 

bodemvocht was ook hoger in rubber 

gebaseerde agroforestry bodem en 

waterstroomregulering was ook verbeterd 

(Chen et al., 2019; Feintrenie & Levang, 

2009. 

 

Koffie, vanille, Garcinia en nootmuskaat 

werden samen met rubber geplant. 

Hierdoor was de groei van de rubber 

hoger en werd de opbrengst niet negatief 

beïnvloed (Jessy, Joseph, & George, 

2017). Tijdens de zomer, waren de 

bodemvochtstatus en microbiële populatie 

hoger in het gemengd plantsysteem en 

werd de bodemvoedingstofstatus 

gehandhaafd (Jessy, Joseph, & George, 

2017). 

 

Na 10 jaar was het voedingsgehalte 

hoger, wat waarschijnlijk veroorzaakt 

werd door de meststoffen en niet door de 

omliggende vegetatie. De hoeveelheid 

micronutriënten (beschikbaar Fe, Zn en 

Cu) was hoger in de buurt van de 

tussengewassen. De tussengewassen 

kregen organische mest (Jessy, Joseph, 

& George, 2017). Vijf jaar na het planten 

bleef in het droge seizoen in de buurt van 

de tussengewassen een hoger 

bodemvochtgehalte achter.  

 

Na acht jaar was de bodemvochtigheid 

significant hoger in de aanwezigheid van 

tussengewassen. Dit is omdat 

tussengewassen de directe inval van 

zonnestraling op het grondoppervlak 

voorkomen tijdens de ontbladering van 

rubberbomen, waardoor het 

verdampingsverlies van water wordt 

verminderd (Jessy, Joseph, & George, 

2017).  

 

Andere onderzoeken hebben 

verbeteringen in bodemvruchtbaarheid, 



 

bodemerosie, biodiversiteit en 

landdegradatie aangetoond (Penot, 2004; 

Min, Huang, Bai, & Waibel, 2017). 

 

 

Geschikte soorten voor agroforestry met 

rubber moeten schaduwtolerant zijn, 

makkelijk te beheren zijn en een 

acceptabele marktwaarde hebben voor de 

boer (Haerdle, 2013). Dit is zo omdat een 

van de beperkingen van agroforestry is 

dat het meestal niet winstgevend is voor 

de boer (Beukema et al., 2007). Tabel 3 

geeft een overzicht van aan te raden en 

niet aan te raden soorten die met rubber 

gecombineerd kunnen worden.   

 

 

 

Natuurbehoud en 

Landschapsherstel  

Om omstandigheden te voorkomen dat 

voor zowel de boeren als voor 

biodiversiteit verlies optreedt op de lange 

termijn, wordt aangeraden om gebieden 

met een lage productiviteit of ongeschikte 

gebieden voor landbouw te gebruiken 

voor natuurherstel (Yi et al., 2014). Het 

verbod op omzetten van natuurgebieden 

naar plantages zou volgens Yi en 

collega’s (2014) versterkt moeten worden, 

met name in ongeschikte en/of niet 

winstgevende gebieden zoals plantages 

op steile en heuvelachtige landen (boven 

900m hoogte of hellingen van >24 

graden). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabel 3. Voorbeelden van geschikte 
soorten voor agroforestry met 

rubberbomen 

Aangeraden Soorten 

 
Cacaoboom (Theobroma cacao)  
 

 Moreton Bay vijgen (Ficus 
macrophylla) 

  

 Thailand rosewood (Dalbergia 
cochinchinensis)  
 

 Conilon coffee (Coffea canephora)  

  

 Vanille (Vanilla planifolia)  

 Op Gliricidia-normen  

  
Snap Ginger (Alpinia calcarata)    

 Schaduwtolerante medicinale 
planten 

  

 Strobilanthes cuspida  

 Schaduwtolerante medicinale 
planten 

  

 Amarant (Amaranthus) en 
Komkommer 

 Alleen tijdens jaarlijkse 
bladverliezende periode 

 
Banaan, ananas cassave, 
knolgewassen, gember en kurkuma  

 In jonge rubberplantages  
 

Thee 

 

Niet aangeraden 

 Arabica-koffie (Coffea arabica)  

 Garcinia 

Bronnen 

 

Chen et al.,2017; Jessy et al., 2017 en 

Min et al., 2017. 



 

 

Productieketen stappen 3, 4 

& 5: Fabrieken 
 

Grote hoeveelheden energie zijn nodig 

om de zware machines te laten draaien 

voor malen, waterpompen, 

afvalwaterbehandeling en 

fabrieksverlichting (Dunuwila, Rodrigo, & 

Goto, 2018a). Bovendien kennen deze 

fabrieken een lage mate van efficiëntie 

wat betreft materiaal, arbeid en 

energieverbruik (Dunuwila, Rodrigo, & 

Goto, 2018a).  Verbeteringen in de 

fabrieken draaien vooral om het 

verminderen van water- chemicaliën- en 

elektriciteitsgebruik (Dunuwila, Rodrigo, & 

Goto, 2018a). 

 

Wat betreft waterhoeveelheid en 

waterkwaliteit zijn er verschillende 

maatregelen die gebruikt kunnen worden. 

De fabrieken zelf kunnen investeren in 

een goedkoop biologisch 

afvalwaterzuiverings-systeem, 

watercirculatie koelsystemen of lekkende 

leidingen, koppelingen en kleppen 

vervangen (Dunuwila, Rodrigo, & Goto, 

2018a). Centrale overheidsinstanties 

kunnen strikte richtlijnen en normen 

opleggen voor vervuiling en afvoer van 

afvalwater (Dunuwila, Rodrigo, & Goto, 

Dunuwila, Rodrigo & Goto, 2018b). 

Processen kunnen ook worden verbeterd 

waardoor de hoeveelheden chemicaliën 

en water verminderd kunnen worden. Hier 

is wel expertise voor nodig.  

 

Om het energieverbruik van de fabrieken 

te kunnen verlagen zouden oude motoren 

en machines vervangen moeten worden. 

Dit vereist een groot economisch kapitaal. 

Het gebruik van zonnepanelen zou de 

impact van fossiele brandstoffen 

verminderen en het is een goedkopere 

oplossing vergeleken met investeren in 

nieuwe motoren en machines.  

 

 

Daarnaast zouden oude CFL- en 

fluorescentielampen vervangen kunnen 

worden door ledlampen (Dunuwila, 

Rodrigo, & Goto, 2018b).  

 

Samengevat: 

 

 Processen verbeteren  

 Investeren in nieuwe motoren en 

machines  

 Investeren in zonnepanelen en of in 

een goedkoop biologisch 

afvalwaterzuiveringssysteem 

 

Productieketen stap 6: 

Kantoor 
 

Hoewel volgens de tabel 2 de impact in 

de laatste stap van de productieketen bij 

het kantoor het kleinste is, zijn er 

bepaalde maatregelen die de impact nog 

kleiner kunnen maken. Deze maatregelen 

bestaan vooral uit energiebesparing en 

het aanschaffen van duurzame producten. 

Energieverbruik kan worden verlaagd 

door energiezuinige elektronica te 

gebruiken en door een beter geïsoleerd 

kantoor te hebben. Om de impact van 

broeikasgassen te verminderen zou de 

energie uit een groene bron moeten 

komen, zoals zonnepanelen.  

Daarnaast zijn er andere maatregelen met 

betrekking tot het verpakkingsmateriaal: 

Duurzame kantoorartikelen aanschaffen 

zoals printpapier, toners en cartridges, 

dubbelzijdig printen en de inkt 

besparende stand aanzetten. Duurzame 

koffie en thee, milieuvriendelijke 

schoonmaakmiddelen kopen e.g. Ecover, 

klimaatneutraal post versturen en 

investeren in een groener industrieterrein. 

 



 

 

Conclusies en discussie 
 

De manier waarop we nu omgaan met 

grondstoffen leidt vaak tot negatieve 

effecten op de planeet, zoals 

bodemerosie, lagere bodemproductiviteit 

en het verlies van biodiversiteit. Sterker 

nog, de meeste mensen weten niet wat 

voor negatieve impact hun producten 

hebben en in welk deel van de wereld dat 

gebeurt.  

 

De grootste negatieve impact in het geval 

van natuurrubber voor de productie van 

triggerpointballen vindt plaats in het begin 

van de keten, bij de boeren. De boeren 

verdienen te weinig om deze negatieve 

impact op te lossen waardoor er niets aan 

gedaan wordt. 

 

Sterkur vindt dat het verantwoordelijk is 

voor de impact tijdens de productie en 

verwerking van grondstoffen en van de 

impact van het bedrijf zelf, zoals de 

opslagplaats, verpakkingsmateriaal en 

website. Daarom investeert Sterkur in 

oplossingen om de negatieve impact bij 

zowel de boeren als bij zijn eigen 

activiteiten naar neutraal of zelf positief te 

realiseren.  

 

Sterkur is hard bezig om te werken aan 

een betere wereld. Sterkur weet echter 

dat het nog een lange weg te gaan heeft. 

De logistiek van de producten viel hier 

buiten de scope van het onderzoek. Om 

ook in de toekomst te werken aan het 

voorkomen van impact is Sterkur 

voornemens dit uitgebreid te 

onderzoeken. 
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