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VERBONDEN
Het zijn letterlijk ‘andere tijden’ voor een
ieder van ons. Het zijn tegelijkertijd ook
verwarrende tijden, juist ook voor onze
leden en iedereen die in de logistieke
branche werkzaam is. Temidden van de
bezorgdheid en zorg voor onze gezinnen,
families, de ouderen en onszelf is er
het belang dat vervoersstromen goed
georganiseerd door blijven gaan. We zien
dat juist de logistieke sector een dynamisch
onderdeel is van onze samenleving; de
hamsterwoede beperkte zich niet alleen tot
toiletpapier maar zelfs tot het aanleggen
van extra voorraden onderdelen, krammen
en verpakkingsmateriaal, zoals u elders
in dit magazine kunt lezen. Extra aanvoer,
extra ritten en grotere vraag naar onze
pallets waren het gevolg.
Uitdagingen voor onze sector zullen niet
uitblijven. EPAL Nederland is onderdeel
van een Europees en zelfs internationaal
netwerk. Juist nu is verbonden zijn met
elkaar als leden zo belangrijk.
Op alle denkbare manieren kunnen we
elkaar onderling ook als leden (blijven)
steunen; met tips, suggesties en ideeën om
samen te werken waar nodig.
Communicatie is daarbij essentieel. Deze
EPAL Stars, ons ledenmagazine, is daar één
onderdeel van.
Blijf gezond, blijf alert en blijf verbonden.
Met ons en met elkaar.
Bestuur EPAL Nederland

Dino Polska

NEW KID IN TOWN:
EPAL HALF PALLET STEEDS
POPULAIRDER OP DE MARKT
We hebben een ‘new kid in town’ zoals de Amerikanen dat zeggen. In goed
Nederlands: een nieuwe telg in de EPAL pallet family. De nieuwe ‘half pallet’
voldoet perfect aan de behoeften van logistieke systemen. De vierwegs EPAL 7
halve pallet van 800 x 600 mm is ontwikkeld als een echt alternatief voor de
pallet “Düsseldorf”.
Deze nieuwe telg in de EPAL pallet family is
ontworpen voor een hoge veilige werklast
van meer dan 500 kg met een gewicht
van minder dan 10 kg. De pallet is geproduceerd in overeenstemming met EPAL's normen
en onafhankelijk getest op kwaliteit, wat het
extreem duurzaam maakt.
Bovendien is de EPAL 7 aan alle kanten
toegankelijk en biedt daarmee de beste
voorwaarden voor handling met vorkheftrucks.
Zes 3 mm dikke stalen afstandhouders geven
de EPAL 7 extra stabiliteit en beschermen de
vierwegpallet tegen schade bij dagelijks
gebruik. De ‘half pallet’ is geschikt voor

geautomatiseerde magazijnen en voldoet aan
de ISPM 15-standaard. Ze is gemarkeerd met
het ‘EPAL in ovaal’ logo op de stalen afstandhouders.
Deze verbetering van de EPAL 7 was het
resultaat van samenwerking met EPAL Polska
en wordt gebruikt in veel succesvolle test runs
met grote Poolse retailers. Dino Polska, een van
de grootste Poolse supermarktketens, heeft al
een grote hoeveelheid besteld. En ook
leveranciers van Dino zijn geïnteresseerd in de
EPAL 7 pallet. De nieuwe EPAL 7 half pallet is
bijzonder geschikt voor de drankenindustrie in
heel Europa.

MILIEUZONES:
HET LAATSTE WOORD NOG NIET OVER GESPROKEN?
Per 1 januari j.l. hebben diverse
gemeenten een gele of een groene
milieuzone voor dieselvoertuigen
ingevoerd. De basisregels zijn in onze
branche inmiddels ook bekend: de
hoeveelheid vervuilende stoffen die
een dieselvoertuig uitstoot, bepaalt
of het voertuig een milieuzone in
mag rijden of niet. Bij de nieuwe
regeling is de uitstoot uitgedrukt in
emissieklassen. Hoe hoger het cijfer,
hoe schoner het voertuig, zo luidt de
regeling.
Intussen hebben de ‘verkeersbordenontwerpers’ hun huiswerk gedaan. Op de
nieuwe verkeersborden staat de emissieklasse aangegeven. Een cijfer geeft aan of
een voertuig de milieuzone in mag rijden.
Zo staat er bij een gele milieuzone altijd de
tekst ‘toegestaan voor 3 en hoger’. Bij een
groene milieuzone hoort de standaardtekst
‘toegestaan voor 4 en hoger’.
Verwarrend is het intussen wel, want
niet álle gemeenten met een milieuzone
hebben per 1 januari 2020 direct een gele
of groene milieuzone ingevoerd. En zo kan
het gebeuren dat u tot 29 oktober 2020 ook
nog milieuzones tegenkomt waarvoor de

oude verkeersregels en -borden gelden. Er is
inmiddels een kaart van Nederland (zie website
milieuzones.nl) met daarop alle gemeenten die
een milieuzone hebben en welk type bedoeld
wordt.

REMCO DIJKSTRA (VVD):
“HET MOET ANDERS”
De VVD wil intussen af van de milieuzones
in verschillende binnensteden. Dat zegt
Tweede Kamerlid Remco Dijkstra uit Lienden
in een recent interview, dat is overgenomen
door enkele landelijke bladen de afgelopen
maanden. Volgens Dijkstra slaan de
milieuzones, waar oude diesels vaak niet in
mogen, nergens op. “We voldoen nu vrijwel
overal al aan de Europese normen voor schone
lucht. Bovendien kost het enorm veel geld
terwijl het amper schonere lucht oplevert.”

100 km regeling. En dus, redeneert Dijkstra, zou
het niet onlogisch zijn dat ook de milieuzones
weer verdwijnen.

“Milieuzones
nu overbodig
geworden”
De kans dat zijn partij dat direct voor elkaar
krijgt is klein. Coalitiepartner D66 noemt
het stoppen met milieuzones een vreemd
plan. “Elk jaar overlijden 12.000 mensen in
Nederland vroegtijdig door ongezonde lucht”,
zegt Kamerlid Jessica van Eijs. “Daarom zijn die
milieuzones zo belangrijk. We hebben schonere
lucht nodig.”

OVERSCHADUWD
Arnhem voerde in 2014 als een van de
eerste steden een milieuzone in. De regels in
Arnhem zijn nog steeds de strengste van heel
Nederland. Dieselauto’s van voor 2005 mogen
de binnenstad niet meer in. Ook Amsterdam,
Rotterdam en Utrecht hebben milieuzones,
Nijmegen overweegt er een in te stellen.
Volgens de VVD'er heeft zijn partij de invoering
van de zones destijds geaccepteerd in ruil voor
de verhoging van de maximumsnelheid op
snelwegen naar 130 kilometer. Die maatregel
werd in maart grotendeels teruggedraaid toen
de rechter oordeelde dat Nederland minder
stikstof moet uitstoten. Er kwam vervolgens de

Inmiddels is dat gezondheids-issue natuurlijk
overschaduwd door de gevolgen van de
coronacrisis. In een volgend regeerakkoord, dat
hopelijk tot stand komt als deze crisis voorbij
is, lijkt een nieuwe aanpassing meer op haar
plaats.
Dijkstra beseft dan ook dat hij het binnen
de huidige coalitie lastig kan regelen. Maar
misschien kan het wel in het volgende
regeerakkoord. Dijkstra kijkt voor de volgende
verkiezingen nadrukkelijk naar rechts voor een
mogelijke coalitie. “Op mijn dossiers krijg ik
meer gedaan bij Forum, dan bij GroenLinks.”
VVD-Kamerlid Remco Dijkstra
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“JE BENT NATUURLIJK NIET
VOOR NIKS MEMBER”
Quality Chain Member Jan Samsom, Contimeta
Wie Jan Samsom van Contimeta
Verpakkings- en bevestigingstechniek
ontmoet, ontmoet iemand die weet
waarover hij praat. Alweer 29 jaar
werkzaam bij de marktleider op het
gebied van pneumatische
bevestigings- en verpakkingstechnieken. En sinds ruim een jaar
Quality Chain Member van EPAL
Nederland.
Als we Jan wat doorvragen over dat
lidmaatschap krijgen we een snedig antwoord;
“Ik begrijp dat men als EPAL geen koekenbakkers in die kwaliteitsketen wil.
Wat dat betreft past het goed bij ons profiel.
Onze firma bestaat sinds 1932 en wij zijn
misschien niet de goedkoopste, maar onze
klanten kunnen wél rekenen op kwaliteit.
We zijn door ons kwaliteitsstreven marktleider
geworden in Nederland en naar West-Europese
maatstaven vind je ons echt in de top als het
om betrouw-bare, constante kwaliteit en
klantenservice gaat. Wij hebben vertegenwoordigers die voortdurend op pad zijn.
We weten daardoor ook wat er speelt bij
klanten en in de praktijk.
De meeste mensen uit de branche kennen de
BeA producten die we onder andere leveren
wel, maar we zijn in feite systeemleverancier.
Als je kijkt naar de verpakkingsmachines,
daarbij leveren we bijvoorbeeld ook de folie.

En de blauwe bandjes rondom kartonnen
dozen worden ook door onze bespanmachines
gewikkeld. Idem dito met de draadstaal
banden rondom bijvoorbeeld de pallets met
stenen. Ook dat is Contimeta.”

PALLETINDUSTRIE
“Onze bevestigingsapparatuur en bijbehorende
krammen worden volop gebruikt in de palletindustrie, door de fabrikanten en reparateurs.
Ook in de bouw, de meubel- en
stofferingsbranche, kortom, overal waar je
zaken goed moet bevestigen zijn wij in beeld.
Op het hout- en meubilaircollege wordt onze
apparatuur al gebruikt, dus de jeugd groeit er
mee op als het ware. Je ziet dat de automatisering ook hier z’n intrede heeft gedaan, bij
de EPAL pallets bijvoorbeeld wordt met behulp
van onze systemen de kram met de
identificatie van de pallet er automatisch

"Er is heel veel
vraag nu, maar
onze eigen vaste
klanten gaan wel
vóór."

schakel en ook wij van Contimeta willen een
sterke schakel in het totaal zijn. Dus toen
destijds Arend Verhoeff, geen onbekende
natuurlijk in de houtwereld, ons vroeg om op
deze wijze lid te worden hebben we geen
moment geaarzeld.”

ANDERE TIJDEN...
We spreken Jan midden in de coronacrisis.
Hoe gaat Contimeta daar mee om?
Jan: “Het zijn bijzondere tijden. Er is heel veel
vraag nu, het lijkt wel hamsterwoede, maar
onze eigen vaste klanten gaan wel vóór. We
vinden dat je je vaste trouwe klanten ook nu
moet koesteren en hen voorrang moeten
geven in de periode waarin ook nieuwe klanten
plots heel veel in voorraad willen nemen. Dat
kan allemaal, maar onze vaste klanten gaan
voor. Daar zal men zeker begrip voor hebben,
sterker nog, daar moet men begrip voor
hebben. Maar we kunnen nog volop vooruit.
We hebben daarbij ook nog vestigingen in
Zweden, Duitsland en België.”

CENTRAAL
“Het lidmaatschap dat jullie met een mooie
naam Quality Chain Member noemen, kan
zeker een win-win zijn. Fabrikanten of
reparateurs die onze systemen gebruiken
weten letterlijk dat ze kwaliteit inbrengen en
wij krijgen daardoor weer extra klandizie en dus
mensen die tevreden zijn met onze spullen. We
zijn binnen EPAL nog niet bij iedereen bekend,
maar op deze wijze - via dit magazine
bijvoorbeeld - kunnen we ons ook voorstellen
aan alle EPAL leden en ook inspelen op vragen
die er vanaf die kant leven. Hoe kunnen we het
samen nóg beter doen. Mensen kunnen ons
ook altijd bezoeken. Wij zitten alweer zo'n 35
jaar prachtig centraal in het land, op industrieterrein Lage Weide in Utrecht. Je ziet onze
vestiging vanaf de A2 zo liggen.
Wat dat betreft, welkom bij Contimeta.”

ingeschoten. We zijn lid geworden van de EPAL
keten omdat we ons kunnen vinden in het
kwaliteitsdenken van de organisatie, daar
herkennen we onszelf ook in. Je zou kunnen
zeggen, de ketting is zo sterk als de zwakste

OVER HOUTPRIJZEN, DRUKTE BIJ ZAGERIJEN
EN VERWACHTINGEN
Hout is de enige, eeuwig hernieuwbare grondstof. De voorzitter van de
FEFPEB – de Europese Federatie van
houten pallets en verpakkingen –
hoopt dat alle leden 100% duurzaam
hout inzetten. Als EPAL Nederland
bestuur onderschrijven wij deze wens
van harte! Wij hopen dat ook alle
gebruikers van pallets hiernaar
gaan vragen.

Door de hoge temperaturen en de lage
waterstand van de afgelopen zomer hebben
veel bomen last van de schorskever, de redactie
berichtte daar in de vorige editie over.
In Tsjechië wordt gesproken dat het hele
vurenhout bestand wel eens verloren kan
gaan. Door de opwarming van de aarde heeft,
volgens deskundigen, herbebossing met
fijnspar weinig zin. Douglas hout zou een
alternatief kunnen zijn, maar er zijn twee
soorten, de noordelijke Douglas en de
zuidelijke. In ons land is veel noordelijk Douglas
hout aangeplant, deskundigen vinden dat de
zuidelijke Douglas meer bestand is tegen
hogere temperaturen en minder vocht.
Eiken zijn beter bestand tegen warmte en

lager grondwaterpeil dan beuken.
Veel bomen met schorskever werden de
afgelopen maanden per container geëxporteerd naar China. Door het coronavirus kunnen
de containers niet gelost worden. De waarde
van de inhoud van 1 container bedraagt ca
€3000 en het staangeld is €100 per container
per dag. Kortom, de export ligt stil. Bovendien
zijn de containerprijzen naar China enorm aan
het stijgen, omdat er lange tijd geen of
nauwelijks handel uit China naar Europa kwam.
In hoeverre die handel de komende maanden
- en in welke mate - weer op gang komt is nog
even afwachten.
Wat ons de komende tijd voor de prijzen van
pallethout te wachten staat is al met al vrij

onzeker. Op dit moment hebben de zagerijen
in Duitsland en België veel werk, met levertijden van 4 tot 6 weken. De zagerijen vragen op
dit moment een verhoging, maar hoe dat er in
de komende maanden uit zal zien is nog maar
de vraag. Laten we optimistisch zijn en blijven
en ons achter de topeconomen scharen die
voorspellen dat de economie en dus het
handelsverkeer zich vrij snel weer kan herstellen als de pandemie over haar hoogtepunt
heen is.
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"DEZE PERIODE ZORGT
VOOR VERSNELLING"
Elise Gerritsen, Projectleider Logistics Valley Rivierenland
We maakten in een vorige editie al
kennis met Elise Gerritsen. Elise mag
gezien worden als een deskundig
consultant in de logistieke branche
in ons land. Elise studeerde
oorspronkelijk af als econometrist,
een universitaire studie met een
grote wiskundige component die
waardevol is bij het verbeteren van
productieprocessen, planningssystemen en forecasting models.
Mede vanuit haar rijke ervaring én
haar taken als projectleider Huis van
Logistieke Samenwerking binnen
Logistics Valley Rivierenland, gaf zij
haar visie op de laatste beurs
Transport & Logistics 2020 in
Arnhem én de gevolgen van de
coronacrisis die vrijwel daags na het
beëindigen van deze beurs in
Europa losbrak.

Elise Gerritsen: “Wat je vooral zag de afgelopen
jaren, dat organisaties en netwerken veel over
het verduurzamen van de branche praatten,
maar de realisatie hiervan in de praktijk
weerbarstig is.
Je zou nu kunnen zeggen, het was nog
steeds de oude, wat traditionele wereld die

"Met alleen een hip
flexbureau redt een
bedrijf het niet."
gedreven maar ook zeer gecontroleerd werkte
aan verandering en vernieuwing. Belangrijke
thema’s zoals duurzaamheid, diversiteit en
digitalisering stonden op de agenda. Diverse
bedrijven en organisaties namen hierin het
voortouw, zoals bijvoorbeeld een zeer grondig
en interessant onderzoek van Kuehne + Nagel,
vanuit hun K+N University. Deze Grote Issues,
zoals we die ook hebben in onze branche,
spreiden zich toch steeds verder uit.
Hoe kunnen we ketens verduurzamen,
hoe kunnen we verder elektrificeren, hoe
om te gaan met waterstof, met zonnecellen,
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het opslaan van elektriciteit, maar ook hoe
we samen omgaan met het afval dat we
produceren.
Je ziet dat door de coronacrisis er een
versnelling optreedt in deze tijden van chaos
en abrupte bewegingen. Controle systemen
werken niet of maar ten dele. En de ruimte die
er dan ontstaat is nodig om echte diepgaande
transformaties te realiseren. Je ziet ook in
de media steeds meer discussies hierover
verschijnen. Over complexe vraagstukken
maar ook over de meer dagelijkse dingen.
Kunnen we straks ook niet veel meer gaan
thuiswerken? In onze branche is dat dan vooral
het kantoorpersoneel. De truckchauffeurs, de
magazijn mensen en palletfabrikanten kunnen
dat natuurlijk niet.”

OPEENS MEER AANDACHT VOOR DE
‘FACTOR MENS’
Maar je ziet ook dat een andere factor nu meer
en meer gaat spelen, en dat is 'de factor mens’.
Enerzijds zie je een tekort aan talenten in de
logistieke wereld, dat is trouwens al heel lang
een probleem binnen onze branche. Mieke

gewaardeerd. Dat geldt vooral voor de mensen
op de werkvloer hoor. Onderschat dat niet.
Laten vooral we niet in de bekende valkuil
trappen van ‘voor jou 10 anderen’.
Daar betalen we als industrie jaren de rekening
voor. Je ziet dat terug in de lage aantallen
aanmeldingen van studenten.”
Elise vervolgd: “Onze branche is van oudsher
masculien georganiseerd. Pas de laatste
tijd neemt de aandacht voor aspecten als
diversiteit, leiderschap, training en ontwikkeling
toe. Dat is trouwens niet alleen zo binnen
onze branche, in het hele MKB zie je heel veel
klassiek georganiseerde bedrijven. Toch komen
dat soort aspecten nu ook dichtbij. Wat doet de
komst van een robot voor de spirit en het elan
onder de mensen? Daar mogen we echt ook
over nadenken.”

NA DE CRISIS
“Je ziet dat ineens ook hele andere thema’s
nu een stevige versnelling krijgen wat betreft
aandacht. Specialisten buigen zich over de
stressbestendigheid van de hele lange supply
chains met heel veel schakels over de gehele
wereld. Zijn ze te kwetsbaar? Als je nu ergens

BUITENLANDSE
PRODUCTIEMENSEN,
KOMEN ZE WEL TERUG?
“Misschien moeten we met minder
welvaart, maar met meer welzijn
tevreden zijn. Hoe doe je dat met
elkaar? Alles heeft z’n prijs, dat
begrijp ik ook. Ook bij de
productiebedrijven, de palletfabrikanten en vervoerders.
Arbeidskrachten uit Oost-Europa
gaan terug naar huis of zijn al lang
naar huis en haard terug. Ik weet niet
of ze allemaal terug komen.
Wellicht gaan mensen hier, gewoon
in Nederland, dat weer oppakken.
Opeens wordt ook het ‘gewone werk’
weer gewaardeerd.
Dichtbij, vertrouwd. We krijgen in elk
geval met dat soort veranderingen te
maken.
En als je het dan over verduurzaming
van onze branche en dan met name
de palletwereld hebt, dan denk ik dat
EPAL de toegevoegde waarde van
haar poolsysteem nog meer kan
promoten. Het grote voordeel van het
EPAL systeem is dat de leden en
gebruikers in feite zeer dicht bij elkaar
zitten. Dus relatief minder kilometers
voor herpositionering. Hoe efficiënt
wil je het hebben. Een adequaat
reparatie- en kwaliteitsreglement of
systeem, hoe EPAL dat ook noemt,
helpt ook bij de verduurzaming. Wat
dat betreft is er over en rondom het
EPAL systeem nog veel te vertellen.
En kunnen de leden elkaar onderling
op alle genoemde terreinen nog
inspireren.

Damen, die onlangs door Jong Logistiek
Nederland (JLN) uitgeroepen werd tot
Logistiek Goeroe, heeft daar heel uitgesproken
meningen over.
Zij stelt dat het imago van ‘de logistiek’ wel
een impuls kan gebruiken, want dat is een van
de oorzaken van het personeelstekort. Mieke
Damen wil dat bedrijven gezamenlijk gaan
optrekken om te laten zien hoe interessant en
veelzijdig de logistiek is voor jongeren. Om
jongeren aan zich te binden, moeten bedrijven
veranderen, aldus Damen. “Met alleen een hip
flexbureau redt een bedrijf het niet.”
Elise kan de visie van Mieke Damen geheel
onderschrijven. Ook zij ziet de mens ondanks
de oprukkende automatisering en robotisering,
nog steeds als het belangrijkst. “Er zijn helaas
nog steeds organisaties die de inzet van
mensen zien als een middel. Human resources
noemen ze dat. We moeten van die term
af. Ook als er na de coronacrisis weer meer
mensen beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt.
Mensen zijn niet planbaar of makkelijk
vervangbaar. Alles in een bedrijf draait om
cultuur en de sfeer. Als je medewerkers een
stukje visie, een stip op de horizon kunt
meegeven, dan voelen ze zich waardevol en

verstoringen krijgt heb je zomaar een backlog
van twee a drie maanden.
Voor de gehele supply chain is de huidige tijd
een ultieme challenge die ons laat zien waar de
ketens te gevoelig of zwak zijn voor dit soort
extreme situaties.
Is het zo slim om aan de andere kant van de
wereld te blijven produceren? De globalisering
van de economie heeft haar kwetsbare kanten.
Hoe krijgen we die ‘aardschokbestendig’.
Kijk naar wat er in China gebeurde, die
productiestop bereikte ook gewoon onze
opslagterreinen en distributiecentra. Kunnen
we dat als Europa wel oppakken met onze
Europese productiekosten?”

UITPUTTEN AARDKLOOT
Daarbij begint het zo langzamerhand ook,
mede door de gebeurtenissen, bij iedereen
wel zo'n beetje door te dringen dat we onze
aardkloot aan het uitputten zijn.
Minder vervuiling in de keten was en is het
grote doel, dat merk je nu overal in Europa.
Hoe pakken we dit aan en op welke manier
kunnen blockchain technologie, robotisering
en afsprakenstelsels als i-share ons hier bij
helpen.

"Is het zo
slim om aan
de andere kant
van de wereld
te blijven
produceren?"
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PEFC VERLENGT
OVERGANGSPERIODE NIEUWE STANDAARDEN
PEFC heeft begin dit jaar drie van zijn belangrijkste standaarden opnieuw
vastgesteld en aangescherpt. In verband ook met de coronacrisis wordt de
overgangsperiode van de oude naar de nieuwe regelgeving nu met een half
jaar verlengd. Zo hebben alle betrokken partijen meer tijd om te voldoen aan de
vernieuwde standaarden.
Aanvankelijk zou de overgangsperiode voor
de nieuwe normen lopen tot 14 augustus
2021. Deze periode is nu verlengd tot 14
februari 2022. PEFC vernieuwde onlangs zijn
belangrijkste standaard, de zogeheten Chain
of Custody-standaard, waarin onder meer is
vastgelegd wanneer materiaal en producenten
in aanmerking komen voor het PEFC-keurmerk.
Daarnaast zijn ook de standaarden vernieuwd
die betrekking hebben op het gebruik van het
logo en de certificeringsinstanties.

Door de verlenging van de overgangsperiode
wil PEFC wereldwijd meer ruimte bieden aan
alle betrokken bedrijven, die momenteel veel
hinder ondervinden van de coronacrisis.
De standaarden zijn opgesteld in het Engels.
De Chain of Custody en Logo standaarden
worden vertaald in het Nederlands en
binnenkort gepubliceerd. Zo ook een
document met de voornaamste wijzigingen.

FEFPEB:
ONZE SECTOR IS VITALE SECTOR.
De wereld is ineens een andere plek, ons normale leven en bedrijf wordt verstoord. Europa wordt hard getroffen, allereerst Italië, dat in een toestand van bijna
volledige afsluiting verkeert. Maar alle landen, van Spanje tot Frankrijk en van het VK tot Polen, hebben zwaar te lijden. We moeten hopen dat de maatregelen van
de regeringen de verspreiding van het coronavirus zullen helpen vertragen.
FEFPEB heeft in maart j.l. een persbericht
uitgegeven waarin de noodzaak van een vrije
doorstroming van goederen naar de farmacie
(medicijnen en apparatuur) en Fast Moving
Consumer Goods (food) werd bepaald. In
deze toeleveringsketens zijn houten pallets
en verpakkingen cruciaal voor soepel en
ongestoord transport.
We leven in een dagelijks wisselend scenario en
de maatregelen van onze regeringen kunnen
nog strenger worden, een totale afsluiting is
geen theorie meer.
In dat geval moet onze industrie erkend
worden als essentieel voor oa de bovengenoemde supply chains.

VEEL FEFPEB-LEDEN IN EUROPA
HEBBEN EEN BEROEP GEDAAN
OP HUN REGERING MET ENKELE
DUIDELIJKE RESULTATEN ALS
GEVOLG:

Italië (Assoimballagi) -decreet
Van de Italiaanse regering, geldig tot 3 april
2020 met een lijst van de "noodzakelijke
activiteiten": artikel 16.24.20 Fabbricazione d
i imballaggi in legno ”(productie van houten
verpakkingen, inclusief pallets,
industriële verpakkingen en licht houten
verpakkingen (alleen voor farmaceutische
en voedingsmiddelenindustrie).

Verenigd Koninkrijk (TIMCON)
De regering heeft het belang van onze
industrie erkend om de toeleveringsketen
op dit kritieke moment draaiende te
houden en stelt: “… aangezien de pallet- en
verpakkingsindustrie een cruciale rol speelt
in de levering van voedsel, farmaceutische
en medische apparatuur, worden kritische
arbeiders in de industrie beschouwd als de
belangrijkste werknemers. ”

België (Fedustria)
In de maatregelen van de Nationale Belgische
Veiligheidsraad: De verpakkingsindustrie wordt
beschouwd als onderdeel van de supply chain

voor de vitale sectoren en cruciale diensten.
Overheidscontacten van Frankrijk (SYPAL),
Nederland (EPV) en Duitsland (HPE) leren dat
een vergelijkbare aanpak te verwachten is.
Last but not least:

VS (NWPCA)

De VS noemde onder essentiële infrastructuur
het personeel van fabrikanten en distributeurs
(inclusief servicecentra en aanverwante
activiteiten) van verpakkingsmaterialen, pallets,
kratten, containers en andere benodigdheden
die nodig zijn ter ondersteuning van de
productie, het stagen en distribueren van
verpakkingen.
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TOENEMEND AANTAL
SENSOREN IN WAREHOUSES:
GOEDE ZAAK VOOR EPAL FAMILY
Paul Boekweg, Jeemz
In gesprek met Paul Boekweg, als
voormalig jarenlange CEO van
Davanti - onderdeel van Newcold gepokt en gemazeld in de wereld van
logistieke processen en automatisering daarvan. Als ingenieur
electrotechniek werd de industriële
automatisering al snel zijn stiel, maar
hij kent daarentegen de palletwereld
als ‘de basis waarop alle transacties
plaatsvinden’ natuurlijk ook goed.

De ontwikkelingen en initiatieven vanuit
‘headquarters’ EPAL Europa in Düsseldorf om
- voor bepaalde sectoren - pallets te voorzien
van een tag, vindt hij dan ook een logische
stap. Paul daarover: “Het monitoren van
goederenstromen heeft een enorme vlucht
genomen.
Bij Davanti hebben we systemen voor grote
warehouses verder ontwikkeld. Het ging
daarbij niet alleen om wáár bepaalde
voorraden op locatie waren, maar ook data
betreffende temperatuur en rijping, tot aan
kleur toe. Bij Davanti hebben we een applicatie
in de cloud gebouwd zodat je overal ter wereld
op je tablet of smartphone kan zien waar en in
welke staat je goederen zijn.
Het werken met de zogenaamde beacons is
bijvoorbeeld in de groentesector ook bijna

gemeengoed geworden. Bij bijvoorbeeld een
bedrijf als Hollander in Barendrecht, één van de
meest innovatieve food distributiebedrijven
van Europa, die daarmee steeds vooruitloopt
wat betreft het verzamelen van data. Je kunt je
voorstellen, een krop sla kost bijna niks, maar
de tag, het RFID beacon op de groentepallet
daarentegen het veelvoudige. Maar wel
onmisbaar in de keten van groentekwekers,
via distributiecentra, winkels naar uiteindelijk
de de consument. Zij hebben daar het proces
goed beheersbaar en controleerbaar gemaakt
en het ook een mooie naam gegeven; ‘fresh
fulfilment’. Een goede naam voor processen
waarin alles moet kloppen, ook de basis,

"EPAL moet haar
goede reputatie
koesteren en
blijven bewaken.”
de aanvoer, afvoer én kwaliteit, óók van de
pallets, dat kan ik me heel goed voorstellen.”

emballage, afval en andere logistieke zaken.
De laatste jaren maken thuisbezorg-formules
als HelloFresh en Picnic een grote groei door,
we zijn benieuwd of deze groei door de
recente coronacrisis nog verder door gaat
zetten, juist ten koste van de traditionele
ketens.
Afgezien van deze recente ontwikkelingen zie
je nu ook steeds meer dat consumenten willen
weten waar goederen en vooral voedsel
vandaan komt. ‘Tagging’ wordt nog veel meer
gemeengoed, dat is nu al overal te zien. Je ziet
dat het in de vis en vlees voedselketen al
gemeengoed is geworden.
Natuurlijk kun je op verschillende manieren de
herkomst en geschiedenis van de producten maar ook pallets - monitoren. Van simpele
oplossingen met QR codes tot en met camera’s
die automatisch zaken kunnen herkennen en
analyseren.”

PALLET KWALITEIT DETECTIE

direct bij de ingangspoorten. Pallets worden
daar op hoogte, breedte maar ook op kwaliteit
gemonitord. Want uitstekende planken,
doorgezakte latten of blokken die losgeraakt
zijn zorgen in de sterk geautomatiseerde
warehouses direct voor stagnatie en verstoring
van planningen en afleverdata. Wat dat betreft
is het kwaliteitsconcept van EPAL een goede
zaak. Het systeem van gecertificeerde
reparatiepunten verspreid over het hele land
en dus mensen die serieus opletten en blijven
opletten dat de pallets geen verstoring kunnen
geven in het geautomatiseerde proces, geeft
natuurlijk dit soort bedrijven vertrouwen.
Al zal in de hele keten het spreekwoord blijven
gelden ’vertrouwen is goed, checken is beter’.
Ik begreep dat dit binnen de EPAL organisatie
een goede traditie is. Het is natuurlijk beter dat
je zelf de wrakke of beschadigde pallets uit je
keten haalt dan dat warehouse operations dat
moet doen. Wat dat betreft moet EPAL
inderdaad haar goede reputatie koesteren en
blijven bewaken.”

“Je ziet steeds meer automatiseringsprocessen
in de logistieke keten waarbij zoveel mogelijk
data wordt verzameld. Ook video-checking,
zoals dat gebeurt bij de grotere warehouses, al

SUPERMARKT VAN DE TOEKOMST
“In Düsseldorf heeft de Metro groep, waar
ook bijvoorbeeld Mediamarkt en Makro toe
behoort, de supermarkt van de toekomst
geopend. Eigenlijk is het een laboratorium,
waar ook gewone consumenten welkom zijn.
Bij de ingang staat een robot, die klanten door
de winkel leidt. Maar daar wordt natuurlijk ook
volop geëxperimenteerd met aanvoer,

Paul Boekweg nam in 2017 afscheid als CEO van Davanti en leidt inmiddels
zijn eigen onderneming Jeemz. Dit bedrijf houdt zich bezig met Smart
Building Solutions, waarbij alle voorhanden zijnde data binnen bedrijven
of wooneenheden softwarematig wordt gekoppeld om zodoende tot een
efficiëntere en duurzamere bedrijfsvoering of energiemanagement te komen.

De toyota BT Levio LWI160 in actie

NIEUWE ELEKTRISCHE PALLETTRUCK WINT METEEN DESIGNPRIJS
TOYOTA LEVIO MET LITHIUM-ION ACCU
De nieuwe BT Levio LWI160 elektrische pallettruck van Toyota Material Handling is de eerste meelooptruck ooit die ontworpen is rond een modulaire lithium-ion
accu. Dat maakt de truck zeer compact, licht en energiezuinig.
“Onze nieuwe LWI160 is de meest compacte
truck in zijn klasse. Hiermee bieden we een zeer
brede en flexibele energieoplossing binnen
één geoptimaliseerd machine formaat, dat de
nieuwe maatstaf vormt”, zegt Fredrik Nilsson,
Product Manager Warehouse Trucks van Toyota
Material Handling Europe.

INNOVATIEVE ELECTRISCHE
PALLETTRUCK
Toyota Material Handling ging onconventioneel
te werk om de BT Levio LWI160 te optima-
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liseren en kwam met een revolutionair en
innovatief ontwerp voor de elektrische
pallettruck met lithium-ion accu. Een perfect
voorbeeld van hoe Toyota's basisfilosofie van
continue verbetering (kaizen) in praktijk wordt
gebracht.
De LWI160 is de eerste laagheffende truck ooit
in de sector, die compleet opnieuw ontworpen
is. Door het traditionele batterijcompartiment
te verwijderen, kon de indeling van de truck
helemaal aangepast en geoptimaliseerd

worden. Dankzij de ingebouwde lithium-ion
batterij en de standaard aanwezige telematica
is het hoogwaardige, compacte ontwerp
onderscheiden met de iF Design Award 2020.
De nieuwe BT Levio met lithium-ion accu van
Toyota is een zeer compacte machine, die
kleiner en lichter is zonder dat dit ten koste
gaat van de prestaties. Het model is bovendien
veel energiezuiniger. De 24-volt BT Levio
LWI160 biedt flexibele energieoplossingen.
Het model wordt geleverd met een lithium-ion

accu met een capaciteit van 50, 105 of 150 Ah,
die snel en eenvoudig is op te laden.
Klanten kunnen kiezen tussen extern
opladen, ingebouwd opladen of opladen in
vrachtwagens via opladers met uiteenlopende
capaciteiten. Verder is een nieuwe, verbeterde
connector voor externe opladers beschikbaar.
Deze gebruikt een insteekverbinding in plaats
van een ‘jumper’, waardoor nog efficiënter
gewerkt kan worden.

EPAL STARS 2020, EDITIE 04

KLAAR VOOR DE
ROBOT IN JE BEDRIJF?
Mens en robot werken steeds intensiever samen in magazijnen en
werkplaatsen. Denk aan automated guided vehicles (AGV’s) die tussen
orderpickers bewegen. Of aan flexibele robots (cobots) die naast medewerkers
worden ingezet om pallets te laden of in te pakken. Of, zoals in diverse bedrijven
van verschillende EPAL leden al het geval is, robots om efficiënt pallets te
produceren.
Door TKI Dinalog is een onderzoek gedaan naar
de invloed van robots op de werkvloer en in de
magazijnen. Wat doet dit met de werkbelasting
van werkplaats- en magazijnmedewerkers? Wat
blijkt: de aantrekkelijkheid van hun werk wordt
niet zozeer beïnvloed door de robot zelf, maar
meer door keuzes van de leiding. Wordt het
werk minder zwaar, minder belastend of krijgen
de betrokkenen er weer andere taken bij?
Wat betekenen robots in magazijnen en
werkplaatsen voor de inhoud van het werk, de
werkomstandigheden en benodigde
competenties van de medewerkers? Wat zijn
effectieve manieren om mens en robot samen
te laten werken? En hoe kunnen bedrijven bij
robotisering vroegtijdig rekening houden met
de gevolgen voor de medewerker? Deze
vragen staan centraal in het onderzoek. De
focus ligt daarbij wel met name op het gebruik
van specifieke robotvormen: pick-support
AGV’s en flexibele robots, maar enkele
conclusies gelden zonder meer ook voor de
effecten van ‘productierobots’ bij
palletfabrikanten.

MEER OF MINDER VOLDOENING IN
HET WERK?
Uit het onderzoek blijkt dat flexibele robots die
repeterende taken wegnemen, niet
automatisch leiden tot beter (of plezieriger!)
werk voor de medewerker. Waar taken worden
overgenomen, krijgt de medewerker er vaak
nieuwe taken bij. Deze taakverschuiving is niet
inherent aan de robot, maar wordt bepaald
door leidinggevenden. Zij bepalen dus in hoge

mate de effecten van robots op medewerkers.
Voor bedrijven is een leidraad ontwikkeld die
per stap in de robotisering van magazijnprocessen antwoord geeft op de vraag hoe
rekening te houden met menselijk kapitaal.
Googelt u maar eens op Roadmap robotics.
Daar worden de effecten in een schema
weergegeven.

AFFINITEIT MET TECHNIEK
ONTBREEKT
Een andere constatering in het onderzoek is
dat veel werkenden in de logistieke sector
weinig affiniteit met techniek hebben. Die is
echter wel nodig om met de steeds
complexere omgeving mee te groeien. IT en
supply chain zijn tegenwoordig nauw
verweven en er is behoefte aan mensen die op
beide vlakken vaardig zijn. Maar ook
productierobots moeten worden geprogrammeerd, al was het alleen maar om de
verschillende formaten en types pallets in te
stellen.

INTENSIEF SAMENWERKEN VOOR DE
TOEKOMST
De digitalisering en robotisering gaat zich in
de toekomst verder voltrekken, ook in onze
palletsector. Tegelijkertijd zijn er nieuwe
uitdagingen aan de orde, zoals klimaat, energie
en vergrijzing. Technologie kan daarbij helpen
maar…. menselijk kapitaal blijft onmisbaar.
Dit alles vraagt om een integrale
benaderingswijze en intensieve samenwerking
tussen bedrijven, opleidingen, technologie
ontwikkelaars en kennisinstellingen.

EPAL,
KRACHTIG
ÉN DUURZAAM
IN DE KETEN

MARKETING &
COMMUNICATIE
EPAL Nederland heeft nieuwe uitingen gecommuniceerd in o.a. Logistiek. Dit gebeurt
zowel in het blad als online.
De vernieuwing in de boodschap is een toevoeging aan het motto van EPAL NL:
‘Krachtig in de keten’. EPAL Nederland wil juist haar dichte netwerk - met alle logistieke
voordelen van dien - duidelijker aan de markt laten weten.
Immers, door ons dichte leden netwerk, zowel fabrikanten als reparateurs en Quality
Chain Members, kan EPAL veel onnodige of lege kilometers voorkomen. En dit draagt
bij aan de duurzame footprint van onze organisatie. Deze boodschap is vertaald in
nieuwe uitingen, waarbij ons motto is uitgebreid naar ‘EPAL NL, krachtig én duurzaam
in de keten.’

COLOFON
Deze EPAL Stars is mede mogelijk
gemaakt door Ruben Hut van EPAL
Nederland. Het idee, de opmaak en het
design is gedaan door La Compagnie,
Groningen.
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DE KORTSTE
SCHAKEL

Wie aan pallets denkt, denkt aan EPAL,
Europees marktleider en krachtige schakel
in de distributieketen. Wie vertrouwt op
de constante, gecertificeerde kwaliteit
van EPAL, hoeft ook in Nederland nooit
ver te zoeken.

Een dicht netwerk van fabrikanten, handelaars,
reparateurs en quality members zorgt er samen
met ons circulaire poolsysteem voor dat er geen
onnodige en lege kilometers worden gereden.
Sterker nog, wie EPAL kiest, kiest voor duurzaam.
Want door ons dichte netwerk zijn EPAL pallets
het minst (onnodig) onderweg.
EPAL, KRACHTIG & DUURZAAM IN DE KETEN

epalnl.nl

