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DÁG 2020... WELKOM 2021!
In deze EPAL Stars gaat het in 
de diverse artikelen over de 
toekomst in de logistiek in het 
algemeen en over die in onze 
branche in het bijzonder. Maar 
er is natuurlijk ook alle reden 
om even achterom te kijken.

In de media lezen we dat door 
de coronacrisis veel mensen 
roepen dat '2020 een verloren 
jaar is dat we zo snel mogelijk 
achter ons moeten laten en dus 
vergeten'.  Onze persoonlijke 
gezondheid was en is natuurlijk 
het allerbelangrijkste; kijken 
we echter vanuit zakelijk 
perspectief dan was het voor 
EPAL een zeer opmerkelijk 
positief jaar.

We maakten - daar wijzen 
de cijfers op - de grootste 
groei door ooit als EPAL 
Nederland. Ook internationaal 

is er een opmerkelijke groei 
wat betreft productie en 
reparatie-aantallen. Daarmee 
hebben we internationaal ons 
marktleiderschap nog verder 
verstevigd en daar zijn we als 
bestuur in Nederland natuurlijk 
ook trots op. 

Parallel met deze groei zien 
we bij EPAL ook de 
technologische vooruitgang. 
De ontwikkelingen rond iPAL 
die in de vorige editie van 
de Stars uitvoerig aan bod 
kwam en ook nu weer wordt 
aangestipt, krijgt in 2021 
en daarna nog concretere 
vorm. EPAL neemt dus ook 
als het gaat om innovatie het 
voortouw. Een logische en ook 
noodzakelijke ontwikkeling, zie 
ook het artikel van Raymond 
Tukker die aankondigt dat we 
nog maar aan het begin staan 

van de veranderingen in de 
logistieke wereld.

Al deze ontwikkelingen 
onderstrepen nog maar eens 
weer het belang van het open 
pooling systeem. Natuurlijk 
is dit alles geen reden om 
comfortabel achterover te gaan 
leunen. Ook in 2021 zullen we 
voortdurend kijken naar punten 
die we kunnen verbeteren. 
Zodat we een steeds sterkere 
schakel in de keten zullen zijn 
maar ook blijven.
We wensen jullie in de eerste 
plaats, meer dan ooit een 
gezond 2021. En daarnaast 
voorspoed en geluk. Met tot 
slot nog de wens dat we elkaar 
in het nieuwe jaar ook weer 
echt de hand kunnen schudden!

Bestuur EPAL NL

Dit is de reden dat de IPPC, onderdeel van 
de FAO (Voedsel- en Landbouworganisatie 
van de VN) in 2002 een standaard heeft 
ingesteld. Deze standaard heet ISPM 15, een 
internationale standaard voor fytosanitaire 
maatregelen voor houten verpakkingen in 
het internationale goederenverkeer. Het doel 
van deze maatregelen is het beschermen van 
inheemse bossen tegen uitheems ongedierte 
en het harmoniseren van de nationale 
importregelgeving. De ISPM 15-norm is in 2009 
herzien.

Sinds 2010 heeft EPAL alle producenten met 
een EPAL-licentie verplicht te voldoen aan deze 
norm. Alle geproduceerde EPAL-pallets krijgen 
een warmtebehandeling in droogkamers en 
worden gedurende minimaal 30 minuten 
verwarmd tot een kerntemperatuur van 56 
°C. De ISPM 15-norm is duidelijk herkenbaar 
door middel van het middelste blokje met 
het IPPC-symbool, de afkorting HT voor 
warmtebehandeling en het nummer van de 
uitvoerende producent.

De Brexit laat een nieuw licht schijnen op 
ISPM 15. In juli 2020 publiceerde het Verenigd 
Koninkrijk nieuwe bepalingen over de in- en 
uitvoer van goederen na Brexit. Voor alle 
houten verpakkingen en transportmiddelen 

van hout is gesteld dat deze moeten voldoen 
aan de eisen van ISPM 15. Deze ogenschijnlijk 
simpele bepaling maakt een doorslaggevend 
verschil in de transportwereld. EPAL heeft 
wereldwijd de enige pallet-pool die volledig 
conform ISPM 15 geproduceerd is. Andere 
pallet-pools hebben enorm veel inhaalwerk te 
doen omdat per 1 januari 2021 het zakendoen 
met het Verenigd Koninkrijk ingrijpend 
verandert. Niet alleen EPAL Nederland ziet in 
dat onze transportketen een essentiële rol kan 
gaan spelen in de nabije toekomst. 

“Brexit stelt de hele logistieke en 
verpakkingsindustrie voor grote uitdagingen. 
Des te belangrijker is dat EPAL-ladingdragers 
de ruggengraat van de internationale 
toeleveringsketens kunnen blijven vormen. 
De ladingdragers van EPAL kunnen zonder 
aarzelen worden gebruikt voor import en 
export tussen het Verenigd Koninkrijk en 

ISPM 15 ALS WEGBEREIDER 
VOOR DE BRITSE MARKT
Waarschijnlijk weet u dat EPAL al jaren in een zo duurzaam mogelijk grondstofgebruik investeert. Minder algemeen 
bekend is dat EPAL ook oog heeft voor de bescherming van internationale ecosystemen. Het blijkt namelijk dat 
onbewerkt hout een risico vormt  voor schadelijke organismen zoals de Aziatische boktor. Internationaal goederen-
vervoer kan in feite dus een bedreiging zijn voor ecosystemen over de hele wereld:  op plekken waar geen 
natuurlijke weerstand is kunnen zich dan enorme problemen voordoen.

de Europese Unie”, zegt Suzane Giurlando, 
Managing Director van EPAL Duitsland.

Zo is te zien dat proactief beleid met betrekking 
tot het beschermen van ecosystemen ook weer 
kansen biedt. De voorsprong die EPAL heeft 

genomen lijkt misschien wel een gamechanger 
te worden in de import en export tussen het 
Verenigd Koninkrijk en Europa. Als onderdeel 
van een krachtige en duurzame keten kunnen 
alle leden het voortouw nemen op het gebied 
van transport van en naar de VK.

"DE 
VOORSPRONG 
DIE EPAL HEEFT 
GENOMEN LIJKT 
MISSCHIEN 
WEL EEN 
GAMECHANGER 
TE WORDEN."

Arthur Radebaugh (1906-1974) 
was een futurist, illustrator, airbrush 
kunstenaar en industrieel ontwerper. 
Van 1958 tot 1962 bracht Arthur 
Radebaugh krantenlezers in vervoering 
met zijn wekelijkse gesyndiceerde 
toekomstvisies, in een zondagse strip die 
verleidelijk 'Closer Than We Think' heette.
Week na week betoverde hij lezers met 
afbeeldingen van het dagelijks leven, 
versterkt door futuristische technologie: 
postbodes die hun dagelijkse rondjes 
deden met jetpacks, schoollokalen met 
bureaus met drukknoppen en 
onvermoeibare robots die in magazijnen 
werkten.

COVER  ART

White Cliffs of Dover, kust van Kent in Engeland
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Europa heeft een nieuwe marketing campagne gelanceerd. Wij als Nederland ook, gebaseerd op 3 thema’s.

DUURZAAMHEID
Duurzaamheid is een onderwerp dat altijd al 
hoog in het vaandel heeft gestaan bij EPAL. 
Op onze website en in de verdere 
communicatie richt het begrip duurzaamheid 
zich op de kwaliteit van het hout dat we 
gebruiken en ons fabricage- en reparatieproces. 
Toch is er meer te zeggen over dit begrip 
binnen EPAL. We beschikken als keten namelijk 
over een zeer fijnmazig netwerk. De dichtheid 
van dit netwerk heeft een directe invloed 
op de herpositioneringskilometers van een 
Europallet: de afstanden die lege pallets reizen 
zijn minimaal. Ook dit is weer een voordeel van 
ons open poolingsysteem.

Onze leden eisen niet alleen een duurzaam 
product, maar ook een duurzame service en 
bijbehorende keten. Ze willen een service die 
ze met een klik op de muis kunnen volgen en 
aanpassen. Ze verwachten van hun leverancier 
een proactieve manier van gezamenlijk 
duurzaam samenwerken. En dat biedt EPAL 
Nederland.

NETWERK
Als marktleider beschikt EPAL over het 
grootste open poolingsysteem ter wereld. 
Het benadrukken van dit feit wekt interesse 
van nieuwe leden en versterkt daarmee 
opnieuw ons netwerk. Dit circulatiesysteem, 
met meer dan 1500 gecertificeerde productie- 
en reparatiepunten in meer dan 30 landen 
met kantoren wereldwijd, elimineert onnodig 
vervoer van uw onbeladen lastdragers. Alle 
schakels in deze distributieketen onderhouden 
nauw contact met elkaar om ervoor te zorgen 
dat onderhoud, opslag of reparatie altijd op de 
dichtstbijzijnde plek plaatsvindt.

En dit alles samen zorgt voor onze krachtige 
keten: niet voor niets was “krachtig in de keten” 
al jaren onze leus. Een krachtige marktleider 
heeft ook zelfkennis nodig. Omdat we weten 
dat we mede sterk geworden zijn door onze 
duurzame insteek hebben we in 2020 het 
begrip “duurzaam” aan deze leus toegevoegd. 
EPAL Nederland is krachtig én duurzaam in de 
keten.

INNOVATIE
Op het gebied van innovatie wil EPAL laten zien 
dat ze als marktleider het voortouw niet alleen 
neemt, maar ook stevig in handen houdt. 
EPAL biedt echte innovatie door een digitaal 
platform op te zetten rondom traceerbare 
pallets. Onze nieuwe iPAL pallets zijn uitgerust 
met een track & trace systeem dat via een 
QR-code te scannen is. Het implementeren 
van dit systeem in de supply chain rekent 
meteen af met alle papieren rompslomp. Het 
inventariseren, de balans opmaken, kijken 
welke lading op welke plek is, het is allemaal 
één muisklik weg. Online data en bijbehorende 
IT-systemen zijn de toekomst voor de wereld 
van de transport!

WEBSITE IS VERNIEUWD EN VERFRIST!
Over de meeste thema's die u in de Stars 
tegenkomt kunt u - meestal in verkorte vorm - 
ook lezen op onze in september j.l. vernieuwde 
website EPALnl.nl
Deze website is ons nationale uithangbord en 
wordt door zoekmachinemarketing nog steeds 
frequent bezocht!

NEDERLANDSE EPAL 
CAMPAGNE 2020/2021

IN BLIJDE VERWACHTING: HET EPAL 
BRANDBOOK
Zoals u in de laatste nieuwsbrief hebt kunnen 
lezen wordt de laatste hand gelegd aan het 
zogenaamde  ‘brandbook’ van EPAL NL. Dit 
boekwerk gaat in op het ontstaan, de groei 
en de toekomst van EPAL in de wereld in het 
algemeen en in Nederland, als belangrijk 
distributieland, in het bijzonder. Het boek 
is bestemd voor leden, als naslagwerk en 
als documentatie voor stakeholders zoals 
grote retailbedrijven en andere gebruikers. 
Ook kan het boek worden gebruikt bij 
acquisitiegesprekken. 

Het boek is stevig en rijk geïllustreerd 
uitgevoerd, het is echt een ‘cadeautje’ om te 
krijgen maar ook om te geven, aan andere 
betrokkenen in onze keten bijvoorbeeld. Geen 
strooigoed uiteraard, wel een heel goed en 
gefundeerde weerslag over wie en wat wij 
in Nederland samen zijn. Leden krijgen dit 
boekwerk kosteloos toegestuurd, we hopen 
nog voor de komende Kerstdagen.

Een Quality Chain Membership van EPAL is niet 
zomaar een lidmaatschap. Het is een bewijs van 
kwaliteit.

• DELTAHOUT
• HOUTGROEP VAN
   DRIMMELEN B.V.
• GOOSKENS HOUT GROEP
• CEKAMON SAWS BV

• CONTIMETA B.V.
• EIREBLOC LTD
• JANSEN HOUTIMPORT B.V.
• CONNEC3 B.V. 
• EUROBLOCK

QUALITY CHAIN MEMBERS STAAN OP EPAL

Het scannen van een QR-code op de pallet 
geeft informatie die u in een dataplatform 
kunt laden. Vanaf dat platform kunt u 
vervolgens het gehele transportproces van 
uw waren monitoren. Op deze manier heeft 
u real-time overzicht van waar uw goederen 
zijn.
De eerste stap is het tellen van de pallets 
met een mobiele telefoon. De kwantiteit is 
in elke fase van de hele transportketen van 
enorm belang: opslag, vervoer, magazijnen. 
“Digitale steun is voor ons alleen al op dit 
vlak van groot belang,” zegt Dr. Nuri Morava 
van Global Innovation Management bij 

Schenker AG. Samen met het Fraunhofer 
Instituut test hij al vijf jaar nieuwe 
technologieën voor de transportwereld. 
“Er is in onze branche altijd iemand continu 
bezig met het monitoren van de pallet 
pool.”

Over mogelijke implementatie van iPAL in 
de toekomst zegt hij het volgende: “Het zou 
uiteindelijk denkbaar kunnen zijn dat een 
pallet zijn locatiegegevens kan doorsturen 
én onjuiste ladingen aangeeft voordat de 
vrachtwagen het dok verlaat.”
Het digitaliseren van transport vraagstukken 

kan veel betekenen voor de bedrijfsvoering. 
“De toekomst zal uitwijzen of dit scenario 
realistisch is. Technisch gesproken is het 
zeker mogelijk.” 

Meer informatie over de aanvullingen die 
de iPAL technologie op dit moment aan de 
transportwereld biedt vindt u op onze 
website of scan de QR-code.

WAAR ZIJN M’N PALLETS?
Op de nieuwe EPAL NL-website is er aandacht voor een nieuwe dienst die EPAL levert. Het gaat om de 
iPAL pallets. Deze pallets zijn uitgerust met een track & trace optie waarmee alle bewegingen digitaal te 
volgen zijn. 

De campagne in o.a. de Logistiek



04

EPAL STARS 2020, EDITIE 05

De wijdverbreide mening dat plastic pallets in principe betere hygiënische 
eigenschappen hebben in de eigenlijke ladingdragerscyclus, wordt nu op 
indrukwekkende wijze weerlegd door een studie van het Institute for 
Wood Technology Dresden.

In de laboratoriumtests die tussen februari 
2018 en december 2019 zijn uitgevoerd, zijn 
de microbiële eigenschappen van standaard 
EPAL-europallets in vergelijking met H1-plastic 
pallets onderzocht.

Het onderzoeksinstituut heeft palletmodellen 
van alle kwaliteitsniveaus beschikbaar op de 
markt getest en deze tests uitgevoerd volgens 
gecertificeerde methoden. De proefstukken 
zijn besteld bij een dealer uit de normale 
lastdragercyclus. Ze zijn allemaal een of 

meerdere keren gebruikt. Ze werden niet 
schoongemaakt vóór de tests. De testkiemen 
waren Escherichia coli en Staphylococcus 
aureus. De testen leidden tot het volgende 
resultaat:

“Bacteriën overleven in principe slechter op 
hout dan op plastic. Dan is het dus aannemelijk 
dat houten pallets gebruikt kunnen worden 
in de gevoelige voedingssector. Dit vereist 
echter wel een strikte naleving van de 
hygiënevoorschriften, net als bij kunststof 
pallets. Deze voorschriften moeten worden 
nageleefd tijdens de productie, het transport 
en de opslag van voedsel, naast een constante 
controle van de palletkwaliteit en regelmatige 
reiniging."

Het vaak aangehaalde argument van 
fabrikanten van plastic pallets dat houten 
pallets vanwege hun ruwe oppervlak 
gevoeliger zijn voor microbiële besmetting, 
kon niet worden bevestigd. Aan de andere kant 
is bewezen dat net gebruikte kunststof pallets, 

HOUTEN PALLETS MET EEN STERKERE ANTIBACTERIËLE 
WERKING DAN PLASTIC

die door dit gebruik vaak op sommige plaatsen 
worden opgeruwd, een ideale voedingsbodem 
vormen voor bacteriën om zich juist op 
deze plaatsen te vermeerderen. Dit terwijl 
de natuurlijke hygiënische eigenschappen 
van hout de vermenigvuldiging van micro-
organismen meetbaar tegengaan.

Onder de bovenstaande omstandigheden 
bereikten houten pallets een antibacteriële 
activiteit die meer dan 13 keer hoger was 
dan de H1-plastic pallet.  Tenslotte werd ook 
bewezen dat bacteriën en schimmels effectief 

kunnen worden verwijderd van houten pallets 
door professionele reiniging, en niet alleen van 
plastic pallets. Hiermee is een ander belangrijk 
argument van plastic palletfabrikanten tegen 
houten pallets ontkracht.

Samenvattend kan worden gesteld dat 
goedkope EPAL-europallets van hout 
zonder aarzelen kunnen worden gebruikt bij 
hygiënegevoelig voedseltransport en opslag.

"HET IS DUS AANNEMELIJK DAT 
HOUTEN PALLETS GEBRUIKT 
KUNNEN WORDEN IN DE 
GEVOELIGE VOEDINGSSECTOR."

Voor hij in 1993 begon met Cekamon Saws had directeur Gert 
de With al jarenlange ervaring met pallets. Het waren de hoge 
stortkosten van onbruikbare pallets die hem op het idee 
brachten om de Cekamon palletSAW op de markt te brengen.

 “Ik ben begonnen met De With pallets. Vanuit 
de gedachte dat er waarde zit in wat de ander 
weggooit ben ik pallets gaan hergebruiken. 
Hergebruik en handel, dat heb ik vanuit mijn 
familie altijd meegekregen. Maar in 1993 werd 
de vraag naar het opnieuw gebruiken van 
pallethout door die stortkosten veel groter. 
Naar aanleiding van de hoge kosten hebben 
we de palletSAW ontwikkeld. Daarmee hebben 
we het hergebruik van gebruikt pallethout 
enorm gestimuleerd. Nu gingen mensen hun 
best doen om pallethout zo lang mogelijk te 
hergebruiken.”

DAT KLINKT BEST INNOVATIEF
“In feite moet elk bedrijf in de palletwereld 
innovatief en flexibel zijn. Het kan eigenlijk 
bijna niet anders. Kijk, als een fabriek koekjes 

"IN DE PALLETWERELD 
MOET JE INNOVATIEF 

EN FLEXIBEL ZIJN"

maakt, zijn ze een poos bezig. Iedereen werkt 
aan die koekjes, en uiteindelijk zijn ze klaar. 
Maar dan moeten ze nog vervoerd worden en 
is de vraag naar pallets ineens acuut. Vandaag! 
Dus palletbedrijven zijn er aan gewend dat wat 
vandaag gevraagd wordt, morgen geleverd 
moet zijn. Daar word je wel innovatief en 
flexibel van. Je hebt niet echt een keuze, je 
moet altijd klantgericht zijn en snel leveren.

Wij zoeken naar oplossingen voor klanten. Niet 
één product of dienst, maar wij bieden 
sorteer- en reparatielijnen voor alle 
palletbedrijven. Voor grote én kleine bedrijven. 
En dat maakt ons mede innovatief. Elk bedrijf 
heeft een andere vraag. Er zijn bedrijven met 
enorme loodsen die 400 pallets per uur 
verwerken, maar er zijn ook bedrijven die in 
een hoekje van het pand 400 pallets per dag 
doen. Al die bedrijven bieden wij oplossingen: 
een kleine ruimte vraagt om andere dingen 
dan een heel grote ruimte. Ook financieel 
kunnen de vraagstukken verschillen, maar elke 
portemonnee moet een antwoord hebben.” 

IS ER IN 27 JAAR CEKAMON SAWS 
VEEL VERANDERD? 
“In de loop der jaren zeker, ja. Maar de 
palletzaag is wel uitontwikkeld hoor. We richten 

ons nu ook op andere toepassingen. Zo is er bij 
Holliger in Zwitserland sinds drie jaar een 
zaagrobot van ons in stelling gebracht. Die 
verwijdert zelf kapotte planken van de pallets. 
Ook ontwikkelen we nu een robot die 
incourante pallets automatisch op de Cekamon 
palletSAW demonteert. Een verbindend thema 
in bijna alles wat we doen is de automatisering, 
en wel ten behoeve van de werkomstandig-
heden. Wij bedenken graag manieren om 
automatisch pallets te sorteren of te 
demonteren, op maat voor elke klant. 

Maar daarnaast verkopen we ook gewoon 
reciprozagen hoor. Voor iedereen een 
oplossing.”

WERKT U UITSLUITEND MET EPAL 
PALLETS?
“Nee, binnen deze reparatiebranche is het 
verstandig je breed te oriënteren. We zijn wel 
een Quality Chain Member, maar dat is vanuit 

ons gezien niet exclusief. We bieden 
sorteerlijnen die niet uitsluitend voor de 
EPAL-pallets gemaakt zijn, maar ook voor de 
andere pallets. Wij willen oplossingen bieden 
voor elk bedrijf.” 

HOE KIJKT U NAAR HET BEGRIP 
DUURZAAMHEID IN UW WERK?
 “Ik zie duurzaamheid binnen de palletbranche 
als een enorme open deur. Geen palletbedrijf 
kan zonder, aangezien alles gericht is op 
hergebruik van materiaal. Zonder hergebruik 

zou de palletbranche niet bestaan. Ik denk altijd 
aan de ladder van Lansink die hergebruik 
boven recycling stelt. Voor de hele 
palletbranche is het zorg al het hout in de 
circulatie te houden, voordat je afdaalt naar de 
houtrecycling. Helemaal nu de houtprijzen 
weer stijgen is het voor iedereen in de branche 
zaak zoveel mogelijk te hergebruiken.”

"IN FEITE MOET ELK BEDRIJF IN 
DE PALLETWERELD INNOVATIEF EN 
FLEXIBEL ZIJN."

Quality Chain Member Gert de With, Cekamon SAWS

Cekamon SAWS

E.coli (Escherichia coli) | Darmbacterie
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Het kan u haast niet ontgaan zijn dat het roerige tijden zijn op de houtmarkt. 
De vorige EPAL Stars heeft u al hierover geïnformeerd. Toch is er reden voor 
een vervolg. Het zijn nu namelijk ook de gevolgen van de maatregelen 
rondom COVID-19 die de houtindustrie raken. De balans van vraag en 
aanbod is aan het verschuiven op het internationale speelveld. 
Als EPAL Nederland willen wij u hier graag over informeren.

COVID-19 RAAKT OOK 
DE HOUTMARKT

Quality Chain Member Rob Driessen, Connec3

"NOEM DIT MAAR 
EEN ‘NOODKREET’... "

Rob Driessen van Connec3, Quality 
Chain Member, geeft voor EPAL 
Stars zijn visie op de gevolgen van 
de huidige wereldsituatie op de 
houtmarkt. . . . Een ‘noodkreet’ niet 
zozeer omdat wij het niet meer 
weten, maar juist om onze kennis 
en visie met u te delen in deze 
uitzonderlijke markt met 
bijbehorende gevolgen!

MARKTSITUATIE EIND 2020, BEGIN 
2021
Het zal jullie inmiddels ongetwijfeld 
bekend zijn dat er 'wat aan de hand is in de 
houtmarkt'. De extremen die we met ons allen 
ondervinden door toedoen van COVID-19 
zijn uniek te noemen. Daar bovenop is de 
houtmarkt duidelijk enorm gekanteld de laatste 
maanden. Beide situaties kennen uitersten die 
grillig en onvoorspelbaar zijn.    

zijn er andere prijsniveaus waar u het komende 
kwartaal mee moet gaan rekenen. Daarom 
hebben we een aantal punten voor u op een rij 
gezet. Deze kunt u desgewenst meenemen in 
uw inkoopbeleid: 
• Wij verwachten dat er veel vertraging zal zijn op 

lopende contracten. Dit zal met name zijn door 
toedoen van rondhout tekorten, te grote order 
intake of transportproblemen

• Alternatieven voor (deze) gaten in de voorraad 

zijn er niet of nauwelijks. Er zijn niet of nauwelijks 
voorraden bij de zagerijen en de orderboeken zijn 
overvol. Daarbij richten veel zagerijen zich op de 
beter betalende markten

• Het overaanbod van leveranciers en hout zoals 
aan het begin van dit jaar is er gewoonweg niet. 
Het zijn de vaste aanbieders die overblijven

• Wanneer er in nov/dec ingedekt gaat worden 
voor het kwartaal zal de aanbiedende markt met 
deze positionering zich terughoudend opstellen 
en weinig of duidelijk minder volumes aan 
(kunnen) bieden. Daardoor gaat ‘de vragende 
markt’ shoppen en ontstaat er automatisch 
een, zeker nu onbruikbare, theoretische 
‘overvraag’.

We willen jullie graag meenemen in een 
aantal feiten waar we in onze business op dit 
moment mee te maken hebben. De situatie 
in de houtmarkt heeft serieuze gevolgen 
voor niet alleen de prijsstelling maar ook de 
beschikbaarheid.

EEN AANTAL OORZAKEN LIGT 
HIERAAN TEN GRONDSLAG. IN 
WILLEKEURIGE VOLGORDE SOMMEN 
WE ZE EVEN OP:
• Goede vraag lokale markten DIY, Tuin 

(wereldwijd)
• Grote overzeese vraag (o.a. VS, China, N-Afrika)
• Zaagprogramma is veranderd, mede door 
bovenstaande vraag

• Beschikbaarheid rondhout
• Prijsstijgingen rondhout (grote wereldwijd 

exporterende zagerijen nemen voorschot op 
tekort ten nadele van middelgrote-/ kleine 
zagerijen)

• (Regionaal) kwaliteit calamiteitenhout (en de 
verplichte kap hiervan (lees; voorrang op gezond 
rondhout))

• Zeer slechte afzetmarkt restproducten
• Overvolle orderboeken (lees: achterstanden)
• Standaard lage prijssetting NL-markt (in een 

stijgende markt is de inhaalslag dan groter)
• Impact COVID-19 op de productieplanning (niet 

alleen uitval maar ook beperkende maatregelen)
• Transportproblemen (beschikbaarheid hiervan)
• Stijgende (wereldwijde-)vraag naar hout o.a. 

voor toepassing in de (prefab-)bouw (heeft juist 
in deze periode nog een grotere boost gekregen; 
hout versus positieve milieu impact)

De situatie in de houtmarkt van het afgelopen 
jaar heeft er mede aan bijgedragen dat 
de productiecapaciteiten daardoor overal 

teruggeschroefd werden. Lage prijzen zijn 
met name ingezet door de overvloed aan 
calamiteitenhout, de stakingen in Finland en 
de gevolgen van COVID-19. Zeker in de regio’s 
die geen aanbod van dit goedkope rondhout 
hadden is dit merkbaar. Daar komt nu bovenop 
dat niet in elke regio het verwachte deel van 
het calamiteitenhout beschikbaar is. Hierdoor 
is de druk op de beschikbaarheid van het 
(duurdere) rondhout weer extra groot.

WAT ZIJN DE UITDAGINGEN OP KORTE 
TERMIJN? 
• Wat is de impact in de markt van de COVID-19 

crisis?
• Ondanks de positieve prognoses voor hout op 

termijn in de VS is het afwachten wat de koers 
van president Biden zal brengen.

• Welke invloed heeft de Brexit in 2021 op de 
houtvraag? Nu is de VK ook een grote speler aan 
de vraagzijde

WAT KUNNEN DAN DE GEVOLGEN 
ZIJN VOOR ONDERNEMERS IN DE 
HOUTBRANCHE? 
In de regio’s waar de vraag is teruggevallen, 
zal de impact nog niet heel groot zijn. Maar 
als u vandaag, morgen of voor het komende 
kwartaal hout wilt gaan vastleggen, dan zal het 
ook u meteen duidelijk zijn waar we staan. Dan 

"DE SITUATIE IN DE HOUTMARKT 
HEEFT SERIEUZE GEVOLGEN VOOR 
NIET ALLEEN DE PRIJSSTELLING 
MAAR OOK DE BESCHIKBAARHEID."

FEFPEB waarschuwt dat de schaarste op de 
houtmarkt waarschijnlijk leidt tot verhoging 
van de houtprijzen in dit laatste kwartaal van 
2020 en zelfs in 2021. Door het verslappen van 
de lockdowns stijgt de vraag naar hout terwijl 
het aanbod door de gesloten houtzagerijen 
klein is. Ook wordt er vanwege de hoge vraag 
in de VS en China meer Europees hout 
geëxporteerd. Door de vraag uit de VS 
veranderen tevens de specificaties bij de 
zagerijen. Sommige kopmaten zijn daarom op 
dit moment niet of nauwelijks verkrijgbaar. 
Volgens FEFPEB leidt deze situatie naar alle 
waarschijnlijkheid tot hogere houtprijzen.

Aan de voorkant van de Europese 
houtproductie spelen echter andere issues een 
rol: er zijn grote delen bos gekapt vanwege de 
aanwezigheid van een kever die het voorzien 
had op vurenhout. De jonge aanplant die de 
plaats van het volwassen bos heeft ingenomen 
moet nog vele jaren groeien. De Nederlandse 
Emballage- en Palletindustrievereniging houdt 
deze ontwikkelingen goed in de gaten. Ook de 
veranderende exportmarkt valt op. Voorzitter 
Henk Kornet: "Het is zorgelijk dat het gezonde 
hout dat er nog is niet in Europa blijft. 
Bovendien halen de aantrekkende bouw- en 
tuinhoutsector veel goed hout, waarvan een 
groot deel normaalgesproken bestemd is voor 
de palletindustrie, uit de markt. Onze branche 
wordt flink geraakt."

De vraag naar hout in de vervoers- en 
verpakkingsbranche is echter onverminderd. 
Secretary general van FEFPEB Fons Ceelaert 

benadrukt de economische waarde van pallets 
en houten verpakkingen in de distributieketen. 
"De lockdowns hebben aangetoond dat onze 
producten een cruciale rol spelen in de 
bevoorrading van supermarkten, ziekenhuizen 
en andere essentiële ketens. De markt moet 
blijven beseffen dat houten pallets de meest 
economische keuze zijn in het logistieke 
proces. Houten pallets zijn herbruikbaar, te 
repareren en te recyclen. Ze passen in ons 
streven naar een circulaire economie."

Op dit moment zeggen de meeste 
licentiehouders van EPAL nog dat ze niet 
mogen klagen. In het emballagehout is het 
weliswaar minder druk dan normaal, maar bij 
de eenmalige pallets loopt het aardig door. 
Het is in het Euro/EPAL-palletsegment waar de 
prijsstijging dus voelbaar begint te worden. 
De verminderde beschikbaarheid van 
grondstoffen is al wel evident. De export van 
bouwhout naar de VS en VK is ongekend: zo’n 
stijging hebben Nederlandse kopers de 
afgelopen 50 jaar niet meegemaakt. Het 
emballagehout volgt deze trend, in een iets 
lager tempo.

Niets is zeker, dit is een momentopname. 
We gaan zien wat voor ontwikkelingen de 
toekomst ons brengt. Toch is het goed om te 
beseffen dat onze emballage industrie in een 
zorgelijke situatie kan belanden door deze 
bizarre COVID-19 tijd. Daarom vinden we het 
belangrijk deze informatie met al onze leden te 
delen. En dat zullen we als EPAL Nederland 
blijven doen.
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Om in drukke ruimtes toch veilig te kunnen werken in de goederenketen heeft 
EPAL Nederland mondkapjes laten maken. Met de opdruk EPAL Nederland kunnen 
we laten zien dat we niet alleen krachtig en duurzaam zijn in de keten, maar ook 
gezond en zorgzaam.

In tijden waarin maatregelen rondom COVID-19 de houtmarkt raken, 
kan EPAL Nederland natuurlijk niet achterblijven.

GEZOND EN 
ZORGZAAM IN DE KETEN
MONDKAPJES MET EPAL OPDRUK

Eén tussen de verlader en de geadresseerde, en 
één tussen de verlader en de vervoerder. De 
afspraken zouden ervoor moeten zorgen dat 
de bedrijfsvoering van de vervoerder niet 
verstoord wordt. Tom van de Wert, transport 
coördinator van Bram van Tuyl Int. Koel- en 
vriestransport BV, deelt met ons zijn ervaringen 
uit de transportpraktijk. 

IS ER VEEL ONDUIDELIJKHEID?
“Er speelt inderdaad een frustratie rondom het 
dragen van de verantwoordelijkheid voor de 
pallets. De vervoerder wordt door de verlader, 
hetzij klant, hetzij opdrachtgever, verplicht 
pallets terug te leveren bij het laadadres. Er zijn 
klanten die niet aan palletruil doen, er zijn er 
die wel aan palletruil doen. Het is aan de 
vervoerder om een route te kiezen om slim en 
handig de verschillende typen klanten te 

In 2011 is er een convenant 
opgezet rondom het optimaliseren 
van de ruilsystematiek van 
Europallets. EVO, FENEX en TLN 
waren hierin de partijen. 
Het nalezen van dit convenant 
levert meteen verwarring op, 
aangezien het spreekt van 
verschillende afsprakenstelsels.

DE VERVOERDER 
AAN HET WOORD

Tom van de Wert, Van Tuyl Logistics

kunnen bedienen. 
Het kan voorkomen dat een laadadres niet 
exact genoeg pallets voorradig heeft. Dan krijgt 
de vervoerder een palletbon. Dat betekent dat 
we bij die klant een tegoed hebben van het 
bewuste aantal pallets. Deze bon is overigens 
maar drie maanden geldig. Voor klanten waar 
we niet zo vaak komen wordt dit al 
ingewikkeld. Goed, het kan ook gebeuren dat 
wij zelf, om wat voor reden dan ook, niet 
genoeg pallets leveren. Dan krijgen we een 
pallet factuur die inhoudt dat we binnen één 
maand het bewuste aantal pallets alsnog 
moeten naleveren bij deze klant, óf we betalen 
een financiële vergoeding per pallet. Het kan 
gebeuren dat dit 200 procent van de palletprijs 
kost, plus de administratiekosten.

Dit zijn extreme voorbeelden, want meestal 
gaat het natuurlijk goed. Maar als je bekijkt dat 
wij als grote vervoerder soms honderden 
adressen per dag bezoeken in een straal van 
700 kilometer rondom Gameren, dan loopt dat 
best op. Wij hebben zelfs iemand in dienst die 
volledig bezig is met de palletadministratie, die 
houdt alle palletmutaties in de gaten.”

MAAR DAT IS TOCH HELEMAAL NIET 
JULLIE WERK? 
“Nee, dat klopt. Maar toch is dit de realiteit. Voor 
de meeste klanten ontzorgen we hun 
complete logistieke proces, en daar hoort het 
stuk emballage ook bij. Wil je hier als 
dienstverlener vanaf, dan is namelijk de keuze 
voor een ander die wel emballage organiseert 
snel gemaakt. Soms rijden we dus een vracht 
met uitsluitend pallets rond, om de saldo’s weer 
te vereffenen. Dat zijn voor ons dus puur 
kosten. We hebben namelijk klanten die zo 30 
tot 40.000 pallets in vrieshuizen hebben staan. 
Dat zorgt ervoor dat ze niet direct emballage 
tot hun beschikking hebben om alle vrachten 
één op één te ruilen. Vervolgens ontstaan daar 

de grote pallet tegoeden. Nu hebben wij ook 
plek voor opslag van wel 25.000, maar zo zie je 
dat de aantallen snel oplopen. Wij doen met 
passie ons werk en vervoer is ons brood. 
Maar dit is wel een factor die er bij komt. 
En dat levert soms wel frustratie op.” 

WAT ZOU DAN DE IDEALE SITUATIE 
ZIJN? 
“Goede vraag. Ideaal zou zijn als de pallets bij 
de lading horen, in de transactie. Chep doet dat 
min of meer, maar dat kost alleen veel meer 
geld. Daarnaast rijden er standaard auto’s op en 
neer die puur de lege pallets halen. Dat is niet 
mijn ideale situatie. Wij willen als organisatie 
ook Lean and Green zijn, dat betekent ook dat 
er per pallet zo min mogelijk kilometers 
gemaakt worden. Dan ben ik meer voor een 
open poolingsysteem natuurlijk, dat spreekt 
voor zich.”

IN HET CONVENANT UIT 
2011 IS ER SPRAKE VAN TWEE 
AFSPRAKENSTELSELS TEGELIJK. 
TUSSEN DE VERLADER EN DE 
GEADRESSEERDE, ÉN TUSSEN DE 
VERLADER EN DE VERVOERDER. 
“Precies, en dat is voor een deel de reden van 
alle verwarring. Er zou alleen een afspraak 
moeten zijn tussen de verlader en de 
geadresseerde. Hoe dan ook scheppen twee 
stelsels natuurlijk de vraag welk stelsel we 
vandaag zullen nakomen.”

MOETEN WE ONS DAAR DAN OP 
CONCENTREREN? 
“Ik zie wel reden om met TLN weer eens te 
praten over dit convenant. En ook met 
verladersorganisaties. Ik zie de verlader als 
verantwoordelijke voor de palletstroom. Dan 
kunnen we aankaarten dat het niet normaal is 

dat de pallet problematiek bij de vervoerder 
wordt neergelegd. Hiervoor is er wederzijds 
begrip nodig tussen de verlader en de klant. 
Dit om te zorgen dat de vervoerder af is van 
de rompslomp, de extra kosten, of het risico 
op verlies van pallets.” 

HEBBEN WE DAN EEN NIEUW 
CONVENANT NODIG? 
“Nou, of op z’n minst een aanscherping van het 
huidige. Maar nieuwe gesprekken met alle 
belanghebbers kunnen misschien ook 
milieutechnisch weer voordelen opleveren. Het 
kán namelijk dat wij een vracht puur lege 
pallets, alleen maar saldo, naar Frankrijk 
brengen, terwijl op dat moment een andere 
vervoerder hetzelfde richting Nederland doet. 
Dat is toch ergens van de gekke. Meer 
samenwerking en communicatie tussen 
verschillende opdrachtgevers en laadadressen 
kan ook al veel helpen.”

“ALS WIJ ALS TRANSPORTEUR LEAN 
AND GREEN WILLEN ZIJN IS OPEN 
POOLING HET ALLERBESTE.”
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Raymond Tukker is een gekende 
en bekende autoriteit in de 
logistieke wereld. In het gesprek 
dat EPAL Stars met hem heeft doet 
hij een aantal stevige uitspraken. 
Deels nu al herkenbare statements 
en deels voorspellingen. 
Voorspellingen waar we ook in de 
wereld van lastdragers lering van 
kunnen trekken, in de ruimste zin.

“IN TOENEMENDE MATE KOMEN MENS 
EN TECHNIEK BIJ ELKAAR” 
Raymond voert samen met Martijn Bakker 
de directie van TICM, het bedrijf dat 
ervaren professionals levert op het gebied 
van logistieke veranderingsprocessen. 
Raymond is al zo’n twintig jaar actief op 
senior management- en directieniveau 
in de Nederlandse, maar met name de 

Raymond Tukker, TICM

"ER GAAT NOG VEEL 
MEER VERANDEREN 
IN DE LOGISTIEKE WERELD."

Lees verder op de  
volgende pagina

Europese retail logistiek. Hij begon ooit bij 
Sorbo - wie kent het bedrijf niet - met zijn 
eerste mechanisatie project en deed daarna 
jarenlang operationele en strategische 
internationale logistieke ervaring op bij onder 
meer (het verdwenen) fashionbedrijf Mexx. 
Ook was Raymond de afgelopen twintig 
jaar als project- en programmamanager 
mede verantwoordelijk voor het ontwerpen, 
implementeren en operationeel managen van 
meerdere gemechaniseerde en gerobotiseerde 
distributiecentra in onder andere fashion, 
food en e-commerce. Met als specialisatie 
International Change Management weet 
Raymond als geen ander waar je op moet 
letten als mens en techniek bij elkaar komen. 

De wereld van Raymond en TICM lijkt dan 
op het eerste gezicht ver weg van de wereld 
van poolsystemen, pallets, hout-inkoop, 
kortom onze dagelijkse beslommeringen; de 
toenemende combinatie van mens en techniek 
kom je ook in onze branche meer en meer 
tegen. Met alle vragen en uitdagingen van 
dien.

VRAGEN, VRAGEN, VRAGEN
Raymond: “Mechanisering en robotisering 
nemen momenteel een enorme vlucht in 
de logistieke wereld. Steeds meer bedrijven 
kijken kritisch naar hun bedrijfsprocessen en 
willen deze optimaliseren. En misschien zorgt 
deze coronacrisis er wel voor dat bedrijven 
wel versneld moeten automatiseren. Want zag 
je voor deze crisis al grote veranderingen - in 

dit blad hebben jullie het al uitgebreid over 
digitalisering gehad - als je alleen al het nieuws 
volgt zul je zien dat veranderingen nodig zijn.
Denk daarbij aan de busjes die volgepropt 
met Oost-Europese werknemers vanuit volle 
slaaphuizen naar fabrieken worden gereden 

waar ze met 600 man in wel of niet goed 
geventileerde fabriekshallen werken. Daar 
staan nu de camera's bovenop; dit wordt ook 
maatschappelijk niet meer geaccepteerd, 
afgezien van de strenger wordende 
regelgeving. 

Daarnaast wint het duurzaamheidsdenken 
ook steeds meer terrein. Je ziet en leest nu ook 
steeds meer discussies rond de supply chain. 
Blijven we producten uit China halen of gaan 
we dichter bij huis produceren? De corona-
crisis heeft die discussies zeker versneld.
Het speelt ook hier in Nederland: hoeveel 
verkeersbewegingen heeft een fabriek of 
productiewerkplaats nodig om zo duurzaam 
mogelijk te functioneren? Wat is de CO2 
uitstoot? Je ziet steeds meer bedrijven ook in 
de logistiek met een Breeam Certificaat. 

Maar als we teruggaan naar de automatisering 
en robotisering, dat gaat een nog veel grotere 
vlucht nemen. 
Het track & trace systeem ook bij lastdragers 
wordt belangrijker in de keten. En ook dat is 
weer een wereld apart.”

MAAR, WAT LEVERT HET JE OP?
“Het automatiseren van logistieke processen 
en het werken met data is goed te doen bij 
massagoederen: zaken als kleding, voedsel 
huishoudelijke artikelen. Het is echter 
veel lastiger bij volumineuze goederen als 
meubelen of machines. Juist daar waar je niet 
kunt werken met gestandaardiseerde pallets 
moeten telkens oplossingen op maat worden 
bedacht. De digitale pakbon is geen vreemde 
eend meer in een overigens wel traditionele 
wereld. 
In de afgelopen Week van de Logistiek hadden 
we het Webinar “Roadmap to Robotics”. 
(Raymond ging tijdens het live webinar over 

"MECHANISERING EN ROBOTISERING 
NEMEN MOMENTEEL EEN ENORME 
VLUCHT IN DE LOGISTIEKE WERELD."

In 2050 willen we als wereld zero emission realiseren: geen CO2 uitstoot 
meer. Over hoe we om moeten gaan met het gebruik van biomassa is het 
laatste woord nog niet gesproken. Ook in de Tweede Kamer werd in oktober 
2020 gesproken over de rol van biomassa in de energietransitie.

Het beeld dat daar naar voren kwam vond de 
Universiteit van Utrecht, bij monde van 
professor Bio-based Economy Martin Junginger, 
iets te eenzijdig. We zullen hieronder een aantal 
discussiepunten uitlichten. 

Het lijkt Junginger verstandig een helder 
onderscheid te maken tussen aardgas en 
biomassa. Biomassa verhoogt de cumulatieve 
uitstoot namelijk niet: de CO2 van biomassa zit 
in de biomassa besloten. Het verstoken van 
aardgas levert nieuwe CO2 op, die zonder het 
verstoken niet vrij zou komen. De rekensom 
van duurzame biomassa vereist echter wel dat 
er minder biomassa uit een bos geoogst moet 
worden dan er aangroeit. 

Op een vergelijkbare manier is het stoken 
van houtresiduen gunstiger voor het klimaat, 
afgezet tegen het stoken van kolen. Het hout 
zou het opgeslagen CO2 toch al vrijgeven. Het 

is nog maar de vraag of nog niet gewonnen 
carbon dat ook zal doen. 

Het blijft dan wel de vraag waarom we eigenlijk 
kappen. Op die vraag bestaat, los van het feit 
dat we het gekapte hout als grondstof voor 
productie gebruiken, ook een ecologisch 
antwoord. Jonge bomen slaan simpelweg 
meer CO2 op dan oude bomen. Daarom is 
het ook het beleid van bosbeheerders om 
soms oude bomen te kappen, ten gunste van 
nieuwe scheuten. Deze oude bomen gebruiken 
we dan als grondstof voor bouwmateriaal, het 
resthout voor biomassa. 

Het CO2 dat hout opslaat komt bij het 
verbranden vrij. Dit gebeurt ook bij de 
uiteindelijke verrotting van hetzelfde hout. 
Dat een gezaagd stuk hout vroeg of laat de 
opgeslagen CO2 vrijgeeft is evident. Gezaagd 
hout zorgvuldig gebruiken om de levensduur 

HOE ZIET EPAL DE DISCUSSIE OVER BIOMASSA?

zo lang mogelijk te maken is in feite dus een 
manier voor duurzame CO2-opslag. Met onze 
open pool zorgen we dus voor een zo efficiënt 
mogelijk gebruik van hout. 

Waar deze discussie ons uiteindelijk zal 
brengen weet nog niemand. Dat het een 

interessante discussie blijft is zeker. Duidelijk 
is wel dat het hergebruik en de reparatie van 
hout zeker niet bijdraagt aan de verhoging van 
de CO2 uitstoot. EPAL Nederland vindt dat wij 
hierin als duurzame keten een duurzame rol 
spelen. 
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De 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.

Het moge namelijk duidelijk zijn dat 
automatisering zich inmiddels niet alleen nog 
beperkt tot productie. Ook in de fase na 

In de vorige EPAL Stars hebben we 
aandacht besteed aan de 
mogelijkheden die robots binnen 
magazijnen kunnen bieden. 
Aangezien in deze Stars digitalisering 
en automatisering uitgebreid aan de 
orde komen lijkt het ons interessant de 
mogelijkheden van een 
transportrobot uit te lichten.

productie, de interne logistiek, kan 
automatisering een grote rol spelen. Een 
autonome transportrobot opent de deuren 
naar een efficiënter WMS. “Maar moet ik dan 
mijn hele interne infrastructuur aanpassen 
om zo’n robot te leren navigeren?”, horen we 
u denken. Nee, er is veel veranderd. De 
ontwikkelingen gaan namelijk snel.
In 2018 is er op de LogiMAT al eens een 
autonome transportrobot gepresenteerd: de 
GoPal, van Robotize. Bij deze robot was het al 
niet meer nodig om vaste routes in te 
programmeren en volglijnen aan te moeten 
brengen in uw infrastructuur: dat is nu 
achterhaald. Met WiFi als enige voorwaarde 
voor een intelligente navigatie en een 

volledige autonomie voert deze robot zijn 
opdrachten uit. Dit is een type 
automatisering dat van grote invloed kan zijn 
op efficiency van logistieke processen.
 
We zijn inmiddels twee jaar verder en de 
autonome robot is natuurlijk geen geheim 
gebleven. Zelfs grote fabrieken als die van 
Skoda werken met volledig autonome 
transportrobots. Als we het onder meer 
hebben over innovatie in onze sector kan een 
type robot als deze natuurlijk niet ontbreken.

IS DIGITALISERING EN 
AUTOMATISERING 
DE TOEKOMST?

De logistieke wereld is 
onvoorspelbaar geworden door 
COVID-19. Peter de Weerd van 
Logistiek.nl doet in een podcast 
verslag van een rondvraag en wat 
blijkt? Aanpassingsvermogen is 
essentieel om te overleven. Door 
onder meer uiteenlopende 
orderpieken en Same day delivery 
aanbod kan ineens alles een 
prioriteit zijn. De wereld van het 
orderpicken is daarmee enorm aan 
het veranderen. Het zet sommige 
ondernemers in de supply chain aan 
het denken over een 
ontwikkelingsslag in hun 
bedrijfsvoering.

“Digitalisering is de oplossing,” zegt 
De Weerd. Maar op het moment is 
de implementatie van digitale 
middelen vaak onvoldoende. Waar 
een ondernemer in de supply chain 
een fysieke bedrijfsontwikkeling 
makkelijk kan doorvoeren, blijkt het 
lastig dat een digitale oplossing 
lange tijd onzichtbaar blijft. Het 
ontastbare van IT-oplossingen is 
voor sommigen een drempel. Zij 
investeren dan liever in de fysieke 
verandering.

Zo vertelt De Weerd dat Riedel met 
een nieuw WMS-systeem een hogere 
efficiency heeft bereikt. ‘Een betere 
track & trace van de pallets’, is naast 
een slimmere plek voor de 
hardlopers een onmisbaar element 
gebleken voor deze verbeterslag. 
“Dit verhoogt de 
palletbeschikbaarheid en laat het 
orderpicking sneller verlopen.” Dit is 
een mooi voorbeeld van hoe digitale 
elementen een grote aanvulling 
kunnen zijn op de bedrijfsvoering in 
de transportwereld.

Diverse warehousing experts en 
onderzoeken concluderen in elk 
geval dat er nog een lange weg te 
gaan is voor de digitalisering. 
Daarmee is er dus nog veel winst te 
behalen. Ook voor advies op dit 
gebied is EPAL Nederland er voor al 
haar leden. We houden de 
ontwikkelingen goed in de gaten.

Smart Warehousing met robots in discussie 
met Heico Sandee van Smart Robotics, 
Tjalling de Vries van DHL en Edwin van der 
Ham en Montapacking, red.) Dat ging dus 
heel concreet in op vragen als wat robots 
en cobots gaan doen in onze productie en 
logistieke processen. Hoe en wanneer besluit 
je tot automatisering en robotisering, welke 
keuzes moet je maken? Kan je het betalen? 
Wat levert het op, dat wil zeggen, hoe snel 
verdien je de investering terug? En: hoever 
kun je in de toekomst kijken? Je ziet dat veel 
ondernemingen de antwoorden niet pasklaar 
hebben.”

HOE KOM JE AAN DE JUISTE 
MENSEN?
Raymond: “Wij zien nog een ander snel om 
zich heen grijpend fenomeen en dat betreft 
de arbeidsmarkt.  
Je ziet inderdaad dat je disciplines in je 
productieprocessen, de productiemensen 
op de werkvloer, vaak wel kunt vervangen 
door mechanisatie of robotisering. Al of 
niet met innovatiesubsidies. (Je ziet dat in 
de palletproductie ook meer en meer, red). 

Daarmee kun je de stijgende loonkosten 
van bijvoorbeeld Poolse arbeidskrachten 
compenseren. Dus dat probleem zou via 
mechanisatie te tackelen zijn. Je ziet dat 
inderdaad al gebeuren.

Maar we constateren dat een ánder veel 
nijpender probleem nu aan het ontstaan 
is. Ga maar na, bij de grote food retailers 
bijvoorbeeld hebben ze een technische dienst 
van zomaar 60 man en dan nog hebben ze 
vacatures. Waar haal je die mensen vandaan? 
In de productiehallen heb je mensen nodig 
die robots kunnen programmeren, storingen 
kunnen verhelpen, dan nog een reservebank 
van dit type specialisten voor ’t geval er ziekte 
of vakanties zijn. Dat probleem zie je nu al om 
je heen.”

ZEGT DAT OOK IETS OVER 
BETROUWBAARHEID?
In het gesprek met Raymond valt regelmatig 
het woord ‘betrouwbaar’. Raymond 
daarover: “Ja, dat is ook de grote driver 
achter de mechanisering en robotisering. 
Daarmee schakel je dus de menselijke 

factor die niet altijd constant is, goeddeels 
uit. Data liegen niet. Goed afgestelde of 
gerobotiseerde machines zorgen voor 
constante, betrouwbare kwaliteit. Hoge 
kwaliteitseisen worden dus gemeengoed, 
geen uitzonderingen. De complete keten 
moet daar in mee en daaraan voldoen. Als je 
het dan over pallets en lastdragers hebt dan is 
certificering ook een betrouwbaarheidsaspect. 
Zoals ik aan het begin van het gesprek al zei, 
we staan in feite nog maar aan het begin 
van grote veranderingen in de logistieke 
wereld. Veranderingen die allemaal draaien 
rond de factoren kostenefficiency, snelheid, 
inzicht en doorzicht in de processen en... 
betrouwbaarheid. Ieder onderdeel van die 
keten zal daarin mee moeten…”

VOETNOOT REDACTIE:
Voor geïnteresseerden: de whitepaper 
‘Roadmap to Robotics' is gratis te downloaden 
via de website van het bedrijf van Raymond, 
TICM.nl. Wat betreft de Breeam Certificering, 
informatie hierover vind je op de website van 
Breeam, duurzaamheidscertificering.nl

EEN ROBOT 
ALS EFFICIËNTIESLAG


