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SMHV-film
De Stichting Markering Houten
Verpakkingen legt in een afgelopen jaar ontwikkelde animatiefilm
het belang van ISPM 15 uit voor
gebruikers van houten verpakkingen en stuwhout (dit hout moet
een hittebehandeling ondergaan
om levende organismen te doden

‘We moeten zagerijen
zekerheid bieden’

voor transport). In heldere beelden worden de drie stappen naar
probleemloos transport uiteengezet: kies een geregistreerde
onderneming als uw verpakkingshout inkoopt om te exporteren
naar landen buiten de EU, controleer de factuur en controleer
of het merkteken van ISPM 15
op de verpakking is aangebracht.
Transportzendingen die niet aan
de voorwaarden voldoen kunnen door buitenlandse overheden
worden tegengehouden, teruggestuurd of zelfs vernietigd. De

D

e Nederlandse bossen leveren jaarlijks
een miljoen m3 rondhout. Zo’n 300.000 m3
daarvan komt van Staatsbosbeheer. Maar dat
hout verdwijnt bijna in zijn geheel naar het
buitenland. Het probleem? Een tekort aan
Nederlandse zagerijen.

animatiefilm van SMHV past in

richten op de emballage-industrie. ‘Hun focus ligt op
bouwhout. Alleen de kleinere zagerij in Bentheim, net
over de grens in Duitsland zaagt nog alleen verpakkingshout.’

10 euro per kuub besparen
Een complicerende factor bij het transport is het tekort

‘Tot 25 jaar terug was het bosbeheer in Nederland

aan chauffeurs en dus vrachtwagens. Staatsbosbe-

waarbij de stichting vaker en dui-

kleinschalig en was er een fijnmazige structuur van

heer vervoert zijn hout daarom steeds vaker per schip.

delijker van zich wil laten horen.

emballagebedrijven en zagerijen’, zegt Zwier van Olst,

‘Die transportkosten drijven de prijs van het hout on-

Kijk op www.smhv.nl. Op de ho-

hoofd marketing en verkoop van Staatsbosbeheer.

nodig op’, zegt Van Olst. ‘Als we ons hout in Neder-

mepage staat de link.

‘Sommige zagerijen zaagden alleen plankjes voor pal-

land kunnen laten zagen, scheelt dat zomaar 10 euro

lets, moet je nagaan. Maar door schaalvergroting van

op een kubieke meter.’ Hij vertelt dat maar 20% van

de sector zijn veel kleine zagerijen gestopt. Er waren

het Nederlandse hout uiteindelijk als verpakkingshout

tot vorig jaar maar twee naaldhoutzagerijen in Neder-

terechtkomt in een Nederlands product. De rest blijft

land over die hun basis in de emballage hadden, Ver-

in het buitenland. ‘Doodzonde natuurlijk’, zegt hij.

Naaldhout vorig jaar is die zaagcapaciteit meer dan

naar de video.

gehalveerd.'

VAKJARGON
Als uw leverancier het heeft over

‘Met het stoppen van Willemsen is de
zaagcapaciteit meer dan gehalveerd’
Exporteren

een krat, bedoelt hij geen kist.

Het gevolg is dat Staatsbosbeheer zijn hout moet ex-

Wat is het verschil?

porteren. Vooral Duitse zagerijen nemen het hout af,
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maar dit zijn – zegt Van Olst – geen zagerijen die zich

Zwier van Olst

hoeven en Willemsen. Met het stoppen van Willemsen
Of scan de QR-code en ga direct

t

het nieuwe communicatiebeleid

STIP-bedrijven maken
punt van 100% duurzaam
STIP (Sustainable Timber In Place) is naast FSC en
PEFC een derde keurmerk dat staat voor duurzaam/verantwoord hout. Toch is STIP anders. En zelfs uniek.
Geen ander keurmerk garandeert namelijk wat STIP
garandeert: een STIP-bedrijf koopt en verkoopt uitsluitend
hout uit 100% duurzaam en verantwoord beheerde bossen. Als klant hoef je er niet speciaal naar te vragen.

Houten verpakkingen gaan lang mee.
Maar zelfs als ze niet meer kunnen worden
gerepareerd en opnieuw ingezet, is hout een
dankbare grondstof om te recyclen. In deze

FSC en PEFC - alleen naar de inkoopfactuur, en niet ook nog naar bijvoorbeeld

rubriek laten we producten zien gemaakt

separate opslag en de factuur. Wij zeggen: als je 100% verantwoord inkoopt,

van… gerecycled hout

verkoop je ook 100% verantwoord.’ Met STIP kiezen bedrijven beleidsmatig voor
alleen verantwoord hout en groeit dus de vraag naar verantwoord hout, waardoor

Deel 1: De pershouten klos

uiteindelijk het duurzaam beheerde bos in de wereld toeneemt.
De pershouten klos wordt voor het eerst in Nederland
Zo’n vijftig houtverwerkende bedrijven zijn lid van STIP. Twee daarvan zijn

gemaakt in 1990. Euroblock, een joint venture van het

verpakkers. ‘Wat wij zien is dat STIP dwingt om anders na te denken over hout’,

Nederlandse Presswood en het Duitse Pfeifer Holz,

‘STIP maakt het voor houtverwerkende bedrijven mogelijk FSC en PEFC

zegt Van Doorn. ‘Ik zie bedrijven overstappen op alternatieve, wel verantwoorde

wordt er speciaal voor opgericht. Het product is niet

gecertificeerd hout onbeperkt te combineren in één product en te verkopen

houtsoorten. Dat vind ik mooi. STIP is een bedrijfsregeling waarbij je als bedrijf

nieuw, net als het procedé. In Duitsland worden al lan-

met STIP-certificaat. Bij FSC en PEFC is beperkte bijmenging mogelijk’, zegt

niet zegt: ik kán duurzaam leveren, maar waarmee je je volledig commit: ik doe

ger pershouten klossen gemaakt en in Nederland maakt

Oscar van Doorn van Stichting Hout Research, de initiatiefnemer van STIP. ‘En

het. En daarmee draag je dus bij aan een duurzame en toekomstbestendige

Presswood al vanaf 1984 pallets van pershout. ‘Vanuit

palletklossen van geperst. Die lijm is biologisch afbreekbaar en zo maakt Euroblock dus een milieuvriendelijk

het scheelt enorm in de administratieve rompslomp. Wij kijken – anders dan

houtketen.’ www.stip.org

heel Nederland krijgen wij hout aangeleverd van de grote

duurzaam product dat past in de circulaire economie. Euroblock verwerkt ongeveer één miljoen kubieke meter

recyclebedrijven’, zegt salesmanager John Buitelaar.

resthout voor de productie van pershouten palletklossen per jaar, goed voor zo’n 100 miljoen pallets. Euroblock

‘Daar zitten wel wat restricties aan. Geverfd hout, spaan-

pershoutklossen werden ooit gezien als een alternatief voor natuurhouten palletklossen, tegenwoordig heeft de

plaat, zachtboard, goedkope deuren, daar kunnen we

pershoutklos een marktaandeel van om en nabij 80%. ‘Veruit de meeste palletproducenten gebruiken pershou-

niet veel mee. Het meeste resthout komt uit de bouw en

ten klossen’, zegt John Buitelaar.

t

Meer bos, meer opbrengst

sloop, maar ook van de verpakkingsindustrie. Het gaat

dragen aan een actieplan om 100.000 hectare nieuw

bij ons de shredder in. We spreken bewust van resthout

Innovatie: de klossen worden voorzien van een RFID-tag (Radio Frequency Identification) wat het voor afnemers

bos in Nederland aan te leggen. Dat betekent dus:

en niet van afvalhout. Voor ons is het resthout een grond-

mogelijk moet maken de specificaties van het product sneller te verwerken in de administratie en bovendien de

meer oogstopbrengst, meer Nederlands hout. ‘Wij

stof en geen afval. Het is de basis van een nieuwe le-

pallet te volgen tijdens het transport.

hebben uitgesproken dat de emballagesector een

venscyclus. Daarover hebben we nog wel eens discussie

belangrijke speler is voor het Nederlandse bos. Wij

met de wetgever, vooral tijdens het transport.’

zijn een land van infrastructuur en logistiek. We kun-

... vervolg van pagina 1
Wettelijke taak
Oprechte zorgen

Hij voegt eraan toe dat Staatsbosbeheer heeft bijge-

nen daar als keten met elkaar invulling aan geven als

De houtspanen worden in Ermelo bij Euroblock ge-

we al dat hout in Nederland kunnen zagen, minder af-

droogd en opgeslagen. Er wordt lijm aan toegevoegd en
onder hoge druk en temperatuur worden er vervolgens

De vraag dringt zich op waarom Staatsbosbeheer zelf

hankelijk zijn van buitenlandse zagerijen, dure trans-

‘We maken ons oprecht zorgen over de continuïteit

geen zagerij begint. Zwier van Olst is er duidelijk over:

portkosten en te weinig chauffeurs. Dan bouwen we

van de zagerijen. Verhoeven is een zagerij in het

‘Dat is een miljoeninvestering die wij met publiek geld

in Nederland een mooie houtverwerkende keten op,

middensegment, fantastisch specialistisch bedrijf,

zouden moeten doen. We mogen dat niet, Staatsbos-

met hout van eigen bodem.’

maar ik weet niet of die wil uitbreiden. Bentheim is

beheer heeft een zogenaamde wettelijke taak. Daarin

ook relatief klein. Zij kunnen de gevraagde volumes

staat onder meer dat we hout moeten produceren,

niet aan. Andere zagerijen kiezen voor de duurdere

maar niet dat we een zagerij mogen beginnen.’

‘De emballagesector is een belangrijke speler voor het Nederlandse bos’

houtstromen. Verticale integratie zou in mijn ogen
een toegevoegde waarde kunnen zijn. Mijn pleidooi

Garanties bieden

Aan het eind van de negentiende eeuw had Neder-

VAKJARGON
ANTWOORD

is: laten we met elkaar binnen de sector kijken naar

Hij gelooft meer in het ‘reshuffelen van de samen-

land te weinig bos. Het Hollandse hout was voorna-

slimme plekken om de complete houtverwerkende

werking’. Duidelijke afspraken maken. ‘We moeten

melijk opgegaan aan de bouw van de Nederlandse

industrie te situeren: dichtbij bos, goed bereikbaar,

zagerijen zekerheid bieden. Wij – als Staatsbosbe-

vloot. Het gevolg waren onder andere flinke zandver-

alles bijeen. Een houtverwerkende plant.’

heer - kunnen dat aan voorkant doen door vaste leve-

stuivingen. Het was voor de regering het teken om

Het verschil tussen een kist en een krat zit met name in de hoeveelheid ruimte tus-

ring van hout af te spreken, zodat een zagerij weet op

in 1899 Staatsbosbeheer op te richten, met als taak

sen de planken. Bij kratten zit er ruimte tussen de planken, bij een kist niet. Bij een

welk volume het kan rekenen. En dat dan ook doen

het Nederlandse bos weer op peil te brengen en pro-

krat zie je dus vanaf de zijkant wat erin zit. Een krat is daardoor lichter en zeer ge-

met langere contracten en stabiele prijsafspraken.

ductiebossen aan te leggen. In latere jaren kwamen

schikt voor luchttransport. Hoewel er ook lichtere kisten gemaakt kunnen worden

Aan de achterkant kunnen bijvoorbeeld de EPV-le-

daar de taken natuurbescherming, landinrichting

voor luchtvracht van 6 of 9 mm multiplex. Een krat is veelal een goedkoper (kos-

den garanties bieden over het afnemen van dat hout

en het aanleggen van recreatieve voorzieningen bij.

tengunstiger) alternatief voor een kist. Kist of krat is dus meestal een prijskeuze.

tegen stabiele prijzen.’

Meer weten? www.hollands-hout.com

‘Verticale integratie zou in mijn ogen
een toegevoegde waarde zijn’

Kist

Krat

Agenda

Nieuw lid:

Donderdag 8 november 2018:

‘Als lid van EPV kan ik meepraten over onze

Nederlandse palletbedrijf met vestigingen op het

collectieve arbeidsovereenkomst en

Afrikaanse continent.’

Kennis-en netwerkevent
'Hout OverMorgen' - georganiseerd
door Houtwereld

uitdragen dat Lecaro staat voor topkwaliteit.
Ik zie dat lidmaatschap ook als een soort

Wat maakt Lecaro nog meer bijzonder? ‘We zijn een

keurmerk.’ Dat zegt Alexander van Laak van

klein bedrijf’, zegt Alexander. ‘Met een eigen wagen-

Vrijdag 23 november 2018:

Lecaro uit Schaijk.

park en een hoge service. Dat is wat klanten waar-

Jaarvergadering EPV

deren. Wij hebben nog nooit een klant verloren op
Lecaro werd in 1985 opgericht door Richard van

service, we laten ze niet vallen. Als een klant ons op

Laak, die aanvankelijk begon met het ophalen en

zaterdagavond belt voor een spoedlevering, regelen

opnieuw verhandelen van gebruikte pallets. Later

we dat. Desnoods spring ik zelf op de wagen.’

werd daar de productie van nieuwe pallets aan

Volg EPV op social media:
Twitter.com/EPVisie Facebook.com/EPVisie

toegevoegd. Zo’n 1,5 miljoen pallets vertrekken er
jaarlijks vanuit Schaijk naar de klanten van Lecaro.
‘Van oudsher hebben we verbinding met de cacaosector’, zegt Alexander. ‘Vanuit die hoek kwam ook

In 2017 werd Lecaro weer lid van EPV, na een pauze

de vraag of we pallets konden leveren aan cacao-

van enkele jaren. ‘Ik heb op een gegeven moment

producenten in Afrika. De leveringszekerheid in

alle lidmaatschappen opgezegd. Maar ik heb me la-

Ghana en Ivoorkust was niet erg stabiel. We hebben

ten overtuigen om me weer bij EPV aan te sluiten. Je

het transport naar Afrika onderzocht, maar uiteinde-

blijft toch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelin-

lijk bleek het voordeliger om een eigen palletfabriek

gen, je kunt meepraten over bijvoorbeeld de cao en

neer te zetten in Ghana en Ivoorkust, de grootste

je hoort bij de club die staat voor kwaliteit, een soort

leveranciers van cacao. Ja, we zijn denk ik het enige

keurmerk.’ www.Lecaro.nl
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