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EPV op LinkedIn
EPV heeft sinds enige tijd een company page op LinkedIn. Via het businessplatform verspreiden we belangrijke of opvallende nieuwsberichten uit
de wereld van houten verpakkingen.
De bedoeling is dat volgers van de pagina, de berichten delen, liken en met
elkaar een gesprek aangaan. Op die
manier wordt het nieuws vanuit EPV
als een olievlek verspreid. EPV ziet
het als actieve brancheorganisatie als
haar taak om zoveel mogelijk mensen
op de hoogte te brengen van ontwikkelingen en uitdagingen in de markt
en verbinding aan te gaan.
Leden van EPV werden door een
social mediaexpert tijdens de jaarvergadering op 23 november wegwijs
gemaakt met LinkedIn. Zij kunnen
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Greenpeace en FSC blijven
wél in gesprek

In maart kondigde Greenpeace aan in een aantal landen uit het Forest Stewardship
Council te stappen. Het was opmerkelijk nieuws, omdat de milieuorganisatie een van
de oprichters van het wereldwijde keurmerk is. Greenpeace sprak van ‘een allesbehalve
lichtvaardig besluit’. We belden met directeur Liesbeth Gort van FSC Nederland om te
vragen naar de stand van zaken.

zich aanmelden voor een korte verdiepende cursus om effectief berichten
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bedrijf via LinkedIn te promoten.
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Dit is de link naar de company page:

onverminderd hoog. Maar tegelijkertijd vind ik het jam-

antwoorde exploitatie en dus gebruik van hout is een
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Samenwerken
Wereldwijd wordt 200 miljoen

Drie kritiekpunten

‘We hopen dat Greenpeace weer aan boord komt, sa-

hectare bos volgens de standaarden

De voornaamste kritiek van Greenpeace op FSC: in zo-

menwerken is immers effectiever. Als je je beseft dat

van FSC verantwoord beheerd en

genaamde high risk-regio’s kan duurzaam bosbeheer

er nog 36% niet aantoonbaar duurzaam hardhout wordt

daarmee beschermd. FSC is een

niet worden gegarandeerd, FSC kiest voor een werkwij-

gebruikt dan denk ik heel eerlijk: laten we samenwerken

effectief instrument tegen illegale

ze gebaseerd op commerciële exploitatie van de bossen
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en auditrapporten zijn (nog) niet publiek toegankelijk.

vind ik geen bijdrage.’
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‘FSC werkt hard om de door Greenpeace genoemde

‘Maar ook zonder Greenpeace gaan we door met ons

Verantwoorde exploitatie

Gesteund

kritiekpunten te verbeteren, zoals het versterken van

werk en voelen we ons gesteund. Niet alleen door or-

Wat bedoelt uw leverancier als hij

de bescherming van Intact Forest Landscapes en het

ganisaties als het Wereld Natuur Fonds, maar zeker ook

het heeft over een balkpallet?

digitaliseren van gegevens’, zegt Liesbeth Gort. ‘Het

door de industrie, die in Nederland steeds vaker kiest
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is alleen niet iets dat je van de een op de andere dag

voor aantoonbaar duurzaam hout.’

geregeld hebt. Ik hoop dat Greenpeace dat ook in ziet.’

Luchtfoto van de vestiging Gooskens Hout Moerdijk, waar circa 45.000 m3 vurenhout (ISPM-015)
droog op voorraad ligt. Het hout kan zowel ruw
als ook bewerkt (schaven en korten) geleverd
worden.

Nieuw lid: de Gooskens Hout Groep
Zes generaties telt het familiebedrijf Gooskens Hout al.
De driekoppige directie bestaat anno 2018 uit Ine Gooskens (financieel directeur), Hein Gooskens (algemeen
directeur) en Roeland Gooskens (commercieel directeur). Maar het bedrijf werd al opgericht door Henricus
Gooskens in het jaar 1863.

Houten verpakkingen gaan lang mee.

liggen voor onze klanten. Wij kunnen hierdoor snel leveren, ook als het hout

Maar zelfs als ze niet meer kunnen worden

schaars is.’ Maar dat is niet de belangrijkste meerwaarde. Naast handel le-

gerepareerd en opnieuw ingezet, is hout een

vert Gooskens geschaafd en afgekort hout. Zo’n twintig vrachtwagens met

dankbare grondstof om te recyclen. In deze

hout op maat verlaten dagelijks een van de vier vestigingen, vooral richting de

rubriek laten we producten zien gemaakt

hout- en bouwmaterialenhandel, de industrie (o.a. prefab en blokhutten), en

van… gerecycled hout

natuurlijk de emballage-industrie. ‘Met de overname van Mevo Houtindustrie
in Helmond hebben we sinds september dit jaar onze schaafcapaciteit verder

Deel 2: Spaanplaat

‘Het bedrijf is ons met de paplepel ingegoten’, zegt Roeland Gooskens.

vergroot en hebben we een specialist in gevingerlast hout binnengehaald’,

‘Ik vind het prachtig om er te mogen werken. Elke generatie brengt tot nu

zegt Roeland Gooskens. ‘Bijkomend voordeel is dat we voor onze klanten in

In Nederland gaat zo’n 40% van het resthout naar de

toe groei. Dat geldt voor onze generatie ook. We zijn vooral sterk gegroeid in

de emballage en verpakkingswereld nu in Helmond ook veel dun hout zagen

spaanplaatindustrie. Daarmee is de spaanplaatindustrie

het verpakkingshout. Dat was voor ons ook de reden om aan te sluiten bij de

en schaven, bijvoorbeeld 8mm en 10mm dik verpakkingshout.’

een grootverbruiker van ingezameld (verpakkings)hout

EPV. Er zit daar een enorme kennisconcentratie. Ik weet zeker dat we samen

Een combinatie van volumehandel, voorraadbeheer en maatwerk, noemen

dat niet meer te hergebruiken is. ‘Spaanplaat wordt ge-

met de leden veel kennis kunnen delen, maar ook op informele wijze kunnen

ze het zelf op hun website. Elke vestiging heeft zijn eigen specialisme. Zo gaat

maakt uit drie grondstofstromen’, zegt Rico van de Ven

genieten van de bijeenkomsten en de activiteiten.’

via Overboord hout direct vanuit de zagerij naar de klant. In Moerdijk worden

van Meplax, al sinds 1952 een handelsorganisatie in

Duitsland, de grootste producent, maar 44%’, zegt van de Ven. ‘Dat heeft alles te maken met de hoeveelheid

Gooskens Hout is van oudsher specialist in vurenhout, de grootste van de

volle pakketten geleverd van ruwhout en bewerkt hout en in Hoogeloon kun-

spaanplaat. ‘Ten eerste het afgekeurde rondhout, het

bos die een land zelf bezit. Hoe groter het bosareaal, hoe meer (afgekeurd) hout er uit het eigen bos kan wor-

Benelux. Op alle vestigingen samen ligt er zo’n 65.000 m³ vurenhout op voor-

nen klanten zelfs op bestek bestellen met speciale bewerkingen zoals schuin

dunningshout, grote takken, ten tweede het resthout uit

den gehaald.’ Topscoorder is Italië, dat met weinig bossen, zo’n 90% gerecycled hout verwerkt tot spaanplaat.

raad, waarmee het bedrijf zich onderscheidt in de markt. ‘De grond in Neder-

korten of boren.

zagerijen en uit de meubelindustrie en ten derde het re-

Meplax levert spaanplaat voornamelijk aan de meubelindustrie, dat er met fineer- en melamine-lagen bureaus,

cyclagehout. Toen mijn opa ons familiebedrijf begon, be-

deuren en tafels van maakt. ‘Spaanplaat is van oudsher een goedkoop, dragend materiaal. Het is dus nooit

stond spaanplaat uit rondhout en resthout, pas de laatste

bedoeld als product van afvalmateriaal, het is echt zo bedacht. Maar dat we er al het resthout en recyclehout bij

25 jaar is de recyclestroom erbij gekomen, mede doordat

kunnen gebruiken is een prachtige stap naar een biobased, circulaire keten.’

land is relatief duur en hout is een product dat veel ruimte in beslag neemt’,
zegt hij, ‘maar toch vinden wij het belangrijk om altijd veel voorraad te hebben

Behalve in de EPV is Gooskens o.a. ook actief in de Stichting Kringloop
Hout en de VVNH. www.gooskens.nl
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er een tekort aan rondhout ontstond.’ Het ingezamelde
hout wordt bij de inzamelbedrijven geshredderd en in het
buitenland, voornamelijk in België en Duitsland verwerkt
tot spaanplaat. In Nederland is er geen spaanplaatindustrie meer. ‘De importpercentages verschillen nogal.

De balkpallet heeft balken waar bij andere pallets de bruggen
zitten, over de lengte of over de breedte. Daardoor is de balkpallet
zeer geschikt voor het vervoeren van extra zware objecten. Een balkpallet wordt ook wel een tweewegpallet genoemd, omdat hij maar
vanaf twee kanten (en niet vanaf vier) met een heftruck is op te pakken.

In België is het aandeel hergebruikt hout zo’n 75%, in

Feit: de Europese spaanplaatindustrie verwerkt zo’n 31 miljoen kubieke meter hout per jaar.

Houtstofcampagne
vindt veel steun

Agenda
Vrijdag 23 november 2018:
Jaarvergadering EPV

22 april 2019:
Earth Day
9 t/m 11 oktober 2019:
69e FEFPEB congres in
Hamburg (Duitsland)

Vorig jaar lanceerden zeven sociale partners uit de houtbranche, waaronder EPV, de houtstofcampagne, met
de opvallende slogan ‘Zuig jij stof of stofzuig jij’ en de website www.houtstoftotnadenken.nl. Met de
campagne wordt aandacht gevraagd voor de gezondheidsrisico’s van houtstof en wordt een schone

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

en risicovrije werkplek gepromoot. De campagne draagt via de website en flyers ook oplossingen aan en
geeft voorlichting over het voorkomen van risico’s en de verplichtingen van werkgevers. De campagne is
inmiddels bijna 400 keer gesteund. Wilt u meer weten? Op de website vindt u een voorlichtingsfilmpje, kunt
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De actuele stand van de houtprijs kunt u bekijken op www.epv.nl

u een risicocheck doen en de brochure downloaden.

maanden
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