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De opvolging van die eerste gesprekken is nu in volle 

gang. ‘We willen ondernemers in persoonlijke en open 

gesprekken wijzen op het nut van een sterke branche-

organisatie en vertellen wat EPV voor hun bedrijf kan 

betekenen’, zegt PR-commissielid Ed Vermeulen, die 

zelf al een paar succesvolle gesprekken voerde. ‘De 

eerste nieuwe leden hebben we inmiddels al mogen 

verwelkomen.’

Belang van vereniging
EPV nodigde geïnteresseerde producenten, leveran-

ciers en handelaren op 4 april uit bij Gooskens Hout 

in Moerdijk, ook een bedrijf dat zich dit jaar aansloot bij 

EPV. Werkgeversvoorzitter Hans de Boer wees de zaal 

op het belang van een vereniging. ‘Vereniging van bran-

ches gaat al terug tot de Middeleeuwen’, zei hij. ‘Toen 

waren het de gildes waar vakgenoten elkaar ontmoet-
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et bestuur en leden van de PR-commissie praten deze periode met verschillende 
geïnteresseerde ondernemers over hun lidmaatschap van EPV. 
Tijdens de kennismakingsmiddag op 4 april jl., voorafgaand aan de bijeenkomst van  
SMHV, werden de eerste contacten gelegd. 

ten. Verenigingen helpen om een vuist te maken, om 

krachtig te zijn.’ Hij maakte een mooie vergelijking met 

het dierenrijk. ‘De meeste diersoorten leven in groepen, 

omdat ze dan sterker zijn. Er zijn maar een paar solisten, 

zoals de ijsbeer en de witte haai, maar die redden het 

ook niet alleen.’

Pad geëffend
EPV effende in 2017 al het pad om nieuwe leden te wer-

ven door onder andere de contributie flink te verlagen. 

Leden van EPV delen kennis, profiteren van workshops, 

voeren onderzoeken uit en lobbyen in Den Haag. Ieder lid 

kan participeren en bijdragen aan een sterke vereniging. 

Wilt u meer informatie 
over het lidmaatschap, kijk dan op 
www.epv.nl/lidmaatschap.

VAKJARGON
Wat bedoelt uw leverancier als hij 

het heeft over een kruisdek?
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Speciaal voor leden organiseert EPV 

een gratis workshop gericht op het 

effectief gebruiken van LinkedIn. 

LinkedIn is onbetwist hét bedrijfsplat-

form, maar alleen door de precieze 

kneepjes te kennen, haalt u alles uit 

LinkedIn om u te presenteren aan de 

buitenwereld en contact te leggen 

met uw netwerk. Alex Blaauboer is 

een social media expert, die alles 

weet over LinkedIn. Na een succes-

volle eerste workshop willen we de 

workshop bij genoeg belangstelling 

in het najaar nogmaals organiseren, 

voor zowel beginners als gevorder-

den. Geef u op door een mail te 

sturen naar info@epv.nl 

EPV op LinkedIn

EPV kunt u tegenwoordig ook 

volgen op LinkedIn. Op de speciale 

company page verschijnen regelmatig 

interessante nieuwsberichten en 

discussies. U kunt ze lezen, liken en 

delen in uw netwerk. Zo kunnen we 

onze business en het mooie verhaal 

van onze grondstof en onmisbare 

producten verder verspreiden. 

We nodigen u uit EPV te volgen. 

Workshop 
‘Haal meer uit 
LinkedIn’

EPV in gesprek met 
tien potentiële nieuwe leden



Allspan in Haulerwijk verwerkt al meer dan veertig jaar resthout uit de houtin-

dustrie tot strooiselproducten voor stallen en boxen van grote en kleine dieren. 

‘Onze houtkrullen en het zaagsel zijn bijna uitsluitend afkomstig van FSC en 

PEFC-gecertificeerd hout. We willen duurzaamheid vanaf de boom tot de eind-

gebruiker’, zegt directeur Rudy Luders.

Die houtkrullen worden rechtstreeks opgehaald bij de producenten. Daar staan 

opleggers, zogenaamde ‘walking floors’, aangesloten op de schaafmachines. 

Het gesloten systeem blaast de houtkrullen de oplegger in. Is de wagen vol, 

dan krijgt Allspan een melding en wordt er gewisseld. De opleggers worden 

vervolgens in de fabriek gelost en de krullen gefilterd, ontstoft en gedroogd. 

‘Het hout mag een maximaal vochtgehalte hebben van 12%, anders krijgen 

we condens in de verpakking.'

De houtkrullen worden speciaal gedroogd zodat de vochtopname optimaal is 

en de dieren in een droge stal liggen en staan. Dat is echt een vereiste.’ Is al 

het hout geschikt? ‘Nee, het moet wel wit zijn, het meeste is vurenhout. En 

het komt rechtstreeks uit de productie. Kapotte pallets bijvoorbeeld verwerken 

wij niet. Daar zit een te groot risico aan op spijkers en vervuiling.’ De klassieke 

krul, zoals Allspan hem noemt, wordt gebruikt voor paardenboxen over de hele 

wereld. ‘Allspan heeft daar een naam in opgebouwd tot Japan aan toe’, vertelt 

Luders. ‘Ons assortiment is gericht op comfort en hygiëne. Meer hygiëne in 

het strooiselbed zorgt voor besparingen en voor betere prestaties van de die-

ren die erin liggen.’ Innovatie is dan ook belangrijk. Zo introduceerde Allspan 

voor de veeteelt een product als Allspan +Ökosan, met een hoge Ph-waarde, 

waardoor extra hygiëne wordt toegevoegd in het ligbed voor de spenen van 

melkkoeien. ‘Zo zijn we niet alleen duurzaam bezig met onze grondstof hout, 

maar ook met dierenwelzijn.’ 

Krullen en zaagsel worden in de agrarische sector ook gebruikt als bodembe-

dekker en ligbed in varkensstallen, kippenrennen en tijdens het transport van 

dieren. ‘En verder vind je onze producten in de dierenwinkel, speciaal voor 

kleine knaagdieren en de kattenbak.’ Zaagsel en stof dat overblijft na filtering 

van de houtkrullen wordt verwerkt tot kattenbakkorrels en houtpellets voor 

verbranding in houtkachels. Zo heeft zelfs stof een nieuwe functie in de cir-

culaire houtketen. Allspan heeft naast haar vestiging in Haulerwijk, ook zeven 

fabrieken in Duitsland. www.allspan.de/nl

Nederpal heet voortaan EPAL Nederland. De 
nieuwe naam was meteen ook reden voor een 
nieuwe promotiefilm, met de slogan ‘Krachtig 
in de keten’. EPAL is wereldwijd het meest 
succesvolle poolingsysteem met zo’n 550 
miljoen pallets in omloop. In de film noemt 
EPAL het ‘een geoliede keten van fabrikanten, 
controleurs, reparateurs en gebruikers.’ 

EPAL staat voor een vaste waarde en dus voor zekerheid 

in de distributieketen. Een belangrijk doel van de organisa-

tie is het tegengaan van vervalste en ondeugdelijke pallets. 

EPAL-pallets moeten voldoen aan vastgelegde specificaties 

en kwaliteitskenmerken. De kwaliteit van EPAL-pallets wordt 

gemonitord en bewaakt door EPAL Nederland, dat haar leden 

ook vertegenwoordigt in EPAL Europe. Om onafhankelijkheid 

bij de controles te waarborgen is audit-organisatie Bureau 

Veritas ingeschakeld. Daarbij wordt ook gelet op de duurzame 

herkomst van onderdelen. Hout van EPAL-pallets komt van 

gecertificeerde bosbouw. Bij EPAL Nederland zijn 53 bedrij-

ven met een licentie aangesloten. Het grootste deel daarvan 

is reparateur. 

Het nieuwe website-adres is www.epalnl.nl 

Houten verpakkingen gaan lang mee. Maar zelfs als ze 
niet meer kunnen worden gerepareerd en opnieuw inge-
zet, is hout een dankbare grondstof om te recyclen. In 
deze rubriek laten we producten zien gemaakt van (in dit 
geval) ge-upcycled hout.

Kruisdek is het onderdek van een 

pallet, waarbij de onderdekplanken 

en de dwarsplanken (klampen) 

kruislings over elkaar heen liggen 

en zo zijn vastgespijkerd.

EPAL Nederland 
Deel 4: bodembedekkers

EPV en Euromate praten over kortingsdeal 

‘De houtproductie wordt 
steeds schoner’
Bij Holland Packing weten ze een ding zeker: het was de investering meer 
dan waard. Meer dan 50% minder fijnstof in de fabriekshal en tevreden me-
dewerkers. Euromate, gespecialiseerd in luchtfiltering, installeerde er vier 
luchtreinigers.
 

Stofmanagement is in het bedrijf een begrip. De 

fabriek is ingedeeld in compartimenten met daarbij 

aangewezen verantwoordelijken per afdeling. ‘De 

veiligheid en gezondheid van onze mensen staat 

op nummer één’, zegt Thijs van der Made van Hol-

land Packing. ‘We zijn heel scherp op stofophoping 

en explosiegevaar. Uit de nulmeting die Euromate 

deed, bleek dat de bronafzuiging en vegen met vet-

tige zwabbers niet alles wegpakten. Ondanks alle 

Zelfs houtstof krijgt 
nieuwe functie als 
kattenbakkorrel

Helemaal weg krijg je het stof niet, maar onze 

medewerkers merken echt het verschil.’ Was 

het een ingrijpende operatie? ‘Nee, de fabriek 

draaide gewoon door. Er werden vier reinigers 

opgehangen met een stroomdraad en een 

stuurdraad ernaartoe. We bedienen de appa-

raten vanaf een voorgeprogrammeerd wand-

kastje. We starten altijd in een schone omge-

ving. Bovendien wordt de gereinigde warme 

lucht naar beneden geblazen. Zo gaan we ook 

nog efficiënt met de energie om.’

V A K J A R G O N 
A N T W O O R D

EPV is met Euromate in gesprek 

over een aantrekkelijke kortingsdeal exclusief voor EPV-leden. Daar hoort 

ook een gratis nulmeting bij. Rick Bollen, die namens EPV de onderhande-

lingen doet, zegt: ‘De technieken worden steeds efficiënter. En Euromate 

loopt daarin voorop. Met elkaar kunnen we de houtproductie steeds schoner 

maken. Wij zijn blij dat Euromate bereid is om onze leden bij zo’n investering 

tegemoet te komen.’ EPV en Euromate hopen na de zomer de onderhande-

lingen af te ronden. We houden u op de hoogte via EPVisie, de website www.

epv.nl en onze LinkedIn-pagina.

aandacht zaten we toch nog boven de norm van de We-

reld Gezondheid Organisatie.’ 

‘Volgens de Arbowet moet je medewerkers bescher-

men naar de laatste stand van de techniek’, zegt Thijs. 

‘Dat hebben we gedaan.’ Euromate installeerde in de 

productiehal vier HFE/SFM-25 industriële luchtreini-

gers. Daarmee werd het sluimerstof in de ruimte gehal-

veerd. ‘Over de hele dag genomen zitten we nu gemid-

deld onder de WHO-norm van 35 microgram per kuub. 

Allspan-opleggers bij PKF/Post
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Colofon

Gedrukt op Hello Fat matt, FSC Mix Credit 
gecertificeerd papier
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9-11 oktober 2019: 

Fefpeb-congres, Hamburg

In 1988 startte de vader van Serge ter Beek met 

een compagnon een bedrijf dat pallets leverde 

aan de kartonindustrie. Al snel groeide PPC 

Pallets uit tot een bedrijf met meerdere vesti-

gingen, waar verschillende producten werden 

gemaakt: van kisten, pallets en boxen tot in-

dustriële verpakkingen. 

Toen ik het bedrijf kon overnemen, heb ik bewust 

voor één vestiging gekozen’, vertelt Serge. ‘Ik had 

geen zin om 80 uur te werken, waarvan je er 60 

in de auto zit om van vestiging naar vestiging te rij-

den. Ik heb de vestiging in Deventer gekocht, waar 

we nu klantgebonden, kleine series met een korte 

levertijd maken. Dus bij 

ons geen massawerk, 

geen Europallets, geen dure machines. PPC staat 

voor specialisme, u vraagt, wij draaien.’ Met zo’n 35 

tot 40 mensen maakt PPC bijvoorbeeld ook displays 

voor winkels in heel Europa. Van vierwegpallets van 

24 x 46 centimeter tot pallets van 2 x 6 meter voor 

onder meer de export, maar ook specifieke bouwge-

relateerde kisten en producten voor de voedselindu-

strie. ‘Hier wordt nog veel met de hand gedaan. Onze 

keuze om specials te maken, betekent ook dat we 

alles in huis moeten hebben en veel voorbewerking 

moeten doen. We zagen, schaven en frezen en we 

hebben altijd voldoende hout op voorraad.’

Nieuw lid: 
PPC Pallets 
‘Wel 
profiteren 
en geen lid 
zijn, daar hou 
ik niet van’

Twintig jaar geleden was PPC Pallets al lid van EPV, 

maar dat lidmaatschap was in de tussentijd opge-

zegd. Nu is PPC weer terug als lid. Waarom? ‘Ver-

schillende redenen’, zegt ter Beek. ‘Ten eerste de 

strategiewijziging bij EPV, de verlaging van de en-

treegelden. Maar zeker zo belangrijk: ik wil niet profi-

teren zonder lid te zijn. Daar hou ik niet van. Nu EPV 

deze beweging maakt en daarmee toegankelijker is 

dan voorheen, wil ik graag lid zijn. Een brancheorga-

nisatie is belangrijk. EPV onderhandelt bijvoorbeeld 

over de CAO, dat is belangrijk voor de gehele bran-

che. Daar profiteren we allemaal van.’

29 november 2019: 

Algemene ledenvergadering


