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Welkom bij het voorjaarnummer 2014 van 
eureka! In de afgelopen drie jaar heeft 
eureka de voorbereidingen gevolgd van 

een baanbrekende missie, namelijk de reis over land 
naar de Zuidpool met niets minder dan een volledig 
door een zonne-energie aangedreven voertuig. 
Missie Antarctica wordt echt een epische reis en 
moet een inspirerend voorbeeld worden van wat wij 
kunnen bereiken met duurzame energie.

Eenmaal onderweg zal het team en het voertuig 
blootgesteld worden aan de ontberingen en 
gevaren van dit harde en bevroren landschap. Dit 
soort ondernemingen vereist een maandenlange, 
intensieve voorbereiding. In het geval van Missie 
Antarctica heeft de voorbereiding veel langer 
geduurd, vooral door de unieke aard van het voertuig 
dat speciaal werd ontworpen en gebouwd voor 
deze reis. Vervolgens werd het uitgebreid getest 
in  Antarctische omstandigheden bij de fabriek van  
Cat® Lift Trucks in Järvenpää.

In deze uitgave praat Gian Schiava met teamlid 
en avonturier Wilco van Rooijen over de status van 
het project en ontdekt dat het besturen van een 
onderneming verrassend veel vergelijkingen vertoont 
met het leiden van een expeditie. Wilco heeft veel 
geleerd van zijn extreme avonturen, waar teamwerk 
cruciaal is om te overleven en deelt deze met het 
bedrijfsleven. Lees het verslag vanaf pagina 4. 

Verderop in het magazine bieden we een 
rondleiding langs de vele complexe regelgevingen 
en verslagen over het insluiten en fixeren van vracht 
in het wegverkeer. Het is een breed onderwerp en dit 
artikel kan uw start zijn bij verder onderzoek. Vanaf 
pagina 8.

Terug naar het onderwerp veiligheid. Vanaf  
pagina 11 bekijken we een van de moeilijkste 
banen in het magazijn – dat van de voormannen of 
magazijnchefs. Hoe vindt je deze mensen en hoe 
moeten zij worden opgeleid en ondersteund zodat 
we een veilig magazijn kunnen creëren? Deze en vele 
andere vragen worden beantwoord terwijl we een 
kijkje in de keuken nemen van de vrachtafhandeling 
op Schiphol en spreken met de experts op dit gebied. 

Wij besluiten het blad met een kijk op de 
keuzemogelijkheden als het gaat om pallets. 
Daarnaast ontmaskeren we enkele misvattingen 
omtrent de materialen die gebruikt kunnen worden. 
Zijn uw pallets wel geschikt voor hun taak ? Ontdek 
wat de experts zeggen  - pagina 13.

Vertel ons wat u denkt van eureka – geef een seintje 
via onze website www.eurekapub.nl of e-mail ons op  
comment@eurekapub.eu. 

Monica Escutia
Eindredacteur

Hoofdredacteur van eureka is Monica 
Escutia, afgestudeerd in Communicatie 
en Journalistiek. Zij is Spaanse en 
spreekt ook vloeiend Nederlands,  
Engels en Italiaans.
De voormalige redactrice van diverse 
internationale media werkt alweer tien 
jaar in de logistieke sector  
– de eerste vier als vertegenwoordigster 
van onderdelen voor verschillende 
Europese landen, alvorens EAME senior 
coördinator marketingcommunicatie te 
worden bij Cat Lift Trucks, gevestigd  
in Nederland.
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“Archimedes ontdekte 
dat met de kracht van een 
hefboom men de hele 
wereld kon verplaatsen. 
Dit magazine is vernoemd 
naar zijn beroemde 
uitspraak ‘eureka!’ 
letterlijk, ‘ik heb het 
gevonden!” 
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Datum, Evenement, Locatie, Website Overzicht

19 - 23 Mei 2014  
CeMAT 2014
Hannover, Duitsland
www.cemat.de

Om nog beter aan de behoeften van de markt te voldoen, zal CeMAT 2014 een nieuwe look 
presenteren. Vijf duidelijke Technologie Zones, samen met de nieuwe gebruikersthema’s en 
speciale evenementen, geven de bezoekers een compact overzicht - en een kans voor u om 
uw producten en diensten te presenteren onder bepaalde rubrieken. CeMAT zal haar rol als een 
belangrijke promotor voor de intralogistiek in 2014 verder uitbouwen.

3 - 5 Juni 2014
SIL 2014
Montjuic-Plaza España Exhibition Center 
bij de Fira de Barcelona, Spanje 
www.silbcn.com

Deze internationale beurs voor de Logistiek en Material Handling  wordt van 3 tot 5 juni voor de 16e 
keer gehouden in het Montjuic-Plaza España Exhibition Center bij de beurs van Barcelona. Het is 
de meest vooraanstaande beurs in zijn soort voor Spanje en zuidelijk Europa en presenteert vele 
oplossingen voor alle bedrijven die op zoek zijn naar verbetering van de logistiek en de materials 
handling.

24 - 26 Juni 2014  
TOC CONTAINER SUPPLY CHAIN: EUROPE
ExCel, Londen, UK.
www.tocevents-europe.com

Het TOC Europe evenement is de wereldwijde ontmoetingsplaats voor havens, terminals, rederijen, 
3PL dienstverleners en verladers. De tentoonstelling is een showcase voor  technologie en producten 
voor havens en terminals. De conferentie richt zich op samenwerking binnen de container supply 
chain. Met meer dan 160 bedrijven uit de hele wereld, is de TOC Europe Exhibition de onbetwiste 
wereldwijde beurs voor de nieuwste havenactiviteiten, apparatuur en technologie-oplossingen.      

Neem ook eens een 

kijkje op de eureka-website

www.eurekapub.nl 

Hier vindt u ons archief met 

nuttige artikelen. Verder kunt u hier 

commentaar en suggesties voor  

ons blad achterlaten en kunt u  

ideeën voor nieuwe artikelen 

doorgeven.

Neem ook eens een kijkje 
op de eureka-website!
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Persoonlijk profiel
Lessen van een  
avonturier 

De Nederlandse avonturier Wilco 
van Rooijen geeft eureka een update 
over het Missie Antarctica project en 
bespreekt de overeenkomsten tussen 
risicomanagement in het bedrijfsleven 
en het aansturen van een expeditie. 
Dankzij de vele avonturen die hij 
al heeft meegemaakt, kan Wilco 
de geleerde lessen delen met het 
bedrijfsleven.

Vrachtveiligheid
Veilig insluiten  
en fixeren 

Niet minder dan een kwart van alle 
ongelukken in het wegtransport 
worden veroorzaakt door een losse 
lading. Het is daarom belangrijk 
dat chauffeurs en manager de 
principes van het fixeren van vracht 
goed begrijpen. We bekijken enkele 
complexe regelgevingen en rapporten 
over dit brede onderwerp en geven een 
basis om verder uit te werken. 

ARBO zaken
Heftruckveiligheid naar  
een hoger niveau

Het handhaven van de veiligheid 
in een bedrijfsomgeving met veel 
heftrucks vereist niet alleen training 
en goede veiligheidsprocedures, 
maar ook continue bekwaam 
toezicht. De vaardigheden van 
een toezichthouder zijn van 
cruciaal belang. We kijken 
achter de schermen bij de 
drukke vrachtafhandeling op 
Schiphol en ontdekken hoe goede 
toezichthouders worden gevormd.

Palletkeuze en kwaliteit
Zijn uw pallets op hun 
taak berekend 

Zelfs het meest geavanceerde 
magazijn kan tot stilstand worden 
gebracht als een pallet instort of te 
sterk vervormd raakt. Hoe weten 
we welke pallet het beste voor u 
is? We bekijken de eeuwige twijfel 
tussen houten en kunststof pallets, 
ontkrachten enkele populaire 
misvattingen en onderzoeken  
enkele alternatieven.

4-7 11-12 13-15



In eureka 14 en 17 beschreven we reeds de missie van Team Antarctica om 
met een elektrisch aangedreven voertuig een epische tocht naar de Zuidpool 
te ondernemen. Ook zagen we hoe Cat® Lift Trucks het team hielp door haar 
voorzieningen in Finland beschikbaar te stellen, zodat er getest kon worden in 
vergelijkbare omstandigheden.  

Gian Schiava praat met avonturier Wilco van Rooijen en ontdekt wijze 
overlevingslessen voor de manager.

Persoonlijk profiel

M ission Antarctica ging natuurlijk vooral 
om het statement. Het moest immers 
mogelijk zijn om met alternatieve 

energiebronnen een prestatie te leveren en 
aan te tonen dat we met duurzame energie een 
slimmere keuze kunnen maken. Vooral de jeugd, 
de beslissers van morgen, moest door het 
project geïnspireerd raken. 

De Nederlandse avonturiers Wilco van 
Rooijen en Fokke van Velzen startten het 
project, dat hen middels een duurzaam en 
door zonne-energie aangedreven voertuig van 
de Union gletsjer naar de Zuidpool (en terug) 
moest brengen. Een reis van maar liefst 2300 
kilometer. Tot tweemaal toe stak Cat Lift Trucks 
de helpende hand toe en stelde een werkplaats 
in hun fabriek voor elektrische heftrucks in 
Järvenpää ter beschikking. Daar, in het koude 
Finland, konden de bouwers in een vergelijkbare 
situatie allerlei tests uitvoeren en registreren.

Deze en andere testsessies, waaronder 
één op een zandstrand in Nederland, waren 
leerzaam en stelde het project in staat om grote 
stappen te maken. Er was echter een groot 
obstakel: het is maar een korte periode, tussen 
december en vroeg in februari, wanneer het 
mogelijk is om de reis te maken. Alleen in die 

periode schijnt de zon 24 uur per dag, waardoor 
de temperaturen relatief hoog blijven. Toen 
we Wilco tegen het einde van 2013 belden 
om meer te weten over de voortgang en een 
vertrekdatum, waren wij niet al te verbaasd 
toen we te horen kregen dat de tocht was 
uitgesteld. 

“De Nederlandse avonturiers Wilco van 
Rooijen en Fokke van Velzen startten het 
project, dat hen middels een duurzaam 
en door zonne-energie aangedreven 
voertuig van de Union gletsjer naar de 
Zuidpool (en terug) moest brengen.”

Risicomanagement
“Het was eigenlijk niet eens een moeilijke 
beslissing,” zo vertelt Wilco van Rooijen. “We 
moesten nog een aantal testsessies uitvoeren, 
terwijl het beslismoment rap naderde. Het 
managen van een expeditie is vergelijkbaar 
met de afwegingen die in het dagelijkse 
bedrijfsleven moeten worden gemaakt. Risico’s 
moeten worden ingeschat en dan moet er een 
knoop worden doorgehakt. We moeten de  ➔

Persoonlijk profiel 54

www.teamwilcovanrooijen.nl

avonturier

1. Het doel van het project is om jonge 
mensen, de beslissers van morgen, te 
inspireren en aan iedereen te tonen 
dat we kunnen bestaan met uitsluitend 
alternatieve energiebronnen.

1

Neem ook eens een kijkje 
op de eureka-website!
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“Teamwerk is extreem belangrijk wanneer je de 
Mount Everest of de K2 beklimt. Het is simpel: 
je werkt goed samen of de expeditie draait uit 
op een mislukking. En als er zaken niet goed 
lopen op een hoogte van 7.000 meter, dan ben 
je in de problemen.”

Slecht teamwerk kan dezelfde negatieve 
impact hebben in het bedrijfsleven, vooral 
als de juiste teamleden en de juiste instelling 
ontbreken. “Ik kan je verzekeren dat mijn 
lessen evengoed van toepassing zijn bij het 
beheer van een heftruckvloot of het aansturen 
van een distributiecentrum,” dringt Wilco aan. 
“Het enige verschil is dat je in de wildernis 
onmiddellijk betaalt voor je fouten en in het 
bedrijfsleven….ach, daar komen we pas achter 
als de boekhouders ons aan het einde van het 
jaar vertellen of we nog wat verdiend hebben.”

“Slecht teamwerk kan dezelfde negatieve 
impact hebben in het bedrijfsleven, vooral 
als de juiste teamleden en de juiste 
instelling ontbreken. “Ik kan je verzekeren 
dat mijn lessen evengoed van toepassing 
zijn bij het beheer van een heftruckvloot 
of het aansturen van een 
distributiecentrum.”

Andere projecten
Terwijl de TU Delft werkt aan het 
evaluatierapport voor Missie Antarctica, zit 
Wilco niet stil. Hij gaat eind april een poging 
ondernemen om de top van de Cho Oyo te 
bedwingen en dat is de op vijf na hoogste 
piek op aarde (8.201 meter in Nepal). Als 
supporter van KiKa, de fondsenwerver voor 
de bestrijding van kinderkanker, neemt 
hij sponsoren op sleeptouw om bergen 
te beklimmen in de Alpen. Het project 
heet toepasselijk “Naar de Top voor KiKa”. 

➔  tocht nu naar eind 2014 verplaatsen en dat 
geeft ons de kans om het project te evalueren. 
Wij hebben de TU Delft gevraagd om deze 
evaluatie uit te voeren en dat garandeert een 
objectieve beoordeling.”

“Het managen van een expeditie is 
vergelijkbaar met de afwegingen die in 
het dagelijkse bedrijfsleven moeten 
worden gemaakt. Risico’s moeten 
worden ingeschat en dan moet er een 
knoop worden doorgehakt.”

De studenten van de TU Delft zullen hun 
bevindingen dit voorjaar presenteren. “Als 
het project nog steeds levensvatbaar is, gaan 
we door en zullen ons voorbereiden  voor de 
volgende gelegenheid. Dat zal tegen het einde 
van dit jaar zijn,” zo voegt Wilco toe. “Een goede 
planning is essentieel voor het succes van 
een expeditie.” Wilco trekt veel vergelijkingen 
met het ‘normale’ zakenleven en dat is geen 
toeval. Naast het beklimmen van bergen over 
de hele wereld, staat hij vaak voor een groep 
van managers om met hen zijn ervaringen in 
de woeste natuur te delen. Hij ontwikkelde vier 
soorten managementtrainingen, variërend van 
1-daagse klassikale sessies tot survivaltochten 
van enkele weken in de bergen.

“Een goede planning is essentieel voor 
het succes van een expeditie.” Wilco trekt 
veel vergelijkingen met het ‘normale’ 
zakenleven en dat is geen toeval.”

Vergelijking  
met het zakenleven
“In de vele jaren dat ik over de wereld zwierf, 
leerde ik dat Moeder Natuur vele, harde lessen 
voor ons in petto heeft,” zo vervolgt Wilco.  

Verder gaat hij met een groep managers en 
leidinggevenden uit de bouwsector de Mont 
Blanc beklimmen. “Deze trips zijn een enorm 
stimulerend,” vertelt Wilco enthousiast. 
“Het geeft veel voldoening om te zien hoe 
vreemden hun angsten opzij zetten en samen 
iets bereiken wat ze nooit voor mogelijk 
hadden gehouden. Natuurlijk worden deze 
successen ook gevierd!”

Wilco hoopt vurig dat Team Antarctica 
aan het einde van dit jaar de missie kan 
volbrengen. “En dat is niet alleen omdat we 
allemaal zo hard gewerkt hebben om zover 
te komen. Het doel van deze missie is om 
mensen bewust te maken van onze prachtige 
planeet en dat we nu iets moeten doen als 
we deze fraaie planeet aan onze kinderen 
willen doorgeven. Ik hoop dat Cat Lift Trucks 
weer met ons mee zal rijden en we zijn hen 
zeer dankbaar voor alle steun tot nog toe.” n

Artikel feedback is welkom: editor@eurekapub.eu

2. Of je nu een magazijn verbetert of de 
wereld verkent; goed teamwerk is altijd 
belangrijk en het succes staat of valt met 
de wijze waarop wij samenwerken.

Persoonlijk profiel
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Wie is Wilco van Rooijen?
Wilco van Rooijen is beroepsavonturier, gelouterd bergbeklimmer 
en poolreiziger. Hij is één van de weinige beroepsavonturiers die 
Nederland rijk is en één van de weinige nog levende avonturiers met 
de 3 polen op zijn naam. Wilco is de enige Nederlander die op eigen 
kracht en zonder extra zuurstof, de Seven Summits (de zeven hoogste 
toppen op elk continent) heeft weten te beklimmen. Hij bereikte ook 
als eerste Nederlander de drie ‘polen’ op eigen kracht: de geografische 
Noord- en Zuidpool en de hoogste ‘pool’, de Mount Everest. Wilco 
heeft in 2008 de top van de roemruchte K2 bereikt. Tijdens zijn 
tochten constateerde hij keer op keer dat we vaak respectloos met de 
aarde omspringen. Om deze reden is hij zo gecommitteerd naar vele 
milieuprojecten en wil hij helpen een verschil te maken.

Op naar de top!
10 wijze lessen van een echte avonturier

1. Ten eerste: je hebt een gemeenschappelijk doel en visie nodig. 
 Maak die vooral ambitieus, zodat de vreugde groter zal zijn als  
 het doel behaald wordt.

2. Focus je op je eigen taak, maar wees tegelijkertijd bewust van 
 de teamprestatie. Streef naar een balans. Er is immers altijd een 
 onderlinge afhankelijkheid.

3. Zet de route uit en blijf bij het plan.

4. Je hoeft geen vrienden te zijn om goed samen te kunnen 
 werken. Je hebt teamleden nodig die van elkaar verschillen  
 en elkaar aanvullen. Je zal zien dat mensen die anders zijn dan 
 jij onverwachte inzichten en vaardigheden meebrengen en dat  
 zal de kans op succes alleen maar vergroten. 

5. Alle teamleden moeten beschikken over dezelfde krachtige 
 instelling. Vertrouw elkaar.

6. Wees eerlijk. Communiceer voortdurend. Als je een slechte dag 
 hebt, zal je team je er doorheen slepen. Niet communiceren leidt  
 tot falen.

7. Schat de risico’s in en wees proactief. Ga ook eens af op je 
 intuïtie. De beste bedrijven zijn vaak diegenen die het aandurven  
 om zaken anders aan te pakken en niet simpelweg te doen wat  
 iedereen doet.

8. Omarm negatieve gebeurtenissen en haal er een positief 
 leermoment uit. Tegenslagen horen bij het ondernemen, dus  
 onderzoek wat je ervan kunt leren.

9. Neem harde beslissingen als het nodig is. Anders breng je het 
 teamresultaat in gevaar.

10. Vier de successen met het hele team. Het zal de motivatie verder 
 versterken op weg naar de volgende doelen!

2



Vrachtveiligheid 98

moet in staat zijn om een kracht te weerstaan 
die het equivalent is van het vrachtgewicht X 
0,5. De achterwand moet een weerstand van 
het gewicht x 0,3 verdragen en de zijwanden 
met een factor 0,4. (zie afbeelding 4).

Dit is wel een ietwat simplistische uitleg, 
aangezien de EN 12642-XL norm tevens 
rekening houdt met de hoogte en de lengte van 
het voertuig. In sommige gevallen, bijvoorbeeld 
bij ongevallen op de weg, kan de kracht van 
de lading veel groter dan normaal zijn, dus de 
cijfers moeten vooral worden gezien als een 
minimum aanbeveling.

Het is interessant om te zien dat ondernemers 
in het Verenigd Koninkrijk aan strengere normen 
moeten voldoen. Die zijn opgesteld door het 
Ministerie van Transport en gelden als volgt: 
voorzijde 1,0 x; achter 0,5 x; zijkant 0,5 x 
vrachtgewicht. Maar terwijl de EN 12642-XL 
norm gecertificeerd is dankzij allerlei tests, 
bestaat er in Engeland geen vergelijkbare 
certificering om aan te geven in welke mate je 
aan de regelgeving voldoet.

Het EN 12642-XL certificaat moet duidelijk 
op het voertuig worden aangegeven. Als 
schuifzeilen duidelijk zijn ontworpen als 
onderdeel van een systeem om de vracht te 
fixeren en ze voldoen aan de EN 12642-XL 
norm, dan kan dit duidelijk gemaakt worden 
op het voertuig. In alle andere gevallen worden 
schuifzeilen alleen gezien als weerbescherming 
en zeker niet als een adequaat middel om vracht 
vast te zetten.

We merken nog op dat de EN 12642-XL alleen 
effectief is als het voertuig ook op de juiste 
wijze is geladen en dat ruimte tussen lading 
en kopstuk, achterwand of zijkanten werkelijk 
minimaal zijn.

Methoden voor insluiting 
en zekering
Er zijn vele oplossingen voor het veilig 
insluiten en zekeren van vracht en we zullen 
er daarom maar een paar vermelden. Voor het 
insluiten zien we wederom de schuifzeilen 
en die voldoen pas als ze ook zijn uitgerust 
met gespen of andere veiligheidsmiddelen. 
Dwarsbalken, stutpalen en netten kunnen ook 
gebruikt worden om de situatie te verbeteren.

Voor een goede zekering zijn standaard 

schuifzeilen niet voldoende en speciaal 
ontworpen spanbanden genieten de voorkeur 
boven touw. Gespen die vanaf het dak lopen 
zijn ook niet voldoende – tenminste niet als 
enige optie omdat de trailer niet voldoende 
stijfheid zal hebben. 

“Er zijn vele oplossingen voor het veilig 
insluiten en zekeren van vracht.”

Gespen die over lading aangebracht 
worden, van de ene zijde naar de andere, 
geven al veel meer zekerheid omdat ze gebruik 
maken van de kracht van het chassis. In het 
VK wordt de term ‘rave-to-rave’ omsnoering 
gebruikt en deze methode wordt aanbevolen 
door het Health and Safety Laboratory; een 
overheidsorgaan dat is opgezet om risico's 
voor gezondheid en veiligheid op het werk  
te minimaliseren.

Andere zekeringsmethoden zijn kruislings 
omsnoeren (zowel in de lengte als de 
breedte), tussenpanelen, vloerrails en 
sperelementen. Op de Don-Bur website 
zijn enkele ‘Loadfix’ oplossingen te 
zien; bijvoorbeeld een toepassing met 
brede panelen die over de vracht heen  
geplaatst worden.
 
Naleving
De FTA wordt tevens bijgestaan door 
Mark Horton van het Britse Vehicle and 
Operator Services Agency (VOSA); een 
overheidsorgaan dat zicht richt op de 
verbetering van de verkeersveiligheid. 
De samenwerking richt zich vooral op 
het uitwisselen van informatie omtrent 
een nieuwe aanpak van de naleving van 
regelgeving.

Het uitgangspunt is de reductie van 
verwondingen en sterfgevallen. De VOSA 
gaat ver in de controle of bedrijven zich 
houden aan de voorschriften inzake zekering 
van ladingen. De gebruikte strategie 
is gebaseerd op een verdeling van de 
mogelijke tekortkomingen in ladingzekering 
in opeenvolgende categorieën: 1, 2 en 3. Het 
risico in elke fase is mede afhankelijk door de 
aard van de lading, die wordt aangeduid als 
A, B of C. Een ‘nalevingsmatrix’ kan dan ➔ 

Vrachtveiligheid

Veilig insluiten  
en fixeren  

Maar liefst een kwart van alle ongevallen in het vrachtverkeer zijn het gevolg 
van een slechte bescherming van de lading. Het vastzetten van vrachtladingen 
is een uitgebreid  onderwerp en daarover zijn een groot aantal regulerende 
en adviserende documenten  geschreven. Om dit onderwerp goed te kunnen 
begrijpen, dient men veel leeswerk te verrichten en deskundig advies in te winnen.  
Om te beginnen zal Mark Nicholson de belangrijkste kwesties en de rapporten 
over de huidige problemen bespreken en aangeven waar we terecht kunnen voor 
meer informatie.

Niet goed gefixeerde goederen kunnen 
op elk moment tijdens het transport 
van een trasportmiddel afvallen. 

Dit vormt een gevaar voor diegenen die 
de vrachtwagen lossen, voor voetgangers 
en andere weggebruikers en zelfs voor de 
bestuurder. Een bijkomend gevaar van losse 
goederen is de mogelijk negatieve invloed op 
het weggedrag van de vrachtwagen.

Dit probleem is al enige tijd een belangrijk 
onderwerp van discussie bij de Freight 
Transport Association (FTA), die voortdurend 
bestudeert hoe regelgeving omtrent 
vrachtbescherming in Groot-Brittannië kan 
worden afgedwongen en hoe bedrijven de 
regels kunnen naleven.

De vraag of je je aan de regelgeving 
houdt is misschien niet altijd gemakkelijk te 
beantwoorden, maar zeker is dat de gevolgen 
bij het verzaken behoorlijk ernstig kunnen 
zijn. Zo kunnen de handhavers van de wet 
behoorlijke boetes uitdelen en in het geval van 
een ongeluk kunnen schade aan voertuigen, 
verlies van goederen of zelfs verwondingen of 
een dodelijk ongeval het resultaat zijn.

Basisprincipes
Richard Owens, werkzaam bij leverancier van 
commerciële voertuigen Don-Bur, adviseert 
FTA leden over de principes, regelgeving en 
methoden inzake het vastzetten van ladingen.

“Men moet allereerst goed begrijpen,” legt 
Richard uit, “ dat er twee uitgangspunten zijn: 
insluiten of zekeren. Als we bijvoorbeeld het 
laden van een vrachtwagen vergelijken met 
het verpakken van goederen in een doos, dan 
betekent insluiting simpelweg ervoor zorgen dat 
ze er uit niet uit vallen. Het zekeren gaat verder: 
we zorgen ervoor dat de goederen ook in de 
doos op hun plek blijven.”

Hij vervolgt:” Als een object op de laadvloer 
wordt geplaatst, dan zal het eigen gewicht in 
eerste instantie ervoor zorgen dat het op de 
plaats blijft. Maar zodra het voertuig begint te 
rijden, dan wordt het onderworpen aan andere 
krachten. Bij langzaam en vloeiend rijden zorgt de 
wrijving tussen het object en de laadvloer er nog 
steeds voor dat de lading niet in beweging komt. 
Het probleem ontstaat pas bij hard afremmen 
of het plotseling veranderen van richting. Op 
dat moment wil het object verder gaan in de 
oorspronkelijke richting en zal het fixerende effect 
van wrijving teniet worden gedaan. 

“Twee uitgangspunten zijn: insluiten of 
zekeren. Als we bijvoorbeeld het laden 
van een vrachtwagen vergelijken met het 
verpakken van goederen in een doos, dan 
betekent insluiting simpelweg ervoor 
zorgen dat ze er uit niet uit vallen. Het 
zekeren gaat verder: we zorgen ervoor 
dat de goederen ook in de doos op hun 
plek blijven.”

“Des te zwaarder het object, des te groter de 
zogenaamde kinetische energie en de kans op 
verschuiven. Hobbels in de weg zullen dit alleen 
maar verergeren, aangezien ze het object ietwat 
optillen en de wrijving minder wordt.  Zodra 
het zware object begint te bewegen, wordt het 
een 'stormram'. En hoe groter de ruimte waarin 
bewogen kan worden, des te krachtiger die 
stormram wordt.”

 
Normering
De Europese standaard EN 12642-XL kent 
verschillende gradaties voor de mate waarin 
commerciële voertuigen in staat zijn om 
vrachten in te sluiten en te zekeren. Het kopstuk 

1

1. EN 12642-XL aangegeven op voertuig. 
Afbeelding: Bibby Distribution.
2. EN 12642-XL testen.
3. Load-fix systeem met brede 
strook. Afbeelding: Don-Bur.
4. EN12642-XL gecertificeerd chassis.
5. Don-Bur Load-fix systeem toegepast 
op fusten. Afbeelding: Carlsberg.

De schaal van het problem
Om aan te geven hoe groot het probleem is publiceert het 
Britse overheidsorgaan Health and Safety Executive (HSE) 
op haar web site de jaarlijkse gevolgen van uit de wagen 
vallende goederen in het vrachtverkeer: drie doden en 
160 ernstige kwetsuren. Over eenzelfde periode zien we 
nog eens 740 blessures, waarbij personen na het ongeval 
minimaal 3 dagen niet konden werken.

Elk jaar rapporteert het Britse Vehicle and Operator 
Services Agency (VOSA) meer dan 4000 succesvolle 
rechtszaken naar aanleiding van onveilig vrachttransport.

De bovenstaande cijfers gelden slechts voor het Verenigd 
Koninkrijk. Vermenigvuldig dit met het aantal landen in 
Europa en de situatie wordt ineens alarmerend.

Onderzoek van de HSE laat zien dat de kosten voor 
arbeid, juridische zaken en schade als gevolg van slecht 
gezekerde ladingen in het Verneigd Koninkrijk letterlijk in de 
miljoenen lopen. Daarbovenop komen nog eens de kosten 
voor reparatie. Als insluiting en zekering niet in orde zijn en 
goederen uit het voertuig vallen, dan is er onvermijdelijk 
schade. Een nieuw schuifzeil kost al gauw meer dan €1.000. 
Reparatie aan plaatwerk nog veel meer. Tenslotte, in het 
geval van een gekanteld voertuig, zullen de reparatiekosten 
niet te overzien zijn.
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➔  worden gemaakt, waarmee kan worden 
bepaald of de combinatie van de mate van 
gebrekkig zekeren en de aard van de lading 
moet leiden tot een boete of rijverbod of dat 
er slechts een aanbeveling gedaan hoeft te 
worden. (zie ook tabellen)

De uiteindelijke beoordeling is ietwat 
gecompliceerder, maar dit is wel de basis. 
Examinatoren worden opgeleid om de regels 
consequent toe te passen. Bovendien moeten 
zij daadkrachtig kunnen optreden in situaties 
waarbij de lading niet goed gefixeerd of 
zelfs instabiel is, zodat er een grote kans op 
schade of letsel dreigt.

“Examinatoren worden opgeleid om de 
regels consequent toe te passen. 
Bovendien moeten zij daadkrachtig 
kunnen optreden in situaties waarbij de 
lading niet goed gefixeerd of zelfs 
instabiel is, zodat er een grote kans op 
schade of letsel dreigt.”

Meer informatie
Het Directoraat Generaal voor Energie en 
Transport van de EU heeft richtlijnen opgesteld 
voor goede praktijken voor het vastzetten van 
ladingen, inclusief gedetailleerde informatie 
over verschillende soorten lading en situaties. 
In het VK heeft het Ministerie van Transport 
een gedetailleerde Code over veilige vracht op 
voertuigen uitgegeven.

Specialisten als Don-Bur zullen aanvullend 
advies kunnen verstrekken, maar het is 
helaas geen garantie dat deze aanbevelingen 
(of interpretaties ervan) leiden tot de 
meest gewenste vorm van naleving van de 
regelgeving. Zoals in zoveel gevallen is het 
raadzaam om iets meer te doen dan minimaal 
wordt voorgeschreven. n
Artikel feedback is welkom: editor@eurekapub.eu
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De plek waar de vrachtafhandeling wordt 
gedaan voor Air France-KLM-Martinair is 
een bijzondere. Op ongeveer 40.000m2 

vinden zoveel activiteiten plaats, waardoor 
het behoorlijk op een mierennest gaat lijken. 
Ruim 850.000 ton aan goederen worden 
jaarlijks verwerkt, hetzij inkomend, uitgaand 
of in transit. De goederen worden verplaatst 
door een vloot van 150 heftrucks en trekkers 
en zelfs een paar golfkarren en hoogwerkers; 
allen beheerd en onderhouden door Crepa, de 
importeur van Cat® heftrucks in de Benelux. 
Behalve bulkgoederen verwerkt een team 
specialisten een enorme verscheidenheid aan 
goederen, zoals verse goederen, computers, 
medicijnen, bloemen, verf en zelfs olifanten.

Zoals elk goed mierennest, is ook deze 
hub bijzonder goed georganiseerd met een 
hoge mate aan efficiency. “Ons hoofdpunt is 
eigenlijk datgene te leveren wat we beloven 
en begaan te zijn met wat onze klanten 
bezighoudt,” legt Koen Wiegand, project 
engineer bij Air France-KLM-Martinair uit. “De 
goederen moeten op tijd worden afgeleverd 
en in onberispelijke staat. Om dit te bereiken, 
kunnen we nimmer compromissen sluiten 
waar het gaat om veiligheid.”

Bekwaam management
Zijn goede managementvaardigheden nu 
aangeboren of kunnen zij versterkt worden 
door opleidingen? Het is een discussie die bij 
veel ondernemingen plaatsvindt. Steve Clark, 
voorzitter van de Retail & Distributie Groep bij 
het Institution of Occupational Safety & Health 
(Instelling voor bedrijfsveiligheid en gezondheid 
ook wel afgekort tot IOSH) gaat daarop in: ”Een 
goede toezichthouder moet in staat zijn om te 
begrijpen wat het gedrag van mensen op de 
werkplek drijft, en in staat zijn om adequaat op 
deze uitdagingen in een dynamische omgeving 
te kunnen inspelen.”

Terug naar Air France-KLM-Martinair Cargo. 
Het wordt daar als essentieel beschouwd 
dat toezichthouders en managers over de 
juiste vaardigheden beschikken. Al tijdens 
de selectieprocedure wordt daar nauwkeurig 
naar gekeken. “Wij zoeken naar mensen met 
een aangeboren autoriteit, de juiste sociale 

Veiligheid en heftrucks gaan pas goed samen als er een perfecte balans is gevonden  
tussen goede opleidingen, bewezen procedures en een voortdurend toezicht. Vooral 
de vaardigheden en bekwaamheden van de toezichthouders zijn daarbij cruciaal. 
Hoeveel is daarvan aangeboren? Hoeveel kan worden aangeleerd? En hoe kunnen 
goed presterende ondernemingen hierin nog beter worden?   Gay Sutton

vaardigheden en een neus voor veiligheid,” 
vertelt Wiegand. “Wij willen dat zij goed kunnen 
communiceren, mensen kunnen motiveren door 
positief te zijn als alles goed gaat, proactief zijn 
bij potentiele risico situaties en ook duidelijk 
kunnen aangeven als het fout gaat.”

“Een goede toezichthouder moet in 
staat zijn om te begrijpen wat het 
gedrag van mensen op de werkplek 
drijft, en in staat zijn om adequaat op 
deze uitdagingen in een dynamische 
omgeving te kunnen inspelen.”

Als de juiste mensen eenmaal zijn 
aangesteld, zijn er volgens  Roger Bibbings 
van de Royal Society for the Prevention of 
Accidents(Koninklijke Vereniging ter Voorkoming 
van Heftruckongevallen) drie zaken die 
ondernemingen voor elkaar moeten hebben 
zodat heftrucks veilig worden ingezet: blijvende 
competentie bij de managers, het betrekken van 
het personeel door delegeren, training en de 
juiste bedrijfscultuur en tenslotte het regelmatig 
inwinnen van advies bij externe experts.

Een hoger 
veiligheidsbewustzijn
Iedereen is het eigenlijk wel eens met de stelling 
dat managers goed moeten weten hoe heftrucks 
werken, wat eigenlijk veilig werken en besturen is 
en hoe zij potentieel gevaarlijke situaties kunnen 
herkennen.

Mentor Training, dat onder meer werkt met 
Impact Handling zijnde de Britse importeur 
van Cat heftrucks, traint niet alleen 38.000 
heftruckbestuurders per jaar, maar kan ook 
maatwerk oplossingen leveren. Chefs en 
managers kunnen dan worden voorzien van 
zowel theoretische als praktische kennis over 
veilig heftruckgebruik, demonstraties over 
roekeloos gedrag en gevaarlijke omstandigheden 
bijwonen en/of worden bijgespijkerd 
op het juridische vlak voor wat betreft 
verantwoordelijkheden en reguleringen. Hierdoor 
worden de toezichthouders in staat gesteld 
om werkelijk een verschil te kunnen maken en 
gevaarlijk gedrag te kunnen corrigeren. ➔

Heftruckveiligheid  
naar een hoger niveau

1. Koen Wiegand, projectingenieur bij 
Air France-KLM-Martinair Cargo.
2. Mentor Training schoolt jaarlijks 
ongeveer 38.000 heftruckchauffeurs 
en ontwikkelt opleidingen op maat 
voor opzichters en managers.
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Type lading
Type A Type B Type C

Metalen pijpen, balken en 
staalplaat

Gewapend beton

Baksteen, steen, beton

Voertuigen (ook sloop)

Fabrieksmaterieel

Haspels (staal, draad, papier)

Fusten en vaten

Gestapelde en geladen 
bakken

Lege stalen bakken >3 hoog

Gegoten metaal

Glas

Containers / mobiele  
kantoorunits

Hout

Flexibele bulkzakken /  
bulk poeder

Rolcontainers

Divers afval in zakken

Lege stalen bakken, 3 hoog

Gepalletiseerde goederen
(pallet meer dan 400 kg)

Kleding

Houtsnippers

Papier afval

Kolenzakken

Bulk materiaal(in kiepwagen)

Verpakkingsmateriaal 

1 geladen stalen bak

Lege bakken, <3 hoog

Lichte gepalletiseerde 
goederen
(pallet minder dan 400 kg)

Links
Beste praktijken en 
richtlijnen van de EU:

Gedragscode inzake de 
veiligheid van ladingen op 
voertuigen (Ministerie van 
Transport):

Don-Bur web site:
www.donbur.co.uk  
(ga naar Features:  
Load Restraint)

Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3

Geen zekering

>1 m ruimte tussen last en 
kopschot

Instabiele vracht met negatief 
effect op stabiliteit of neiging 
tot omvallen

Ernstige structurele schade 
aan kopstuk met mogelijkheid 
van schade aan vracht

Over kopschot  
Uitstekende goederen

>30 cm ruimte tussen last  
en kopschot

Onoverdekte vracht in een  
kiep- of laadbak 

Ongeschikte lastzekering  
leidend tot waarschijnlijk 
risico of letsel

Ongeschikt stapelen van 
goederen waarschijnlijk 
leidend tot risico of letsel

Hoogte van de vracht  
beïnvloedt stabiliteit nadelig

Spanbanden op touwgaten

Geringe schade aan kopschot 
zonder verzwakking 

Ongeschikte lastzekering

Slechte staat van het  
zekeringsmateriaal 

Ongeschikt voertuig voor het 
type vracht

Nalatigheidscategorieën
Nalatigheidscategorieën

Type 
lading

1 2 3

A V V A

B V V/A A

C V A A

V = Verbod
A = Aanbevelen 

Nalevingsmatrix
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 ➔ Vanaf dit moment is veiligheid een kwestie 
van continu volgen en goede bedrijfsprocedures  
en  processen. 

“Heftruckbestuurders volgen vaak een 
opleiding en ronden die succesvol af. Maar dan 
ontstaat het risico dat zij terugkeren naar de 
eigen situatie en daar terugvallen in verkeerd 
gedrag,” legt Stuart Taylor van Mentor uit. 
“De enige manier om dit te voorkomen is 
dat  managers en toezichthouders onveilige 
praktijken en gedrag onmiddellijk aanpakken. 
Goede veiligheidsprocedures zijn alleen goed als 
de leidinggevenden ervoor zorgen dat de regels 
nageleefd worden.”

“Heftruckbestuurders volgen vaak een 
opleiding en ronden die succesvol af. 
Maar dan ontstaat het risico dat zij 
terugkeren naar de eigen situatie en 
daar terugvallen in verkeerd gedrag.”

Een verbeterde veiligheid in het magazijn en 
het herzien van procedures kan ook leiden tot 
financiële voordelen. Een van de klanten van 
Mentor richtte zich vooral op het reduceren van 
schade aan de voorraad. “Zij investeerden tijd 
om de huidige praktijken goed te bestuderen 
en zelfs £50.000 aan interne opleidingen om 
een betere pallet handling te realiseren. Dankzij 
deze twee cruciale elementen, waren zij in staat 
om meer dan £250.000 te besparen op schade 
aan de goederen in een periode van twee jaar.” 
Dit bedrag bevat niet eens de bijkomende 
besparingen van minder werkonderbrekingen 
die het gevolg zijn van beschadiging aan 
goederen of de pallets. 

Een solide 
bedrijfsorganisatorische 
basis
Veilige ondernemingen beschikken 
bijna altijd over duidelijk omschreven  
managementprocessen. In het bedrijf 
waar Steve Clark werkt, begint dat met het 
duidelijk maken aan alle medewerkers wat er 
van hen verwacht wordt. “Wij omschrijven 
rollen en verantwoordelijkheden voor elke 
positie in het bedrijf. Hierin worden ook alle 
veiligheidsaspecten meegenomen en er wordt 
duidelijk gemaakt wat wij van hen verwachten.”

Elke job heeft een aantal eisen ten aanzien 
van de kerncompetenties en sollicitanten  
worden beoordeeld op deze vaardigheden en 
ervaringen tijdens het interviewproces. Men 
gaat zeker niet uit van aannames op basis van 
een functie. Een introductietraining wordt 
opgevolgd door workshops die alle ins en 
outs over heftrucks en veiligheid behandelen. 
De managers worden bij het uitvoeren 
van hun taken ondersteund middels  een 
gedocumenteerde begeleiding en disciplinaire 
procedures, zodat zij bekend worden  met elke 
stap die genomen moet worden om aan de 
strenge normen te kunnen voldoen.

Dankzij toezichthoudende procedures 
kan men de normen handhaven op het 
vereiste niveau. “We hebben regelmatig 
beoordelingsgesprekken,” vervolgt Clark, “en 
volgen de activiteiten continu middels ‘MHE 
Operator Observation’, waarbij de manager 
elke maand 10% van het personeel beoordeelt 
middels een checklist van gedragsfactoren, 
vaardigheden en processen. Op deze manier 
kunnen we continu controleren en de prestaties 
op een hoog niveau houden. Het is interessant 
om te constateren dat er minder ongevallen 
plaatsvinden als onze collega’s zeer druk bezig 
zijn. Als de druk van de ketel is, dan lijkt het erop 
dat de aandacht voor de taakvervulling afzwakt.

Verfijningen in  
een bedrijfscultuur
Bij Air France-KLM-Martinair Cargo vormen 
opleiding en betrokkenheid van het personeel 
essentiële ingrediënten bij het opbouwen 
van een voorspellende en proactieve 
veiligheidscultuur. Het personeel moet in staat 
zijn om onveilige situaties te identificeren. 
Deze situaties moeten grondig worden 
onderzocht en preventiemaatregelen moeten 
worden genomen. Mocht er toch een ongeval 
plaatsvinden of iemand zich roekeloos gedragen, 
dan moet de manager goed onderzoeken wat er 
gebeurd is en het vervolgens in een persoonlijk 
gesprek bespreken. Medewerkers dienen van 
dit soort incidenten te leren om beter werk te 
kunnen leveren.

Communicatie is natuurlijk ook belangrijk bij 
het vergroten van het veiligheidsbewustzijn. 
Air France-KLM-Martinair Cargo doet dit 
met een mix van communicatiemiddelen: 
interne campagnes gericht op veiligheid, 
nieuwsbrieven, elk kwartaal een bijeenkomst 
voor al het personeel en dagelijkse 
overdrachtsbijeenkomsten bij het wisselen van 
de ploegendiensten.

Volgens Bibbings van de RoSPA zou iedereen 
in een organisatie verantwoordelijkheid moeten 
dragen voor de veiligheid en wel binnen de 
kaders van de eigen rol. Dit werkt uitstekend 
op Schiphol. Werknemers houden continu een 
oogje in het zeil en deinzen er niet voor terug om 
zelfs managers te wijzen op de verplichting om 
veiligheidsschoenen en werkvesten te dragen 
op de werkvloer.

Continu verbeteren
Natuurlijk zullen ongelukken altijd 
blijven gebeuren; zeker in hectische 
bedrijfsomstandigheden. Het is daarom 
belangrijk dat elk ongeval goed onderzocht 
wordt en dat er lering uit getrokken wordt. Air 
France-KLM-Martinair Cargo is al een paar 
stappen verder en heeft procedures ontworpen 
zodat het personeel open en eerlijk kan melden 
als zij onveilige situaties zijn tegengekomen. 
Hierdoor ondersteunt de organisatie continu 
een meer proactief gedrag ten opzichte van de 
verbetering van de veiligheid. “Veiligheid is een 
gedeelde verantwoordelijkheid”, zegt Wiegand. 
“Dit open systeem draagt bij aan een groter 
bewustzijn en een veilige werkomgeving.”

De gebruikte pallets bij de vrachtafhandeling 
zijn er in 2 lengten: 2 meter en de 1200 cm 
Europallet. Het gevaar bestaat dat de vorken 
te ver door de kleinere pallet worden gestoken 
en de uitstekende punten een gevaar vormen 
voor personen of goederen aan de andere zijde. 
“Wij hebben dit onderzocht en de chauffeurs 
kwamen zelf met de oplossing: gekleurde 
markeringen op de vorken die aangeven tot hoe 
diep de vorken in een smallere pallet kunnen 
worden gestoken.”

Conclusies
Als het gaat om handhaving van de veiligheid in 
een omgeving waar veel heftrucks rondrijden, 
dan spelen de magazijnchefs en managers een 
belangrijke rol. Het is niet voldoende om de 
juiste theoretische en praktische opleidingen 
te hebben gevolgd. Zij moeten over de juiste 
eigenschappen beschikken om mensen bij te 
sturen, een cultuur van verantwoordelijkheid 
en toewijding kunnen opbouwen en ervoor 
te zorgen dat de ondersteunende processen 
en procedures worden nageleefd. Natuurlijk, 
een opleiding in managementtechnieken 
is essentieel, maar het helpt als er een 
aangeboren talent is om mensen te leiden. n
Artikel feedback is welkom: editor@eurekapub.eu
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Zijn uw pallets op 
hun taak berekend?

De kwaliteit en staat van onderhoud van 
een pallet bepalen of het de lasten 
kan (blijven) dragen. Als een pallet 

instort, doordat het de druk letterlijk niet 
meer kan verdragen, dan kunnen de gevolgen 
desastreus zijn. Vooral als dit op grote hoogte 
gebeurt. Schade aan goederen, stellingen of 
machines kan behoorlijk in de papieren lopen 
en dan hebben we het nog niet eens over 
de mogelijke ernstige verwondingen bij de 
medewerkers.

Zoals met zoveel investeringen, is het een 
goed economisch argument om kwalitatief 
goede producten te kopen, die langer 
meegaan en goed blijven presteren. Op de 
lange termijn kost het immers meer geld om 
inferieure pallets te blijven vervangen. 

Pallets moeten regelmatig worden 
gecontroleerd op schade en andere tekens 
van zwakte. Er moet ook gekeken worden 
naar losse of uitstekende stukken hout, die 

Hoewel er veel aandacht wordt besteed aan dure en vaak zeer 
geavanceerde materials handling apparatuur voor opslag of intern 
transport, kunnen de efficiency en winstgevendheid van een supply 
chain in gevaar worden gebracht door zoiets eenvoudig als het 
gebruik van de verkeerde pallets. 

Mark Nicholson werpt een blik op de relevante aspecten, 
waaronder de vraag of hout moet worden vervangen door plastic.

kunnen blijven haken achter palletstaanders 
of –liggers, zodat er nog meer schade kan 
ontstaan.

“Pallets moeten regelmatig worden 
gecontroleerd op schade en andere 
tekens van zwakte. Er moet ook gekeken 
worden naar losse of uitstekende 
stukken hout, die kunnen blijven haken 
achter palletstaanders of –liggers, zodat 
er nog meer schade kan ontstaan.”

Magazijninrichting- en heftruckspecialist 
Crepa, met een grote verscheidenheid 
van klanten in de Benelux, baseert haar 
palletstellingconfiguratie altijd op het gebruik 
van deugdelijke pallets. Maar omdat voorkomen 
beter is dan genezen, kunnen een aantal 
aanvullende producten worden geleverd om 
zwakkere pallets te ondersteunen. Bijvoorbeeld 
met diepteliggers of houten legborden.

Een goede manier om altijd kwalitatief goede 
pallets in huis te hebben is huren van een ➔ 

3. Voorbeelden van interne 
veiligheidscampagnes bij Air 
France-KLM-Martinair Cargo. 

Mentor Training:   
www.mentortraining.co.uk

3

Bezoek de 
Impact Handling website.

1. Versterking van de palletstelling middels 
houten legborden of diepteliggers geven 
extra stabiliteit, maar een sterke pallet 
geniet altijd de voorkeur. Foto: Crepa.
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➔  palletverhuurbedrijf in plaats van ze zelf 
te kopen. Dat kan zelfs zo ver gaan dat zaken 
als controle, reparatie en vervanging door het 
verhuurbedrijf worden geregeld. Als u kiest 
voor een ‘enkele reis’ dienst, dan neemt het 
palletbedrijf ook de taken van het tracken en 
ophalen van de pallets over.

“Een goede manier om altijd kwalitatief 
goede pallets in huis te hebben is huren 
van een palletverhuurbedrijf in plaats 
van ze zelf te kopen.”

Hout of plastic
Ook als je kiest voor een pooling oplossing, 
dan nog moet er gekozen worden voor 
een materiaalsoort. Een recent door de EU 
geïntroduceerde Hout Regulering, die zicht richt 
op voorkoming van het illegaal kappen van hout, 
doet veel bedrijven overwegen om op plastic 
pallets over te stappen.

Gebruikers moeten tegenwoordig weten 
– en zelfs kunnen aantonen – waar het hout 
van hun pallets vandaan komt. Het is dan 
vanzelfsprekend dat sommigen het plastic 
alternatief simpelweg zien als een reductie van 
papierwerk of het vermijden van boetes. Maar er 
zijn meer redenen voor de overstap naar plastic 
en we zullen ze verderop in dit artikel bespreken.

LPR (La Palette Rouge) is het op een na 
grootste palletpool bedrijf van Europa. Zij is 
actief in de Benelux, Frankrijk, Duitsland, Italië, 
Portugal, Scandinavië, Spanje en het Verenigd 
Koninkrijk. LPR kan ook plastic pallets leveren, 
maar gelooft dat de houten optie in veel gevallen 
de beste oplossing is. 

Jane Gorick, manager van de Britse vestiging, 
legt uit: “Hout blijft de voorkeur genieten in 
de FMCG sector vanwege kosten, gemak 
in reparatie en duurzaamheid en heeft 90% 
marktaandeel op de Britse pallet markt.”

Hygiëne
Het is  duidelijk dat het makkelijker is om 
kunststof pallet te wassen en te ontsmetten om  
zeker te weten dat er geen stof, vuil of levende 
organismen meer op zit. Jane Gorick reageert:  
“Zowel hout als kunststof pallets bieden 
voordelen in verschillende situaties, maar er 
zijn ook een aantal feitelijke misvattingen over 
hygiëne en kwaliteit die ik moet rechtzetten. Zo 
is er de bewering dat plastic pallets geschikter 
zijn voor voedingsmiddelen omdat het 
materiaal hygiënischer zou zijn. Dit is niet alleen 
onjuist, maar bovendien worden producten 
nooit op een pallet geplaatst zonder enige vorm 
van beschermende verpakking. Ongeacht het 
materiaal, een pallet is eigenlijk net zo schoon 
als zijn omgeving is.”

Zij vervolgt: ”In feite werkt LPR exclusief 
voor de voedingsmiddelensector en de FMCG, 
hetgeen betekent dat onze pallets nooit bevuild 
kunnen zijn met substanties als compost of 
diesel. Onze pallets worden behandeld tegen 

blauwschimmels en onze pallets 
moeten bij voorkeur een hitte 
behandeling hebben gekregen. Als 
dit niet mogelijk is, dan gebruiken 
fabrikanten Sinesto B – een 
concentraat dat geschikt is verklaard 
voor de voedingsmiddelenbranche 
en dat zo veilig is dat je je avondeten 
van de pallet zou kunnen opeten!”

  
Kwaliteit en kracht
Op het gebied van kracht en 
kwaliteit heeft de kunststof pallet 
een streepje voor: de afmetingen 
en het laadvermogen blijven altijd 
100%, ongeacht de leeftijd.
  Ze zijn ook vrij van spijkers, scherpe randen 
of splinters die handen of goederen kunnen 
beschadigen.

De Britse manager van LPR stelt dat met de 
juiste kwaliteitscontroles een houten pallet aan 
alle eisen kan voldoen: “Een LPR pallet legt in 
zijn gehele leven gemiddeld 18.000 mijl (28.800 
km) af. Bovendien moet de pallet voldoende 
kwaliteit hebben om opgenomen te worden 
in een verscheidenheid van geautomatiseerde 
opslagsystemen en processen, inclusief een 
groot aantal verschillende soorten palletopslag. 
Sterker nog, de enorme omvang van zowel 
automatische als conventionele opslag- en 
transport systemen betekent dat het ongelooflijk 
belangrijk is, dat de gebruikte pallets aan de 
strengste  kwaliteitseisen voldoen.”

“Voor wat betreft kracht en kwaliteit is 
een belangrijke eigenschap in het 
voordeel van kunststof pallets, 
namelijk dat afmetingen en 
laadvermogen 100% blijft, ongeacht de 
leeftijd.  Ze zijn ook vrij van spijkers, 
scherpe randen of splinters die handen 
of goederen kunnen beschadigen.”

Jane Gorick wijst ook op het feit dat 
beschadigde kunststof pallets ook problemen 
met zich meebrengen: “Regelmatig onderhoud 
en reparatie is veel gemakkelijker voor hout dan 
bij kunststof pallets en de door schade ontstane 
splinters en scherpe randen op een kunststof 
pallet zijn veel problematischer dan bij de houten 
tegenhangers.”

Toch zijn er voordelen bij kunststof pallets 
die de voorkeur naar hen doet uitgaan. Ze zijn  
ongevoelig voor vocht, zwakke zuren en alkaliën.

De 'plasticiteit' van hun ontwerp is een 
ander voordeel. Er kunnen immers een 
eindeloze verscheidenheid van vormen worden 
geproduceerd om aan specifieke behoeften 
te kunnen voldoen. Zo zijn er bijvoorbeeld 
lichtgewicht varianten zodat de kosten van  
luchtvracht worden geminimaliseerd. Of 
varianten met een uitstekende stapelbaarheid 
waarmee ruimte bespaard wordt tijdens 
transport en opslag van lege pallets.

Hout, plastic en meer

Hout en kunststof zijn niet de enige keuzen bij pallets. Hieronder, ter vergelijking, 
de belangrijkstee voordelen en nadelen van de verschillende materialen.

Milieukwesties
Het spreekt verder in hun voordeel dat kunststof 
pallets al gauw tien jaar of meer meegaan 
voordat zij gerecycled moeten worden.
 En dat is ongeveer tien maal langer dan bij een 
houten pallet. Ook kunnen ze van gerecycled 
plastic gemaakt worden en uiteindelijk kan de 
kunststof weer gebruikt worden voor andere 
plastic producten.

Voor Jane Gorick van LPR blijft hout 
ongetwijfeld de meest milieuvriendelijke 
oplossing:   “In tegenstelling tot de 
kunststof pallet, die worden vervaardigd met 
verschillende petrochemische ingrediënten 
en onderdeel zijn van een energie-intensief 
proces, vormen houten pallets een natuurlijke 

Voor meer ga naar  
www.lpr-eu.
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bron. De verwerking die nodig is om ruw hout 
te zetten in een pallet is minimaal. Bovendien 
moet je ervoor zorgen dat hout voor de pallets 
afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. ”

LPR wijst er ook op dat de recycling van 
kunststof pallets veel energie verbruikt en 
kostbaar is. Hergebruik en recycling van hout 
is echter gemakkelijk en goedkoop. Lang 
geleden was men bezorgd dat het onveilig 
zou zijn om hout te recyclen dat eerder met 
agressieve chemicaliën was behandeld. 
Vandaag de dag is deze barrière overwonnen 
dankzij warmtebehandeling en moderne 
conserveringsmiddelen. n

Artikel feedback is welkom: editor@eurekapub.eu

Hout Plastic Metaal Karton

Algemeen

Bewezen dat het goed werkt in de 
meeste toepassingen. Compatibel 
met de meeste systemen  
en operaties.

Algemeen

Moderne, veelzijdige oplossing 
in veel verschillende vormen. 
Goed geschikt voor toepassingen 
waarbij stoomreiniging of andere 
agressievere reinigingsvormen 
noodzakelijk zijn.

Algemeen

Verschillende opties, o.a. 
roestvrij staal en aluminium. 
Goed voor zwaardere producten, 
buitengebruik en hygiënische 
toepassingen.

Algemeen

Golfkarton structuren die in staat 
zijn tot 0,75 ton te dragen.  

Voordelen

Goedkoop

Sterk en duurzaam

Makkelijk te repareren

Gemakkelijk te recyclen

Van nature hoge wrijving zorgt 
voor betere laststabiliteit 

Voordelen

Lange levensduur, zonder 
veranderingen in vorm of grootte

Bestand tegen weer, vocht en 
chemicaliën

Gemakkelijk te reinigen en te 
desinfecteren

Geen splinters of spijkers

Lichtgewicht

Recyclebaar

Voordelen

Zeer sterk en duurzaam

Weerbestendig

Niet-rottend

Makkelijk schoon te houden

Geen splinters

Onbrandbaar

Recyclebaar

Voordelen

Zeer licht en goedkoop te 
transporteren

Gemakkelijk te hanteren

Maatwerk mogelijk om aan  
product en behoeften van de klant 
te voldoen

Recyclebaar

Nadelen

Relatief zwaar

Moeilijk schoon te maken

Splinters en uitstekende spijkers

Kromtrekken en krimpen

Nadelen

Relatief duur in aanschaf

Moeilijk te herstellen

Relatief duur om te recyclen

Nadelen

Duur in aanschaf

Zwaar en duur om te transporteren

Nadelen

Beperkte capaciteit

Korte levensduur bij blootstelling 
aan vocht en nat weer

2. Manager bij de Britse vestiging van LPR – La 
Palette Rouge – Jane Gorick met enkele van de 
opvallende rode pallets van het bedrijf. Foto: LPR.
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Whatever materials handling equipment  
you need, our global network of Cat lift trucks 
dealers is equipped to provide the solution.

Our constant investment in selecting, 
developing and supporting our dealer 
network ensures you receive not just the  
best equipment but the best service, advice 
and support in the industry.


