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EPVisie
vertaald?
Een enkele keer bereikt ons secretariaat de vraag of EPVisie ook vertaald
kan worden aangeboden. Om die
behoefte onder onze leden te peilen,
willen we weten of u of uw klanten
EPVisie in het Engels of Duits willen
ontvangen. Bij meerdere verzoeken
zullen we de online EPVisie of een
samenvatting daarvan voortaan ook

De impact van
de oorlog

in vertaling aanbieden.
Laat het ons weten. Stuur uw mail
naar: info@epv.nl

Agenda
7 april 2022:
autorally EPV-leden

17 juni 2022:
algemene ledenvergadering

6 oktober 2022:
EPV golf- en kartdag

A

ls gevolg van de oorlog in Oekraïne heeft de EU de afgelopen maanden strenge
sancties afgekondigd die de handel met Rusland en Belarus aan banden legt.
Orders voor Belarus die voor maart zijn geplaatst mogen nog tot 4 juni worden
geleverd. Hout afkomstig uit Rusland en Belarus voldoet niet meer aan de EUTRregels. Hout dat EPV-leden gebruiken moet altijd EUTR-gecertificeerd zijn. Wat de
sancties betekenen voor de houtimport ziet u op de volgende pagina's weergegeven.
EPV staat achter de opgelegde sancties, maar maakt

onderweg hiernaartoe een vracht hout mee, zodat zij niet

zich ook zorgen. Nederland importeert veel hout uit de

leeg rijden. Door de sancties tegen Rusland valt dit vol-

regio Oost-Europa en het is dan ook te verwachten dat

ledig weg. Daarbij hebben veel Oost-Europese chauf-

het wegvallen van dit volume zijn effect zal hebben op

feurs de Oekraïense of Wit-Russische nationaliteit. Hun

de levering van houten producten, zoals pallets, kisten

beschikbaarheid is nu weggevallen, omdat ze opgeroepen

en kratten.

worden te helpen bij de oorlog binnen de landsgrenzen.

Ook Oekraïne is een grote leverancier van hout voor
de Europese en Nederlandse houtverwerkende indu-

EPV en haar leden leven mee met de bevolking
van Oekraïne en Rusland. Wij hopen op een
spoedig herstel van de rust in de regio.

najaarsvergadering EPV

Zagerijen waarmee onze leden zakendoen zijn verlaten
en volgeladen vrachtwagens en containers blijven in

VNO-NCW en de betrokken ministeries voeren dagelijks

VAKJARGON

de haven staan.

overleg en de EPV is hierbij aangesloten. Wij zullen u

Daarnaast wordt ook het transport door de oorlog en

regelmatig blijven informeren over de laatste stand van

de sancties hard geraakt. Rusland is – naast exporteur

zaken. Klanten van EPV-leden raden wij aan contact te

Vraag: Wat bedoelt uw leverancier

van hout – een zeer grote importeur van verschillende

houden met hun leverancier omtrent de voorraden, leve-

als hij het heeft over ‘dompelen’?

grondstoffen uit West-Europa. Russische chauffeurs

ringen en eventuele alternatieven.

Antwoord pagina 2

die bijvoorbeeld producten halen in Nederland nemen

ïne. Door de oorlog is deze import/export weggevallen.

Vervolg op pagina 3

t

23 november 2022:

strie. EPV-leden hebben nauwe contacten in Oekra-

Nieuw lid, Icebear

De oorlog in Oekraine en de
aangekondigde sancties tegen
Belarus en Rusland kunnen
tot een verlies van 25%
van de houtimport betekenen
voor de Europese markt.
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In 2015 kocht het Noorse energiebedrijf Kvitebjørn Energi een stilstaande
energiecentrale in Steenwijk en richtte er Icebear Energie (Kvitebjørn = ijsbeer in oud-Noors) op. Met de houtsnippers, afkomstig van snoeihout, worden zo’n zesduizend gezinnen van groene energie voorzien. Maar dat is niet
alles. De restproducten die vrijkomen bij dat proces – warm water, hete lucht
en stoom – worden ook duurzaam ingezet. Warm water wordt bijvoorbeeld
vermarkt naar de industrie, onkruidbestrijding of naar carwashes, stoom
wordt gebruikt voor de productie van circulaire palletklossen. Icebear is
sinds 1 januari 2022 buitengewoon lid van EPV.
Salesmanager Jan Vermeiren vertelt over Icebear: ‘Scandinavië

Dit jaar is Icebear gestart met de productie van palletklossen.

loopt voorop als het gaat om duurzaamheid. Elke overname die

‘Voor het maken van palletklossen is veel warmte nodig. De stoom

ons moederbedrijf doet, moet in potentie duurzaam zijn. In Steen-

en hete lucht die overblijft na energieopwekking is hoogcalorisch.

wijk hebben wij nu een CO2-neutrale productie, hergebruiken we

We zetten het onder andere in voor onze droogovens waarin de

afval en gebruiken geen virgin energy.’

houtsnippers worden gedroogd.’ Voor het maken van de circulaire palletklossen gebruikt Icebear versnipperd afvalhout. ‘Hout
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dat al een andere toepassing heeft gehad’, aldus Jan Vermeiren.
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‘Kozijnen uit de bouw bijvoorbeeld, maar ook kapotte pallets of
oude bankstellen.’ Dat hout wordt van grove snippers verwerkt tot
snippers van 2-4 millimeter. Al het plastic-, zand-, of glas- en metaalresten worden eruit gewassen, het wordt gezeefd, gedroogd

CYPRUS

en vervolgens wordt er, zoals Jan het noemt ‘een houtmengsel
van gemaakt’ met harsen en lijmen, dat tenslotte door een mal
wordt geperst en waarin het verlijmen gebeurt met gebruikmaking
van stoom.
‘Waarom wij lid zijn geworden van EPV? Dat is toch een potentieel
Hout wordt gedompeld in een vloeistof, waardoor

netwerk, een community, waar wij aan leveren. We willen weten

de planken geïmpregneerd worden en minder

wat er speelt in die markt, we willen er deel van uitmaken en een

vatbaar zijn voor schimmels.

bijdrage aan leveren. Ik denk dat wij een hoop kennis over sustainability en circulariteit kunnen inbrengen.’

De kleuren van de
vakjes corresponderen
met de EU-landen.
De gele EU-landen
landen zijn niet opgenomen in het overzicht.
Waardes zijn in m3.

Legenda:

Bronnen: Timberonline Softwoord sawn lumber exports / Eurostat Data Sawnwood trade by species
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Kantar Public
verzorgt voortaan
houtprijsindex

en de trendlijn voort te zetten. We hebben de index

de derde week van de maand klaar te hebben. Zo

een-op-een overgenomen. Zelfde kopmaten, zelfde

hebben we snellere updates beschikbaar.’

houtsoorten, zelfde plaatmateriaal.’
Goede relatie
Representatiever

Heeft hij verder iets met de houtmarkt? ‘Het is geen

Toch veranderen er ook dingen ten goede. ‘Het

speciaal expertisegebied van ons. Wij zijn vooral

Marktonderzoeksbureau Kantar Public heeft de

aantal partijen van wie wij de gegevens krijgen

een betrouwbare cijferleverancier, wij maken vraag-

vrijgekomen plek ingenomen van het CBS en

aangeleverd is uitgebreid. Het CBS had 16 bedrij-

stukken meetbaar, maar ik ben wel regelmatig bij

verzorgt voortaan de houtprijsindex. Moeder-

ven, wij hebben er nu 20. Dat betekent dat we een

de EPV-bijeenkomsten geweest. Goede, persoon-

bedrijf Kantar is een internationaal bureau, ge-

representatiever beeld kunnen geven.’ Die verbre-

lijke relaties vind ik belangrijk. Als je vaker je gezicht

specialiseerd in data, insights en consultancy.

ding van de basis verbaast hem niet. ‘Er is veel

laat zien, groeit het vertrouwen.'

Kantar Public komt voort uit het bekende on-

commitment onder de leden. Dat is niet gek als je

derzoeksbureau TNS NIPO.

kijkt naar de prijsontwikkelingen van de afgelopen
jaren.’

Research director Dieter Verhue vertelt dat Kantar
Public geen vreemde is voor EPV. Via het Afval-

Kortere doorlooptijd

fonds Verpakkingen en de Stichting Kringloop Hout

Een tweede verandering is de doorlooptijd. Kantar

kwam het bureau bij EPV terecht. ‘We verzorgen al

Public streeft ernaar de aangeleverde gegevens

vijf jaar het brancheonderzoek waarin we de markt

sneller te verwerken en de index een week eer-

van de emballage- en palletindustrie in kaart bren-

der in de maand te publiceren dan het CBS deed.

gen. Daarvoor hebben we veel contact met de EPV-

Dieter Verhue legt het uit: ‘De leden leveren hun

leden.’ Het was dus niet verwonderlijk dat Kantar

inkoopgegevens van de afgelopen maand in vanaf

gevraagd werd de houtprijsindex over te nemen.

de eerste dag van de volgende maand. Ze hebben

‘Het CBS verzorgde de index al sinds 2005’, ver-

daar in principe tien dagen de tijd voor. Maar hoe

telt hij. ‘We hebben nauw overleg met hen gehad.

sneller ze aanleveren hoe eerder wij kunnen ver-

Voor ons stond voorop de continuïteit te bewaren

werken. Hoe danIndexcijfers
ook streven
tbv we
EPVernaar de index in
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De actuele stand van de houtprijs kunt u bekijken op www.epv.nl
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