Inleiding.
In dit document schetsen wij de plannen met betrekking tot een nieuwe uitbreidingsinvestering voor
de verdere opschaling van onze bedrijfsactiviteiten en dat onder auspiciën van de Palletcentrale B.V.
Deze kisten- en palletfabriek is gevestigd op het industrieterrein van Moerdijk. De Palletcentrale
beschikt daarnaast over vier andere productielocaties namelijk in Rotterdam, Middenmeer, Helmond
en Sas van Gent.
Een bewuste strategie omdat er sprake is van een volumineus product en spreiding in termen van
logistiek daarom belangrijk is. Dicht bij de klant zitten is daarbij het adagium.
De belangrijkste productielocatie of beter de hoofdvestiging van de Palletcentrale is gevestigd in
Moerdijk, evenals haar hoofdkantoor. De locatie van de Palletcentrale in Moerdijk is echter uit haar
jasje gegroeid, terwijl verdere groei wordt voorzien. Daarnaast kan nog steeds worden gesproken van
een stijgend marktaandeel met een dito stijging van de omzet.
Daarom moet worden opgeschaald en oriënteert het bedrijf zich op een locatie van ca. 9 a 10 ha. Die
schaalvergroting is daarnaast noodzakelijk, omdat de directie duurzaamheidsaspecten wenst toe te
passen in het proces, los van de wens om de productieverwerking te optimaliseren. Bijvoorbeeld
door een verdere robotisering. Dat alles vraagt meer fysieke ruimte en biedt tegelijkertijd een basis
voor een omslag van de daaruit voortvloeiende kosten.
Ook wordt nadrukkelijk gedacht aan het uitbouwen van het recycleproces met de component
verbranding en daaraan gekoppeld de opvang van Co2 en het genereren van restwarmte voor
omliggende bedrijven. Onder 1.2 gaan we daar nader op in.

Aanzicht kantoor – met een duurzame uitvoering -van de Palletcentrale B.V. op het industrieterrein Moerdijk
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Hoewel de andere vestigingen volwaardig in stand zullen blijven wordt daarnaast gestreefd naar een
consolidatie van de nu nog verspreide kantooractiviteiten als sales, finance en marketing. Opzet is
om die bedrijfsmatige versteviging onder te brengen in het nieuwe hoofdkantoor. Een proces
overigens dat in stappen zal worden gemaakt, waardoor uiteindelijk ca. 150 a 160 medewerkers op
de nieuwe hoofdvestiging actief zullen zijn.

Voorbeeld van het vrachtwagenpark (30 stuks) van de Palletcentrale B.V. aan de Maas in Rotterdam waar het bedrijf zijn
roots heeft en nog over een productievestiging beschikt met op de voorgrond enkele (subtiel) geplaatste nieuwe pallets!

Naast de activiteiten van de Palletcentrale bestaat de ambitie om een tweede agro-food bedrijf op
hetzelfde kavel van ca 9 ha onder te brengen. Op die nieuwe locatie zal zowel de Palletcentrale B.V.
als Verhagen Holland B.V. fysiek worden ondergebracht.
Onder de vlag van de Palletcentrale vindt thans een oriëntatie plaats over de vraag welke locatie in
Zuid-West Nederland als het meest geschikt moet worden beschouwd als vervanging voor de locatie
Moerdijk in West- en Zuid-Nederland.
Daarbij is het Agro & Foodcluster Nieuw Prinsenland in de gemeente Steenbergen nadrukkelijk in
beeld. Het Agrofoodpark in Ridderkerk is weliswaar een mogelijk alternatief, evenals het
bedrijfsterrein Oude Tonge naast enkele andere opties in Midden-Brabant en de zuidelijke Randstad.
Vooralsnog is de focus derhalve gericht op het Agro &Foodcluster Nieuw Prinsenland. Uitgangspunt
is een combinatie toe te passen van twee bedrijven als het ware onder één een dak (Palletcentrale
B.V. en Verhagen Holland B.V.). Die combinatie levert namelijk vele voordelen op van synergie en
symbiose zoals hieronder zal blijken.
Het tweede bedrijf betreft zoals gezegd het Agrobedrijf Verhagen Holland B.V. onder de holding
Verhagen Agenturen B.V. Met onder andere een vestiging in Dinteloord. Dat bedrijf richt zich op de
handel, opslag en verwerking van aardappelen, uien, wortels, knoflook en bonen.
Deze onderneming acteert vanuit Dinteloord wereldwijd ondersteund met agentschappen in Azië,
Afrika en de Verenigde Staten.
Ook dat bedrijf is uit zijn voegen gegroeid en heeft daarnaast behoefte om een productverbreding
toe te passen naast een verduurzamingslag. Over dat laatste, zo dadelijk meer.
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Het Agrofoodpark Dinteloord scoort op de perceptie van beide directies in dit verband goed. In
willekeurige volgorde spelen daarbij de volgende elementen:
De logistieke ligging langs de A-4 is met het relatief grote agrarisch achterland en de vele
agro foodbedrijven (inclusief akkerbouw en fruitteelt) in West-Brabant en Zeeland gunstig.
Beide bedrijven hebben in die sector een groot marktaandeel
Het perspectief bestaat dat het Agro &Foodcluster Nieuw Prinsenland op termijn de
bestaande loskade transformeert tot een terminal voor de binnenvaart, op grond waarvan
de aanvoer van grondstoffen kan plaats vinden, evenals de afvoer van het eindproduct. Een
aanpak die past in de ambitie van beide bedrijven om duurzamer te transporteren;
In dit deel van de regio heeft de Palletcentrale/Verhagen een groot klantenbestand
opgebouwd en zelfs teeltgebieden (ten faveure van Verhagen B.V.) in exploitatie. Ook de
medewerkers zijn veelal afkomstig uit dit deel van de regio;
De Palletcentrale is een belangrijke supplier voor de agrofood industrie met een
marktaandeel van meer dan 68 procent. En juist die sector is in de West-Brabantse regio
evenals de Zeeuwse regio als vanouds sterk vertegenwoordigd, hetgeen logistiek evidente
kostenvoordelen geeft;
Het agrofoodpark Dinteloord biedt nadrukkelijk mogelijkheden voor kruisbestuiving, synergie
en symbiose in de vorm van het leveren van producten aan de aldaar gevestigde bedrijven
Kostentechnisch – in termen van total costs of ownership - voor beide partijen interessant,
leidend tot een betere cash flow en een sterkere concurrentiepositie; de contacten met de
verschillende gevestigde bedrijven lopen daarover en verkregen in eerste instantie een
positieve respons!;
Het aangrenzende glastuinbouwgebied van ruim 200 ha biedt eveneens kansen voor een
versterking van beide bedrijven voor het leveren van producten. Het perspectief bestaat
bovendien, dat dit glasareaal in de toekomst wordt uitgebreid;
De Palletcentrale wil een moderne recycledivisie opzetten, waarin ook niet herbruikbaar
hout wordt vermalen en verbrand middels een state of the art verbrandingsoven met
mogelijkheden om de ontstane restwarmte af te zetten aan de aangrenzende glastuinbouw
en de op het Agro & Foodcluster Nieuw Prinsenland gevestigde omliggende bedrijven. Ook
Verhagen Holland voorziet restwarmte in haar op te zetten productieproces als gevolg
waarvan sprake kan zijn van een gecombineerde levering;
Daarnaast kan de restwarmte ook worden geleverd aan de reeds gevestigde bedrijven op het
Agro & Foodcluster Nieuw Prinsenland en voor de verwarming van het eigen kantoor.
Opzet is om de CO2 van de nieuwe verbrandingsoven op te vangen. CO2 leent zich
uitstekend voor de aangrenzende glastuinbouwers. Voor een optimale groei hebben
groenten, bloemen en planten CO2 nodig. Daarom wordt in de meeste grootschalige kassen
CO2 gedoseerd. Gelet op de korte afstand – het beoogde kavel ligt direct aan het
glastuinbouwgebied – treedt nauwelijks warmteverlies op;
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Er liggen op het Agro & Foodcluster Nieuw Prinsenland nadrukkelijk kansen voor het
“vergroenen” van het transport van de Palletcentrale en Verhagen B.V. Allereerst door het
transport van de grondstoffen over het water via de bestaande insteekhaven van Cosun te
operationaliseren. Daarnaast gloren er kansen voor het gebruik maken van bio-CNG of bioLNG brandstof, indien het tankstation voor duurzame brandstoffen op het Agro &
Foodcluster tot stand komt. Daardoor zou de komst van dit tankstation mogelijk kunnen
worden versneld.

Nadere introductie Palletcentrale B.V.
De Palletcentrale is een Nederlands bedrijf opgericht in 1968. Ruim 50 jaar een begrip op het gebied
van de in- en verkoop van gebruikte en nieuwe pallets. Logistiek ingevuld met de inzet van 30 (eigen)
vrachtwagens. En dat alles onder het inspirerende motto: “”De kracht onder de vracht!”.
Begonnen in Rotterdam met het verzamelen en repareren van houten eigendomspallets van diverse
Nederlandse bedrijven en inmiddels wordt geleverd aan toonaangevende agro foodproducenten in
Nederland en België. Zonder te overdrijven….de crème de la crème prijkt op hun clip steunlijst.
Enkele willekeurige voorbeelden: Van Nelle, Heineken, Hero, Faam, Pervetti, Bonduelle, Coca-Cola,
HAK Groenten, Duo Penotti, Unilever, Campina, CHV, Florensis, Rijk Zwaan, Ploeger, Lidl, Lely
Industries, Red Band, Cosun, Cosun Beet Company, LamWeston, MacCaine, Van der Have Zaden, Rijk
Zwaan, Van der Kroon Food, Protix, Plantlab, Suikerunie, Lonka, le Boulanger enz. enz.
In de jaren negentig van de vorige eeuw stapte Marco Leemberg als CEO in het bedrijf. Het bedrijf
werd onder zijn leiding stelselmatig gestructureerd. Hij bouwde het vervolgens uit tot een
succesvolle, respectabele en solide onderneming. Inmiddels is de onderneming krachtig gegroeid
met vier andere productiecentra verspreid in het land! Na uitbreiding en diverse acquisities is in
2000 het huidige hoofdkantoor gevestigd op het industrieterrein van Moerdijk.
De onderneming kan zoals gezegd bogen op een indrukwekkende klantenkring vertegenwoordigend
in het hoogste segment van het bedrijfsleven met een belangrijk accent in de agro- en foodindustrie.
Hoewel dat fluctueert ligt het percentage agro food bedrijven op ca. 69 procent.
Een financieel gezonde onderneming getuige de hoge ratio eigen vermogen vreemd vermogen en
dus is continuïteit in beginsel verzekerd. Omzet en balanstotaal ligt op ca. €
mio. De Palletcentrale
B.V. verkoopt ruim 6,5 miljoen pallets per jaar. Er werken ruim 165 mensen.
Naar objectieve maatstaven gemeten geldt Palletcentrale B.V. in de hout- en kistenindustrie zonder
te overdrijven als een begrip in Nederland is. Het bedrijf staat te boek als lichtend voorbeeld hoe dat
industriële segment zou moeten acteren. Zowel ten aanzien van brandpreventie, duurzaamheid als
structuur en netheid! In die sector is deze onderneming een van de meest vooraanstaande spelers
met een landelijk marktaandeel van ruim %.
Een industrieel segment waar nog al wat andere soortgenoten een wat beladen historie en soms een
marginale performance hebben. Insolventie en frequente branduitbraken manifesteerden zich
regelmatig bij veel collega bedrijven.
Dat geldt uitdrukkelijk niet voor dit bedrijf dat met dynamiek en ondernemingszin geleid wordt. En
niet te vergeten oog heeft voor uitstraling, netheid, orde en structuur.
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Zonder te chargeren en zonder het verhaal op te blazen geldt CEO Marco Leemberg en zijn
bedrijf als een witte raaf in de palletwereld. Deze onderneming heeft zich altijd onderscheiden en
geldt bepaald niet als een zwakke of marginale onderneming zoals dat voor vele collega bedrijven
wel aan de orde is.
Ook in de presentatie van haar bedrijfsgebouwen is de onderneming onderscheidend. Zie het plaatje
hierboven en hieronder van het bedrijf aan de Fazantweg in Moerdijk/Klundert. Zonder te chargeren
aantrekkelijk. De wijze, waarop de opslag van de duizenden pallets zijn opgeslagen straalt
zorgvuldigheid en netheid uit en bovendien vanaf de openbare weg gemaskeerd door een
aanwezige bedrijfsbebouwing. Daarbij worden de regels van de regionale Brandweer stipt gevolgd.
Indachtig de uitspraak, zeg mij hoe gij woont en ik zal zeggen wie gij zijt!! Niet beeld verstorend zoals
dat voor vele van zijn collega’s wel geldt.
Sinds 2012 wordt beschikt over een ultra moderne palletproductie fabriek in Sluiskil waar ruim 2.5
miljoen pallets per jaar worden geproduceerd.
Standaard pallets, klant specifieke pallets, maatpallets, alle mogelijke varianten worden hier geschikt
gemaakt voor de Benelux markt, waarbij de agro- en food markt een belangrijke component is.

Overdekte opslagfaciliteit Moerdijk

Het management van de Palletcentrale heeft ook oog voor het milieu en een duurzame
aanpak. In 2011 is de Palletcentrale als eerste pallethandelaar en producent in de Benelux
onderscheiden met de Lean and Green Award. Sinds 2008 hebben reeds 475 ondernemingen uit
de Benelux-landen zich ertoe verbonden hun CO2-uitstoot terug te dringen in het kader van het Lean
& Green programma. Dit heeft als doel om de CO2-uitstoot als gevolg van logistieke activiteiten te
verminderen met minstens 20 % in 5 jaar.

Lean & Green werd tien jaar geleden in Nederland door Connekt gelanceerd en is intussen
actief in acht Europese landen. De deelnemers in de Benelux-landen werken niet alleen
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nationaal maar ook in Benelux-verband intensief samen. Het programma kadert binnen het
Akkoord van Parijs waar een 200-tal landen er zich toe verbonden de broeikasgassen zoals CO2 terug
te dringen en de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden Celsius, met 1,5 graad
als streefwaarde.
Om voldoende te slagen zijn systeemveranderingen noodzakelijk, ook in de transportsector die
verantwoordelijk is voor meer dan een kwart van de uitstoot van broeikasgassen in Europa. Om voor
de Lean and Green Award in aanmerking te komen, moeten bedrijven een Plan van Aanpak
opstellen. Hierin moet staan hoe zij in 5 jaar tijd 20% CO 2-reductie willen realiseren.
Als het Plan van Aanpak door TNO is goedgekeurd, ontvangt het bedrijf de Lean and Green
Award. De Palletcentrale B.V, kwam als een van de weinig Nederlandse bedrijven daarvoor in
aanmerking.
In de context van een duurzame aanpak wordt ook overwogen om stapsgewijs het
wagenpark van de Palletcentrale bestaande uit 30 vrachtauto’s te ‘’vergroenen’’. Gedacht
wordt aan het gebruik voor de vrachtwagens van bio-CNG of bio-LNG. Ook, omdat kennelijk
een tankstation voor duurzame brandstoffen op het Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland aan de
orde is. En aldus de definitieve komst kan worden versneld.

Onderzoek loopt welk concept daarbij in de balans van duurzaamheid en bedrijfseconomie
het best scoort. De directie van de Palletcentrale schuwt ook niet de details. Zo wordt
gemeend, dat de gebruikers beter geïnformeerd moeten worden over de klimaatimpact van de
pallets en labelt het bedrijf de pallets in al zijn variaties met informatie die de CO2-uitstoot van het
bos tot de fabriek laat zien. Het bedrijf roept voedselproducenten Europa breed op om hetzelfde te
doen, zodat klanten de kans krijgen om producten te vergelijken.

DE PALLETCENTRALE B.V. WERD ALS
EERSTE PALLETHANDEL- EN PRODUCENT
IN DE BENELUX ONDERSCHEIDEN MET
DE LEAN AND GREEN AWARD.
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De Palletcentrale B.V. neemt in Nederland een vooraanstaande positie in, omdat het bedrijf
pallets produceert die voldoen aan de eisen van ISMP15, terwijl een aantal andere
palletbedrijven niet over die certificatie beschikken. Vooral belangrijk als veel goederen buiten
Europa worden geëxporteerd.
In steeds meer landen geldt de verplichting dat aan die ISMP regelgeving wordt voldaan. De
houten pallets kan de Palletcentrale ook HT (HeatTreated) leveren conform ISPM15 richtlijnen.
De pallets krijgen dan een hittebehandeling om overdracht van organismen tegen te gaan. Een
pallet kan uit verschillende soorten hout worden gemaakt, van populieren tot grenen, soms
gecombineerd in één houten product, al naar gelang de klantwensen.
De fabrikant van babyvoeding wil bijvoorbeeld droge pallets hebben, terwijl de
onbreekbaarheid van pallets voor aardappelboeren minder essentieel is dan voor
vervoerders van scheerapparaten. Een aardappel kan wel tegen een stootje. Alle pakketten
met hout die binnenkomen krijgen een label, zodat de herkomst van het hout indien nodig
achteraf is te traceren. Palletcentrale levert aan uiteenlopende industrieën waarbij de
voedingsmiddelensector domineert en chemie, maar ook aan boeren, die hun aardappelen
opslaan in houten kisten van de Palletcentrale of aan fruittelers.
Bedrijven die met voedsel omgaan moeten dit op een veilige en hygiënische manier doen.
Het is hun verantwoordelijkheid om te voorkomen dat consumenten ziek worden. Met een
voedselveiligheidsplan brengt een voedingsbedrijf in kaart wat er mis kan gaan en hoe het
fouten kan voorkomen.
De hygiëne pallets van de Palletcentrale voldoen aan deze eisen. De Palletcentrale heeft
namelijk een Hygiëne pallet ontwikkeld. Deze is gemaakt van kunststof. Dit materiaal is
hygiënischer dan hout.
Hoewel houten pallets zeer zeker hun toekomst behouden (zie de analyse op bladzijde 13)
kunnen bepaalde houtsoorten poreus zijn , waardoor deze pallets een fijn nestje vormen
voor ongedierte en insecten.
En voor extreem gevoelige food- en farmaceutische producten kan dit risico’s genereren.
Ook geven houten pallets splinters af en dat is nu juist wat soms voorkomen moet worden.
Kunststof is niet poreus en kan niet splinteren.
Bovendien zijn hygiëne pallets volledig glad uitgevoerd, waardoor de kans op ongewenste
gasten enorm wordt verkleind. De afwerking van pallets zijn speciaal gericht op het
voorkomen van ruimtes en naden waarin vuil zich kan ophopen.
De Hygiëne pallets worden vooral gebruikt in de (kritische) levensmiddelenindustrie en de
gezondheidssector. Het gaat dan om bedrijven die zich bezig houden met het bereiden,
behandelen, verwerken, verpakken, vervoeren en distribueren van gevoelige
voedingsmiddelen, levensmiddelen of medicijnen. Al deze bedrijven moeten zich houden
aan de HACCP regels. ‘Levensmiddelen’ is een algemene term en wordt gebruikt voor alle
eetwaren en drinkwaren die door mensen worden genuttigd. Een ander voorbeeld hiervan is
ook de vleesverwerkende industrie.
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Vanwege deze nieuwe industriële ontwikkeling is de Palletcentrale in staat gebleken om een
groeiend marktaandeel in de agro en foodindustrie te verwerven en zal ze haar stevige
positie behouden en verder kunnen laten groeien.
Ook de houtenpallets zijn gecertificeerd en een groot aandeel agrofoodbedrijven passen die
houten pallets toe naast kunststof pallets.
Die voorsprong – het aanbod van zowel houten gecertificeerde pallets als kunststofpallets zal ertoe leiden, dat de positie van de Palletcentrale B.V. in de agro food wereld in de
toekomst verder zal kunnen groeien.
Aanzicht productielocatie Sluiski.

De huidige activiteiten van de Palletcentrale B.V. kunnen worden onderscheiden in de
volgende onderdelen:
1. Productie van nieuwe pallets voor de diverse industriële segmenten met een
nadrukkelijk marktaandeel in de agro- en foodsector;
2. Reparatie en herstel van gebruikte pallets;
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3. Vermalen van kapotte en verouderde pallets;
4. Verbranden van de houtsnippers in de over met Co2 opvang en restwarmte;
5. Handel in verkoop en lease van de verschillende producten;
Inzet is om op de nieuwe locatie een vierde activiteit op te zetten met duurzaamheid als ambitie en
focus. Mede in het besef, dat de klantenkring dit apprecieert! Te beginnen met de toepassing van
zonnepanelen, led verlichting enz.
Daarnaast wil de directie bij de inrichting van het bedrijfsterrein – dus op micro niveau – inzetten op
het versterken van de biodiversiteit.
Kleine stapjes zoals het aantrekkelijk maken van het terrein met groenvoorzieningen en kleine water,
nest- en schuilgelegenheden bieden voor vlinders en vogels.
Plantbloeiende planten toepassen voor de insecten en bessen dragende struiken voor de vogels. Een
vijvertje met natuurlijke oevers gelardeerd met vogelkastjes enz.
En niet te vergeten aandacht voor de bestrating en waar dat mogelijk is een water doorlatendheid
toe te passen, kortom een scala aan eenvoudige en simpele maatregelen die de flora en fauna op het
relatief grote (deels verharde) bedrijfsterrein versterken en de micro bio diversiteit verhogen.
Door materieel te delen en hergebruiken, gaan we de uitstoot en verspilling tegen en sparen we
natuurlijke hulpbronnen, aldus CEO Marc Leemberg. Inzet is de productie van pallets die volledig
kunnen worden gerecycled, zodat ze opnieuw kunnen worden ingezet, zeg maar een
ecologisch pallet. Bovendien heeft al ons hout een duurzaamheidscertificaat en zorgen we ervoor
dat er niets op de afvalberg terechtkomt.
Daarnaast is een plan in voorbereiding om de vermalen (oude) pallets te verbranden in een oven en
de restwarmte vervolgens in te zetten voor de aangrenzende bedrijven. Het sprookje eindigt hier

voor het gebruikte hout: de toekomstige verbrandingsoven betekent het warme uiteinde
van de houten pallets, waarvan de Palletcentrale er jaarlijks maar liefst 6,5 miljoen
produceert en/of verhandelt.
Als de pallets niet meer gerepareerd kunnen worden, gaan ze de shredder in, die het hout
verpulvert tot kleine stukjes. Een magneet verwijdert het metaal, waarna de gefilterde
houtsnippers naar de oven worden vervoerd.
De energie die door de verbranding vrijkomt wordt gebruikt om nieuw hout te drogen in een
droogoven, of om de panden te verwarmen en de overige restwarmte te leveren aan de
omliggende bedrijven en glastuinbouwbedrijven.
Overgebleven houtkrullen worden aan andere bedrijven geleverd en als materiaal gebruikt
voor spaanplaten, stalbedekking, in kippen- en konijnenhokken en als korrels voor CV-ketels.
CEO Marco Leemberg: ‘Daardoor hebben we nauwelijks afvalstromen.'
De verbrandingsoven wordt voorzien van een state of the art filterinstallatie met opvang van
CO2 emissie die elders (glastuinbouw) kan worden ingezet.
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Uitgangspunt is dat in eerste termijn ca. 20.000 ton hout zal worden gerecycled met de ambitie om
dit tonnage uit te breiden met daarvoor in aanmerking komend hout van collega-bedrijven. Het is
nog te vroeg om dit concreet te vertalen in het volume restwarmte en vrijkomend CO2.
De opdracht aan een daartoe geëquipeerde civiel-technisch bureau zal worden verstrekt, zodra
zekerheid is verkregen met betrekking tot de verwerving van het benodigd kavel in combinatie met
de vestiging van Verhagen Holland B.V.
Over de afzet van de restwarmte en de levering van CO2 wordt overleg gevoerd met de
glastuinbouwers op het aangrenzende Agro & Foodcluster Nieuw Prinsenland , alsmede met de op
dat bedrijvenpark bedrijven.
Er loopt reeds een initiatief om vrijkomende warmte en CO2 van de afvalenergiecentrale SUEZ in
Moerdijk in te zetten via een aan te leggen leidingsysteem vanaf Moerdijk naar het
glastuinbouwgebied in Dinteloord.
De Palletcentrale zou in beginsel op het leidingnetwerk van het project Osiris – waarbij zeventien
tuinders zijn aangesloten – kunnen aansluiten en aldus daarop kunnen meeliften.
Immers ligt het gewenste kavel pal aan het glasareaal van 200 ha en is veel verlies van warmte
gedurende het transport beperkt. Daarnaast kan de restwarmte eventueel ook worden ingezet voor
de op het Agro & Foodcluster Nieuw Prinsenland reeds gevestigde bedrijven.
Ook daarover zijn recent oriënterende gesprekken gestart. De oven zal uiteraard ook worden ingezet
voor de verwarming van de eigen fabriek en de kantoren.
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Productielocatie Sluiskil met LED verlichting.

Omdat de andere partner (Holland Verhagen) concrete plannen heeft om frites te gaan (voor)bakken
kan ook die vrijkomende restwarmte worden gekoppeld aan hetzelfde systeem dat de Palletcentrale
verbindt met de omliggende bedrijven op het Agro & Foodcluster Nieuw Prinsenland, dan wel het
aangrenzende glastuinbouwgebied.

Robotstraat in de productieruimte

Hoewel nog veel details moet worden ingevuld en de betrokkenen nog maar aan de vooravond staan
van een dergelijke aanpak lijkt het een realistische kans van slagen te hebben. De technologie
daarvoor is beschikbaar en in de dagelijkse praktijk ook bewezen.

De bebouwing zal in fasen plaats vinden. Gestart wordt met de bouw van een kantoor, een
productie- en reparatiehal, alsmede overdekte (open) hangars voor de opslag van het gereed
product. Dit zal uiteindelijk resulteren in een totaal bebouwd oppervlak van ca. 60%, terwijl de
overige ruimte zal worden benut voor parkeren en het manoeuvreren van trucks. Zoals eerder
gezegd heeft de directie van de Palletcentrale de ambitie om een onderscheidende uitstraling toe te
passen zoals dat ook op het industrieterrein Moerdijk is toegepast. Hout is daarbij de drager van de
gevels.
Met RO&AD Architecten heeft daarover een gesprek plaats gevonden. Een architectenbureau, dat
zowel op gebouwniveau als op systeemniveau ontwerpt. Het bureau is zonder te overdrijven
wereldberoemd met de uitsluitende toepassing van hout. RO&AD wonnen afgelopen jaren een

aantal belangrijke (inter)nationale bouwprijzen en ondervond (inter)nationale erkenning
waaronder: BNA Gebouw van het Jaar, De Nederlandse Bouwprijs, ARC- Awards, Dutch
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Design Award, Design of the Year en de Archdaily Building of the Year Award. RO&AD heeft
wereldfaam verworven met de Mozesbrug op Fort Rovere in Bergen op Zoom, maar maakte
ook (houten) trap constructies in de gemeente Steenbergen, verraste met het ontwerp van
de Pompejustoren in Halsteren, is betrokken bij de duurzame invulling van de Hedwigpolder
naast ontwerpen voor een aantal bedrijfsgebouwen. Een collage van een aantal werken
worden als illustratie hieronder aangegeven.
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Mozesbrug Fort de Rovere.
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Woningbouw Den Bosch.
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Fort Henricus in Steenbergen.
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Eco Point Halsteren.
Een eerste reactie met betrekking tot de mogelijke uitwerking van de bedrijfsgebouwen van
de Palletcentrale en Verhagen Holland B.V. werd door RO&AD als volgt geformuleerd:
“Een gebouw is altijd onderdeel van een ecosysteem. Dit kan een sociaal, economisch,
cultureel of ecologisch ecosysteem zijn. Wij houden rekening met de plaats van het ontwerp
in het ecosysteem, en proberen het met zoveel mogelijk tentakels te verbinden met dat
systeem.
Zo krijg je altijd een duurzaam gebouw dat waarde vermeerdert en in de loop van de tijd het
systeem rijker maakt. Met name voor grootschaligere ontwikkelingen zoals de plannen op
het Agro & Foodcluster Nieuw Prinsenland in Dinteloord van de Palletcentrale en Verhagen
Holland. Die combinatie kan een meerwaarde bieden.. Door integraal te kijken naar de
bedrijfsprocessen, de ruimtelijke inpassing, materiaalstromen, energiegebruik, CO2 etc., kan
er een eco-systeem worden gebouwd dat niet alleen een toegevoegde waarde is voor
energie, maar ook voor waterbeheer, biodiversiteit en niet te vergeten: ruimtelijke kwaliteit.
Op deze manier kan duurzaamheid werkelijk onderdeel worden van de gehele site, maar ook
van de bedrijfsprocessen.
En bovendien wordt het er ook nog mooier en leuker van!
RO&AD Architecten is een architectenbureau dat bestaat sinds 2002. RO Koster en Ad Kil
zwaaien als directie met de (houten) scepter en sturen 6 medewerkers aan. Het bureau
opereert vanuit Bergen op Zoom en Middelburg.
De expertise loopt van grootschalige gebiedsontwikkeling tot kleine specifieke bouwwerken
en alles daar tussenin. De rode draad is echter altijd de duurzaamheid van de projecten, en
de wens om de wereld mooier te maken”.
Tenslotte is in het oog springend, dat de Palletcentrale inzet op de toepassing van een hoogwaardige
technologie voor de productie en het herstel van nieuwe en gebruikte pallets. I
In het traditionele proces zijn de arbeidsomstandigheden soms ongunstig, maar de Palletcentrale zet
nu al robots in om het productieproces te perfectioneren en het werk humaner te maken, getuige
ook de in dit document geplaatste foto’s.
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In de nieuw te bouwen fabriek zal die robotisering verder worden geïntegreerd en geoptimaliseerd.

Hout is niet maatvast, door weer- en temperatuur invloeden wordt het soms dikker of juist
dunner. Voor robots is het daardoor lastig om hout steeds op dezelfde manier vast te
pakken.
Maar de Palletcentrale B.V. – aldus de ceo Marco van Leemberg - heeft daar wel een manier
voor gevonden. Hoe we dat hebben gedaan, hou ik liever geheim.’ Vergeleken met de
robotlijn zien de vroegere en oudere productielijnen er oubollig, primitief en gedateerd uit.
Af en toe legt een medewerker een houten plankje recht, verder gaat alles automatisch.
Hout komt aan de zijkant van de hal via een lopende band binnen en wordt vervolgens in het
productieproces geleid, waar de twee robotarmen zorgen voor de goede doorstroming van
de dekken (de onder- en bovenkant van een pallet) en de blokjes die dienen als
tussenstukken. Zoals uit de foto’s blijkt hecht de directie van de Palletcentrale B.V. aan een
professionele en nette uitstraling. Het maakt deel uit van de bedrijfscultuur.
Ook voor de nieuwe investering geldt dit als een nadrukkelijk uitgangspunt. Kantoren, werkplaatsen
en fabriek zullen een duurzame performance krijgen met passende hangars voor de opslag van
pallets binnen en buiten.
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Hoewel de Palletcentrale B.V. ook kunststof pallets in haar gamma voert en verkoopt moet één groot
wijdverbreid misverstand worden weggenomen.
De opvatting dat plastic of kunststof pallets hygiënischer zijn dan hun houten tegenhangers gaat niet
altijd meer op, volgens gloednieuw Europees onderzoek zoals hiervoor toegelicht.
Bij correct gebruik hebben houten pallets een antibacteriële werking die meer dan dertien keer
hoger is dan die van H1 plastic pallets.
Het rapport concludeert:
“Op hout hebben bacteriën een lagere overlevingskans dan op plastic. De conclusie is dus dat houten
pallets geschikt zijn voor gebruik in de hygiënegevoelige gebieden van voedselverwerking en
transport”.
Ruben Hut, voorzitter van EPAL Nederland, stelt: “Dit gedegen onderzoek bevestigt wederom dat de
houten verpakking de juiste keuze kan zijn voor de hygiënegevoelige waardeketen.
Daarnaast zijn de EPAL- verpakkingen de meest duurzame en kwalitatief sterke verpakkingen in ‘s
werelds grootste open uitwisselingspool”.
De toekomst van zowel de houten als de kunststof pallets is daar mee verzekerd. Sommige
foodbedrijven blijven niettemin opteren voor kunststofpallets en daarom blijven we die nadrukkelijk
in ons producten gamma meenemen
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Nadere introductie Verhagen Holland B.V.

PALLETHYGIËNESTUDIE: OP HOUT HEBBEN BACTERIËN EEN LAGER
OVERLEVINGSPERCENTAGE DAN OP PLASTIC
Na bijna twee jaar onderzoek, uitgevoerd door het gerespecteerde Institut für Holztechnologie
Dresden (IHD), stelt het 38 pagina’s tellende rapport dat alleen nieuw geproduceerde pallets
kiemvrij zijn, ongeacht het materiaal waaruit ze zijn gemaakt.
Tussen februari 2018 en december 2019 heeft het IHD een aantal laboratoriumtests en
onderzoeken uitgevoerd om de microbiële eigenschappen van standaard EPAL Euro-pallets en
van H1-plastic pallets te bepalen. In deze studie werden pallets van alle gangbare
kwaliteitscategorieën onderzocht en getest volgens gecertificeerde testmethoden. De in het
laboratorium geteste pallets zijn besteld bij een erkende dealer en zijn daarmee afkomstig van
het commerciële EPAL-ruilsysteem voor ladingdragers. De pallets waren allemaal minstens één
keer eerder gebruikt en waren niet schoongemaakt voorafgaand aan het testen. De
laboratoriumtests werden uitgevoerd met Escherichia coli en Staphylococcus aureus-bacteriën.
Het vergelijkend onderzoek komt tot de conclusie dat houten ladingdragers tot meer dan 13 keer
beter in staat zijn bacteriën uit te roeien dan plastic. Het is daarom mogelijk te concluderen dat
houten pallets geschikt zijn voor gebruik in de hygiëne-gevoelige gebieden van voedselverwerking
en transport. Een dergelijk gebruik vereist uiteraard strikte naleving van de hygiënevoorschriften
en normen die van toepassing zijn.

figuur 1 kiemactiviteit Staphylococcus aureaus
Het onderzoek weerlegde verder de algemene opvatting dat houten pallets, vanwege hun grove
oppervlakken, gevoeliger zijn voor microbiële aantasting, een punt dat vaak wordt gemaakt door
fabrikanten van plastic pallets. Het onderzoek laat duidelijk zien dat ruwe secties, veroorzaakt
door slijtage aan het oppervlak van plastic pallets, die een veelvoorkomend kenmerk zijn van voor
gebruikte pallets, een ideaal substraat vormen voor bacteriegroei.
Hout heeft daarentegen bepaalde natuurlijke hygiënische eigenschappen die de verspreiding van
micro-organismen voorkomen, zoals de kwantitatieve resultaten van het onderzoek aantonen. Bij
correct gebruik hebben houten pallets een antibacteriële werking die meer dan dertien keer
hoger is dan die van H1 plastic of kunststof pallets.
Het rapport concludeert:
“Op hout hebben bacteriën een lagere overlevingskans dan op plastic. De conclusie is dus dat
houten pallets ook geschikt zijn voor gebruik in de hygiënegevoelige gebieden van
voedselverwerking en transport”.
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Nadere introductie Verhagen Holland B.V - Verhagen Agenturen B.V.
Verhagen Holland (met de pakkende slogan….. Potatoes and more) heeft sinds decennia een
bedrijfsvestiging aan de rand van het dorp Dinteloord zoals uit de foto ook blijkt.
Ook dit bedrijf geldt als een aantrekkelijke bedrijfsactiviteit en heeft zijn bestaansrecht in de loop
der jaren alleszins bewezen.
Johan Verhagen zwaait er al lang de scepter Een degelijke handelsonderneming opererend in de
moeilijke en fluctuerende markt van aardappelen en uien. Vanwege de behoefte aan stabiliteit en
marktverbreding is het productgamma gaandeweg uitgebreid.
Een (internationale) handelsonderneming en ook productiebedrijf, dat vanuit Dinteloord al meer dan
40 jaar acteert in de agrowereld en de voedingsbranche met de (wereldwijde) inkoop, verkoop en
verwerking van aardappelen, uien, knoflook, wortelen, bonen enz. Zowel voor de vers markt als voor
de industrie. Wassen, ompakken, verpakken en inpakken kunnen daarbij ook aan de orde zijn.
Zoon Kristian gaat het stokje overnemen en heeft de ambitie om verder te groeien en te bloeien. Ook
voor hen geldt, dat uitstraling en zorgvuldigheid belangrijk is. En ook hun kantoor- en bedrijfsgebouw
stralen dit uit. Ondanks het gegeven, dat het bedrijf tegen de woonbuurt aanschurkt leven ze in pais
en vree samen en zijn nooit klachten ingediend.
Vanwege de groei van het bedrijf bestaat ook voor deze onderneming de noodzaak om uit te wijken
naar een grotere bedrijfshal. De huidige accommodatie is te beperkt als gevolg waarvan vaak de
agrarische producten elders moeten worden opgeslagen om vervolgens in tranches te moeten
worden getransporteerd om op de hoofdlocatie verwerkt, gewassen of verpakt te worden. Een
kostenverhogend element.
Daarnaast is het plan ontwikkeld om naast de klassieke agrarische activiteiten zoals hierboven
omschreven ook een nieuwe activiteit te ontwikkelen, namelijk het koken en pureren van aardappels
en het voorbakken van biologisch getinte frites. De slogan “Potatoes and more” wordt daarmee
waar gemaakt.

Allereerst wordt gedacht om industrieel aardappelen te koken en het vervolgens te pureren.
Een luchtige puree die bij de retailers in de foodbranche goed blijkt te scoren.
Vervolgens zijn plannen in voorbereiding – en op dit moment als op beperkte schaal in uitvoering –
voor het voorbakken van frites.
Niet met inzet van een grootschalige activiteit orde zoals de grote broers Lamb Weston of MacCain.
Nee, Verhagen B.V. focust op het hoogste segment, namelijk het voorbakken van frites voor het
hoogste segment in de horeca sector. Met als marketingstrategie….. Een positie verwerven in dat
deel van de markt en op die plek in de hoek van kamer waar de olifant met zijn grote poot de muis
niet kan raken. De niche markt dus!
Premium frites heeft zich inmiddels bewezen als een niche markt. De bedrijfsgebouwen van
Verhagen Holland staan evenwel aan de rand van het centrum van Dinteloord en kennen
onvoldoende fysieke capaciteit om de verschillende activiteiten daar onder te brengen, los van een
belasting vanwege mogelijke geurhinder en een zo mogelijk gewenste 24 uurs operatie.
Uitbouw van de kook- en bakactiviteiten stuit trouwens ook op bezwaar vanwege de ontbrekende
milieucategorie en dat is een reden temeer om uit te wijken naar een betere accommodatie en
geschikte locatie.
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De locatie AICD Dinteloord is daarbij het meest voor de hand liggend, omdat het personeel uit deze
contreien afkomstig is en ook de teeltgebieden zich hoofdzakelijk in West-Brabant en Zeeland
bevinden.

Bij het voorbakken van frites staat kwaliteit, smaak en gezondheid van het product hoog in
het vaandel. De inzet bestaat om een premium product in de markt te zetten. Dat bakproces
vindt nu al op kleine schaal en op pilot basis plaats, maar vanwege de beperkte ruimte kan dat
niet verder worden opgeschaald.
De ambitie bestaat namelijk om van 20 ton op jaarbasis door te groeien naar ruim 100 ton in
het besef dat die markt verder groeit. Zeker met het duurzame en gezondheidsconcept dat de
onderneming voor ogen heeft.

Een paar kleine details. Bedoeling is om in het algemeen voor het bakken van de frites gebruik
te maken van biologische zonnebloem olie die speciaal geschikt is gemaakt voor het bakken
op hoge temperaturen.
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De olie heeft een neutrale smaak en zorgt ervoor dat de aardappelsmaak beter tot zijn recht
komt Het is een 100% biologische en plantaardige olie.
Daarnaast wordt biologisch zout gebruikt, gecertificeerd door Nature & Product.

Zij hanteren zeer strenge eisen met betrekking tot de oogst en behandeling van het zout. Zo wordt het zout
met de hand geoogst in een beschermd gebied, zonder milieuverontreiniging. De desbetreffende
zoutpannen liggen op tenminste 500 meter van verkeerswegen zonder risico van verontreiniging.
Met als de kers op de taart , de onvermijdelijke biologische mayonaise die de frites een frisse, volle en
lichtzure smaak geeft.

De inrichting en de bouw van de bakovens, filtersystemen vraagt een relatief grote
investering en legt een groot beslag op de liquide middelen.
Om de groei toch te kunnen financieren wordt daarom niet voor een eigen investering in het
vastgoed geopteerd, maar kiest het management voor het huren van het vastgoed.
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Tenslotte.
Beide directies (Palletcentrale B.V. en Verhagen Holland B.V.) hebben al jarenlang een
zakelijke relatie en kennen elkaar al decennialang. Dat heeft hen doen besluiten om op het
nieuwe terrein van de Palletcentrale B.V. de nieuwe kantoren, opslagplaatsen en fabriek van
Verhagen Holland te bouwen en toe te voegen. Wel fysiek gescheiden, maar als het ware
onder één dak. De Palletcentrale B.V. koopt de grond, ontwikkelt de gebouwen en verhuurt
een deel van de bedrijfs- en kantoorruimte langjarig aan Verhagen B.V.
Die combinatie is extra interessant, omdat er met de uitwisseling van vrijkomende warmte
en CO2 opvang nog meer synergie en symbiose kan worden bewerkstelligd naast de
mogelijk onderlinge uitwisseling van personeel om pieken op te vangen. Naast het
wederzijds gebruik van transportmiddelen om de beladingsgraad van de verschillende
transportbewegingen beter te benutten en the totale costs of ownership te verlagen.

Loskade AICD onderscheidend.
Daarbij geldt tenslotte nog één onderscheidend (belangrijk) element en dat is de
aanwezigheid van de loskade op het Suikerunie terrein, grenzend aan het Agro &
Foodcluster Nieuw Prinsenland. Die faciliteit biedt de mogelijkheid om de aanvoer van de
grondstoffen (ten behoeve van de Palletcentrale B.V.) te laten plaats vinden.
De pallets van de Palletcentrale worden veelal gemaakt van hout uit de Ardennen, Estland,
Letland, Litouwen, Wit-Rusland en Scandinavië en moeten derhalve op grote afstand worden
vervoerd. Uitgangspunt is om in de toekomst de aanvoer van de grondstoffen zoveel
mogelijk via de binnenvaart te laten plaats vinden. De aanwezigheid van een loskade geeft
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derhalve een toegevoegde waarde met als bijkomend voordeel een verlaging van de
transportkosten en een reductie van de CO2 uitstoot vanwege het wegvallen van vele
transportbewegingen.
De afvoer van het eindproduct zal vooralsnog over de weg plaats vinden, zij het dat voor de
grote afnemers als Heineken, Unilever, CHV enz. transport over het water een interessante
optie kan zijn. Ook die bedrijven appreciëren een dergelijk (groene) aanpak, zo is duidelijk
geworden. In dat opzicht biedt het AICD Dinteloord een bijzonder perspectief en een
onmiskenbaar toegevoegde waarde.
De aanvoer van grondstoffen (aardappelen, uien enz.) via de binnenvaart ten behoeve van
Verhagen Potatoes (and more) lijkt vooralsnog een brug te ver, maar de afvoer van het
gereed product in containers via diezelfde binnenvaart is nadrukkelijk een optie.

Samenvattend:
Twee agro & food gelieerde bedrijven die gebruik gaan maken van één locatie.
•

Palletcentrale: Productievestiging en hoofdkantoor. Produceert houten pallets en levert veel
aan de voedingsmiddelenwereld. Kan restwarmte en CO2 leveren en maakt gebruik van de
insteekhaven en biedt daarmee perspectief voor het tot stand brengen van een
containerterminal voor de binnenvaart naast het mogelijk versnellen van de komst van een
tankstation voor duurzame brandstoffencontainers.

•

Verhagen: Productievestiging en hoofdkantoor. Handelt, produceert en verwerkt agrarische
producten v oor de agro & foodsector. Kan restwarmte leveren en maakt gebruik van
containers.

Het totale concept sluit naar onze overtuiging aan bij de uitgangspunten van het vigerende
bestemmingsplan waar naast de evident aanwezige agro food relatie ook evident sprake is van
synergie, symbiose en de onderlinge uitwisseling van de verschillende bedrijfscomponenten op het
AICD bedrijfsterrein met het aansluitend gelegen glastuinbouwareaal.
“Samenleven” op een wijze, dat alle partners voordeel ondervinden is daarbij de driving force. Beide
bedrijven zijn onderhevig aan de tucht van de markt en kunnen naast de duurzame invulling ook hun
concurrentiepositie aldus verbeteren. Die interactie zal ongetwijfeld haar (economische) vruchten
opleveren zowel voor de beide bedrijven als voort het agrofood cluster op het AICD.
Moerdijk – Dinteloord, Mei 2021.
Directie Palletcentrale B.V. en directie Verhagen Agenturen B.V.
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