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blik op
branches

Kees van Voorthuizen, directeur van SCM 

Group, verloochent de wortels van het bedrĳf 

niet. “Op de Noorddĳk in Wormerveer, op een 

steenworp afstand van de huidige locatie, is in 

1919 de Noord Hollandsche Machinehandel 

gestart. De ‘Noord Hollandsche’, ofwel Nohoma 

zoals het bedrĳf in de volksmond werd 

genoemd, was actief in de verkoop en reparatie 

van elektromotoren. Doordat de Zaanstreek rĳk 

was aan houtbewerkende bedrĳven speciali-

seerde de Noord Hollandsche zich in houtbe- 

werkingsmachines. Sinds 1990 behoren wĳ tot 

de SCM Group in het Italiaanse Rimini, één van 

’s werelds grootste fabrikanten van houtbe- 

werkingsmachines. In Nederland hebben wĳ 

een showroom, maar we houden geen voorra-

den aan van de machines. Deze staan in ons cen-

trale magazĳn in Italië. Nagenoeg alle compo-

nenten voor de machines worden in Italië in de 

eigen fabriek geproduceerd. Daarna worden de 

machines in een geheel vernieuwde en geavan-

ceerde productielĳn voor onder meer de Neder-

landse markt geassembleerd. Onze toegevoegde 

waarde zit in het advies, de service en het 

onderhoud dat wĳ leveren.”

In Wormerveer werken ongeveer 35 medewer-

kers. Dat waren er meer, maar met timmerfa-

brieken, interieurbouwers, aannemers en meu-

belmakers als belangrĳke klanten, voelt de SCM 

Group de crisis aan den lĳve.

Een tweede specialiteit van SCM Group zĳn de 

installaties waarmee houtmot wordt afgezogen. 

Wouter de Hollander, manager dust extraction: 

“De uiterst kleine stofdeeltjes van vooral hard-

hout zĳn gevaarlĳk. Ze kunnen diep doordrin-

gen in de longen van mensen die de machines 

bedienen. Alleen al daarom is een goede afzui-

ging van levensbelang. Daarnaast vinden in de 

houtverwerkende industrie elk jaar enkele stof-

explosies plaats. Wie de kracht van zo’n explo-

sie kent, weet dat je dit verschĳnsel zeer serieus 

moet nemen. De kracht van een explosie met 

houtstof wordt vaak onderschat. De druk van 

die klap kan oplopen tot negen bar met een 

flamfront dat tot twintig meter ver kan reiken.”

E X P L O S I E S  V O O R K O M E N

“Wĳ hebben de machines en de kennis in huis 

om installaties zo te ontwerpen dat het gevaar 

op zo’n explosie tot een minimum wordt terug-

gebracht. Mocht het toch fout gaan, dan moeten 

de installaties zo ontworpen en geïnstalleerd 

zĳn dat medewerkers en goederen zo veel 

mogelĳk behoed worden voor de gevolgen. 

Denk daarbĳ aan de sterkte van de constructie, 

aan zonering, maar ook aan explosieluiken, 

‘Onze toegevoegde waarde  
is advies, service en  

onderhoud’

zodat de druk gecontroleerd en zonder verder 

gevaar kan worden afgevoerd. Je kunt overigens 

om explosies te voorkomen als bedrĳf veel zelf 

doen. Zorg dat je machines, hallen en afzuigin-

stallaties schoon zĳn, werk met scherp gereed-

schap, denk aan scholing en bewustwording van 

de medewerkers.” (Lees ook het kader - red.)

De Hollander adviseert zĳn klanten om onder-

drukinstallaties toe te passen. Daarbĳ zuigt een 

ventilator – opgesteld aan de ‘schone’ zĳde – de 

lucht door een filter aan. “Uiteraard komen er 

Aan alles is te zien dat de SCM Group uit Wormerveer de dochter is van een 

Italiaanse moeder. De kantoren en showroom doen eerder denken aan een 

succesvol reclamebureau dan aan een handelsonderneming die houtbewer-

kingsmachines levert en een sterke positie opbouwde in afzuiginstallaties. 

Het is er licht, ruim en uiteraard voorzien van schitterende houten meubels.

‘ We love wood and 
plastics’

FLS-LID SCM GROUP UIT WORMERVEER:

Directeur Kees van Voorthuizen (links) en Wouter de Hollander, manager dust extraction.  
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veel meer eisen bĳ  kĳ ken. We voldoen met onze 

producten aan de Europese Atex-norm. In 

Nederland werken we met collega-ondernemers 

binnen de branchevereniging ‘Fabrikanten van 

Luchtzuivering Systemen’ aan het zo breed 

mogelĳ k uitrollen van het ‘Keurmerk Houtstof-

afzuiginstallaties’. Je wilt altĳ d dat het sneller 

gaat, maar we zetten stappen vooruit.”

E N E R G I E B E S P A R I N G

De SCM Group concentreert zich bovendien op 

het besparen van energie. De Hollander: “We 

zetten houtmot om in nuttige brandstof. Met 

onze briketpersen – biobrandstof immers – kun 

je geld verdienen door je eigen stookkosten 

omlaag te brengen of door de briketten te ver-

kopen aan andere bedrĳ ven. Het is ook mogelĳ k 

schoon houtafval om te zetten in warmte en 

eventueel groene stroom door middel van ver-

branding en/of vergassing. Je kunt dan met 

eigen brandstof het pand of woonhuis verwar-

men. Het rendement van de nieuwe afzuigin-

stallaties ligt hoger in combinatie met het 

 eT  ciënt behandelen van luchtcapaciteiten, 

automatische schuifsturingen en frequentie-

regelaars. Hierdoor zĳ n grote stroombesparin-

gen mogelĳ k. Inzetten op duurzame ontwikke-

lingen is voor ons en voor onze klanten een 

kans die we – juist in deze tĳ d – niet mogen 

laten liggen.” 

‘Een goede afzuiging 
is van levensbelang’

Met een stevige Italiaanse moeder kan SCM 

Group wel tegen een stootje. Maar in Wormer-

veer kĳ ken ze alweer verder. Van Voorthuizen 

en zĳ n team zĳ n al langer bezig hun markt te 

verbreden. “Wĳ  denken voortdurend na hoe we 

onze speerpunten kunnen inzetten. We zĳ n 

goed in energiebesparing, we zĳ n creatief, uiter-

aard leveren we kwaliteit en zorgen we voor 

continuïteit. Onze medewerkers zĳ n betrokken 

bĳ  de machines en de klanten en beschikken 

over een hoog kennisniveau. Dat biedt vol-

doende basis om onze vleugels wat breder uit te 

slaan naar andere markten. Onze machines zĳ n 

niet alleen perfect geschikt voor het bewerken 

van hout, maar ook voor bĳ voorbeeld plastic 

plaatmateriaal. Ons moederbedrĳ f heeft als 

motto ‘we love wood’. Daar zĳ n we het van 

harte mee eens, maar tegenwoordig zeggen we: 

‘we love wood and plastics’.” 

www.scmgroup.nl

De wet schrij+  voor dat sinds 1 juli 2003 explo-

sierisico’s in kaart moeten worden gebracht in 

omgevingen waar wordt gewerkt met stof of 

damp, of daar waar deze stoB en kunnen vrijko-

men. Ron den Toom, branchemanager van de 

Fabrikanten van Luchtzuivering Systemen (FLS): 

“Op initiatief van onze branchegroep hebben de 

leden, in samenwerking met de Stichting Keu-

ringsbureau Hout SKH, het ‘Keurmerk Houtstofaf-

zuiginstallaties’ opgezet. Dit keurmerk waar-

borgt dat een installatie aantoonbaar voldoet 

aan de Atex-richtlijnen, de Europese veiligheids-

norm voor onder meer houtstofafzuiginstalla-

ties. Atex bestaat uit twee delen: een werkge-

versdeel en een fabrikantendeel. Binnen het 

werkgeversdeel moet de ondernemer ervoor zor-

gen dat de risico’s van explosiegevaar in beeld 

zijn gebracht en moet worden aangegeven hoe 

men deze risico’s reduceert. Binnen het fabri-

kantendeel moet de fabrikant een machine leve-

ren die in een explosierisicovolle omgeving kan 

werken en moet de machine of installatie ook 

aan alle eisen van Atex voldoen. Juist die garan-

tie wordt verkregen wanneer een machine met 

het KH-keurmerk wordt afgegeven. Het keurmerk 

valt onder beheer van het College van Deskundi-

gen. Hierin zijn experts uit de bedrijfstak verte-

genwoordigd, maar ook verzekeringsmaatschap-

pijen, politie en brandweer. In deze economisch 

lastige tijden mag de aandacht vooral uitgaan 

naar kortetermijnbeleid, maar op de middel-

lange termijn is de gehele branche gebaat met 

een KH-keurmerk dat zo breed mogelijk wordt 

gedragen. Dat zorgt voor continuïteit voor de 

ondernemer en de gehele branche.”

Ron den Toom, 

branchemanager 

van de FLS.

De moeder van 

de SCM Group 

komt uit het Ita-

liaanse Rimini 

en is één van 

’s werelds 

grootste 

fabrikanten 

van hout-

bewerkings-

machines.

Keurmerk Fabrikanten van Luchtzuivering Systemen


