FLS-LID SCM GROUP UIT WORMERVEER:

blik op
branches
TEKST EN FOTOGRAFIE:
LEON VAN VELZEN.

‘We love wood and
plastics’

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 houtbewerkingsmachines levert en een sterke positie opbouwde in afzuiginstallaties.
Het is er licht, ruim en uiteraard voorzien van schitterende houten meubels.

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 hardhout zĳn gevaarlĳk. Ze kunnen diep doordringen in de longen van mensen die de machines
bedienen. Alleen al daarom is een goede afzuiging van levensbelang. Daarnaast vinden in de
houtverwerkende industrie elk jaar enkele stofexplosies plaats. Wie de kracht van zo’n explosie 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.”
EXPLOSIES VOORKOMEN
“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 teruggebracht. 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,

Directeur Kees van Voorthuizen (links) en Wouter de Hollander, manager dust extraction.

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 specialiseerde de Noord Hollandsche zich in houtbewerkingsmachines. Sinds 1990 behoren wĳ tot
de SCM Group in het Italiaanse Rimini, één van
’s werelds grootste fabrikanten van houtbewerkingsmachines. In Nederland hebben wĳ
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een showroom, maar we houden geen voorraden aan van de machines. Deze staan in ons centrale magazĳn in Italië. Nagenoeg alle componenten voor de machines worden in Italië in de
eigen fabriek geproduceerd. Daarna worden de
machines in een geheel vernieuwde en geavanceerde productielĳn voor onder meer de Nederlandse markt geassembleerd. Onze toegevoegde
waarde zit in het advies, de service en het
onderhoud dat wĳ leveren.”
In Wormerveer werken ongeveer 35 medewerkers. Dat waren er meer, maar met timmerfabrieken, interieurbouwers, aannemers en meubelmakers als belangrĳke klanten, voelt de SCM
Group de crisis aan den lĳve.

‘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 afzuiginstallaties schoon zĳn, werk met scherp gereedschap, denk aan scholing en bewustwording van
de medewerkers.” (Lees ook het kader - red.)
De Hollander adviseert zĳn klanten om onderdrukinstallaties toe te passen. Daarbĳ zuigt een
ventilator – opgesteld aan de ‘schone’ zĳde – de
lucht door een ﬁlter aan. “Uiteraard komen er

veel meer eisen bĳ kĳken. 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
mogelĳk uitrollen van het ‘Keurmerk Houtstofafzuiginstallaties’. Je wilt altĳd dat het sneller
gaat, maar we zetten stappen vooruit.”
ENERGIEBESPARING
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 verkopen aan andere bedrĳven. Het is ook mogelĳk
schoon houtafval om te zetten in warmte en
eventueel groene stroom door middel van verbranding en/of vergassing. Je kunt dan met
eigen brandstof het pand of woonhuis verwarmen. Het rendement van de nieuwe afzuiginstallaties ligt hoger in combinatie met het
efficiënt behandelen van luchtcapaciteiten,

De moeder van
de SCM Group
komt uit het Italiaanse Rimini
en is één van
’s werelds
grootste
fabrikanten
van houtbewerkingsmachines.

automatische schuifsturingen en frequentieregelaars. Hierdoor zĳn grote stroombesparingen mogelĳk. Inzetten op duurzame ontwikkelingen is voor ons en voor onze klanten een
kans die we – juist in deze tĳd – niet mogen
laten liggen.”

‘Een goede afzuiging
is van levensbelang’
Met een stevige Italiaanse moeder kan SCM
Group wel tegen een stootje. Maar in Wormerveer kĳken ze alweer verder. Van Voorthuizen
en zĳn team zĳn al langer bezig hun markt te

verbreden. “Wĳ denken voortdurend na hoe we
onze speerpunten kunnen inzetten. We zĳn
goed in energiebesparing, we zĳn creatief, uiteraard leveren we kwaliteit en zorgen we voor
continuïteit. Onze medewerkers zĳn betrokken
bĳ de machines en de klanten en beschikken
over een hoog kennisniveau. Dat biedt voldoende basis om onze vleugels wat breder uit te
slaan naar andere markten. Onze machines zĳn
niet alleen perfect geschikt voor het bewerken
van hout, maar ook voor bĳvoorbeeld plastic
plaatmateriaal. Ons moederbedrĳf heeft als
motto ‘we love wood’. Daar zĳn we het van
harte mee eens, maar tegenwoordig zeggen we:
‘we love wood and plastics’.” ì

www.scmgroup.nl

Keurmerk Fabrikanten van Luchtzuivering Systemen
De wet schrijft voor dat sinds 1 juli 2003 explosierisico’s in kaart moeten worden gebracht in
omgevingen waar wordt gewerkt met stof of
damp, of daar waar deze stoffen kunnen vrijkomen. Ron den Toom, branchemanager van de

Ron den Toom,
branchemanager
van de FLS.

Fabrikanten van Luchtzuivering Systemen (FLS):
“Op initiatief van onze branchegroep hebben de
leden, in samenwerking met de Stichting Keuringsbureau Hout SKH, het ‘Keurmerk Houtstofafzuiginstallaties’ opgezet. Dit keurmerk waarborgt dat een installatie aantoonbaar voldoet
aan de Atex-richtlijnen, de Europese veiligheidsnorm voor onder meer houtstofafzuiginstallaties. Atex bestaat uit twee delen: een werkgeversdeel en een fabrikantendeel. Binnen het
werkgeversdeel moet de ondernemer ervoor zorgen dat de risico’s van explosiegevaar in beeld
zijn gebracht en moet worden aangegeven hoe
men deze risico’s reduceert. Binnen het fabrikantendeel 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 garantie wordt verkregen wanneer een machine met
het KH-keurmerk wordt afgegeven. Het keurmerk
valt onder beheer van het College van Deskundigen. Hierin zijn experts uit de bedrijfstak vertegenwoordigd, maar ook verzekeringsmaatschappijen, politie en brandweer. In deze economisch
lastige tijden mag de aandacht vooral uitgaan
naar kortetermijnbeleid, maar op de middellange 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.”
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