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INTELLIGENTE DRONE
•  Alternatief voor manueel tellen van de 

voorraad.
•  Drone kan autonoom de voorraad 

controleren. 
•  Twee man zijn vier uur bezig 1200 

palletlocaties te tellen. 
•  Een drone doet dit in 20 minuten.  
•  Ontwikkeld door software Arox Smart 

Technologies.
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Hoogvlieger?

De eerste keer dat ik een drone in actie zag was vier jaar geleden tijdens 
een openluchtbeurs in Duitsland. Live demonstraties van graafmachines 
en shredders werden vanuit de lucht gefi lmd. Leuke gimmick voor 
deelnemende bedrijven en hun relaties, dacht de beursorganisator. 
Het werd geen succes.
De camera haperde en de drone zelf wilde nauwelijks vliegen. Ik zag de 
drone meerdere keren als een baksteen uit de lucht vallen. Het mag een 
wonder heten dat niemand gewond raakte.
Inmiddels zijn de kinderziektes verholpen. De drone is volwassen en de 
technologie wordt in rap tempo doorontwikkeld. En de toepassingen lijken 
oneindig. Floortje Dessing neemt op haar reizen naar het einde van de 
wereld steevast een drone mee en dat levert spectaculaire beelden op. 
Vanuit de lucht ziet de Kirgizische steppe of een mangrovebos in Noord-
Australië er nóg mooier uit.   
Drones zijn tegenwoordig voor iedereen bereikbaar. Voor een paar honderd 
euro koop je er al een, compleet met ingebouwde camera. Worden we 
daar met z’n allen beter van? Niet per se. Drones legden eind vorig jaar het 
vliegverkeer van en naar de luchthaven Gatwick dagenlang plat. Drones 
zijn ook ingezet bij terroristische aanvallen. En dan heb je nog de talrijke 
voorbeelden van privacyschending. Zo vond de zoon van onze buren het 
nodig afgelopen zomer met zijn speelgoeddrone luchtopnamen te maken 
van mijn vrouw, die in de tuin lag te zonnen. 
Nu het goede nieuws. Ik lees dat koeriersbedrijf UPS in Amerika 
drones gaat inzetten bij het vervoer van medische stalen van en naar 
ziekenhuizen. En, de cover van dit nummer zal u niet zijn ontgaan, 
inmiddels heeft de drone ook het warehouse ontdekt. Cosmeticaproducent 
L’Oréal  zet drones in om de voorraden te tellen van een distributiecentrum 
in Frankrijk. Medewerkers hoeven niet langer met een hoogwerker of - 
nog erger - in een beveiligde werkkooi op de vorken van een heftruck de 
hoogte in om pallets en dozen handmatig te scannen. Nog een voordeel: 
de dagelijkse operatie in het magazijn hoeft niet compleet te worden 
stilgelegd. Terwijl de drone zijn scanvlucht uitvoert, hebben orderpickers 
gewoon toegang tot de tegenoverliggende picklocaties.

Martijn Reintjes
Hoofdredacteur Warehouse Totaal 
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INTELLIGENTE DRONE
•  Alternatief voor manueel tellen van de 

voorraad.
•  Drone kan autonoom de voorraad 

controleren. 
•  Twee man zijn vier uur bezig 1200 

palletlocaties te tellen. 
•  Een drone doet dit in 20 minuten.  
•  Ontwikkeld door software Arox Smart 

Technologies.
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‘Job is veel meer dan een logistiek manager’
“Nee, je wordt niet geboren met het idee ooit Logistiek Manager van het Jaar te worden. Deze erkenning 
waardeer ik ontzettend.” Geëmotioneerd bedankt Job Sonke het publiek in De Jaarbeurs, de jury en zijn 
vakgenoten uit de logistiek. Hij mag zich Logistiek Manager van het Jaar noemen. 

Sonke is de logistiek manager van Hollister Incorporated, een Amerikaanse producent van medische 
hulpmiddelen. In 2007 krijgt Sonke de opdracht om de Europese distributieactiviteiten van Hollister vanuit 
Etten-Leur te gaan organiseren en in 2016 volgt de verhuizing naar een dc van 30.000 vierkante meter in 
Oud Gastel. 

Sonke krijgt van de jury de voorkeur boven Gerhard Kolk van Koopman Autotransport en Erik van 
Wunnik van DSV Solutions Nederland. “Job is een logistiek manager, maar is veel meer dan dat”, legt 
juryvoorzitter Sander de Leeuw uit. “Hij heeft een heel nieuw dc opgezet en heeft later de hele operatie 

verhuisd. Dat al het personeel is meegegaan, zegt genoeg over de aandacht die Job heeft voor de human 
factor.“

Nick Vreeswijk is uitgeroepen tot Jong Logistiek Talent. Als operationeel directeur van Fietskoeriers.
nl geeft hij leiding aan 600 postbezorgers en 200 fietskoeriers. De Leeuw: “Nick is in staat geweest om 
mensen aan zich te binden. Hij heeft aan duurzaamheid bovendien een menselijk aspect toegevoegd. Dit 
bedrijf besteedt namelijk aandacht aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

Op de website van Warehouse Totaal zijn exclusieve interviews te lezen met de winnaars Sonke en 
Vreeswijk. Ga naar www.warehousetotaal.nl! 

Tekst: Gijs Freriks Foto: Hans de Vries (Get In The Picture)
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Extra voorraden moeten 
brexit-problemen voorkomen

Hoe de brexit concreet vorm krijgt, 
blijft na het uitstel voorlopig nog 
even afwachten. Eén ding is duidelijk: 
als het Verenigd Koninkrijk uit de 
Europese douane-unie stapt, leidt dat 
tot vertragingen in goederenstromen. 
Om problemen te voorkomen leggen 
bedrijven aan weerszijden van de 
Noordzee tijdelijk extra voorraden 
aan. Daardoor stijgt de vraag naar 
opslagruimte. 

Tot eind januari kreeg Stockspots 
nauwelijks brexit-gerelateerde 
aanvragen. Dat veranderde toen 
de oorspronkelijke brexit-datum 
van 29 maart wel erg dichtbij 
kwam en de besluiteloosheid in 
het Britse parlement aanhield. Nu 
krijgt de marktplaats voor tijdelijke 
opslagruimte gemiddeld vier 
aanvragen per dag. “Gisteren ontvingen 
we nog een aanvraag van een Brits 
bedrijf dat 5000 pallets in Europa wil 
plaatsen. Maar ook een aanvraag 
van een Nederlands bedrijf dat in het 
Verenigd Koninkrijk een vrieshuis zoekt 
met ruimte voor 5000 pallets”, vertelt 
Coen de Lange, medeoprichter van 
Stockspots.
Het gaat doorgaans om voorraad die 
voldoende is om de eerste twee of drie 
maanden na een brexit te overbruggen. 
Als het Verenigd Koninkrijk behalve 
de Europese Unie ook de douane-
unie verlaat, zijn bedrijven immers 
genoodzaakt om hun zendingen naar 
klanten aan de andere zijde van de 
Noordzee te exporteren. Voor veel 

bedrijven is dat - meer dan een kwart eeuw na de afschaffing 
van de douaneformaliteiten aan de Europese binnengrenzen 
- een nieuwe kennismaking met complexe exportprocedures. 
Mede daardoor en door het tekort aan douanebeambten op 
het vasteland en in het Verenigd Koninkrijk, worden flinke 
vertragingen in goederenstromen verwacht. In ieder geval 
tijdens de eerste twee of drie maanden. “Door nu alvast extra 
voorraden aan de andere kant van de grenzen op te bouwen, 
hopen bedrijven die problemen te omzeilen”, vertelt De 
Lange. 

Leveringsverplichtingen
De aanvragen die Stockspots krijgt, betreffen vaak langer 
houdbare levensmiddelen, maar ook kleding, medische 
hulpmiddelen en reserve-onderdelen. “Eigenlijk van alles 
wat. Onlangs kregen we een aanvraag voor de opslag van 
vliegtuigonderdelen. Dat zijn goederen waarbij bedrijven zich 
geen vertraging kunnen veroorloven”, vertelt De Lange.
Maar het nakomen van leveringsverplichtingen is niet de 

Tekst: Marcel te Lindert
Foto’s: Koos Groenewold, Stec Group

Voor de goederen die nu alvast worden verplaatst, hoeven bedrijven na een brexit geen tijdrovende 
douaneprocedures te doorlopen.

Structurele oplossingen volgen als stof is neergedaald

08-09_brexit.indd   8 28-03-19   09:30
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enige reden. Voor alle goederen die nu al de grens over 
zijn, hoeven bedrijven straks niet die hele papierwinkel af te 
handelen en importheffingen te betalen. “Bedrijven handelen 
behoorlijk opportunistisch, ook al denkt het Verenigd 
Koninkrijk erover om voor een deel van de producten de 
importheffingen op nul te zetten. Vorige week nog vroeg 
een bedrijf om een vrieshuis van 2500 vierkante meter in 
Rotterdam. Alsof dat zomaar beschikbaar is.”
De aanvragen komen meestal niet van verladers zelf, 
maar van logistiek dienstverleners die door verladers zijn 
ingehuurd om de continuïteit bij een brexit te waarborgen. 
“Het resultaat is dat opslagruimte schaars wordt en dat de 
tarieven oplopen, met name in het Verenigd Koninkrijk. Wat 
niet helpt, is dat foodretailers als Tesco uit voorzorg extra 
opslagruimte reserveren om hun winkels straks te kunnen 
bevoorraden. Of ze die ruimte ook echt nodig hebben, is nog 
maar de vraag.”

Piek in voorjaar
Logistiek dienstverlener DSV signaleert eveneens dat 
bedrijven extra voorraden opbouwen. “Vaak gaat het 
om bedrijven die al een voorraadlocatie in het Verenigd 
Koninkrijk hebben, maar extra voorraad aanleggen om de 
eerste weken door te komen. Het gaat om goederen zonder 
houdbaarheidseisen, vooral van bedrijven die het in het 
voorjaar hun hoogseizoen hebben. Bedrijven met een piek in 
aanloop naar december, maken zich doorgaans wat minder 
druk”, ervaart Peter van der Maas, managing director van 
DSV Solutions in Nederland.
Ook bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk leggen extra 
voorraden aan, maar dan op het vasteland. “Wij hebben 
een aantal internationaal opererende klanten met een 
distributiecentrum in het Verenigd Koninkrijk, die nu ook 
het besluit hebben genomen om een distributiecentrum in 
Europa te openen. De vraag is of de brexit de belangrijkste 
reden is, maar in ieder geval heeft die de besluitvorming 
versneld.”

Bouwen op risico
Voor de douaneprocedures is DSV niet bang. Vorig jaar al 
is de logistiek dienstverlener gestart met het werven en 
opleiden van extra douanespecialisten, zowel hier als in 
het Verenigd Koninkrijk. “Export is natuurlijk niet helemaal 

nieuw voor ons. Bij zendingen naar 
Zwitserland of Noorwegen doen we 
dat al, maar het Verenigd Koninkrijk is 
natuurlijk een veel grotere markt.”
Opslagruimte heeft DSV nog wel 
beschikbaar, maar niet veel meer. 
In het Verenigd Koninkrijk heeft de 
logistiek dienstverlener de afgelopen 
jaren al twee nieuwe warehouses 
gebouwd. “Wij bouwen vaker 
warehouses op risico om klaar te zijn 
als klanten snel opslagruimte zoeken. 
Met het oog op de brexit hebben we 
wat meer risico genomen. Een goede 
beslissing, want die twee warehouses 
zitten nagenoeg vol.”

Verschuiving oostwaarts
Anders dan Stockspots en DSV krijgt 
Stec Groep relatief weinig brexit-
gerelateerde vragen. Stec Groep 
verwacht wel dat de brexit op termijn 
zal leiden naar herinrichting van supply 
chains. “Bedrijven die nu alleen een 
distributiecentrum in het Verenigd 
Koninkrijk of op het vasteland hebben, 
krijgen in de toekomst een Europees 
distributiecentrum op het vasteland 
en een nationaal distributiecentrum 
voor het Verenigd Koninkrijk. Maar dan 
moet eerst het stof van de brexit zijn 
neergedaald”, vermoedt Wim Eringfeld, 
net als Ploem partner van Stec Groep. 
Volgens Eringfeld kan de brexit ook 
consequenties hebben voor Nederland 
als vestigingsplaats voor Europese 
distributiecentra. Als de Britse 
markt niet langer bediend hoeft te 
worden, verschuift het geografische 
zwaartepunt naar het oosten. “Nu is 
Tilburg of Breda misschien de optimale 
locatie, maar straks is dat wellicht 
Eindhoven of Venlo. Of Duisburg.” n

Extra voorraden moeten 
brexit-problemen voorkomen

Als bedrijven in het Verenigd Koninkrijk een 
apart distributiecentrum openen, verschuift 
het geografische zwaartepunt van Europese 
distributiecentra naar het oosten.

Voor de goederen die nu alvast worden verplaatst, hoeven bedrijven na een brexit geen tijdrovende 
douaneprocedures te doorlopen.

Structurele oplossingen volgen als stof is neergedaald
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L’Oréal ziet ze vliegen

Het is in veel warehouses een jaarlijks 
terugkerend probleem: het tellen van 
de complete voorraad. Maar weinig 
medewerkers zijn te porren voor 
dit monnikenwerk. Dat verandert 
met de inzet van een drone. Het 
tellen verloopt niet alleen sneller en 
nauwkeuriger, maar wordt ook weer 
leuker.

In Vichy, ten westen van Lyon, beschikt 
L’Oréal over een warehouse met ruimte 
voor 25.000 pallets. Hiervandaan 
worden cosmeticaproducten van 
merken als La Roche-Posay, Vichy, 
Sanoflore en CeraVe verzonden naar 
circa vijftig L’Oréal-vestigingen over de 
hele wereld. Het gaat om producten 
en dus ook pallets met een hoge 
waarde. Extra belangrijk dus dat in 
het financiële jaarverslag van L’Oréal 
de juiste voorraadwaarde wordt 
opgenomen. 
Tot voor kort moest het warehouse in 
Vichy daarvoor elk jaar in december 
drie dagen lang worden stilgelegd. In 
die drie dagen gingen de medewerkers 
met tien hoogwerkers het warehouse 
in om de volledige voorraad te tellen. 
Afgelopen december vergde deze klus 
echter nog maar één dag. De reden: de 
inzet van een drone voor het tellen van 
voorraden.

Via een tablet
De drone die L’Oréal inzet, is eenvoudig 
te bedienen. Allereerst moet de 

Tekst: Marcel te Lindert
Foto’s: L’Oréal

Voorraadtelling verloopt stuk 
sneller met drones

Een drone kan voor meer worden ingezet dan alleen voorraadtelling. Denk aan het controleren van verpakkingen.

10-11-12-13.indd   10 28-03-19   09:32
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operator de vliegzone afbakenen met twee oranje-witte, 
intelligente pylonen. Meestal betekent dat een pylon aan het 
begin en aan het eind van een gangpad. Vervolgens dient de 
operator de drone bij de eerste palletlocatie op de grond te 
plaatsen. Op zijn tablet kan hij een missie selecteren en de 
eerste en laatste locatie in het gangpad ingeven. Na een druk 
op een knop start de drone zijn missie volgens een vliegplan 
dat het apparaat zelf bepaalt. Als hij gereed is, landt hij aan 
het eind van het gangpad keurig weer op de grond. “Een 
training van een halve dag volstaat om de drone te leren 
bedienen”, vertelt Nicolas Delalande van Hardis, het bedrijf 
achter de Eyesee, de drone die L’Oréal gebruikt.
De Eyesee, uitgerust met één HD-camera en drie 
barcodescanners, werkt alle palletlocaties systematisch af 
met een snelheid van 30 centimeter per seconde. Hij vliegt 
recht omhoog terwijl hij onderweg alle pallets in de eerste 
kolom fotografeert en de bijbehorende barcodelabels scant. 
Als hij de bovenste pallet heeft bereikt, beweegt de drone 
opzij naar de volgende kolom die van boven naar beneden 
wordt afgewerkt. Op die manier inventariseert de drone 
zigzaggend alle palletlocaties aan één zijde van het gangpad. 
“De resultaten ziet de operator op zijn tablet. Die kunnen 
eenvoudig worden geüpload in het ERP- of warehouse 
management systeem”, verklaart Delalande.

Zes keer zo snel
De inzet van een drone voor voorraadtelling biedt meerdere 
voordelen. Het eerste voordeel is dat medewerkers niet 
langer met een hoogwerker of - nog erger - in een beveiligde 
werkkooi op de vorken van een heftruck de hoogte in moeten 
om alle pallets te scannen. Dat kan leiden tot gevaarlijke 
situaties.
Met een hoogwerker alle palletlocaties afgaan is bovendien 
een tijdrovende en dus kostbare bezigheid. Om in korte 
tijd de hele voorraad te tellen, moeten bovendien extra 
hoogwerkers en ook extra medewerkers worden ingehuurd. 
“In Frankrijk is het verplicht om naast de medewerker in 
de werkkooi ook een medewerker op de grond voor de 
bediening van het voertuig te hebben. Dat betekent dus twee 
medewerkers per hoogwerker”, weet Delalande.
Inventarisatie met een drone gaat volgens Hardis zes keer zo 
snel. Misschien wel het grootste voordeel is dat grote delen 
van de operatie - of zoals bij L’Oréal het hele warehouse - 

INTELLIGENTE DRONE
•  Alternatief voor manueel tellen van de 

voorraad.
•  Drone kan autonoom de voorraad 

controleren. 
•  Twee man zijn vier uur bezig 1200 

palletlocaties te tellen. 
•  Een drone doet dit in 20 minuten.  
•  Ontwikkeld door software Arox Smart 

Technologies.

Een drone kan voor meer worden ingezet dan alleen voorraadtelling. Denk aan het controleren van verpakkingen.
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niet langer moeten worden stilgelegd. 
In de gangpaden waar hoogwerkers 
rijden, kunnen orderpickers en 
reachtruckchauffeurs niet aan het 
werk. Dat belemmert dus de reguliere 
operatie. En tellen van voorraden in 
de avonduren of in het weekend is in 
de huidige 24-uurseconomie niet voor 
elk warehouse een uitkomst. “Met 
een drone hoeft maar één zijde van 
een gangpad voor korte tijd te worden 
geblokkeerd. Terwijl de drone vliegt, 
hebben orderpickers gewoon toegang 
tot de tegenoverliggende picklocaties.”

Weer leuk
Niet geheel onbelangrijk in deze tijden 
van personeelstekorten: het tellen 
van voorraden wordt opeens weer 
leuk. Niemand heeft zin om met een 
trage hoogwerker stuk voor stuk alle 
palletlocaties af te gaan. “Dat verandert 
als ze daarvoor een drone mogen 
besturen”, zegt Delalande lachend. 
Naast drones bestaan andere 
oplossingen om een jaarlijkse 
voorraadtelling overbodig te maken. 
Veel warehouse management 
systemen (WMS) bieden bijvoorbeeld 
ondersteuning voor cyclecounting. Dat 
geldt ook voor Reflex, het WMS van 
de Hardis Group waartoe ook Eyesee 
behoort. “Cyclecounting betekent 
dat bedrijven niet eens per jaar de 
complete voorraad hoeven te tellen 
tellen, maar gedurende het jaar telkens 
een deel van de voorraad. Dat leidt tot 
meer efficiëntie, onder meer omdat de 
activiteiten kunnen worden gespreid 
en uitgevoerd op momenten dat het 
uitkomt. Maar een groot deel van de 
nadelen blijft ook bij toepassing van 
cyclecounting gelden. Nog steeds zijn 

L’Oréal heeft door 
het inzetten van een 
drone nog maar één 
in plaats van drie 
dagen nodig voor het 
inventariseren van de 
voorraad.

Met een drone hoeven niet langer grote delen van het warehouse te worden geblokkeerd om veilig de voorraad te kunnen tellen.
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op de pallet en uiteindelijk zelfs alle dozen op de pallet 
tellen. De camera scant niet alleen de barcodes, maar 
herkent ook teksten en logo’s op dozen. Wil je weten waar 
de goederen van een bepaald merk staan? De drone geeft 
het antwoord”, stelt Delalande, die eraan toevoegt dat deze 
drone waarschijnlijk in het derde kwartaal op de markt komt.
Door het gebruik van drones in combinatie met 
beeldherkenningssoftware komen klanten steeds weer met 
nieuwe vragen, merkt Delalande. “Neem als voorbeeld een 
producent van vruchtensiroop. Die wil graag dat de drone 
ook pallets met vlekken herkent. Die vlekken kunnen duiden 
op een gat in één van de blikken met siroop. Die pallet kan 
niet meer naar klanten worden verstuurd en wordt dan 
automatisch geblokkeerd.”

Veiligheid
Levert een drone tussen de mensen in smalle gangpaden 
geen gevaar op? Voor zijn antwoord wijst Delalande op de 
techniek. De pylonen helpen de drone om te navigeren. “In 
het warehouse kunnen we geen kompas of GPS gebruiken 
en is dus een andere oplossing voor navigatie nodig. Met die 
twee pylonen hebben we een eenvoudige oplossing waarvoor 
we niet de fysieke infrastructuur hoeven aan te passen. 
Bovendien bevatten beide pylonen een noodstop. Als die 
wordt ingedrukt, wordt de ‘security mode’ ingeschakeld en 
gaat de drone naar de grond.”
De drone zelf is voorzien van allerlei sensoren om botsingen 
met voetgangers of reachtrucks te voorkomen. Via zijn 
tablet kan de operator op elk moment ingrijpen en de drone 
laten landen. Als hij zijn tablet kapot laat vallen, schakelt de 
drone over op ‘security mode’. “Mocht de drone onverhoopt 
toch vallen? Dan zijn de risico’s beperkt. De drone weegt 
niet meer dan twee kilogram en is gemaakt van een soort 
piepschuim”, licht Delalande toe. “Als een orderpicker de 
drone op zijn hoofd krijgt, zal dat niet heel erg pijn doen.” n

hoogwerkers nodig waarmee mensen 
op grote hoogten moeten werken. Nog 
steeds blokkeren die hoogwerkers 
delen van gangpaden, ook al is dat 
misschien wat minder”, verklaart 
Delalande, die eraan toevoegt dat de 
aanschaf van een drone doorgaans 
snel is terugverdiend. “Meestal binnen 
twaalf tot achttien maanden. Wij zien 
daarnaast dat een drone vaak tot een 
andere manier van werken leidt, ook bij 
L’Oréal. In plaats van eens per jaar de 
hele voorraad te tellen doen ze dat nu 
door het jaar heen.”

Vlekken op pallets
Een belangrijke beperking is dat drones 
tot nu toe vooral geschikt zijn voor het 
tellen van complete pallets, zolang die 
tenminste met de barcode richting het 
gangpad in de stellingen zijn gezet. In 
veel warehouses blijft de inzet daarom 
beperkt tot de bulkvoorraad die op de 
palletlocaties vanaf de onderste ligger 
ligt. De pallets op de grondlocaties, 
vaak in gebruik als picklocaties, worden 
nog op de oude werkwijze geteld. 
De mogelijkheden nemen echter in 
snel tempo toe. Eyesee heeft een 
nieuwe drone ontwikkeld die nu 
wordt uitgetest in een warehouse 
van Rhenus Logistics. Deze drone is 
voorzien van kunstmatige intelligentie, 
die het mogelijk maakt om niet alleen 
kwantitatieve maar ook kwalitatieve 
informatie te verzamelen. “Deze 
drone herkent verticale lijnen in de 
beelden die hij maakt van de pallets. 
Op basis daarvan kan hij kapotte 
dozen herkennen. Tevens kan deze 
drone de hoogte van pallets meten. In 
combinatie met data over dooshoogtes 
in het WMS kan hij daardoor de lagen 

MEER AANBIEDERS
Naast Eyesee bestaan meer aanbieders die drones voor voorraadtelling aanbieden. Een voorbeeld 
is de Duitse startup Doks, dat de inventAIRy op de markt heeft gebracht. Bedrijven kunnen 
hiermee hun voorraad tellen, maar ook temperaturen registreren en kwaliteit van verpakkingen 
en pallets controleren. Het Nederlandse Arox heeft een ‘tel-drone’ ontwikkeld op basis van 
waterstof, die daardoor naar verluidt vier keer zo lang kan vliegen dan een conventionele drone.

Met een drone hoeven niet langer grote delen van het warehouse te worden geblokkeerd om veilig de voorraad te kunnen tellen.
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Brand in magazijn ligt op de loer

Het transport van lithiumbatterijen, zowel door de lucht 
als over de weg, is aan regelgeving gebonden. Maar voor 
de opslag van lithiumbatterijen bestaat nog helemaal 
geen regelgeving. Dat gaat veranderen na enkele recente 
incidenten. Eind volgend jaar moet een nieuwe richtlijn zijn 
opgesteld. 

Half januari werd Nunspeet voor de tweede keer in korte 
tijd opgeschrikt door een brand met lithiumbatterijen. De 
brand vond plaats bij Stella Fietsen, fabrikant van elektrische 
fietsen. Oorzaak was een geretourneerde batterij die in de 
werkplaats is ontbrand, waarna in totaal 36 elektrische 
fietsen en 80 fietsbatterijen in vlammen opgingen. 
Een half jaar eerder brandde elders in Nunspeet al een 
magazijn met duizenden lithiumbatterijen af, eveneens 
eigendom van Stella Fietsen. De oorzaak van deze brand is 
niet meer met zekerheid vast te stellen, maar vermoedelijk 
is elders in het magazijn brand ontstaan en is deze 
overgeslagen op de batterijen. Bij de brand kwamen giftige 
gassen vrij, waardoor ruim driehonderd omwonenden op last 
van de brandweer hun huis hebben moeten verlaten.
De branden bij Stella staan niet op zichzelf. In oktober 
brandde een magazijn van Montapacking af na een brand die 
vermoedelijk bij een lithiumbatterij ontstond. In november 
2017 brandde net over de grens, bij het Duitse Bottrop, een 
vrachtauto met afvalbatterijen uit. 

Geen regels
Mede door deze branden wordt Evofenedex de afgelopen 
maanden overstelpt met vragen over opslag van 
lithiumbatterijen. Pascal Smetsers, adviseur gevaarlijke 
stoffen bij de brancheorganisatie, heeft een dagtaak aan 
deze problematiek. “Het probleem is dat regels voor 
de opslag van lithiumbatterijen vooralsnog ontbreken. 
Er circuleren allerlei richtlijnen in de sector, maar die 

Tekst: Marcel te Lindert
Foto’s: Protecto, Shimano, Spiers

Roep om meer regelgeving bij opslag lithiumbatterijen

Met name gebruikte of defecte lithiumbatterijen moeten met zorg worden opgeslagen.
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Brand in magazijn ligt op de loer

worden onterecht als wet aangemerkt. Dat leidt tot veel 
onduidelijkheid. Bovendien: lithiumbatterijen zijn gevaarlijke 
goederen, maar veel bedrijven met lithiumbatterijen zien 
zichzelf niet als een bedrijf met gevaarlijke goederen. Ze zijn 
niet, zoals chemiebedrijven, gewend om met de risico’s van 
gevaarlijke goederen om te gaan”, vertelt Smetsers.
Die onduidelijkheid was voor de gemeente Nunspeet 
aanleiding om na de tweede brand alle bedrijven met 
lithiumbatterijen bijeen te roepen voor overleg. Na dat 
overleg heeft burgemeester Breunis van der Weerd van 
Nunspeet in Den Haag gepleit voor wetgeving voor bedrijven 
met meer dan 10.000 kilogram batterijen in opslag. “Bij grote 
hoeveelheden kunnen grote branden ontstaan met grote 
effecten op de omgeving. Bij kleinere hoeveelheden is de 
vuurlast volgens de brandweer kleiner en daarmee ook de 
risico’s voor de omgeving”, verklaarde de burgemeester voor 
de camera van Omroep Gelderland.

Snel escaleren
Omdat het aantal lithiumbatterijen sterk groeit, neemt het 
aantal incidenten toe. “Procentueel gezien is het aantal 
incidenten beperkt, maar de impact is doorgaans groot. Een 
brand met lithiumbatterijen kan snel escaleren en is al gauw 
onbeheersbaar. De temperaturen kunnen oplopen richting 
750 tot 1250 °C. Bij een brand met benzine is dat hooguit  
600 °C. Dat zegt genoeg”, stelt Smetsers.
Lithiumbatterijen kunnen ontbranden als ze beschadigd 
raken; bijvoorbeeld omdat ze vallen of in aanraking komen 
met de vorken van een heftruck. Met name batterijen met 
elektronica of beveiliging van slechte kwaliteit lopen dat 
risico. Vanwege de temperatuurontwikkeling bestaat de kans 

INTELLIGENTE DRONE
•  Alternatief voor manueel tellen van de 

voorraad.
•  Drone kan autonoom de voorraad 

controleren. 
•  Twee man zijn vier uur bezig 1200 

palletlocaties te tellen. 
•  Een drone doet dit in 20 minuten.  
•  Ontwikkeld door software Arox Smart 

Technologies.

HANDLEIDINGEN VOOR OPSLAG
In april start de PGS-beheersorganisatie 
(Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) met de 
besprekingen over een nieuwe richtlijn voor de opslag 
van lithiumbatterijen: de PGS 37. Midden 2020 zal naar 
verwachting een eerste concept gereed zijn, waarna 
iedereen kans krijgt om commentaar te leveren. Als 
alle commentaar is verwerkt, kan de richtlijn in het 
derde of vierde kwartaal van 2020 een feit zijn. Dan 
moet vervolgens nog een verwijzing naar deze richtlijn 
in de Omgevingswet en de Arbowet worden opgenomen. 
Voor de tussentijd verwijst PGS op haar website 
naar twee handleidingen voor een veilige opslag 
van lithiumbatterijen. De eerste is opgesteld door 
de Veiligheidsregio’s Haaglanden en Rotterdam 
Rijnmond. De tweede door het Landelijk Informatiepunt 
Ongevallen Gevaarlijke Stoffen (LIOGS). Op de PGS-
website staat waar deze handleidingen zijn te vinden: 
www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl. 

Roep om meer regelgeving bij opslag lithiumbatterijen

Met name gebruikte of defecte lithiumbatterijen moeten met zorg worden opgeslagen.
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dat naburige  batterijen eveneens in brand vliegen, waardoor 
een kettingreactie ontstaat. Daarbij kunnen afhankelijk 
van de exacte chemische samenstelling giftige gassen 
vrijkomen. Blussen met water werkt niet. Integendeel: door 
de elektrische en chemische processen in de batterij wordt 
water opgesplitst in waterstof en zuurstof. Die zuurstof 
wakkert de brand alleen nog maar verder aan.

Gebruikte batterijen
Eén van de conclusies van het overleg in Nunspeet is dat met 
name gebruikte batterijen risico’s opleveren. Dat is ook de 
overtuiging van Shimano dat onderdelen voor - elektrische - 
fietsen produceert. Shimano heeft in Nunspeet zijn Europees 
dc. “Nieuwe lithiumbatterijen zijn op zichzelf ongevaarlijk, 
maar ze vormen wel een groot risico als brand ontstaat. Dat 
betekent dat ze moeten worden opgeslagen op een plek waar 
weinig risico is”, stelt Aad Ramondt, director supply chain bij 
Shimano Europa. 
In overleg met de gemeente heeft Shimano zijn voorraad 
nieuwe batterijen beperkt tot de kritische grens van 
10.000 kilogram. “Die liggen in een apart magazijn op een 
andere locatie. Daar is weinig activiteit, dus de risico’s zijn 
minimaal”, weet Ramondt. 
Shimano heeft daarnaast een serviceafdeling waar 
teruggestuurde batterijen worden gerepareerd. Daar zitten 
ook defecte batterijen bij die net als bij Stella Fietsen een 
verhoogd risico opleveren. “Die batterijen laten wij nooit 
onbeheerd achter en zullen we ook niet ’s nachts opladen. 
Wij slaan ze op in speciale brandveiligheidskasten op de 
serviceafdeling. Defecte batterijen gaan na bedrijfstijd in 
een brandveiligheidskast die op het buitenterrein staat. De 
kasten hebben brandvertragende wanden en deuren en bij 
brand komt er een blusgas vrij. Zo’n brandkast zal de brand 
waarschijnlijk stoppen en in ieder geval flink vertragen, zodat 
er tijd is om het pand te ontruimen en vervolgschade te 
voorkomen”, aldus Ramondt, die eraan toevoegt dat Shimano 
de brandkasten ook verkoopt aan zijn klanten.

Niet te hoog
Lithiumbatterijen zitten niet alleen in fietsen, maar 
ook in elektrische auto’s. Sinds november is in Ede een 
bedrijf actief dat gespecialiseerd is in de verwerking van 
batterijpakketten uit auto’s: Spiers New Technologies. 

TIEN TIPS VOOR OPSLAG
Niet alleen in Nederland, maar 
ook in andere landen zijn regels 
voor opslag van lithiumbatterijen 
in de maak. Het Duitse CEMO, 
gespecialiseerd in opslag 
van gevaarlijke goederen, 
heeft tien tips voor opslag van 
lithiumbatterijen geformuleerd:
1.      Houd de voorraad tot een 

minimum beperkt
2.      Sla batterijen op buiten bereik 

van brandbare materialen
3.      Bescherm batterijen tegen 

mechanische beschadigingen
4.      Houd ze ver weg van 

warmtebronnen en sterke 
zonnestraling

5.       Laad ze niet op zonder toezicht
6.      Gebruik alleen de originele 

aansluitingen
7.      Pas op met batterijen die 

na meerdere maanden ver 
ontladen zijn

8.      Breng geen technische 
veranderingen aan de batterij 
aan

9.      Neem speciale 
veiligheidsmaatregelen na val 
of beschadiging van batterijen

10.  Scheid beschadigde batterijen 
van intacte batterijen en zorg 
voor juiste verwerking

Bij Spiers New Technologies worden batterijen 
opgeslagen met een state of charge tussen 20 en 
40 procent.
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Dit bedrijf controleert, test en reviseert gebruikte 
batterijpakketten, waarna ze vaak een tweede leven krijgen: 
opnieuw in een elektrische auto of als stationaire batterij 
voor bijvoorbeeld de opslag van wind- of zonne-energie. 
De risico’s van deze batterijen zijn uiterst beperkt, stelt 
managing director Gert-Jan van der Have. “De batterijen 
zitten vol veiligheidssystemen die ervoor zorgen dat zelfs 
bij auto-ongelukken vrijwel nooit iets gebeurt. Maar de 
ene batterij is de andere niet. Iedereen mag producten met 
lithiumbatterijen op de markt brengen. Bij auto’s worden ze 
uitgebreid getest en zijn ze veilig, maar hoe zit het met die 
e-scooter uit China? En ook een veilige batterij die wordt 
overladen, kan nog steeds tot ontbranding komen.”
Zelf hanteert Spiers een aantal interne richtlijnen bij opslag. 
Zo worden batterijpakketten niet te hoog in stellingen 
geplaatst. “Wij willen niet dat pakketten van grote hoogte 
van een heftruck vallen. De verpakkingen zijn niet altijd 
even sterk. Daarnaast is het zaak om de batterijpakketten 
te scheiden van andere gevaarpotentiëlen. Zet ze niet naast 
een meterkast. Als daarin brand ontstaat, kan die dan niet 
overslaan op de batterijen of de verpakkingen.”
De batterijpakketten die Spiers binnenkrijgt, worden 
bij binnenkomst meteen gecontroleerd. Is de batterij 
beschadigd of defect? Dan dient die te worden gescheiden 
van de andere batterijen. “Daarnaast is het zaak om strikte 
procedures op te stellen. Niet iedereen mag met batterijen 
werken. Alleen mensen met de juiste kennis mogen 
daarmee aan de slag.”

State of charge
Regels voor opslag van lithiumbatterijen bestaan 
nog niet, maar wel voor transport. Met name voor 
luchtvrachtzendingen gelden strenge regels. Zo mogen 
lithiumbatterijen alleen het vrachtruim van een vliegtuig 
in als die voor maximaal 30 procent zijn opgeladen. Spiers 
heeft die norm overgenomen. “Een volledig ontladen batterij 
heeft een hoger risicoprofiel, maar een volledig opgeladen 
batterij ook. Dankzij de enorme hoeveelheid energie in een 
volle batterij kan een brand sneller escaleren. Ideaal is een 
‘state of charge’ tussen de 20 en 40 procent. Batterijen die 
wij binnenkrijgen, worden ontladen tot dat niveau”, zegt Van 
der Have. 
Smetsers kent de link die de luchtvrachtsector legt tussen 

Deze brandkluis van Protecto - voor kleine voorraden lithiumbatterijen - 
heeft wanden van niet-brandbaar materiaal. 

Voor grotere voorraden zijn brandcontainers uit staal of beton beschikbaar, 
zoals deze van Protecto. 

Deze container van Protecto kan een brand met negentig minuten vertragen.
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de risico’s en de state of charge van lithiumbatterijen. 
“De luchtvrachtsector loopt vaak voorop als het gaat om 
veiligheid. Maar in het wegtransport zou een dergelijke 
norm over de state of charge tot grote discussies leiden. Een 
online winkel in mobiele telefoons wil zijn klanten graag een 
toestel leveren met een volle batterij. Kan dat straks niet 
meer?”
Volgens Shimano biedt het transport van lithiumbatterijen 
nieuwe kansen voor logistiek dienstverleners. “Dan gaat 
het om het afleveren van pakketten met batterijen aan 
winkels kleine bedrijven en consumenten. Er zijn maar 
weinig transportbedrijven die hiervoor een snelle, veilige en 
betaalbare transportoplossing leveren”, aldus Ramondt.

Bunker
De roep om wetgeving van de gemeente Nunspeet en andere 
organisaties heeft gehoor gevonden. In april starten de 
besprekingen voor een nieuwe richtlijn - de PGS 37 - die 
eind 2020 een feit kan zijn. “Nunspeet heeft aangegeven 
anders eigen regels op te stellen, maar dat moeten we niet 
willen. Als elke gemeente zijn eigen regels hanteert, ontstaat 
een onwerkbare situatie”, stelt Smetsers, die namens 
Evofenedex bij de besprekingen betrokken is. “Waarschijnlijk 
komt het erop neer dat bedrijven een opslagvoorziening 
met bepaalde eisen omtrent brandwerendheid moeten 
realiseren, maar de materie is complex. Regels zijn nodig, 
maar het moeten wel werkbare regels zijn. We moeten geen 
regels creëren die het probleem ten dele oplossen, maar 
ondertussen wel nieuwe problemen veroorzaken.”
Shimano en Spiers NT begrijpen de roep om wetgeving, 
maar zien de ontwikkelingen met zorg tegemoet. Ramondt 
benadrukt dat regels praktisch toepasbaar moeten zijn, 
maar vraagt ook aandacht voor de kwaliteit van de batterijen. 
“Producenten moeten gewoon goede batterijen op de markt 
brengen. Als dat gebeurt, zijn de risico’s minimaal.” 
Van der Have sluit zich aan bij Ramondt en roept de overheid 
op om te controleren wat aan batterijen op de markt wordt 
gezet. Daarnaast is hij bang dat alle batterijen op één hoop 
worden gegooid met onnodig hoge kosten als gevolg. “Het 
slechtste scenario is dat straks iedere autodealer een bunker 
moet bouwen voor zijn batterijpakketten.” n

MEER RISICO’S MET KUNSTSTOF 
BEHUIZING
Begin februari is in de Zuid-Engelse stad Andover een 
geautomatiseerd warehouse van foodretailer Ocado 
door vlammen verwoest. Volgens niet bevestigde 
geruchten is de brand ontstaan in een lithiumbatterij 
in één van de vele robots in het warehouse. De robots 
reden over een aluminium grid waarin stapels kunststof 
bakken waren opgeslagen. Het opslagsysteem vertoont 
grote gelijkenissen met het populaire AutoStore-
systeem, maar is door Ocado zelf ontwikkeld.
Op de vakbeurs Logimat was de brand onderwerp 
van gesprek, onder meer op de stand van AutoStore. 
Volgens de lezing van Peter Bimmermann, business 
development manager van AutoStore, is de batterij 
gaan ontbranden, waarna het sprinklersysteem in het 
warehouse werd geactiveerd. “Het verhaal gaat dat de 
robot weer is gaan rijden naar een gebied waarin de 
sprinklers niet waren geactiveerd. Daar zou de batterij 
uit de robot zijn gevallen.”
Bimmermann beweert dat de brand in een AutoStore-
systeem zich niet op dezelfde manier zou hebben 
ontwikkeld. “De batterijen en robots van Ocado hadden 
een kunststof behuizing. Onze batterijen zitten in een 
aluminium behuizing. Het veiligheidssysteem zorgt 
ervoor dat onze robots meteen stilstaan bij brand. 
Daarnaast had het systeem van Ocado geperforeerde 
bakken, waardoor lucht kon blijven toestromen. Wij 
bieden systemen aan met dichte bakken. Bovendien is 
het systeem uitgebreid getest op brandveiligheid. De 
bakken in ons systeem staan zo dicht op elkaar, dat de 
toevoer van zuurstof onvoldoende is om de brand aan 
de gang te houden.”

Shimano verkoopt 
brandkasten van Asecos, 
waarin fietswinkels ’s 
nachts hun fietsbatterijen 
kunnen opslaan.

Shimano produceert componenten voor elektrische fietsen, waaronder een 
fietsbatterij.
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Ruim baan 
voor de robot

De Logimat is in korte tijd uitgegroeid 
tot de belangrijkste logistieke 
vakbeurs in Europa. Ook dit jaar 
hadden de ruim 1600 exposanten 
volop nieuws voor de meer dan 60.000 
bezoekers uit binnen- en buitenland. 
Wat zijn de ontwikkelingen? 
Warehouse Totaal zet de zeven 
belangrijkste op een rij.

1 Shuttles in meerdere dimensies
Shuttles blijven onverminderd populair, 
zowel voor pallets als voor bakken en 
dozen. Steeds meer magazijninrichters 
introduceren shuttles die niet alleen 
voor- en achteruit kunnen bewegen, 
maar ook naar links of rechts. Een 
voorbeeld is de OSR Shuttle Evo, 
die een jaar geleden bij Kramp 
in Varsseveld voor het eerst is 
geïmplementeerd. Het voordeel van 
een dergelijke 2D-shuttle: er zijn niet 
of nauwelijks conveyors nodig om de 
bakken uit het shuttlemagazijn in de 
juiste volgorde naar de pickstations te 
transporteren. Het ‘sequencen’ gebeurt 
in het opslagsysteem zelf.
Het Franse Exotec heeft een derde 
dimensie aan de shuttletechnologie 
toegevoegd. De Skypod is een shuttle 
die op de vloer in twee dimensies 
kan bewegen, maar vervolgens ook 
in stellingen kan klimmen. Als deze 
shuttle naar de juiste positie in het 
gangpad is genavigeerd, trekt hij zich 
aan tandriemen omhoog tot de juiste 
opslaglocatie is bereikt. Op de eerste 
dag van de Logimat ontving Exotec de 
innovatieprijs voor opslagtechnologie.

van webshops rollen en stuiteren alle 
kanten op, vliegen uit de bocht en 
belanden in de verkeerde uitgang. 
Fabrikanten van sorteersystemen 
werken hard aan het oplossen van 
deze sorteerproblemen. EuroSort 
bijvoorbeeld presenteerde op 
de Logimat een volledig nieuw 
sorteersysteem: de Single Cross Tray 
Sorter. Dit sorteersysteem is voorzien 
van trays met opstaande randen, zodat 
elk product ongeacht vorm en formaat 
blijft liggen waar het ligt. De randen 
aan de zijkanten van de trays bestaan 
uit beweegbare nokken. Als de tray 
de juiste uitgang nadert, schuiven 
die nokken het product van de tray af 
richting de uitgang. Die is daardoor 
bijna niet te missen.

Tekst: Marcel te Lindert
Foto’s: Marcel te Lindert

Warehouse Totaal spot belangrijkste trends op Logimat

De shuttle van Exotec die in stellingen klimt.

Een opvallende toepassing toonde 
TGW op zijn stand. Deze shuttle draagt 
geen bakken of dozen, maar hangende 
kleding. Het nieuwe distributiecentrum 
van Inditex (Zara) in Lelystad krijgt 
zestig van deze shuttles. 

2 Lastige pakketten sorteren
Europa wordt overspoeld met 
zendingen van Chinese webshops 
op AliExpress. Vaak gaat het om 
slecht verpakte zendingen met niet 
meer dan een eenvoudige wikkel en 
heel veel tape. Bestaande Europese 
sorteersystemen zoals cross-belt 
sorters hebben moeite met die 
zendingen. Ze zijn gebouwd voor 
rechthoekige dozen, maar de kleine, 
lichte, gladde en ronde zendingen 
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