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Utilysys – bestuurder ontvangt 250.000-ste krat
Een eerbetoon viel Jan van Aartrijk ten deel voor het vele werk dat hij namens de KAVB voor het
Utilysys® klapkrat heeft gedaan. Bij zijn afscheid als bestuurslid van Stichting Utilysys ontving hij het
250.000-ste krat. De heer Van Aartrijk geldt als de initiatiefnemer van het plan voor een uniforme
transportverpakking voor de gehele bloembollensector. Op basis van een voorbereidend onderzoek,
waarbij ook PPO-Lisse was betrokken, werd samen met de partners Twinpack BV en Bekuplast GmbH
een kunststof klapkrat ontwikkeld. Op initiatief van de sectororganisaties Anthos en KAVB werd,
inmiddels 5 jaar geleden, Stichting Utilysys opgericht om de introductie van dit krat in de markt te
coördineren. De bollenbedrijven die met dit retoursysteem werken, zijn er bijzonder tevreden over.
Deze kwart miljoen kratten worden in de 7 jaren na aanschaf in principe niet vervangen, maar komen retour om
na een grondige reiniging voor een volgende zending te worden ingezet. Dat betekent dat de productie van
pakweg 1,5 miljoen nieuwe, eenmalig gebruikte kratten overbodig is geworden. Op deze manier wordt niet alleen
aan het milieu gedacht, maar er wordt ook geld bespaard door de bollenbedrijven. Het niet produceren van plastic
kratten bespaart circa 2 kilogram grondstof per krat en een aanzienlijke hoeveelheid energie. Bovendien komen
klapkratten altijd retour, waardoor recycling aan het einde van de levensduur als het ware in het systeem zit. De
bollenbedrijven hebben, nadat het krat is terugverdiend, eigenlijk een aantal jaren gratis kratten. Afhankelijk van
de situatie is dat 3 á 4 jaar.
Dat dit gouden jubileum-krat aan de heer Van Aartrijk kon worden uitgereikt en niet aan een bollenbedrijf, komt
doordat het krat deels op voorraad wordt geproduceerd. Hierdoor kan de levertijd bij kleinere aantallen relatief
kort zijn. Voorheen werd het krat uitsluitend op bestelling geproduceerd. Met de introductie van de nieuwe
basisuitvoering, zonder barcode, is bestellen een stuk gemakkelijker geworden voor de 10 bedrijven die al met dit
krat werken. Daartoe behoren leveranciers van leliebollen, maar dankzij de goede ventilatie-eigenschappen laten
ook tulpen, hyacinten, Amaryllis, narcissen en Zantedeschia’s zich prima in Utilysys® klapkratten verzenden.
Stichting Utilysys blijft zich onveranderd inzetten voor een brede toepassing van kunststof klapkratten, die tot
aanzienlijke besparingen en milieuvoordelen zal leiden. Het werk van Stichting Utilysys is mede mogelijk dankzij
sponsoring door Interpolis Agro.
Twinpack BV is als één van de meest toonaangevende groothandelsbedrijven van verpakkingen en
verpakkingssystemen in bloembollen- en vaste plantensector, verantwoordelijk voor de verkoop van Utilysys.
Bekuplast GmbH is innovatief producent van kunststof hulpmiddelen voor de logistiek en belevert diverse
sectoren in Europa, waaronder de bloembollensector en de voedingstuinbouw.

Bijschrift bij de foto: Scheidend bestuurslid Jan van Aartrijk krijgt het gouden 250.000-ste Utilysys®-klapkrat uit
handen van André Hoogendijk van de KAVB (l) en Alfons Zwetsloot van Anthos (r).
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