
Het huidige circulaire model van het poolingmodel van houten pallets

PRS gebruikt hout van gecertificeerde bossen. 
Doordat pallets na reparatie hergebruikt worden, 
bespaart PRS jaarlijks de kap van 400.000 
bomen; meer dan 1.000 bomen per dag.

Palletfabrikant voor de 
polymerenindustrie. 

1

2

De pallets worden gedistribueerd 
naar Europese polymerenfabrikanten.
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Grofweg 25% van de pallets 
wordt buiten Europa ver-
scheept. Deze verdwijnen 
uit de cyclus. 

Grofweg 20% van de 
pallets kan om uiteen-
lopende redenen niet 
worden opgehaald bij 
plasticverwerkers. 
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De polymerenindustrie distribueert de 
met plastic granulaat volgestapelde 
pallets naar verwerkers van plastics 
door heel Europa. 

Door houten pallets te poolen 
in plaats van slechts één keer 
te gebruiken, wordt rond de 
30% CO2-uitstoot bespaard. 

De pallets worden 
opnieuw geleverd aan 
polymerenfabrikanten. 

De pallets worden door PRS bij duizenden 
plasticverwerkers ingezameld. Vervolgens 
worden ze gesorteerd en gerepareerd, 
waarna PRS de pallets opnieuw kan
leveren aan de polymerenindustrie. 

De pallets die niet meer te
repareren zijn, worden

gebruikt als houtsnippers voor 
biomassa, of groenvoor-

zieningen en bodembedekkers.
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Het circulaire pallet-pooling systeem van 
PRS in een notendop: pallets nodig?
Bestel bij PRS en zij leveren zoveel pallets als je wilt, 
waar en waarnaar je maar wilt. Na gebruik worden de 
pallets door PRS opgehaald, gerepareerd en weer ge-
leverd aan de volgende klant. Het circulaire model 
draagt bij aan het verminderen van de ecologische 
voetafdruk van bedrijven waardoor hun duurzaamheid-
sambities worden waargemaakt. 
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Hoe het circulaire model eruit zou kunnen zien met
pallets gemaakt van gerecycled plastic. 

Plasticafval wordt 
ingezameld, gesorteerd 
en verwerkt tot plastic 

pallets.
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De pallets worden gedis-
tribueerd naar Europese 
polymerenfabrikanten.
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5

De polymerenindustrie 
distribueert de met 

plasticgranulaat 
volgestapelde (plastic) 

pallets naar plastic-
verwerkers door heel 

Europa.  

Door de krachten te bundelen van alle spelers in de petrochemische industrie,
kan PRS een volledig circulair model creëren. 

Ingezameld plasticafval wordt verwerkt tot plastic pallets die geleverd worden aan de polymerenindustrie. Als er zorgvuldig met de 
pallets wordt omgegaan, kan PRS ze weer inzamelen en opnieuw verspreiden. Zo blij� het plastic, of dat nou in afval- of palletvorm 
is, voor eeuwig in de cyclus.

De pallets worden door PRS uit heel Europa ingezameld. 
Vervolgens kan PRS ze opnieuw leveren aan de polymeren-
industrie. Pallets die niet gerepareerd kunnen worden gaan 
terug naar de plastic-palletfabrikant.
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Uitdaging Het maken van een
plastic pallet die volledig voldoet 
aan de standaarden van de
industrie: functioneel, licht van
gewicht en veilig. 

Uitdaging Het verzamelen en 
sorteren van plasticafval, om het 
vervolgens te verwerken tot een 
hoogwaardige grondstof.

Uitdaging de stroom van plastic pallets 
naar buiten Europa dient tot een minimum 
beperkt te worden. Bijvoorbeeld door 
nieuwe logistieke methode toe te passen 
(van made-to-stock naar made-to-forecast).

Uitdaging Grofweg 20% 
van de houten pallets 
gaat om verschillende 
redenen verloren. De 
kostprijs van een pallet 
gemaakt van gerecycled 
plastic ligt echter een 
stuk hoger. Het huidige 
verliespercentage zou 
het proces verlies-
gevend maken. Daarom 
moeten alle pallets 
met zorg gebruikt en 
ingezameld worden. 

-25%

De pallets worden 
opnieuw geleverd aan 
polymerenfabrikanten.

In de nabije toekomst kunnen pallets gemaakt 
worden van gerecycled plastic in plaats van hout. 
Dit verbetert het circulaire model. Niet alleen omdat de pallets 
hergebruikt kunnen worden, maar ook omdat plastic afval
(of kapotte pallets) verwerkt kunnen worden tot nieuwe
plastic pallets. Echter staat de polymerenindustrie wel enkele 
uitdagingen te wachten.
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