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Het Platform Agrologistiek
stimuleert innovatieve projecten
van het bedrijfsleven om de
logistiek van dieren en
agroproducten slimmer en
duurzamer te laten verlopen.

Platform Agrologistiek
Adres: Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit
Directie Industrie en Handel
Bezuidenhoutseweg 73
Postbus 20401, 2500 EK Den Haag
Telefoon: 070 378 44 86
Telefax: 070 378 61 23
Internet: www.agrologistiek.nl
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Werkwijze Platform Agrologistiek

De werkwijze van het Platform is te kenschetsen als ‘marktgericht’. Het initiatief ligt bij de ondernemers om een duurzaam en innoverend projectvoorstel in te dienen bij het Platform. Zij ontvangen geen subsidie; wel mogen zij rekenen op concrete ondersteuning waar en wanneer zij dat

nodig achten. Per goedgekeurd project stelt het Platform een aantal ‘peetouders’ uit kringen van bedrijfsleven en overheid ter beschikking. De

rol van deze peetouders is vooral adviserend waarbij zij kunnen terugvallen op hun ervaring en uitgebreide netwerk. Mochten er zich problemen
voordoen op het terrein van (de uitvoering van) wet- en regelgeving, dan trekken de ministeries zoveel mogelijk gezamenlijk op. Ook wordt

ruchtbaarheid gegeven aan de obstakels waar men op projectniveau tegen aanloopt. De voortgang van de projecten en de daarmee gepaard gaande
innovaties krijgen via het Platform brede publiciteit om de voorbeeldfunctie van de projecten te onderstrepen. Overigens is het altijd mogelijk

een nieuw projectvoorstel in te dienen. Het aanvraagformulier is te verkrijgen op www.agrologistiek.nl. De werkwijze van het Platform is in 2003
bekroond met de InAxisprijs van het ministerie van Binnenlandse Zaken, voor het beste idee om de werkwijze van het rijk te verbeteren.
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naar Italiaanse slachterijen; koelwagens die de supermarkt in Deventer gaan

bevoorraden en een mengvoerwagen op weg naar een varkenshouder in Gemert.
Ruim eenderde van alle vrachtwagens die in Nederland onderweg zijn, vervoert

agrarische producten en voedingsmiddelen. Van boer naar handelaar; van handelaar
naar verwerker, van verwerker naar groothandel en van groothandel naar winkel.

Platform Agrologistiek

Springplank voor groene netwerken

De boontjes die vroeger te voet of met de fiets werden vervoerd van moestuin naar
keuken, komen nu soms van duizenden kilometers ver weg. Omgekeerd worden

bloemen, die ’s morgens in Aalsmeer zijn geveild ’s avonds verkocht in New York en de
ochtend erna in Tokio. Naarmate de afstand tussen boer en consument groeit, groeit
ook de behoefte aan transport. Bovendien wordt het assortiment levensmiddelen

steeds breder en kun je ze bijna overal kopen, van supermarkt tot benzinestation en

van delicatessenwinkel tot schoolkantine. Bij voorkeur vers. Voorlopig is het eind van

de groei dan ook nog niet in zicht. Het aantal voertuigkilometers voor het transport van

agrarische producten en voedingsmiddelen zal, als er niets gebeurt, de komende twintig
jaar ruimschoots verdubbelen.

De groeiende transportbehoefte leidt tot toenemende congestie. Net als iedereen staan

ook de vrachtwagens met tulpen, vlees en toetjes geregeld stil in de file. In 2020 zal het
aantal verliesuren als gevolg van files op het hoofdwegennet meer dan verdrievoudigd
zijn. Naast de ochtend- en avondspits zullen zich ook overdag meer en meer files gaan
voordoen. Een bijkomend probleem is dat veel gemeenten venstertijden in het leven

hebben geroepen voor het bevoorraden van winkels. Dat betekent dat vrachtwagens
bijvoorbeeld ’s morgens na elven niet meer het centrum in mogen. De files op het
hoofdwegennet maken dat venster steeds kleiner.

Met extra asfalt valt die groei niet meer op te vangen; een verdubbeling van het

bestaande wegennet zit er eenvoudigweg niet in. Ook het beter benutten van asfalt,
hoe nodig ook, biedt weinig soelaas voor het opvangen van de verwachte groei van
het goederentransport. De enige uitweg om te voorkomen dat straks alles stil staat

is het zoeken naar intelligente logistieke oplossingen, waardoor de vervoersbehoefte
vermindert. Samenvoegen en afstemmen van activiteiten bijvoorbeeld, maar ook

het gebruik van andere vervoermiddelen, zoals trein en boot en het regisseren van
vervoersstromen.

Het ontwikkelen van nieuwe concepten is opgepakt door het agrarisch bedrijfsleven, de
logistieke dienstverleners, verladers, overheden en kennisinstellingen. Zij hebben zich
verenigd in het Platform Agrologistiek, dat fungeert als springplank naar een groene

logistiek, waarbij groen staat voor enerzijds agrarische producten en levensmiddelen,

anderzijds voor duurzame ketens en netwerken tussen de primaire producent – de boer –
en de consument. Het Platform Agrologistiek gaf de aanzet tot de Visie Agrologistiek die
de regering eind 2001 heeft gepubliceerd.
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Het Platform Agrologistiek is in 2000 opgericht door overheid en
bedrijfsleven. Het heeft de aanzet gegeven tot de Visie Agrologistiek,
die in november 2001 is gepubliceerd door de Minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Voedselkwaliteit en zijn collega van Verkeer en
Waterstaat. Doel van de ‘Visie’ is het leveren van een bijdrage aan het
ontwikkelen van duurzame, vernieuwende en efficiënte logistieke
systemen voor de agrofood sector. De aandacht gaat daarbij niet
alleen uit naar het vervoer sec maar ook naar mogelijkheden om
activiteiten te bundelen door verplaatsen van bedrijven om zo
productie, verwerking en distributie dichter bij elkaar te brengen.
Voor meer informatie zie www.agrologistiek.nl

De ‘Visie’ is ingegeven door een aantal ontwikkelingen en knelpunten in de logistiek van agrostromen.
Op de eerste plaats is dat de al genoemde dreiging dat de Nederlandse wegen steeds meer en
steeds vaker verstopt raken door langer wordende ketens die, vanwege de groeiende variatie in
consumentenwensen ook steeds ‘dunnere’ stromen accommoderen. ‘Dunnere’ stromen, die niet alleen
leiden tot meer vrachtvervoer, maar ook het gebruik van trein en boot belemmeren.
Op de tweede plaats vanwege het feit dat het gaat om verse en bederfelijke waren die snel in
kwaliteit achteruit kunnen gaan als het vervoer te lang duurt. De ‘dozen’ die worden gebouwd voor
opslag, consolidatie en distributie vormen bovendien geen verfraaiing van het landschap. Op de derde
plaats bestaat een deel van het vervoer uit levend vee. Naast groeiende onvrede over diertransporten
als zodanig, leveren ze ook veterinaire risico’s (MKZ, vogel- en varkenspest) die een grote bedreiging
vormen voor de sector zelf.
Om huidige en toekomstige knelpunten het hoofd te bieden is, een transitie nodig, een ‘sprong
voorwaarts’, die de logistieke efficiëntie in de agrofoodsector met een factor 3 tot 5 verbetert. Dat
vraagt om een fundamentele aanpak, waarbij het hele netwerk tussen zaaizaad en consument onder
de loep wordt genomen. In de ‘Visie’ kiezen de betrokken ministers voor drie pijlers waarop de weg
naar een nieuwe agrologistiek komt te liggen:

Clusteren

ofwel het tegengaan van versnippering bij de primaire productie, de verwerking en de distributie
van agrarische producten en voedingsmiddelen. Bijeenbrengen van die activiteiten doet de
transportbehoefte aanzienlijk dalen. Tegelijkertijd biedt clusteren mogelijkheden tot het (her-)
gebruik van elkaars reststromen en het opzetten van industriële ecosystemen;

Verbinden

van clusters, zodat ook de aanvoer van grondstoffen en de afvoer van producten gebundeld kan
worden tot dikke stromen die de transportbehoefte als geheel doen afnemen en de inzet van
andere modaliteiten (spoorlijn, binnenvaart en eventueel buisleiding) rechtvaardigen;

Regisseren

van goederenstromen. Dankzij ICT-ontwikkelingen is het mogelijk om goederenstromen te sturen
en te beheersen zonder ze daadwerkelijk te zien. Een virtuele veemarkt of fruitveiling vermindert
de transportbehoefte, maar ook de sanitaire en fytosanitaire risico’s en draagt bij – in geval van de
veemarkt – aan het dierenwelzijn.

Het bouwen van die pijlers is geen overheidstaak, maar een zaak van de partners in het agrologistieke
netwerk. Aan hen de opdracht om de transportbehoefte te verminderen en de logistieke efficiëntie
te verbeteren door bundelen van activiteiten en goederenstromen en ontwikkelen en benutten van
technische en andere vormen van vernieuwing. De rol die de rijksoverheid voor zichzelf ziet is het
vergemakkelijken van de transitie door waar mogelijk de samenwerking te bevorderen en nodeloze
belemmeringen te verwijderen.
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‘Je kunt mensen niet verbieden om met een vrachtwagen te rijden, dus als je iets aan die congestie wilt doen, moet
je de onderliggende processen aanpakken. Maar de overheid moet dat niet voorschrijven. Dat werkt niet, daar
worden mensen kribbig van.’ Aldus Frans Tielrooij, voorzitter van het Platform Agrologistiek. ‘Het is veel beter als
betrokkenen – verladers, logistieke dienstverleners en transportbedrijven én telers en producenten – vanuit een
welbegrepen eigenbelang zelf nadenken over oplossingen. Daarvoor moeten ze wel bereid zijn om over het hek
van hun eigen tuintje te kijken en hun individuele belangen te overstijgen ten dienste van gemeenschappelijke
belangen. De ervaring leert dat je daar meestal zelf niet slechter van wordt, maar juist beter.’

Tielrooij is twaalf jaar gedeputeerde geweest voor de VVD in de
Provincie Noord-Holland. Daarvoor was hij ondernemer; directeur/
eigenaar van een handelsbedrijf. ‘Op het gebied van transport
ben ik zeker geen expert’, zegt Tielrooij. ‘Daarvoor hebben ze me
ook niet gekozen tot voorzitter van het Platform. Mijn taak is om
denk- en werkprocessen op gang te brengen en te houden tussen
mensen van zeer diverse pluimage. Een persoonlijke reden om ja
te zeggen tegen het voorzitterschap is het vreselijke gesjouw met
dieren. Ik vind dat het niet meer kan in deze tijd om schapen en
varkens over grote afstanden door Europa te transporteren, soms
onder erbarmelijke omstandigheden.’
Een groot aantal bedrijven blijkt bereid te zijn om over het eigen
tuinhekje te kijken. Hoewel er geen subsidie wordt gegeven
leverde een oproep eind 2002 tientallen projecten op op de
gebieden clusteren, verbinden en regisseren.
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‘Kijk eens over het hek
van je eigen tuin’
Om geadopteerd te worden door het Platform moeten de
projecten wel aan een paar eisen voldoen. Tielrooij: ‘Het
belangrijkste criterium is dat er een trekker moet zijn, een of
meer ondernemers die er iets in zien en er creativiteit, tijd en
geld in willen steken. Daarnaast moet het project voldoen aan
een aantal maatschappelijke criteria, met name het verminderen
van de transportbehoefte en het verbeteren van de ruimtelijke
kwaliteit. We willen dat er iets gebeurt in Nederland; niet dat er
alleen maar over wordt gepraat. Adviezen hebben we genoeg, we
moeten mensen hebben die iets doen.’
Het Platform Agrologistiek is niet alleen bedoeld om kennis
en ervaring uit de wisselen, maar ook als aanjager van
vernieuwingen. Het gevaar is echter niet denkbeeldig dat de
wielen van verandering vertragen en uiteindelijk helemaal tot
stilstand komen. Hoe hou je de gang er in? Tielrooij: ‘Het grootste
gevaar voor vernieuwing is dat mensen zeggen ‘het kan niet’
of, misschien nog erger, ‘dat hebben we al eens geprobeerd en
het is mislukt’. Dat is dodelijk. Daarom luidt mijn motto – al jaar
en dag overigens – ‘het kan wel’. Wat mij betreft is dat ook het
uitgangspunt voor het Platform. Het kan wél.’
Dat neemt niet weg dat het wel eens tegen kan zitten.
Agroproductieparken, een van de speerpunten van het
Platform, liggen nog al eens onder vuur van omwonenden en
milieubeweging vanwege de verwachte overlast in de vorm van
transportbewegingen, geurhinder en wat dies meer zij. Tielrooij:
‘Een ding wat je zeker niet moet doen, is de burger bedotten. Het
is mijn ervaring dat als je eerlijk laat zien waar je mee bezig bent
en vooral ook waarom, de gemiddelde burger niet bij voorbaat
dwarsligt. Gewoon vertellen waar het op staat, daar heeft hij
meer begrip en respect voor dan voor allerlei wollige verhalen.
Hij realiseert zich ook wel dat producten gemaakt en vervoerd
moeten worden. Bovendien kan hij met suggesties komen, waar
jij nog niet aan gedacht hebt.’
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‘Het gaat niet om het leggen van meer asfalt, noch om het duurder maken van transport of het stellen van nog meer
regels. Waar het om gaat is dat we nieuwe logistieke concepten ontwikkelen, die aansluiten bij de netwerksamenleving.’
Aldus prof. dr. ir. Jos Vermunt, hoogleraar Distributielogistiek aan de Universiteit van Tilburg en adjunct-directeur
Kennisontwikkeling van Nederland Distributieland. Hij geldt als geestelijk vader van Distrivaart – ook wel bekend als de
Bierboot – waarbij speciale binnenvaartschepen worden ingezet voor palletvervoer van goederen die gewoonlijk over de
weg worden vervoerd.

Dr. ir. Jos Vermunt, Nederland Distributieland

Logistieke concepten voor
netwerksamenleving
Het Platform Agrologistiek richt zich op knooppunten,

Als voorbeeld noemt Vermunt een netwerk van vissers,

verbindingen en de bijbehorende regie. Voor Vermunt

visafslagen, logistieke dienstverleners en klanten. Waar

zijn dat drie takken van dezelfde struik: het logistieke

vroeger de vis onder de klok door ging en door de

netwerk. Vermunt: ‘De laatste tien jaar kenmerken zich

tussenhandel werd gedistribueerd, kunnen tegenwoordig

door het denken in ketens van de primaire producent via

de eindafnemers – vaak restaurants of gespecialiseerde

verwerking en handel naar de consument. Die ketens

winkels en zelfs grote retailers – zelf via Internet bieden op

kenmerken zich door vaste, formele relaties gericht op het

bijvoorbeeld een partij schol van een bepaalde kwaliteit

verbeteren van de prijs/prestatie over het totaal van de

die zo-even door visser Jol is gevangen en nu onderweg

keten. Netwerken vormen daar als het ware een vervolg

is naar de haven. In de loop der tijd hebben ze visser Jol

op met dien verstande dat ze veel losser en veel flexibeler

leren kennen en weten dat hij betrouwbaar is.

zijn. En daardoor ook beter in staan om te reageren op

Vermunt: ‘De essentie is dat de primaire producent

veranderingen in de vraag.’

rechtstreeks kan handelen met de eindafnemer, omdat er
een logistiek netwerk bestaat dat zorgt voor wederzijdse
informatievoorziening, orderafhandeling en voor de tijdige
levering van de gekochte vis. De partners in het netwerk
hebbende verschillende processen gestandaardiseerd. Niet
alleen digitaal en fysiek, maar ook mentaal. Ze zijn het
met elkaar eens geworden over een bepaalde manier van
zakendoen, bijvoorbeeld de afspraak dat de vis duurzaam
gevangen wordt. Op die manier kan een individuele
producent samenwerken met grote en kleine afnemers.’
Het visnetwerk is voor Vermunt een voorbeeld van
een samenwerkingsverband, waarbij de prijs op een
transparante manier tot stand komt en men elkaar een
zeker profijt gunt. Je zou kunnen zeggen een zeer tijdelijke
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keten van visser, logistieke dienstverlener en afnemer, die

om voor de nationale markt, bijvoorbeeld Noord-Oost

wordt afgewisseld met andere tijdelijke ketens. Vermunt:

Nederland, te produceren. Snijbloemtelers gevestigd

‘Zo’n netwerk functioneert vooral goed als het gaat om

rondom Aalsmeer zitten op de meest geschikte locatie

producten die zich op enigerlei wijze onderscheiden. De

voor de internationale handel.’

schol van visser Jol, bijvoorbeeld. Of de cherrytomaatjes
van tuinder Bos. Producten die voor de afnemers een

De vrees bestaat dat de netwerksamenleving, waarin

meerwaarde hebben, omdat ze een bepaalde kwaliteit en

iedereen met iedereen handel drijft zal leiden tot een

smaak hebben of op een bepaalde manier zijn geteeld.

enorme toename van de transportbehoefte. Met andere

Die meerwaarde kan te gelde worden gemaakt, omdat de

woorden tot meer wagens op de weg en vliegtuigen in

ondernemer, dankzij Internet zijn logistieke reikwijdte kan

de lucht. Volgens Vermunt zijn er twee reacties mogelijk

vergroten.’

op die ontwikkeling. ‘Op de eerste plaats kun je de prijs

Dat wil overigens niet zeggen dat elke aardappelboer zijn

van transport drastisch verhogen. Daarmee verklein je

producten over de hele wereld moet gaan aanbieden.

de logistieke reikwijdte, zodat alleen producten met een

Vermunt: ‘Je moet goed kijken op welke geografische

hoge marge, wijn bijvoorbeeld, nog wereldwijd verscheept

schaal je je producten aanbiedt. Het heeft geen zin

kan worden. Zelf geef ik de voorkeur aan het ontwikkelen

om sla wereldwijd aan te bieden; daarvoor zijn de

van nieuwe logistieke concepten en de bijbehorende

logistieke kosten te hoog en de marges te klein. Bloemen

structuren, zodat de behoefte aan transport vermindert

daarentegen of bollen, kun je wel wereldwijd aanbieden,

dan wel gebruik van andere modaliteiten zoals water

gezien de hoge marges en de aanwezigheid van een

en rail in het vizier komen. Dat gaat niet vanzelf, maar

logistiek netwerk, dat er voor zorgt dat de bloemen bij de

daar heb je mensen voor nodig die initiatieven durven

afnemers terechtkomen.’

nemen. Het Platform Agrologistiek is daar een uitstekend

‘Afhankelijk van de markt waarvoor je produceert, zul

podium voor omdat het de denkkracht en inventiviteit van

je je als ondernemer ook in geografisch opzicht moeten

bedrijven, kennisinstellingen en overheid combineert.’

aanpassen. Het tuinbouwgebied rondom Venlo leent zich
bijvoorbeeld uitstekend voor uitvoer naar het Ruhrgebied.
Het tuinbouwgebied rondom Zwolle echter is geschikt
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Mondiaal sierteelt netwerk
Nederland is mondiaal gezien een grote speler als
het gaat om de teelt van en handel in bloemen
en planten. Naast de producten van eigen bodem
worden ook bloemen en planten uit andere landen,
verhandeld via de Nederlandse veilingen. Het sterke
Nederlandse sierteeltcluster staat echter onder
druk, omdat steeds meer bloemen en planten
buiten Nederland om worden verhandeld. Naast
de vanouds grote stroom vanuit Zuid- naar NoordAmerika, waarin Nederland nauwelijks een rol
speelde en speelt, zoeken traditionele afnemers in
Europa steeds vaker zelf contact met leveranciers in
bijvoorbeeld Afrika. De rol van Nederland is daarbij
beperkt tot het doorgeven van de veilingprijzen als
richtsnoer voor de handel.
Het ‘Mondiaal Sierteelt Netwerk’ is bedoeld om
de rol van Nederland in de mondiale sierteelt
te versterken door de regiefunctie te vergroten.
De kern daarvan is het ontkoppelen van fysieke
en informatiestromen, waarbij de product- en
handelsinformatie nog wel via Nederland gaat,
terwijl de fysieke stroom, de bloemen en planten
zelf, rechtstreeks van leverancier naar afnemer
gaan.
Het ‘Mondiaal Sierteelt Netwerk’ heeft twee
pijlers, een fysieke en een virtuele. De fysieke
pijler omvat onder meer consolidatiepunten in
de teeltgebieden en in het ontvangende land.
Plaatsen waar producten –gekoeld – worden
opgeslagen en verpakt, waar ze worden ingedeeld

DEELNEMERS NEDERLAND DISTRIBUTIELAND, FLORA HOLLAND, VBA, VERENIGING

in kwaliteitsklassen en waar de fytosanitaire

VAN GROOTHANDELAREN IN BLOEMKWEKERIJPRODUCTEN (VGB)

kwaliteit wordt beoordeeld. Voor het beoordelen

CONTACT DE HEER E. KASTEEL, NEDERLAND DISTRIBUTIELAND, KADELAAN 6,

van en het omgaan met producten moeten de

2725 BL ZOETERMEER, TEL. 079-3438121, E.KASTEEL@NDL.NL

nodige standaarden worden ontwikkeld, waarbij
Nederland, gezien zijn leidende rol, het voortouw

Door het voortouw te nemen bij het ontwikkelen

kan nemen.

van een Mondiaal Sierteelt Netwerk kan Nederland

Naast de fysieke infrastructuur voor opslag,

zijn vooraanstaande positie in deze sector

distributie en fysieke beoordeling van producten

continueren en versterken. Tegelijkertijd levert het

moet er dan ook een virtueel netwerk worden

maatschappelijke voordelen op door de enorme

aangelegd en onderhouden voor het mondiaal

vermindering van de behoefte aan transport.

uitwisselen van handelsinformatie tussen

Immers, bloemen die eerst vanuit Nairobi via

toeleverancier, afnemer én regisseur. Aan inhoud

Aalsmeer naar New York werden gevlogen,

en kwaliteit van die informatie moeten hoge eisen

kunnen nu rechtstreeks van toeleverancier naar

worden gesteld, eisen die eveneens in mondiale

afnemer worden getransporteerd. Een bijkomend

standaarden vastgelegd moeten worden. Via

maatschappelijk voordeel is dat telers in de Derde

datzelfde virtuele netwerk kunnen ook de orders

Wereld dankzij het netwerk gemakkelijker toegang

worden afgewikkeld.

krijgen tot de wereldmarkt.

Nederland is een grote importeur van plantaardige

zorgvuldige risico-analyse wordt de kans op schade

producten uit niet EU-landen. Bloemen,

door ongewenste gasten eerder kleiner dan groter

groenten, fruit en granen komen binnen per

dan in het huidige systeem.

schip, vliegtuig of trein en worden, al dan niet na
bewerking, doorgevoerd naar andere landen in

Check Trade is een project van het bedrijfsleven.

Europa. Met die producten komen ook wel eens

Bij de overheid bestaat een complementair project

ongewenste gasten mee; insecten, schimmels

‘Slim Fruit’ genaamd, dat hetzelfde beoogt. In

of virussen die ook bij ons schade aan kunnen

het kader van Slim Fruit zijn en worden nieuwe

richten. Om dat te voorkomen worden intensieve

inspectiemethodes ontwikkeld en worden de de

controles uitgevoerd door of onder toezicht van

betrokken organisaties hierop aangepast. Check

de Plantenziektenkundige Dienst. Deze dienst

Trade is complementair in de zin dat het de

voert ook controles uit op wettelijk verplichte

belangen van het bedrijfsleven bewaakt. Daarnaast

kwaliteitskenmerken. Landen die Nederlands

wordt expertise geleverd en worden proefprojecten

product importeren stellen eveneens strenge

georganiseerd.

eisen aan de afwezigheid van schadelijke
organismes en de kwaliteit van de producten.
Samen met het Kwaliteitscontrolebureau geeft
de Plantenziektenkundige Dienst ook hiervoor
certificaten af.
Het project ‘Check Trade’ richt zich op het
ontwikkelen en introduceren van slimmere
inspectiemethoden. Daarbij worden ingevoerde
partijen en partijen bestemd voor uitvoer gericht
gecontroleerd aan de hand van een tevoren
opgesteld risicoprofiel. Dat profiel is bijvoorbeeld
gebaseerd op het gebied waar het betreffende
product vandaan komt en de wijze waarop het
is geteeld of op de mogelijke schade die de
ongewenste gast kan veroorzaken. Ook zal beter
gebruik worden gemaakt van keuringen die toch al
worden uitgevoerd door exporterende landen en
bedrijven zelf.
Slimmere inspecties bevorderen de doorstroming.
Dat is vooral van belang voor verse producten.
Daarnaast worden de kosten van inspectie, de
administratieve lasten verminderd, waardoor de
positie van Nederland als logistiek knooppunt voor
agrarische producten wordt versterkt. Dankzij een

DEELNEMERS FRUGI VENTA, FRUITTERMINAL SEABREX, GEMEENTELIJK
HAVENBEDRIJF ROTTERDAM, PRODUCTSCHAP TUINBOUW, MINISTERIES
VAN LNV EN V&W.
CONTACT DE HEER DR. D.F. BROENS, AGROLOGISTIEK PRODUCTIONS,
TEL. 06-28848720, D.F.BROENS@HCCNET.NL
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schakels in de keten op verschillende plaatsen
zijn gevestigd, leidt de specialisatie tot veel
transportbewegingen. Daarnaast is het gesleep niet
echt diervriendelijk en verhoogt het het risico op
het verspreiden van besmettelijke ziekten.
Het project ‘Korte Keten Vleeskuikenhouderij’ van
de Brabantse gebroeders Kuijpers heeft tot doel om
alle schakels in de keten, van de moederdieren tot
en met de slacht en verwerking van vleeskuikens
op één locatie bij elkaar te brengen. Het bedrijf
zal bestaan uit een aantal afzonderlijke units,
die via een intern transportsysteem met elkaar
zijn verbonden. De verschillende bedrijfsunits
zijn ingepast in het landschap en hun omvang
is zodanig dat ze als gezinsbedrijf kunnen
functioneren.
Uitgaande van een relatief kleinschalige slachterij,
zou het bedrijf moeten beschikken over ca. één
miljoen plaatsen voor vleeskuikens en 50.000
voor moederdieren. De grondstoffen voor het
voer komen grotendeels uit West-Europa. De
producten worden onder merknaam verkocht,
waarbij het merk garant moet staan voor kwaliteit,
veiligheid, duurzaamheid en dierenwelzijn. Door
bedrijfsbezoeken en webcamera’s wordt gepoogd
de afstand tot de consument te overbruggen.
Nieuw is ook om de kuikens langer uit te broeden,
waardoor ze direct kunnen eten en drinken en
minder behoefte aan warmte hebben als ze in de
stal komen.
De integratie van de schakels in de keten levert
maatschappelijke voordelen op in de vorm
verbetering van het dierenwelzijn en vermindering
DEELNEMERS KUIJPERS KIP, VENCOMATIC, ASTENHOF BV, VAN LITH BROEDERIJ, STORK PMT B.V., STICHTING

van de transportbehoefte. Wat dat laatste betreft

AKK, STICHTING MILIEUKEUR, ID-LELYSTAD, LEI, PRAKTIJKONDERZOEK VEEHOUDERIJ, IMAG

worden vijf van de zes transporten overbodig.

CONTACT DE HEER M. KUIJPERS, KUIJPERS KIP, JAN VAN DEN BOOMSTRAAT 6, 5473 VZ HEESWIJK-DINTHER,

Naast voordelen voor milieu en dierenwelzijn

TEL. 0413-229967, MARCEL@KUIJPERSKIP.COM

levert dat ook een forse kostenbesparing op en dat
is geen overbodige luxe gezien de toenemende
concurrentie op de markt voor kipproducten.

De pluimveehouderij, en dan vooral de productie

Integratie van de keten betekent ook dat het

van kippenvlees, kent een sterke specialisatie.

gebruik van energie en water en de benutting

Afzonderlijke bedrijven houden zich bezig met

van reststromen, vooral mest en slachtafval,

de fokkerij, de productie van moederdieren,

geoptimaliseerd kan worden. Uiteindelijk doel is

het uitbroeden van de eieren, het houden van

om de productie van kippenvlees energieneutraal

de vleeskuikens en het slachten en verwerken

te laten verlopen, waarbij de mest wordt gebruikt

ervan tot kipproducten. Omdat de verschillende

als bron van warmte en elektriciteit.

De laatste decennia heeft er in de varkenshouderij

Door de verschillende schakels in de keten bijeen

een enorme specialisatie plaatsgevonden,

te brengen op een bedrijventerrein, vermindert

waardoor zeugen- en vleesvarkenshouderij niet

de transportbehoefte aanzienlijk. Door de cluster

alleen bedrijfseconomisch, maar ook ruimtelijk van

te vestigen aan een doorgaande weg worden

elkaar gescheiden zijn geraakt. Met als gevolg dat

bovendien de aanvoer van voer en de afvoer van

er veel met dieren heen en weer wordt gereden.

vleesvarkens naar de slachterij efficiënter, terwijl

Uit oogpunt van dierenwelzijn én veterinaire

de verkeersdruk van zwaar vrachtverkeer op de

risico’s is dat geen optimale situatie. Bovendien

smalle plattelandswegen vermindert.

zijn logistieke kosten hoog en vormt het transport

Een bijkomend voordeel is dat de mest centraal

een belasting voor de veelal smalle wegen op het

verwerkt kan worden. Zo kan de lichaamswarmte

platteland.

van de varkens worden gebruikt om de mest te
drogen, waarna deze milieuvriendelijk kan worden

Het project ‘Clustering varkensbedrijven’ richt

aangewend voor energievoorziening van het

zich op het samenbrengen van vier a vijf

bedrijvencomplex en de bijbehorende woonhuizen

familiebedrijven op één enkel bedrijventerrein.

of tegen lage kosten kan worden afgevoerd (geen

Met de afnemer, de slachterij, worden afspraken

vervoer van water). Een laatste voordeel tenslotte

gemaakt over aantallen en over de kwaliteit.

is dat de kans op uitbraak van besmettelijke

Zo kan worden afgesproken om de zeugen en

ziekten sterk vermindert. Mocht zich toch een

vleesvarkens te houden volgens de welzijnseisen

ziekte voordoen, dan kan het bedrijf eenvoudig

die Britse winkelketens stellen aan de herkomst

worden geïsoleerd van de omgeving

van hun ‘bacon’. Elk bedrijf is een ‘gezinsbedrijf
plus’, ofwel een bedrijf dat werk biedt aan 2,5
voltijdse eenheden; een varkenshouder met zoon/
dochter en een medewerker en eventueel zijn
vrouw.
DEELNEMERS MENGVOERBEDRIJF ABCTA. SLACHTERIJ DUMECO, GEWESTELIJKE
LAND- EN TUINBOUWORGANISATIE (GLTO), RECONSTRUCTIECOMMISSIE
OVERIJSSEL/GELDERLAND, PROVINCIES, GEMEENTEN.
CONTACT DE HEER J.H. PEGGE, ABCTA, KNIBBELDIJK 6, 7245 NG LAREN (GLD),
TEL. 0573-256292, J.PEGGE@12MOVE.NL
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Agrocluster Venlo: klavertje vier
De tuin van Europa, zo wordt Nederland wel eens genoemd.

Het project Klavertje Vier is een initiatief van overheden en

Een flink deel van die tuin bevindt zich in de omgeving van

bedrijven om de activiteiten op het gebied van productie,

Venlo, waar, naast de champignon- en aspergeteelt, de

handel en verwerking een stevige infrastructuur te

(glas)tuinbouw de laatste decennia tot grote bloei is gekomen.

verschaffen en deze te concentreren en op elkaar af te

De nabijheid van een enorme afzetmarkt in het nabijgelegen

stemmen. De vier bladen van het Klavertje bestaan uit de

sterk verstedelijkte Ruhrgebied vormt de stimulans voor de

nieuw ingerichte tuinbouwgebieden Californie (eerste fase

ontwikkeling van het gebied tot centrum voor productie,

145 ha glas) en Siberie (100 ha glas); de aanleg van een

verwerking en handel van tuinbouwproducten.

railterminal voor op- en vooral overslag van ‘pallets’ en de
verdere ontwikkeling van de veiling Zuid Oost Nederland tot
een ZON ‘Fresh Park’.
Het idee achter ZON Fresh Park is dat
groenten en fruit niet alleen verhandeld
worden, maar ook verder verwerkt.
Bijvoorbeeld tot zakjes voorgesneden
groente of gemengde sla of – in combinatie
met vis of vlees – tot kant-en-klaar
maaltijden. De ingredienten komen
voor een deel uit de directe omgeving,
onder meer de nieuw in te richten
glastuinbouwgebieden, en voor een deel
van ver weg, bijvoorbeeld uit Afrika of
Oost-Europa. Het idee is om de producten
van elders zoveel mogelijk per spoor of per
schip aan te voeren.
Klavertje Vier zorgt ervoor dat de
verschillende schakels in de keten beter
op elkaar worden afgestemd en ruimtelijk
worden geconcentreerd. Naast een
economische meerwaarde leidt dat ook
tot maatschappelijke meerwaarde in de
vorm van een betere ruimtelijke kwaliteit
en vermindering van de transportbehoefte.
Een groot deel van de resterende
transportbehoefte wordt bovendien
vervuld door minder milieubelastend
vervoer per trein en schip. Andere
milieuvoordelen worden gerealiseerd
doordat bedrijven samenwerken op het
gebied van energie- en watervoorziening
en bij de verwerking van reststoffen.

DEELNEMERS PROVINCIE LIMBURG, GEMEENTEN VENLO, MAASBREE EN HORST A/D MAAS, VEILING ZON, DIVERSE BEDRIJVEN.
CONTACT DE HEER MR. M.C. SIECKER, PROVINCIE LIMBURG, POSTBUS 5700, 6202 MA MAASTRICHT, TEL. 043-3897191, MC.SIECKER@PRVLIMBURG.NL
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Agroproductiepark Wieringermeer
In de Kop van Noord-Holland wisselt de strakke
symmetrie van de groene, witte en spitskool zich
af met de frivoliteit van boerenkool en broccoli
tot een symfonie van Hollands welvaren. Een
van de grote leveranciers van groenten uit de
volle grond is Hiemstra BV. Het bedrijf beschikt
samen met zijn toeleveranciers over een areaal
van circa 2500 hectare en levert op bestelling aan
supermarktketens in West-Europa. Gesorteerd en
verpakt en hoe ze het ook maar hebben willen. En
bovendien just-in-time.
De activiteiten van het bedrijf op het gebied van
verpakking en distributie zijn verdeeld over acht
locaties. Dat leidt tot extra transportstromen van
lege dozen, kratten en ander verpakkingsmateriaal,
die geen waarde toevoegen en leiden tot onnodige
milieubelasting. Het bedrijf wil daarom zijn
activiteiten bundelen in een Agroproductiepark
gericht op verpakking, verwerking en
distributie van groenten uit de volle grond. Een
bedrijventerrein waar ook andere, verwante
bedrijven een plaats kunnen vinden.
Een van die bedrijven is de Veiling ZON uit Venlo
(zie ook Klavertje Vier) die mogelijkheden ziet om
het door haar ontwikkelde Fresh Park concept ook
in Noord-Holland gestalte te geven. Daarnaast
zal ZON ook groenten gaan veilen. Voor de
groentetelers in de omgeving, die niet of slechts
gedeeltelijk onder contract telen, is dat initiatief
bijzonder welkom, omdat de activiteiten van de
bestaande veiling in Zwaagdijk zijn verplaatst naar
het Zuid-Hollandse Barendrecht.
De bundeling van activiteiten centraal in het

DEELNEMERS HIEMSTRA BV, GRONTMIJ ADVIES & TECHNIEK

productiegebied leidt tot vermindering van de

CONTACT DE HEER G. VAN DER HOEVEN, GRONTMIJ, POSTBUS 214, 1800 AE ALKMAAR, TEL. 072-

transportbehoefte met naar

5475757, GERTJAN.VANDERHOEVEN@GRONTMIJ.NL OF DE HEER A. HIEMSTRA (06-55874956).

schatting twintig procent.
Naast alle andere
voordelen betekent
dat ook dat de kleine
kernen in de Kop van

door de supermarkt gewenste groenten. Daarnaast
maakt de beoogde samenwerking met andere

Noord-Holland voor een

bedrijven het mogelijk om bepaalde activiteiten,

deel worden ontlast.

zoals een krattenwasserij of een installatie voor het

Bundeling reduceert ook

opzetten van dozen te combineren. Het uiteindelijk

de tijd tussen bestelling

resultaat is een forse verbetering van de efficiency

en levering van de

15

en een reductie van de transportbehoefte.
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Bloemen(w)Eelde
Het noorden van Nederland en de aangrenzende gebieden in

producenten, handel en afnemers van sierteeltproducten.

Duitsland zijn in opkomst als regio voor de teelt van bloemen,

De efficiëntie wordt verder verhoogd door de cirkel van

potplanten en bomen, die vaak in West-Nederland op de grote

samenwerking te verruimen naar leveranciers en afnemers

veilingen verkocht worden. Tegelijkertijd vormt het achterland

van andere producten, die behoefte hebben aan – gekoelde

in Duitsland en Scandinavië een belangrijk afzetgebied

– laadruimte tussen het Noorden en Westen van Nederland en

voor sierteeltproducten van elders. De bijbehorende

in het Noorden. Naast volle vrachtwagens, beoogt het project

vervoersstromen van het Noorden naar het Westen van

ook transport te vermijden door de informatievoorziening te

Nederland en omgekeerd zijn echter niet altijd even efficiënt.

verbeteren.

Vrachtwagens zijn vaak maar voor een deel geladen en
daardoor worden er relatief veel lege kilometers gereden.

Doel van het project is dat de veiling in Eelde uitgroeit tot
een schakel in het web van efficiënte en duurzame logistieke

De veilingorganisatie FloraHolland zoekt – samen met

dienstverlening voor de sierteeltsector. Als zodanig fungeert

Transport en Logistiek Nederland, het Productschap Tuinbouw

Eelde als voorbeeld voor de overige

en de drie Noordelijke provincies – naar wegen om het

vier vestigingen van Flora

transport van, naar en door Noord-Nederland efficiënter

Holland. Op termijn moet de

te laten verlopen. Onder meer door een logistieke

vestiging uitgroeien tot een

functie te creëren op de vestiging in Eelde. Door het

Agribusiness Park, waar niet

stimuleren van pendeldiensten naar de productie-

alleen wordt gehandeld

en handelscentra elders in Nederland en in het

in sierteeltproducten,

buitenland hoopt men de transportstromen

maar waar ze ook worden

te verdikken en de beladingsgraad – die

overgeslagen, verpakt en

nu nog 70% en soms zelfs minder bedraagt

verwerkt, waar mogelijk

– te vergroten. Een ander onderdeel van het

in combinatie met andere

plan is het verbeteren van de logistiek van

agrofood-producten.

de lege veilingfusten om ook daardoor de
transportbehoefte te verminderen.
Het bundelen van transport vraagt om een zekere
regie en om het uitwisselen van informatie tussen

DEELNEMERS SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND, FLORAHOLLAND, TRANSPORT EN LOGISTIEK NEDERLAND, PRODUCTSCHAP TUINBOUW
CONTACT DE HEER DR. D.F. BROENS, AGROLOGISTIEK PRODUCTIONS, TEL. 06-28848720, D.F.BROENS@HCCNET.NL
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Zuivelpark Hoogeveen
De Drents-Overijsselse Cooperatie DOC
Kaas verwerkt jaarlijks zo’n zeshonderd
miljoen liter melk tot kaas, melk- en
weipoeder. Het overgrote deel van
de kaas bestaat uit korstloze (folie-)
kaas, die door handelsbedrijven wordt
gesneden en verpakt. Daarnaast maakt
het bedrijf natuurgerijpte kazen. De wei,
een restproduct van de kaasbereiding,
wordt verwerkt tot weipoeder. Tot 2003
vond de productie en rijping van de
kaas plaats op verschillende locaties
in de omgeving van Hoogeveen. Uit
oogpunt van logistiek niet optimaal,
terwijl bovendien de mogelijkheden
voor uitbreiding beperkt waren.
In 2001 werd besloten om de
activiteiten te concentreren op een
18 hectare groot terrein, gelegen aan
de snelweg A37 en daarmee een
goede verbinding met Duitsland, een
belangrijke afnemer van de producten
van DOC Kaas. De nieuwbouw maakt het
mogelijk om de productie efficiënter te
maken, zowel uit oogpunt van logistiek
als met betrekking tot het gebruik
van water en energie. De efficiëntie
wordt nog eens verhoogd door het
aantrekken van verwante industrieën,
zoals een bedrijf gespecialiseerd in

DEELNEMERS DOC KAAS, VOLAC INTERNATIONAL, GEMEENTE HOOGEVEEN,

ultrafiltratie voor het verwerken van

PROVINCIE DRENTHE, RIJKSOVERHEID.

wei tot weiconcentraat (een grondstof

CONTACT DE HEER IR. J.L. OOSTERVELD, DOC-KAAS, POSTBUS 11, 7900 AA

voor onder meer medicijnen) en zo

HOOGEVEEN, TEL. 0528-280440, J.OOSTERVELD@DOCKAAS.NL

mogelijk ook bedrijven voor het snijden,
verpakken en distribueren van kaas.

gebruik als proceswater, onder meer

met de gemeente is opgezet als

wrongelwaswater, en koelwater.

duurzaam bedrijventerrein. Dat wil

De concentratie van de verschillende

Ook het energieverbruik wordt

zeggen dat voorafgaand aan de

schakels in de keten op een

geoptimaliseerd door het inzetten van

inrichting uitgebreid is overlegd

bedrijventerrein vermindert de

een eigen warmte-krachtinstallatie

met belanghebbenden, zoals

transportbehoefte. Ook wat milieu en

en hergebruik van de warmte die

andere bedrijven en omwonenden.

duurzaamheid betreft is het geheel

vrijkomt bij het productieproces.

Naast vermindering van de
transportbehoefte en andere vormen

meer dan de som der delen. Zo wordt
voor de kaasbereiding geen gebruik

Het ‘Zuivelpark Hoogeveen’ vormt

van milieubelasting heeft dat er toe

meer gemaakt van grond-, oppervlakte-

een cluster van bedrijvigheid op

geleid dat de geluids- en visuele

of leidingwater. Het water dat met

het gebied van de zuivelproductie.

hinder is geminimaliseerd en dat de

de melk wordt aangevoerd wordt

Tegelijkertijd is het een voorbeeld

bedrijfsgebouwen en infrastructuur

via membraanscheiding uit de wei

van maatschappelijk verantwoord

zijn ingepast in het landschap.

gehaald en geschikt gemaakt voor

ondernemen, omdat het in overleg
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Eiwitcorridor
De autosnelweg A1 is onderdeel van

dramatische achteruitgang, omdat de

van de organisatie van de keten en

een van de belangrijkste Oost-West

ontwikkeling van de veehouderij op

de logistiek en het vormgeven aan de

verbindingen in Europa. Tegelijkertijd

slot lijkt te zitten. Enerzijds heeft men

bijbehorende ruimtelijke ontwikkeling.

is het een corridor waarbinnen

te maken met strenge regels op het

Door het bundelen van activiteiten

zich een aantal centra bevindt voor

gebied van milieu en dierenwelzijn.

bijvoorbeeld wordt de productie en

de productie en verwerking van

Anderzijds groeit de concurrentie uit

verwerking van dierlijke eiwitten

dierlijke eiwitten tot hoogwaardige

landen waar arbeid goedkoper is en

geoptimaliseerd en vermindert de

halffabrikaten en eindproducten.

de regels minder streng zijn.

transportbehoefte. Tegelijkertijd kan

In een brede strook langs de A1

het gebruik van energie en water

levert dat veel directe en indirecte

Het project Eiwitcorridor A1 heeft tot

en de productie van mengvoeders

werkgelegenheid op, zowel in de

doel om de neerwaartse spiraal te

worden geoptimaliseerd. Bundeling

primaire productie en verwerking, als

doorbreken en de concurrentiekracht

biedt bovendien mogelijkheden om

bij toeleveranciers en afnemers. De

te vergroten door een transitie in de

reststromen nuttig te gebruiken.

tot voor kort succesvolle bedrijfskolom

productie en verwerking van dierlijke

kampt echter met een

eiwitten te bewerkstelligen. Dat
gebeurt door het stimuleren en
begeleiden van (systeem-)
innovaties, dat wil zeggen
de vernieuwing

Eiwitcorridor A1 is een koepelproject,
onder welks paraplu zich verschillende
deelprojecten bevinden, zoals het
project Versterking Varkenshouderij,
Poultry Valley en het Ruraal Park. De
bedoeling is om kennis die binnen
deelprojecten wordt ontwikkeld te
benutten voor andere deelprojecten en
voor nieuwe projecten. Het raamplan
dat daartoe wordt ontwikkeld, richt
zich enerzijds op kostenverlaging door
logistieke en andere verbeteringen
en anderzijds op het verstevigen van
het maatschappelijk draagvlak voor
dierlijke eiwitproductie. In het raamplan
wordt een relatie gelegd met andere
ontwikkelingen in het gebied, zodat
een duurzame, innoverende
en efficiënte bedrijfstak
ontstaat.

DEELNEMERS ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ
OOST-NEDERLAND, WAGENINGEN UNIVERSITEIT
EN RESEARCHCENTRUM, FNI, LEI, ALTERRA,
UNIVERSITEIT TWENTE, ARCADIS, BUCK
CONSULTANTS INTERNATIONAL, RIJNCONSULT,
INNOVATIENETWERK GROENE RUIMTE EN
AGROCLUSTER, GLTO.
CONTACT DE HEER IR. J.H. HOEKMAN, OOST NV,
POSTBUS 5518, 7500 GM ENSCHEDE, TEL. 0534849649, JANS.HOEKMAN@OOSTNV.NL
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