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Hollandse container gaat de wereld over
Tientallen miljoenen per jaar bespaart de mondiale scheepvaart dankzij onderzoek van Food and Biobased Research.
Programmacoördinator Toine Timmermans is er zichtbaar trots op. Onderzoek dat in de jaren negentig begon, zorgt ervoor
dat de grote meerderheid van de koelcontainers op schepen nu minstens vijftig procent minder energie gebruikt.
In 1998 begon het onderzoek naar zuinigere
containers als een voornamelijk Hollands onderonsje. De Nederlandse rederij P&O Nedlloyd
zocht met een consortium van bedrijven en
Wageningse onderzoekers naar manieren om
de koelcontainers van het bedrijf zuiniger te
maken. De ministeries van Economische zaken
en Landbouw steunden het project met EETsubsidie en vanuit KB-middelen.
Een eerste plan van de onderzoekers was
de containers uit te rusten met zonnepanelen,
maar dat bleek al snel te duur. Daarna richtten
ze hun pijlen op de afstelling van de koeling.
Door de temperatuur in de container meer te
laten fluctueren en slimmer te ventileren op
basis van de behoefte van het verse product

bleek het mogelijk de helft van de energie te
besparen.
Dankzij de overname van Nedlloyd door de
Deense Maersk werd die vinding wereldwijd opgepikt. ‘We kregen de unieke kans een wereldstandaard te zetten’, vertelt Timmermans.
‘P&O Nedlloyd was geen klein bedrijf, maar na
de overname werkten we ineens samen met de
marktleider die ruim twintig procent van al het
containervervoer in handen heeft. Wij hebben
toen als voorwaarde gesteld dat de resultaten
voor iedereen toegankelijk moesten zijn. Daar
stemde Maersk mee in. Eén van de voordelen
van containervervoer is de het relatief lage
energieverbruik. Ze hebben er belang bij dit
imago verder te versterken. Vanaf 2009 is

met deze innovatie binnen de Maersk vloot
de CO2-uitstoot met 325 duizend ton per jaar
lager.’ Er staat nog steeds een koelcontainer
van Maersk in Wageningen. De container wordt
gebruikt voor onderzoek naar nog zuiniger koeltechnieken en versketeninnovaties. ‘Er is nu
sprake van een hechte samenwerking tussen
ons en Maersk. Daar zit geen overheidsfinanciering meer in. Wat we nu ontdekken is dus
geen publieke kennis meer, maar voorsprong
voor Maersk.’
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De regionale supermarkt
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Een nieuw soort duurzame supermarkt met horeca, dat moest Landmarkt worden
volgens de initiatiefnemers Harm Jan van Dijk en Jan Boone. Een overdekte marktplaats die is gespecialiseerd in dagverse producten, waar boeren en andere producenten direct aan leveren en een meerprijs krijgen, en die een ontmoetingsplek is
voor stedelingen. Onderzoekers van het LEI gaven mede invulling aan het concept.
Een marktonderzoek was één van de bijdragen van de onderzoekers aan de realisatie
van Landmarkt. ‘Omdat er in Nederland nog
niks vergelijkbaars was als Landmarkt, was
het lastig uitleggen wat het moest worden’,
vertelt Mariët de Winter, onderzoeker bij het
LEI. ‘Voor consumenten is het een andere
manier van boodschappen doen. Het draait
om beleving.’ Met een kwalitatieve en associatieve methode wisten de onderzoekers toch
te achterhalen waar de aantrekkingkracht van
het beoogde concept in zat. Dat bood de initiatiefnemers handvatten bood bij de conceptontwikkeling.
Vooral de verbinding tussen producent en
consument bleek belangrijk. De Winter: ‘Ze
moesten dus niet focussen op het eten zelf,
maar op dat het van dichtbij is.’ Ze ontdekte
ook dat het begrip regio consumenten meer
aanspreekt dan lokaal. ‘Regio strekt zich ook
iets verder uit. Maar het is niet algemeen in
kilometers te definiëren, en houdt zich niet
aan gemeente- of provinciegrenzen. Het is

persoonlijk en gevoelsmatig.’
Een ander belangrijk punt voor de beleving
van consumenten is vers. ‘Het idee is dat wat
direct van de boer komt, is vers.’ Bij groente
en fruit speelt het meest waar het vandaan
komt, bij zuivel is dat minder en het minst bij
vlees. Verder trekt het mensen dat er vakmensen werken, en dat je er alle dagelijkse boodschappen kunt halen. Duurzaamheid scoorde
minder.
Het LEI droeg ook bij aan het vormgeven van
de keten. ‘Korte ketens vragen een andere
organisatie en logistiek’, vertelt De Winters’
collega Jan Willem van der Schans. Met
behulp van theorieën over contractafspraken
en eigendomsverhoudingen hebben de onderzoekers een denkkader ontwikkeld om korte
ketens te duiden. Het model is ook voor
andere sectoren bruikbaar. ‘Verder hebben
we Landmarkt gekarakteriseerd aan de hand
van kenmerken van alternatieve en gangbare
voedselsystemen, die bijvoorbeeld werken op
basis van respectievelijk persoonlijk vertrou-
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wen en formele certificaten. Landmarkt is
een tussenvorm. Het is zelf het merk, niet de
leverende boeren. Die zijn in zekere mate
inwisselbaar, net als bij het concept ‘Willem
en Drees’. Dat geeft een flexibiliteit die niet
in alternatieve voedselketens zit.’
Een ander punt was waar je dit winkelconcept
realiseert. ‘De ondernemers wilden een one
stop shop voor klanten met een auto’, vertelt
Van der Schans. ‘Dat kan niet midden in de
stad, met de hoge huisvestingslasten. Maar
allemaal met de auto polderweggetjes op
naar de landwinkel is ook onhandig. Daarnaast
wilden ze fysiek de brug naar het platteland
vormen. Dus moest het een weidelocatie worden, aan de rand van de stad.’
De initiatiefnemers vonden uiteindelijk
onderdak in een voormalig tuincentrum in
Amsterdam-Noord. In april dit jaar opende
daar de eerste Landmarktwinkel. Het werk is
daarmee niet gedaan, zegt De Winter. ‘Omdat
het concept zo nieuw is, moeten de ondernemers blijven uitleggen waar ze mee
bezig zijn.’
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