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De Helpdeskvraag
Kunnen we minder koelen?

Michael Jurriaans: ‘Vervoerders en verladers willen graag meer weten over mogelijkheden voor energiezuiniger gekoeld vervoer.’

Steeds meer producten moeten gekoeld vervoerd worden. Dat kost vervoerders
geld en belast het milieu. Wageningse onderzoekers bekijken de mogelijkheden voor
vervoerders om op koeling te besparen.
‘Na een presentatie kwam een vervoerder
naar me toe, en klaagde dat hij steeds meer
gekoeld moest vervoeren’, vertelt Michael
Jurriaans, secretaris van het Platform Agrologistiek. ‘Soms is koelen wettelijk voorgeschreven, soms wil de opdrachtgever het.
Deze vervoerder vroeg zich af of het niet wat
minder kon, om energie, het milieu en geld
te besparen.’
Jurriaans sprak erover met Wageningse onderzoekers. Daar kwam uit naar voren dat er
mogelijk interessante technologische ontwik-

kelingen zijn voor energiezuiniger vervoer.
‘Ik heb toen bij meer vervoerders en verladers
gepeild of ze behoefte hadden aan nieuwe
kennis op dat gebied en mogelijk aan experimenten, en zo is de helpdeskvraag ontstaan.’
Het onderwerp past helemaal bij het platform.
Jurriaans: ‘We streven naar schoner en efficiënter vervoer van agroproducten. Naar minder
kilometers, met minder liters diesel, in betere
samenwerking. Voor een hoop ondernemers is
logistiek een beperkt onderdeel van hun organisatie. Als het maar vijf procent van de totale

kosten uitmaakt, is er op strategisch niveau
vaak weinig aandacht voor. Maar juist bij het
vervoer van versproducten zijn de kosten
relatief hoog, en vanuit het milieu gezien is
het ook een behoorlijke kostenpost. Dat is
onze insteek: aandacht voor je logistiek kan
bijdragen aan een beter milieu, een beter
imago en kosten verlagen.’
Dat nieuwe technologieën niet snel de praktijk bereiken, komt volgens Jurriaans ook
omdat er in de vervoerssector, met de lage
marges, nauwelijks ruimte is voor experimenten. ‘Ondernemers willen bewezen technologieën die minimaal kostenneutraal zijn.’
Onderzoekers van Food and Biobased
Research werken deze weken aan een antwoord op de vraag. ‘Je kunt bijvoorbeeld
denken in de richting van mengladingen, met
slimme combinaties van producten’, vertelt
Joost Snels. ‘Of de keten opnieuw richten
op basis van waar inkoelen en opwarmen
plaatsvindt. Maar je kunt ook denken aan
bestaande isolatiematerialen en het nieuwe
QUEST-systeem waardoor koelmotoren de
helft minder energie gebruiken.’ Dat de koelvoorschriften aan vernieuwing toe zijn, kan
ook aan de orde komen. De onderzoekers
en ondernemers gaan de resultaten op een
workshop bespreken.
Helpdesk
Ook een kennisvraag?
www.kennisonline.wur.nl/helpdesk
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Kennis Online is een uitgave van Wageningen UR. De nieuwsbrief is voor EL&I - medewerkers en anderen
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magazine verschijnt er iedere twee weken een elektronische nieuwsbrief.
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Europees kampioen agrologistiek
Nederland verdient jaarlijks ruim twaalf miljard euro aan agrologistiek, de handel en
het transport van land- en tuinbouwproducten. Dertig procent van de grensoverschrijdende handel in Europa is in handen van Nederlandse handelaren en distributeurs.
De komende jaren moeten trein en schip de dure vrachtwagen steeds meer vervangen.
Het heen en weer rijden met vrachtwagens
vol bananen, potplanten of komkommers mag
dan niet erg innovatief klinken, schijn bedriegt,
zegt Joost Snels van Wageningen UR Food
and Biobased Research (FBR). ‘Het zijn geen
doosjes met nietjes. Er komt veel meer bij
kijken dan bij de logistiek van andere producten.’ Kan een doosje nietjes probleemloos
naast een stapel boeken in een container,
bij groenten en fruit is dat vaak geen optie.
Komkommers kunnen bijvoorbeeld niet
samen met bananen in een container, omdat
bananen het gas ethyleen afgeven. Dat plantenhormoon zorgt ervoor dat de komkommers
te snel rijpen. En zo zijn er meer transportomstandigheden die de houdbaarheid en de
kwaliteit van het product beïnvloeden en die
de logistiek complex maken. Worden tomaten
vervoerd bij dertien graden, druiven vervoer
je het best rond het vriespunt; die twee

kunnen dus niet samen in een vrachtwagen
of container.
Grootmacht
In Europa is Nederland dé agrologistieke
grootmacht. De combinatie van Schiphol, de
havens van Rotterdam en Amsterdam en een
sterke agrarische sector zorgde voor die
positie, en doet dat nog altijd. Binnen wat het
LEI het agrocomplex noemt, is distributie het
sterkst groeiende onderdeel. In 1995 verdienden Nederlandse bedrijven 5,5 miljard euro
met de distributie van agroproducten en voeding, in 2008 was dat twaalf miljard. Meer dan
een verdubbeling, terwijl in dezelfde periode
de toegevoegde waarde van de Nederlandse
landbouw gelijk bleef.
Die groei komt niet doordat distributeurs
steeds meer verdienen aan Nederlands
product, maar doordat de stroom landbouw-

De omzet van Nederlandse distributeurs komt voor 72 procent van buitenlandse agrarische producten.
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producten van andere continenten die wordt
doorgevoerd naar andere Europese landen
nog steeds aanzwelt. Van de omzet van distributeurs komt 72 procent inmiddels voor rekening van buitenlandse agrarische producten.
Ook de verwerkende industrie verdient al meer
aan de verwerking van producten die van over
de grens komen dan aan de verwerking van
Nederlandse landbouwproducten.
Dat wil volgens Arjen Simons, net als Snels
ketenonderzoeker bij FBR, niet zeggen dat
Nederland ook zonder de eigen boeren en
tuinders haar positie wel zou kunnen handhaven. ‘Je hebt een eigen productie nodig. Kijk
naar Flowers Dubai. Daar hadden ze het plan
om Aalsmeer naar de kroon te steken als
distributiecentrum van bloemen. Maar dat lukt
niet omdat ze zelf geen bloemen produceren.
Met alleen rozen uit Kenia kom je er niet.’
Nederlandse telers profiteren van de sterke
logistieke sector. Op het gebied van fruit is
ons land bijvoorbeeld maar een kleine speler;
Nederlandse fruittelers produceren nog niet
een derde van het fruit dat wij Nederlanders
eten. Toch vind je Nederlandse appels in

Duitse supermarkten. De grote stroom bananen en sinaasappels die in Rotterdam aan
land komt, wordt geëxporteerd naar Duitse
supermarkten, en de Nederlandse appels liften
op die stroom mee. Een teler in de Betuwe
krijgt zo meer voor zijn appels dan een Franse
teler, dankzij de haven van Rotterdam. Door
het goede distributienetwerk krijgen volgens
Simons ook groente- en fruittelers rond Venlo
vijf tot tien procent meer voor hun product.
De havens zijn volgens Snels en Simons niet
de enige reden voor de sterke agrologistiek
in Nederland. Nederlandse bedrijven maken
slim gebruik van nieuwe technieken, zoals
chips voor tracking and tracing en uitgekiende
klimaatbeheersing van producten onderweg en
in opslag. De Wageningse innovatie waar de
twee onderzoekers het meest trots op zijn is
de nieuwe gekoelde container die FBR samen
met de Deense reder Maersk ontwikkelen. De
eerste stappen werden dertien jaar geleden
gezet. Het leidde tot een container die slim-

mer ventileert en daarmee vijftig procent energie bespaart. Door minder te ventileren verdampt er ook minder water uit de producten,
zoals fruit, waardoor ze een betere kwaliteit
houden. Simons: ‘Vroeger verdampte vijf procent van het water, nu nog twee procent op
een zeetransport van tien tot twaalf dagen.’
Trotse onderzoekers dus. Tegelijkertijd zijn
voor veel mensen appels uit Nieuw-Zeeland,
bonen uit Egypte, rozen uit Kenia, juist dé
voorbeelden van verspilling door de voedselketen. ‘Dat is lang niet altijd terecht’, reageert
Simons. ‘Het is veel te simpel om alleen naar
het aantal kilometers te kijken. Die appels uit
Nieuw-Zeeland hebben waarschijnlijk een kleinere CO2-voetafdruk dan Nederlandse appels
die maanden in een koelcel hebben gelegen.
Of het transport veel bijdraagt aan de voetafdruk hangt af van de manier van transporteren. Langzaam transport via schip of trein is
iets heel anders dan snel transport per vliegtuig.’ Een vliegtuig gebruikt al snel dertig keer

meer energie per kilometer dan een schip.
De internationale handel kan ook juist goed
zijn voor de planeet, stelt Simons. Door op
plekken te produceren waar de gewassen optimaal groeien, spaar je ruimte en grondstoffen.
‘De Wageningse hoogleraar Rudy Rabbinge
heeft wel eens berekend dat je de Europese
landbouwproductie kunt realiseren op dertig
procent van het huidige landbouwareaal, als
je alle productie grootschalig verricht op de
meest geschikte plekken.’
Filedruk
Investeren in langzaam vervoer, per schip of
trein, kan in Nederland ook de filedruk verder
verminderen. Van alle vrachtwagens op de
Nederlandse wegen is dertig procent geladen
met voedsel en andere landbouwproducten.
Hun aandeel in de files kost de Nederlandse
economie nu naar schatting 300 miljoen euro.
De planeet is dus niet per se gebaat bij minder vervoer, maar wel bij slimmer vervoer.

Feiten en cijfers
Opbrengst distributie groeit

Veel agroproducten in export
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Agrologistiek levert jaarlijks bijna 10 miljard euro aan toegevoegde waarde op.

Bron: LEI 2009.
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Agrarische producten scoren hoog in top-15 Nederlandse

Door meer gebruik te maken van treinen en
schepen kunnen de milieubelasting en de
distributiekosten voor agro-food producten
verder omlaag. Simons: ‘We zouden moeten
toewerken naar een distributiesysteem waarbij
tachtig procent via langzaam vervoer gaat
en twintig procent snel via vrachtwagen en
vliegtuig.’
Die verhouding sluit aan bij de praktijk van
de supermarkt: tachtig procent van het versassortiment wordt altijd wel verkocht, twintig
procent is sterker afhankelijk van het weer en
het seizoen, zoals barbecuevlees en ijs. Om
meer langzaam transport mogelijk te maken,
zouden bedrijven en overheden volgens
Simons moeten investeren in multimodale
knooppunten: logistieke centra waar vracht
van het schip en de trein op de vrachtwagen
en vice versa geladen kan worden.
Naast een nieuwe infrastructuur vraagt dit
volgens Snels ook nieuwe kennis. ‘Een container op een trein zetten is wat anders dan een

Greenports
Knooppunten spelen ook een belangrijke rol in
het advies dat het platform Agrologistiek dit
jaar uitbracht aan de rijksoverheid. Het platform hield daarin een pleidooi voor meer aandacht van de overheid voor de sector. Kern
van het advies was dat Nederland zijn sterke
positie in de agrologistiek moet handhaven
door te investeren in ‘bundelen en clusteren’.
Er moet onder andere een ‘achterlandstrategie’ komen, waarbij ook in andere Europese
landen greenports zouden moeten ontstaan,
naar analogie van de vijf Nederlandse greenports. De haven van Rotterdam bracht eerder
al de Havenvisie 2030 uit over de toekomst
van de haven. Daarin staan vergelijkbare plan-

nen voor alle goederen. Nederland zou volgens die toekomstplannen moeten veranderen
van ‘draaischijf’ naar ‘ketenregisseur’.
Simons en Snels zien voorlopig nog geen
grote concurrent opduiken in Europa. Tien,
vijftien jaar geleden werd verwacht dat de
productie zou verhuizen naar Zuid-Europa en
Noord-Afrika, maar dat ziet er nu weer heel
anders uit. Noord-Afrika zou door de bevolkingsgroei en de toenemende droogte door
het broeikaseffect juist wel eens een exportmarkt voor Nederland kunnen worden. Simons:
‘Nee, ik zie geen landen die Nederland snel
naar de kroon zullen gaan steken. Al kan die
situatie natuurlijk snel veranderen. Het is dus
wel nodig om te blijven investeren.’

arjen.simons@wur.nl
0317 - 48 00 77

Contact:
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Liesbeth Kap, senior beleidsmedewerker agrologistiek

‘Nederland moet standaard gaan zetten’
Nederland moet van distributieland een regieland worden. Met hightech systemen en betere overslagpunten is de logistieke
puzzel voor vervoer van agroproducten slimmer op te lossen. ‘Regie over stromen voegt ook waarde toe aan producten’, zegt
Liesbeth Kap, vanuit het ministerie van EL&I betrokken bij het Platform Agrologistiek.
ren. Het gaat om zulke grote goederenstromen dat die investeringen ook besparingen
opleveren, door minder vrachtwagens en
lagere piekbelasting. Heb je overzicht op
productstromen, dan zijn er meer oplossingen
voor de logistieke puzzel mogelijk. Je kunt
ook geld verdienen aan rozen die je dankzij
digitale informatie direct uit Kenia naar
Rusland stuurt, of bomen die niet fysiek
langs de veiling gaan voor de verkoop. Die
kennis over de regiefunctie kun je ook weer
als product verkopen aan andere sectoren
en landen.’
Hoe regel je het vervoer dan?
‘We werken aan een visie op knooppunten
waar je kunt overstappen van het ene naar
het andere soort vervoer, van vliegtuig naar
spoor bijvoorbeeld. Het moeten niet teveel
overslagpunten worden, want dan blijft er te
weinig massa over, maar ook niet te weinig
om die goedgeoliede machine te krijgen. Dat
moet je internationaal bekijken, het gaat om
langere afstanden en dikke stromen. Wat dat
betreft is het zonde dat de Betuweroute nu
in Duitsland vastloopt.’

Liesbeth Kap: ‘Het is zonde dat de Betuweroute nu in Duitsland vastloopt.’

Wat doet het platform?
‘In het platform werken we als overheid
samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen aan vernieuwingen in de agrologistiek.
Het platform is tien jaar geleden opgericht
vanwege het economisch belang van logistiek
voor de agrosector, het grote aandeel in het
wegverkeer en daardoor de milieubelasting,
en de specifieke voorwaarden die agroproducten aan transport stellen. Die logistiek loopt
van productverplaatsingen op een bedrijf
tot internationale informatiestromen. Tal van
onderzoeken wijzen uit dat aandacht voor
logistiek de moeite loont, dat proberen we
ook bij ondernemers tussen de oren te krijgen. Betere koeltechnieken vergroten bijvoorbeeld je afzetmarkt, omdat je je producten

over grotere afstanden kunt transporteren
voor een lagere prijs. En dan kan vervoer
ook per trein of schip, wat het milieu minder
belast dan vrachtwagens.’
Waar wilt u naar toe de komende jaren?
‘Er moet een open ICT-platform komen,
waardoor je informatie van de verschillende
partijen kunt koppelen en met producten kunt
meesturen, bewegingen kunt beter plannen
en efficiënter kunt omgaan met bijvoorbeeld
vaarwegen of inzet van mensen. Dat vraagt
aanpassingen van alle spelers op de markt,
van zeevaarders tot douane en inspectiediensten. En dus ook investeringen. Maar regie
over handelsstromen voegt waarde toe. Je
kunt geld verdienen aan efficiënter organise-
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Zien we die wensen al terug in beleid?
‘Het topteam Logistiek heeft het onderwerp
in elk geval goed opgepikt; daar heeft het
platform samen met onderzoekers van
Wageningen UR ook zijn best voor gedaan. In
het advies van het topteam zijn verschillende
punten opgenomen die specifiek van belang
zijn voor de agrologistiek. De samenwerking
met het ministerie van I&M is ook goed.
Verschil is wel dat zij spreken vanuit het
transportmiddel, de hardware, en wij vanuit
de verlader, de handelaar en het product.
Nu logistiek is aangewezen als topsector zullen we nog meer samen optrekken in beleid.
In Brussel wordt mede dankzij onze inbreng
gewerkt aan een Europees platform agrologistiek. We voeren ook overleg met de Duitse
deelstaat Nordrhein-Westfalen; bij Venlo de
grens over ligt een belangrijke afzetmarkt
voor Nederland. Wil je tot een internationale
ICT-standaard komen, dan zul je samen op
moeten trekken. We willen stimuleren dat
Nederlandse bedrijven die standaard gaan
zetten.’

Handel heeft baat bij nieuwe centra
Voor versterking van de marktpositie van
de Nederlandse verssector in Europa, zijn
internationale handelscentra nodig. Omdat
supermarkten bestellingen graag snel en
vaak ontvangen, kun je niet vanuit bijvoorbeeld Venlo direct Oost-Europa bedienen.
Food and Biobased Research (FBR) heeft in het
kader van Venlo Europese Netwerk LOGistiek
(VENLOg) onderzoek gedaan naar het belang
van internationale clusters in een Europees
versnetwerk. Daarvoor brachten onderzoekers
om te beginnen de im- en exportstromen in
kaart van wat je overal in Europa aan groente
en fruit in supermarkten vindt, en de productie
en consumptie.
Binnen de EU-27 en dertien omringende landen
als Rusland en het Middellandse Zeegebied,
werd in 2008 totaal 163 miljoen ton aan
groente en fruit geconsumeerd. Zo’n zeventig
procent is binnenlandse productie, dertig
procent komt uit internationale handel. Samen
met de binnenlandse afzet heeft Nederland

een Europees marktaandeel van vijf procent.
Bijna een vijfde daarvan loopt via Fresh Park
Venlo. ‘We hebben als Nederland dus niet de
Europese handel in handen’, licht onderzoek
Jim Groot van FBR toe. ‘Nederland is bijvoorbeeld wel de grootste Europese exporteur
van tomaten, maar in tonnen productie staat
Nederland slechts op plek tien.’
De onderzoekers ontwikkelden ook een
optimalisatiemodel voor logistieke kosten,
waarmee de mogelijkheden voor een Europees
handelsnetwerk voor groente- en fruit zijn te
kwantificeren en visualiseren. ‘Het is overigens
ook bruikbaar voor andere logistieke cases’,
vertelt Groot. Zo is het al toegepast in een
Europees varkensketenproject en nu bij het
Kenniscentrum Nascheiding.
Voor de Europese groente- en fruitstromen laat
het model zien dat in theorie de kosten voor
verstransport in Europa ruim een derde lager
kunnen. Met meer vervoer in schepen over
Europese zeewateren (short sea), binnenvaart
en trein kunnen ook de broeikasgasemissies

Legenda

•

V
 erzorgingsgebied
vanaf consolidatiepunt

Transporttijd (uren)
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4

Neurenberg, Berlijn en Warschau zijn veelbelovende locaties voor agrologistieke centra.
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flink dalen ten opzichte van vrachtwagentransport. Dat kan import uit Zuid-Europa van producten die niet uit verwarmde kassen komen,
belangrijker maken.
Verder werd duidelijk dat je producten die rond
zo’n handelsknooppunt geproduceerd worden,
mee moet gaan nemen in je handelsstroom.
Groot: ‘Zo’n centrum kan niet overleven op
Nederlandse producten alleen.’ Vanuit knooppunt Venlo bekeken, bleken logistiek gezien
Neurenberg, Berlijn en Warschau veelbelovende locaties. Maar met vastgoed kopen ben
je er niet, waarschuwt Groot. ‘Je moet bijvoorbeeld op zoek naar lokale handelspartners om
zoiets van de grond te krijgen. En als het lukt
om een nieuw cluster op te zetten heb je niet
de regie in handen, je faciliteert vooral meer
afzet.’

Contact:

jim.groot@wur.nl
0317 - 48 38 27

Appels langer bewaren

Met nog minder zuurstof kunnen appels maanden langer bewaard worden.

Nieuwe bewaringstechnieken zouden appels maanden langer vers kunnen houden.
Alex van Schaik van Food and Biobased Research zoekt samen met telers,
opslagbedrijven en veilingen naar de beste manieren om de houdbaarheid van
appels te verlengen.
Appels en peren worden bewaard in koelcellen
met een lagere concentratie zuurstof en een
hogere concentratie koolzuur dan in de buitenlucht. Het is zelfs hoe minder zuurstof, hoe
beter. Bestaat buitenlucht voor 21 procent uit
zuurstof, de lucht in koelcellen bevat nu meestal slechts één procent zuurstof. Onder die
omstandigheden zijn appels zijn drie tot zeven

maanden houdbaar, afhankelijk van het ras.
Die bewaartermijn zou met enkele maanden
verlengd kunnen worden, denkt van Schaik,
als er nog minder zuurstof in de koelcel zou
zitten. Maar er is een grens: zit er geen
zuurstof in de koelcel, dan gaan de appels
alcohol maken en worden ze ongeschikt voor
consumptie. ‘Wij zoeken nu met telers en

bewaarders naar de ondergrenzen. Zij sturen
monsters naar Wageningen, wij meten de
alcoholconcentratie in de monsters. We werken nu ook aan methoden om alcohol in de
lucht van de koelcellen te meten, zodat we
nog beter kunnen sturen tijdens de bewaring.’
De eerste resultaten zijn hoopvol. ‘De meeste
telers kunnen nog wel wat naar beneden met
de zuurstofconcentratie, als ze zeer goed
blijven controleren.’
Contact:

alex.vanschaik@wur.nl
0317 - 48 01 09

Korter diertransport helpt varkens weinig
Beperking van het maximaal aantal uren
dat levende dieren op transport mogen,
zal weinig veranderen aan de dierstromen
binnen Europa en weinig gevolgen hebben
voor de veehouderij. Dat blijkt uit een eerste verkenning van het LEI.
Maatschappelijke organisaties hebben kritiek
op langdurig transport van vee en willen een
ander beleid van de Europese Unie. Ze stellen
voor om het aantal uren dat levende dieren
getransporteerd mogen worden te beperken
tot acht uur. Veel lidstaten willen er echter niet
aan. Zo’n beperking zou transport binnen de
grotere lidstaten onmogelijk zou maken. Ook
wordt gevreesd voor de economische gevolgen voor de veehouderij.
Een voorlopige modelstudie van het LEI laat
zien dat die gevolgen echter mee zullen vallen. Al doet de discussie anders vermoeden,

slechts een klein deel van de getransporteerde
dieren legt een lange afstand af. Het grootste deel van de Nederlandse slachtvarkens
gaat naar ons omringende landen, waaronder
Duitsland, op minder dan acht uur rijden. Wordt
langer rijden dan acht uur verboden, dan zou
maar 2,6 procent minder dieren getransporteerd worden. Het aantal gereden kilometers
met diertransporten zou maar met drie procent
dalen, van 783 naar 755 miljoen kilometer.
Ook als ieder dier meer ruimte krijgt op transport, levert dat volgens het model nauwelijks
beperking van het aantal getransporteerde
dieren op, wel meer transporten.
De economische gevolgen zullen daarnaast
beperkt zijn omdat er goede alternatieven zijn,
zegt onderzoeker Willy Baltussen. Belangrijkste
is het slachten van dieren op de locatie waar ze
gefokt zijn, en vlees te vervoeren in plaats van
dieren. Dat levert ook minder CO2-uitstoot op,
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want er gaat meer aan vlees dan aan levende
dieren in een vrachtwagen. Nadeel is dat het
vlees minder vers afgezet wordt. Vooral in
Italië zijn consumenten bereid daar fors meer
voor te betalen. ‘En dat houdt het transport
van dieren over lange afstanden in stand’, zegt
Baltussen. Als Nederlandse dieren bijvoorbeeld
naar Frankrijk gaan en Franse dieren naar Italië,
in plaats van Nederlandse dieren naar Italië,
brengt dat extra kosten met zich mee.
De exacte economische gevolgen voor de
veehouderij of voor slachterijen heeft het LEI
nog niet berekend, omdat een beleidswijziging
op dit moment niet te verwachten is, zegt
Baltussen. ‘Maar als de vraag komt kunnen we
meer gegevens leveren, het model ligt klaar.’

Contact:

willy.baltussen@wur.nl
070 - 335 81 71

Model voor vervoer biomassa
Een goede logistiek maakt het gebruik van biomassa duurzamer en goedkoper. Het
computermodel Bioloco biedt uitkomst voor energieketens. Het wordt nu ook geschikt
gemaakt voor bioraffinage.
De logistiek van biomassa uit bijvoorbeeld
afvalstromen en de voedselketen is complex,
legt Bert Annevelink uit, onderzoeker bij Food
en Biobased Research. Biomassa moet vaak
van veel locaties komen en kan seizoensgebonden zijn. Bovendien wordt vaak gewerkt
met een mix van gewassen of afval, en soms
is ook nog voorbehandeling nodig.
De kosten voor transport en voorbewerking
variëren van vijf tot wel twintig procent van de
totale kosten voor gebruik van biomassa. Dat
maakt een goede inrichting van de logistiek
van biomassaketens belangrijk. Wageningse
onderzoekers bouwden daarom het computermodel Bioloco. Dat heeft als uitgangspunten
zoveel mogelijk winst en energieproductie en
zo min mogelijk CO2-uitstoot in een biomas-

saketen. Het model kan voor één van deze
drie doelen worden benut of de gunstigste
uitkomst voor de drie samen berekenen.
Annevelink: ‘Voor een optimalisatie kijken we
bijvoorbeeld naar de vervoersafstanden van
biomassa. Is tussenopslag nodig, kan het
per schip komen, is het beter om kleine of
grotere vrachtwagens te gebruiken?’ Ook kan
materiaal voor vervoer over grotere afstanden
vaak compacter en dus goedkoper worden
gemaakt, bijvoorbeeld door takken te chippen
of biomassa tot pellets te persen.
Het model is dit jaar bijvoorbeeld gebruikt bij
de inrichting van een biomassaketen in de kop
van Noord-Holland. ‘Het ging om de vraag of
je daar beter een grootschalige of twee kleinschalige biomassacentrales kon bouwen. De

logistieke voordelen van twee kleinere centrales bleken niet op te wegen tegen de hogere
kosten van de dubbele technische installaties’,
vertelt Annevelink.
Nu werkt hij met collega’s aan uitbreiding van
het model voor bioraffinage, waarbij biomassa
naast in energie ook in levensmiddelen,
veevoer en grondstoffen voor de chemische
industrie wordt omgezet. ‘Dat maakt de logistiek lastiger. Het gaat in essentie om het
verzamelen van allerlei biomassastromen die
weer worden opgeknipt in nieuwe stromen.
Gras wordt bijvoorbeeld gescheiden in een
natte en een droge fractie met verschillende
bestemmingen.’

Contact:

bert.annevelink@wur.nl
0317 - 48 87 00

Veevoer van kantineresten
Wat in de catering aan voedsel overblijft kan mogelijk nog best als veevoer dienen.
Maar hoe krijg je dat in de veevoerfabriek? Food and Biobased Research (FBR)
onderzoekt de mogelijkheden.
De logistiek van een reststroom in catering
kent verschillende stappen: je moet het verzamelen en bewaren op de cateringlocatie,

afvoeren en bij de verwerker krijgen. Daar
komt veel bij kijken, vertelt Han Soethoudt
van FBR. Vaak moet de reststroom gekoeld

blijven, en hoe organiseer je dat transport
het slimst?
Onderzoekers hebben daarom om te beginnen bij een cateraar in kaart gebracht hoeveel kilo van welke producten er in de regel
eigenlijk overblijft. Want niet alles is bruikbaar.
Soethoudt: ‘Het moet bijvoorbeeld wel voedingswaarde hebben. En vlees moet je nu
altijd weggooien, ook een broodje rosbief.
Maar je zou kunnen kijken of je ook alleen het
vlees kan weggooien en het broodje wel tot
veevoer kunt verwerken.’
De vraag is ook of het economisch haalbaar
is om resten, geschikt voor koeien enerzijds
en varkens anderzijds apart in te zamelen.
Dat de broodjes naar de koeien gaan en zuivel naar de varkens. Want scheiden moet zo
min mogelijk inspanningen van de cateraar
vergen en zo min mogelijk kosten in opslag.
Eind dit jaar moet duidelijk zijn hoe de organisatie van de voedselreststroom er onder
meer economisch, technisch en qua volumes
uitziet.

Contact:

Salade in de kantine.

9

han.soethoudt@wur.nl
0317 - 48 01 69

Logistiek advies voor boomkweker
Boomkwekerijen moeten zich meer inspannen om te voldoen aan de hogere eisen
van hun klanten. Een simulatiemodel geeft de kweker inzicht in de voor zijn bedrijf
beste uitlevermethode. ‘Klanten willen hun bomen steeds sneller in hebben en de
hoeveelheid die ze afnemen wisselt. Dat vraagt meer van de logistiek’, vertelt Cor
Verdouw van het LEI.
Verdouw is betrokken bij onderzoek naar de
uitleverlogistiek van bomen in pot bij boomkwekerijen. Met collega’s onderzocht hij de
beste manieren om bestellingen te verzamelen en verzendklaar te maken.
Sommige kwekerijen sorteren bijvoorbeeld in
de bestelde bomen het veld, anderen hebben
altijd een voorraadje klaarstaan. Wat handig
is, hangt onder meer af van de indeling van
de kwekerij, de omloopsnelheid, de breedte
van het assortiment en de eigenschappen
van het product. ‘Bij een uniform assortiment
geeft een buffer een kortere uitlevertijd. Maar

dat kan niet bij elk product. In de kwekerij
zijn de omstandigheden optimaal. Als bomen
tijdelijk elders staan, kan de kwaliteit teruglopen. Bij coniferen neemt de kleur bijvoorbeeld af’, legt Verdouw uit. Ook de vraag
speelt een grote rol: zijn er pieken, kan de
kweker bestellingen verzamelen om ze gelijktijdig af te handelen, en zijn er bijvoorbeeld
aflevereisen als speciale verpakkingen, waardoor de kweker minder voorwerk kan doen?
Aan de hand van dit soort vragen ontwikkelden de onderzoekers een simulatiemodel
voor ondernemers. Na invulling rolt daar een

advies uit dat aansluit bij de inrichting van het
eigen bedrijf. Verdouw noemt deze aanpak
vernieuwend en pragmatisch. ‘Meestal vragen
simulatiemodellen veel kwantitatieve data die
niet altijd voorhanden zijn. Met ons model kan
een ondernemer spelenderwijs aan de slag en
krijgt hij snel inzicht.’
Zes boomkwekers hebben het model getest.
‘Ze kregen al een aha-erlebnis bij het invullen van de vragen. Het advies vonden ze
herkenbaar en namen ze over. De meeste
waarde van het model zit echter in de details.
Daarom werken we nu aan een training voor
adviseurs.’ Voor de potplantensector is een
afgeleide van dit simulatiemodel gemaakt.
Informatie:
Contact:

LEI-rapport 2011-019
cor.verdouw@wur.nl
0317 - 48 47 52

Uienhandel Niger lijdt onder wantrouwen
Uien zijn voor Niger een belangrijk
exportproduct. Met aanpassingen in
onder meer productie, opslag en handel
zouden kleine boeren meer aan hun
uien kunnen verdienen.
Uit overleg met boeren, handelaren en anderen
kwam de uienopslag als één van de probleempunten naar voren. Het gros van de boeren
bewaart de uien in een rudu, een opslaghut bij
het huis. Ze blijven daar niet lang goed. Na drie
maanden kun je al een vijfde van de oogst weggooien, waardoor je slecht hogere prijzen kunt
afwachten. In een moderne schuur (reseda) is
na drie maanden slechts vijf procent rot. Alleen
slaat maar vijf procent van de boeren daar zijn
uien op. Van Vugt: ‘Een kleine boer kan zo’n
schuur niet alleen bouwen en managen, dat
moet met andere boeren samen. Meerdere
boeren hebben er dus schappen met uien. Je
moet er dan wel op durven vertrouwen dat uien
niet van schap wisselen en iemand goed voor
de uien en het gebouw zorgt.’
Handelaren zijn blij met de betere kwaliteit en
grotere partijen door de moderne schuren. Ze
bouwen nu echter ook zulke opslagruimtes, om
beter te kunnen speculeren op prijsstijgingen.
Van Vugt: ‘Als boeren een coöperatie vormen
strijken ze die hogere opbrengst zelf op. Dat
kan zo twee keer meer zijn. De organisatiegraad is echter laag, mede door onderling
wantrouwen.’

Uienhandelaars in Niger belonen vooral kwantiteit, geen kwaliteit.

Een ander punt is dat in de uienhandel wordt
gewerkt zonder standaardzakken of weegschaal. ‘Hoe ouder de jute zak en hoe groter
het hoedje dat erop wordt gemaakt, hoe meer
erin past. Soms wel 160 kilo. Maar handelaren
rekenen zo’n zak altijd als 120 kilo.’ Betere
kwaliteit wordt daarmee nauwelijks beloond,
waardoor er veel slechte uien op de markt
zijn en bij transport verliezen optreden door
rot. Ook buitenlandse handelaren en afnemers
willen daarom af van die slecht hanteerbare
zakken. ‘Burkina Faso wil eigenlijk al geen uien
meer uit Niger vanwege de slechte kwaliteit
en die onhandige zakken’, aldus Van Vugt.
De onderzoekers hebben in workshops de
verschillende stakeholders samen over alle
gesignaleerde problemen laten praten, om
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aanzet te geven tot verandering. De workshops
leverden ook een lijst met 25 actiepunten op.
Die gaan naast verbeteringen rond de verpakking en prijstransparantie ook over veranderingen in de producentenorganisaties, een
handelscentrum, zaaigoed en erkenning van
uien als onderpand door banken.
Dit eenjarige actieonderzoek was onderdeel
van het DGIS-WUR-programma Value chain for
pro-poor development, en krijgt een vervolg in
onder meer het Wereldbankproject Prodex,
in samenwerking met SNV Niger.

Informatie:
Contact:

www.dgis.wur.nl
simone.vanvugt@wur.nl
0317 - 48 68 89

Streekproduct goedkoper naar de winkel
Organisaties die streekproducten
leveren aan consumenten en horeca
hebben vaak veel hogere kosten
voor logistiek dan grote retailers.
Samenwerking kan soelaas bieden.
Nederland kent verschillende ondernemingen
die duurzaam geproduceerde aardappels,
groente en fruit van de boeren uit de omgeving leveren aan supermarkten en restaurants,
zoals Willem en Drees, Mijn Boer, het Streek
en Smaak Verbond en Hofwebwinkel. Allemaal
hebben ze een eigen teler voor bijvoorbeeld
pruimen, en allemaal organiseren ze zelf dat
het fruit bij hun klanten belandt.
De kleine volumes maken de logistiek echter
kostbaar. Het kan oplopen tot een kwart van
de omzet, zo heeft onderzoek van Food and
Biobased Research laten zien voor diverse
kleinschalige initiatieven in Nederland. Terwijl
in de reguliere retail de logistieke kosten
rond de zes procent liggen. De dure logistiek
maakt het voor organisaties ook moeilijk om
snel te groeien.
De logistieke kosten kunnen echter naar
beneden. Onderzoek van Food and Biobased
Research (FBR) voor de Taskforce Multifunctionele landbouw laat daarvoor vier mogelijkheden zien: gezamenlijk transport, leveren aan
een grootverbruiker die verder fijnmazig distribueert, betere bestel- en factureringssystemen
en gezamenlijke distributiecentra. ‘Zeker voor

Kleine leveranciers van groenten en fruit zijn soms een kwart van hun omzet kwijt aan transport.

houdbare producten kun je gezamenlijk ruimte
huren en kosten delen voor bijvoorbeeld het
verzamelen van bestellingen. Voordeel is verder dat je genoeg volume kunt krijgen om
niet één maar twee keer per week te leveren
en zo meer omzet te genereren’, vertelt Han
Soethoudt van FBR.
Stoppen met eigen transport betekent voor
sommige bedrijven wel dat ze hun ambassadeur verliezen, omdat dit voor hen degene
is die producten aflevert. Bedrijven die samen
willen gaan leveren moeten dus wel op één lijn
zitten. Verder beperkt logistieke samenwerking

de mogelijkheden voor bedrijven om zich te
onderscheiden met hun distributie- of bestelsysteem. Wil je producten betaalbaar houden
en ook vanuit het oogpunt van duurzaamheid
het aantal transportkilometers beperken, dan
ontkomen bedrijven die producten uit de streek
leveren volgens Soethoudt niet aan samenwerking, met onderling geregeld vervoer of met
een passende logistieke dienstverlener.

Contact:

han.soethoudt@wur.nl
0317 - 48 01 69

Traceerbaarheid helpt garnalenverkoop
Als Indonesië garnalen wil blijven
exporteren naar het westen, dan moet
aan steeds strengere eisen voor de
traceerbaarheid van de producten
voldaan worden.
Vijf jaar geleden kwam de tropische garnaal
in opspraak omdat er teveel residuen van
antibiotica in zaten. Het is inmiddels gelukt
het gehalte residuen te verminderen, vertelt
expert voedselveiligheid Joop van der Roest
van RIKILT. Nu moet de traceerbaarheid van
de keten nog beter. Van alle garnalen moet
achterhaald kunnen worden waar ze vandaan
komen. Niet alleen voor als er opnieuw problemen zijn, maar ook omdat de EU eist dat
alle producten ten minste een stap terug en
een stap vooruit in de keten te traceren zijn.

In een proefproject dat dit najaar start in
de omgeving van de steden Surabaya,
Balikpapan en Makassar, wordt een deels
papieren en deels digitaal systeem voor traceerbaarheid getest. De vaak kleinschalige
kwekers en de toeleveranciers kunnen een
digitaal systeem niet zelf beheren, omdat ze
geen computer hebben. Ze krijgen stickers
met barcodes toegestuurd door een gespecialiseerd bedrijf. In die barcode wordt in
zestien codes de herkomst van garnalen vastgelegd. De kwekers plakken die sticker op de
kratten die ze leveren. Pas bij het bedrijf dat
de garnalen verwerkt wordt de barcode ingelezen, waarna de informatie over de herkomst
van de garnalen verder digitaal verstuurd
wordt naar de afnemers.
Van der Roest organiseerde voorafgaand
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aan de introductie van het nieuwe systeem
workshops om bewustwording te vergroten
en te onderzoeken welke behoeften er zijn.
Traceerbaarheid is pas recent vastgelegd in
de Indonesische wetgeving. De verwerkende
industrie in Indonesië werkt er wel al aan,
maar de kwekers en toeleveranciers nog te
weinig, zegt Van der Roest. Sommige kwekers bleken bang te zijn voor al te veel openbaarheid en transparantie voor bijvoorbeeld
de belastingdienst. Toch is die transparantie
een voorwaarde voor een werkend systeem
van traceerbaarheid, aldus Van der Roest.

Contact:

joop.vanderroest@wur.nl
0317 - 48 04 20

Vollere vrachtwagens door samenwerking
Reflectie
Nederland verdient goed aan agrologistiek. Maar dat hoeft niet zo te blijven.
Bedrijven en overheden moeten er voor gaan zorgen dat de wet van de remmende
voorsprong nu eens niet opgaat. Meer samenwerking en het opzetten van marktplaatsen in het Oosten kunnen de voorsprong op peil houden, zegt hoogleraar
logistiek Jack van der Vorst.

‘Een duidelijk coderingssysteem kan het volgen van ladingen vergemakkelijken.’

Jack van der Vorst, hoogleraar Logistiek
en operations research aan Wageningen
University:
‘De belangrijkste verandering voor de agrologistiek is de verschuiving van het zwaartepunt
in de vraag van Europa naar het oosten. Dat
Nederland een sterke positie heeft in de
Europese handel danken we voor een groot
deel aan onze centrale ligging en excellente
logistieke infrastructuur. Tussen Duitsland,
Frankrijk en Engeland ligt Nederland in het
hart van West-Europa.
Maar dat verandert. Nu er een steeds koopkrachtiger vraag is in Polen, de Baltische

staten en Rusland, is Nederland voor veel
markten niet langer het logische centrum.
We zijn vanuit Nederland misschien in staat
om de westelijke helft van Polen te bedienen,
maar voor Rusland en andere Oost-Europese
landen zouden we marktplaatsen moeten
organiseren in de regio zelf. Zo kunnen
Nederlandse bedrijven toch de coördinatie
houden over handelsstromen in andere delen
van Europa en lokale stromen combineren
met globale stromen.’
Het mkb
‘Ik heb gemerkt dat het belang van de agrologistiek een paar jaar geleden lang niet door
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iedereen werd onderkend. De reden daarvoor
is denk ik dat het gaat om een groot aantal
middelgrote en kleine bedrijven. Pas toen we
met cijfers het belang van de tuinbouwsector
aantoonden, begon door te dringen dat het
gaat om een heel interessante sector die
wereldleider is op zijn gebied. Zo is de jaarlijkse exportwaarde van de tuinbouw bijvoorbeeld 14 miljard euro.
Nederlandse bedrijven lopen voorop, maar
dat wil niet zeggen dat er geen ruimte is voor
verbetering. Het ontbreken van heel grote
spelers zorgt voor versnippering. Maar er
zijn wel stappen te maken. Waar supermarkten en grote voedingsbedrijven bijvoorbeeld
gebruik maken van het GS1-systeem (een
soort streepjescode waar een database aan
productinfo achter hangt, red.), is er voor
verse onverpakte producten nog geen standaardsysteem. Het is ook lastiger om verse
producten te coderen. Een pak Brinta is een
pak Brinta, maar de ene roos is de andere
niet. Zelfs niet als hij van hetzelfde ras is.
We zijn nu in het Dinalog-onderzoeksprogramma DaVinc3i onder meer bezig om
te zien welke variabelen we kunnen gebruiken
om toch tot een zinvolle codering te komen
in de sierteeltsector. Lengte, kleur, dat soort
dingen. Een duidelijk coderingssysteem moet
het volgen van ladingen en de administratieve
afhandeling ervan vergemakkelijken. Dit kan
vervolgens weer innovatieve logistieke besturingsconcepten mogelijk maken in het internationale ketennetwerk.’
Samenwerking
‘Ook een betere samenwerking tussen de
verschillende partijen op andere terreinen kan
de kosten naar beneden brengen. Een gemiddelde vrachtwagen heeft nu een beladingsgraad van 45 procent. Daar zit ruimte voor
verbetering. Zo hebben FrieslandCampina en
Heinz al afspraken gemaakt om samen vrachtwagens te vullen. Dat scheelt.
Autofabrikanten BMW en Fiat doen dat al langer. Vroeger ging er een vrachtwagen BMW’s
naar Italië en één met Fiats naar Duitsland,
die allebei weer leeg terugreden. Nu nemen
ze elkaars auto’s mee. Ook in de agrologistiek kan de beladingsgraad omhoog door
samen te werken. De noodzaak ervoor is
eigenlijk nog groter dan bij auto’s. Op de prijs
van een BMW vallen de transportkosten in het
niet, bij voeding bepaalt de logistiek tot achttien procent van de prijs.’

