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.
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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.
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