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Oogstboeket

“Het kabinet wil inspelen op ontwikkelingen in de agrologistiek om bij te
dragen aan een verdere duurzame ontwikkeling van de bedrijfstak. Hierbij
vraagt het kabinet aandacht voor clustering van activiteiten, verbeteren
van de bereikbaarheid, ontwikkelen van de regiefunctie van de sector en
voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.”
Zo stond het in december 2001 in de Visie Agrologistiek. De route die het kabinet uitzette
naar een duurzamere logistiek van agrarische producten: clusteren van activiteiten, betere
verbindingen tussen die clusters en regisseren van de goederenstromen over die verbeterde
verbindingen. Het platform Agrologistiek, samengesteld uit ondernemers, beleidsmakers,
kennisinstituten en belangenorganisaties ging ‘agenderen, informeren en acties verrichten’
om deze visie van clusteren, verbinden en regisseren werkelijkheid te laten worden.
Tien jaar later maken we de balans op:
•
•
•

In interviews met ondernemers, managers, belangenbehartigers, deskundigen en docenten uit de agro- en foodsector die de logistiek daadwerkelijk duurzamer hebben gemaakt.
In evaluatiegesprekken met beleidsmakers over de gekozen route om een visie op het
functioneren van een bedrijfstak om te zetten in tastbare veranderingen.
In twee bijdragen van bedrijfsadviseurs die aan de hand van tien jaar agrologistiek hebben genoteerd wat goed en fout kan gaan wanneer je zegt: ‘Duurzamer, het kan wél’.

Want dat blijkt na tien jaar Agrologistiek: het kan wél. De logistiek van de agro- en foodsector
kan efficiënter én duurzamer door bundelen, samenwerken, producten aanpassen, kleinere
afstanden, minder restproducten en slimmere technieken. De praktische bewijzen zijn er.
De verhalen daarover vormen het oogstboeket van tien jaar Agrologistiek. U aangeboden door
het platform Agrologistiek.
Michael Jurriaans, secretaris platform Agrologistiek
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‘Het kan wél.’ Met dat motto startte Frans Tielrooij,
voormalig gedeputeerde van Noord-Holland, tien jaar
geleden als onafhankelijk voorzitter van het platform
Agrologistiek. Missie: initiatieven vanuit het bedrijfsleven
ondersteunen om de Nederlandse agrologistiek duurzamer
en efficiënter te maken. Initiatieven voor het ‘clusteren,
verbinden en regisseren’ uit de visie die overheid,
ondernemers en onderwijs samen hadden opgesteld. Tien
jaar later zegt hij het nog steeds. ‘Het kan wél.’

Wat kan er precies? “Ik zal een voorbeeld noemen. Toen we pas begonnen, zat ik met iemand
uit de bollensector, iemand uit de bloementeelt en iemand uit de computerindustrie aan tafel.
Hun spullen gezamenlijk vervoeren omdat ze toch dezelfde kant op moesten? Ondenkbaar!
En dat is tamelijk exemplarisch in de logistieke sector hoor. Het lijkt soms wel alsof je katholieke en protestantse vrachtwagens hebt. Samen? Onmogelijk. Tot je doorpraat met elkaar en,
in dit geval, blijkt dat ze alle drie exact dezelfde condities voor hun vervoer nodig hebben. Dus
het kan wél. Als je dat als uitgangspunt neemt, in plaats van ‘kan niet’ en ‘mag niet’, is dat een
geweldige opsteker. Dan komen er ideeën.”
Die ook werkelijkheid worden? “Als je het hebt over clusteren van activiteiten in de sector,
zeker. Wie had ooit gedacht dat je van de wei van kaas op hetzelfde terrein sportdrankjes kon
maken, in plaats van de boel als restmateriaal afvoeren? Of dat je alle stappen van compost
maken tot en met de champignons in het potje naast elkaar kunt zetten en onderling met
transportbanden verbinden? Dat waren ideeën die gewoon bij ondernemers thuis aan de
keukentafel ontstonden en daadwerkelijk vrachtwagens van de weg haalden. Agriport A7
als cluster van productie en logistiek, de hele ontwikkeling rond Venlo. Iedereen kan het met
eigen ogen zien: het kán. Net als die clusters onderling beter verbinden, zoals met Fresh Corridor waar de binnenvaart als alternatief voor het wegtransport is geïntroduceerd.”
Kon er ook iets niet? “Nóg niet moet je zeggen. Regisseren. Dat kan wel, ga ik vanuit, maar
vraagt een veel langere adem. Om de reden die ik net noemde. De grenzen van het eigen
wereldje. De agrarische sector bestaat ‘van zaadje tot karbonaadje’ uit lange, ingewikkelde,
vaak wereldwijde ketens van, op wat uitzonderingen na, voornamelijk kleine en middelgrote
bedrijven. Ondernemers die, gedreven door de liefde voor hun product, en de poen natuurlijk,
heel open van geest en creatief kunnen zijn. Maar wel binnen hun eigen bedrijfsvoering. Vernieuwingen in de keten, dat ligt een stuk lastiger en daar gaat regisseren over. Onderling je
lege fusten of kratten uitwisselen, om maar eens een voorbeeld te noemen. Scheelt een hoop
onnodig heen en weer gesjouw. Ik kan inmiddels uit ervaring zeggen: het zou zonder meer
moeten kunnen, maar ik heb uitsluitend ‘onmogelijk’ te horen gekregen.”
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‘Tevreden,
maar het
kriebelt ook.’

Maar het gaat toch om het faciliteren van ondernemersinitiatieven. Die willen niet,
prima toch? “Precies. Geen schijnwerpers op het platform. Dat was het uitgangspunt, voeten
in de klei: mensen die wel iets willen, aan elkaar koppelen. Dat heeft heel goed gewerkt. Ik
durf rustig te zeggen dat we er in elk geval aan hebben bijgedragen dat het concept agrologistiek op de kaart staat en dat ondernemers in de agrologistiek er in groten getale van overtuigd
zijn dat het duurzamer kan en moet. Maar misschien is dat meteen de achilleshiel. Be good
and tell it, heb ik altijd gedacht. Maar zo simpel is het niet. Het is geen slimmigheidje waar
langzaamaan iedereen van onder de indruk raakt. Het is een andere manier van denken en
kijken en dat vraagt dus veel meer tijd. Misschien een andere aanpak ook. Deze heeft gewerkt.
Tijd voor een volgende stap.”
Hoe zou die eruit moeten zien? “Ja, kijk, en dat weet ik dus niet precies hè. Nog meer naar
het bedrijfsleven, dat is duidelijk. Maar wie is dat? Je komt al snel bij de vertegenwoordigers
van, in plaats van bij die MKB-ondernemer. Dat gold ook wel een beetje voor het platform
vind ik. Maar als de tuinbouw en de agrarische sector van vitaal belang zijn voor de Nederlandse economie en als de logistiek daar de spil van vormt, dan moeten we hier dus wel iets
mee. Op Europees niveau zou ik zeggen. Én samen met die ondernemer uit het midden- en
kleinbedrijf. Dus ja, nee, niet eenvoudig. Wat ik wel weet: we zijn er nog niet. Ik heb mijn werk
tien jaar lang met ontzettend veel plezier gedaan. Verkennen van het onbekende, prachtig. En
vooral al die mensen die zich daar gedreven mee bezig houden. Ik kijk daar heel tevreden op
terug. Maar het kriebelt ook. Want als je het niet verankert, vloeit het weg in de drukte van de
dag. En daar is het net iets te belangrijk voor.”
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onderwijs en
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aan het woord.
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Werner Boersma van 020stadsdistributie.nl

‘We willen vooroplopen
in duurzame logistiek’
De keuze van vervoersbedrijf L.A.J. Duncker was helder: vooroplopen in duurzaamheid bij
de distributie van geconditioneerde producten in Amsterdam. “De overweging is simpel”,
vertelt accountmanager Werner Boersma. “Wij zijn een echt Amsterdams bedrijf. We kennen
de stad, we kennen de problemen van al het verkeer dat zich er dagelijks doorheen wurmt, dus
we dachten: laten wij het nou eens anders doen. Heel anders. En dan geen half werk, maar
meteen een systeem dat staat en lang mee kan. De gemeente kwam op datzelfde moment met
het initiatief Amsterdam Elektrisch en daar zijn we met 020stadsdistributie.nl op ingehaakt:
wij combineren gekoelde producten en brengen die op de schoonst mogelijke manier de stad in.”
Hoe reageerden uw klanten op dat idee? “Er is niemand afgehaakt. Sterker: we zijn meer
dan tien procent gegroeid. Dat heeft ook met de prijs te maken. Een elektrische vrachtwagen,
waarvan we er nu twee hebben rondrijden, is ruim tweemaal zo duur als een schone diesel.
Toch hebben we door het combineren van goederenstromen onze klanten geen cent meer
hoeven rekenen. Bovendien hebben winkeliers het voordeel dat ze maar één keer een wagen
met vers voor de deur krijgen.”
Dat zal een winkelier toch een zorg zijn, zolang hij zijn spullen maar krijgt? “Zowel
de producenten als de winkeliers hebben te maken met een hoop regels over venstertijden,
milieuzones, emissienormen en noem maar op. Daar willen ze een goed antwoord op en daar
komen wij in beeld. Bovendien zijn er steeds meer winkeliers die zich heel uitdrukkelijk
laten voorstaan op een zo duurzaam mogelijke aanvoer van hun goederen. De winkeliers in
de Utrechtsestraat bijvoorbeeld willen van hun straat een ‘klimaatstraat’ maken. Mét een
elektrische vrachtwagen voor de aanvoer. Lite & Dark, een zaak in vers en chocola, adverteert
er zelfs mee dat wij hun spullen stil en schoon komen brengen.”
En de keerzijdes? “Het vraagt hogere investeringen. En het is vooral in het begin ook een
technische uitdaging. Met winkeliers die uitdrukkelijk voor elektrisch gaan, slaat de schrik
je natuurlijk om het hart als het ding het ’s morgens niet doet. Kou bijvoorbeeld, daar bleek
hij niet dol op. En vocht in de accubak, hebben we ook gehad. Ik was aanvankelijk ook heel
bang dat we met zo’n stille vrachtwagen meteen de eerste dag drie fietsers zouden scheppen.
Afkloppen, afkloppen, maar we rijden nu vijftien maanden en het is nog niet één keer gebeurd.
Wel blijven we af en toe erg lang achter zo’n fietsers met zijn iPod in zijn oren hangen. Haha.
Niets in de gaten.”
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‘Winkeliers onderscheiden
zich met elektrische aanvoer.’
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‘Duurzamer gaat in de
eerste plaats om kennis
en bewustwording.’
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Claudia Arnold van fruit- en groenteverwerker SVZ

‘Een weekje wachten tot
de vrachtwagen vol zit
— dat kan niet’
De echte grote vragen, die liggen niet op het bordje van een middelgrote onderneming als
fruit- en groenteverwerker SVZ. Dat vindt de supply chain manager van het bedrijf, Claudia
Arnold. Zoals de vraag waarom het hele jaar door yoghurt met aardbeien in het schap staat, ook
al kost dat de samenleving de milieubelasting van drie seizoenen koeling en opslag. Hoeveel
kilometers diezelfde aardbei aflegt van het veld naar één van de SVZ-fabrieken in Nederland,
Marokko, Spanje, Polen en de Verenigde Staten, daar heeft het bedrijf, dochter van het voedingsconcern COSUN (Coöperatieve Suikerunie Nederland) wél invloed op.
Claudia Arnold: “Wij vervoeren tweehonderdduizend ton fruit per jaar. Dat lijkt heel veel
transport. Maar in feite zijn we op de inkoopmarkt van vervoer een kleine speler, die bovendien is aangewezen op kleinschalige, gespecialiseerde bedrijven. Die hebben over het algemeen
als missie: ‘Op tijd bij de klant, voor een redelijke prijs’. En daar gaat het in eerste instantie
natuurlijk ook om. Als een grote ijsfabrikant frambozen voor zijn ijs nodig heeft, kun je niet
zeggen: ‘Wacht maar een weekje tot de vrachtwagen vol zit’. Zo werkt het niet.”
Toch kijkt u hoe je duurzamere logistieke diensten zou kunnen inkopen. Waarom eigenlijk? “Uiteindelijk, omdat onze basis de natuur is. Daar komt ons product vandaan en daar
dragen wij dus een verantwoordelijkheid voor. Bovendien verlangen onze klanten, de voedselproducerende multinationals, dat wij duurzaam ondernemen en dat ook aan kunnen tonen.
Energiebesparing op het ingekochte transport is daar een klein onderdeel van, maar wel een
onderdeel waar we goed naar willen kijken.”
Maar die ijsfabrikant wil zijn fruit en die boer wil er na het plukken vanaf. Wat valt er
dan te kijken? “Veel. Als je niet goed organiseert, staat een container fruit zomaar een week
onnodig in de haven. Aan de stroom, ruimte en energie te kosten. Of rijdt een vrachtwagen leeg
terug naar Polen. Met planning is daar voor een logistiek dienstverlener heel veel aan te doen.
Onze eigen interne transportplanning, die hebben we op orde. Die wagens zitten vol. Maar het
vervoer in het algemeen en zeker het vervoer naar de klant, wat je daar kunt verduurzamen, dat
is echt aan de vervoerder. Of beter nog: aan de vervoerssector. Wij weten niet wat duurzamer is,
de boot of de trein. Wij kunnen niet beslissen of biodiesel verstandig is. Die expertise moet uit
de keten komen. Onze ervaring is dat duurzamer niet direct duurder hoeft te zijn. Het gaat in
de eerste plaats om kennis. Kennis en bewustwording. En dat moet bij het vervoer ook kunnen.”
Dit gesprek beschrijft de situatie in 2009. Claudia Arnold is inmiddels Global Logistic Manager
bij biochemieconcern Purac.
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Niels Sneek van DailyFresh Logistics

‘Beter benutten van wat we al
lang hebben, daar gaat het om’
Bij DailyFresh Logistics gaat het om ‘toegevoegde waarde leveren door het verzinnen van
slimme oplossingen’, zoals directeur Niels Sneek het verwoordt. Per jaar organiseert dit
bedrijf, met Visbeen Transport, Post-Kogeko Logistics en het Deense DFDS als aandeelhouders, het vervoer van ruim één miljoen pallets verse groenten en fruit. De crux: bundelen
van goederenstromen naar een geconcentreerde kring afnemers in de regio’s Duitsland,
Engeland-Ierland en Frankrijk-Spanje. Zelfs met die concentraties zijn er nog voldoende
mogelijkheden voor meer efficiency, meent Sneek. Het bedrijf stelt momenteel een plan op om
de komende jaren twintig procent minder CO2-uitstoot te veroorzaken. Sneek: “We willen
klaar zijn voor de toekomst.”
Elke dag opnieuw enkele duizenden pallets kwetsbare goederen ophalen en weer afvoeren. Is daar wel ruimte om nog eens extra slim te willen wezen? “Het zoeken en vinden
van die extra ruimte, dat is onze drijfveer. Altijd. Ons hele bedrijf is daarop gebaseerd: drie
voormalige concurrenten zagen in dat bundelen en samenwerken enorme voordelen bracht.
Voor iedereen. Ook voor die klant in Glasgow die alleen maar op tijd zijn pallet met tomaten
voor de deur wil hebben. Want die wil dat wel zo kostenefficiënt mogelijk.”
Welke rol speelt duurzaamheid in dat geheel? “Een grote, in de zin dat kostenefficiënter
vaak ook duurzamer kan zijn. We praten over energie en brandstoffen, grote kostenposten
in de logistiek. Maar ook los daarvan zie ik het begrip duurzaamheid steeds belangrijker
worden. Zeker bij de retailer.”
U rijdt niet zelf, waar zitten dan voor uw bedrijf de mogelijkheden om te verduurzamen? “Allereerst natuurlijk in de afspraken die wij nu met onze vervoerspartners maken.
Maar ik wil ook verder kijken. Duomodaal, synchromodaal, multimodaal, welke termen
er ook circuleren: dat is wat mij betreft de muziek van de toekomst. Beter benutten van
infrastructuur, maar ook het beter inzetten en benutten van de informatiestromen bij het
regisseren van de logistieke keten. Dat biedt volop nieuwe kansen! Verder willen wij ook onze
eigen carbon footprint in kaart brengen. Het energiegebruik in de drie consolidatiecentra
die we hebben, de kantoren, de leaseauto’s, noem maar op. We zijn al erg op efficiency gericht,
maar daar zijn ongetwijfeld nog verbeteringen in mogelijk. Voor mezelf zie ik de belangrijkste
inspanning in het commercieel verankeren van de ‘Lean and Green’-ambitie. Duurzamer
werken moet meer zijn dan een vrijblijvend etiketje. Je moet het aantoonbaar maken naar je
klanten. Het moet onderdeel zijn van je businesscase. Daar gaat het om.”
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‘Duurzaamheid moet
onderdeel zijn van je
businesscase.’
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Paul Fischer van Vroegop-Windig

‘Duurzaam is de beste weg
om te gaan als bedrijf’

“Ons uitgangspunt is heel simpel, we gaan niet wachten tot er geen vrachtwagen de stad meer
in kan of tot de overheid toenemende milieueisen gewoon verplicht stelt. Wij zien duurzaamheid nu al als onderdeel van wat we als bedrijf willen zijn. Uiteraard in de hoop dat je klanten
dat herkennen en daar hun keuze op baseren. Maar ook omdat we er vast van overtuigd zijn
dat dit de beste weg is om te gaan als bedrijf.” Dit zegt Paul Fischer, hoofd Duurzame Ontwikkeling van Vroegop-Windig, groothandel in aardappelen, groenten en fruit en tevens logistiek
dienstverlener voor detailhandel, horeca en andere afnemers van foodproducten.
Op de weg die Fischer noemt heeft Vroegop-Windig een opvallende stap gezet. De chauffeurs van het bedrijf bezorgen groenten, fruit en andere foodproducten bij de vestigingen
van La Place. Wanneer ze daar hun kratten, kistjes en dozen hebben afgeleverd, krijgen zij
afgesloten plastic emmers met koffiedik mee terug. Dat gaat als grondstof voor de teelt van
oesterzwammen naar de kwekerij van GRO Holland in Egmond. Emmertjes eruit, de oogst
aan oesterzwammen van die dag ervoor in de plaats. En die gaan weer voor consumptie naar
de restaurants van La Place, waar de emmertjes nieuwe grondstof al klaar staan.
Aansprekend in zijn eenvoud. Is het ook eenvoudig? “Het idee op zich wel. Samen met
GRO Holland en La Place konden we inderdaad vrij eenvoudig een bijna perfect voorbeeld
van cradle to cradle realiseren. Maar goed, dan komt natuurlijk de praktische uitwerking.
Koffiedik dat anders als afval werd behandeld, moet dan opeens schoon worden opgeslagen
en vervoerd. En de teler moest voldoende afnemers vinden voor oesterzwammen die toch wel
iets duurder uitvallen.”
Is het ook een commercieel succes? “Duurzaamheid zonder geld verdienen gaat niet, maar
dat hoeft niet noodzakelijk vanaf dag één. Wij zijn er met zijn drieën ingestapt, vanuit de
gedachte dat het op den duur ook commercieel interessant wordt. Dat is het nu nog niet echt.
Daarvoor zijn grotere volumes nodig, vooral bij de afzet van de oesterzwammen. Duurzaam
werken interessant maken, heeft alles met volumes te maken. Kijk naar duurzaam verbouwde producten. Bij kleine volumes drukken de logistieke kosten relatief zwaar op de eindprijs.
Dus als je daar iets aan kunt doen, bijvoorbeeld door ze in de logistiek te combineren met
reguliere goederenstromen, kun je een wereld winnen.”
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‘Duurzaam werken
heeft alles met
volumes te maken.’
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‘Het kosten
bewustzijn
neemt toe.’
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Roelf de Boer van Greenport Betuwse Bloem
en Wils Kloos van Oost NV

‘Investeren in biomassawerven:
meer waarde en minder transport’
Netwerkers en karrentrekkers Wils Kloos (rechts) en Roelf de Boer (links) vormen de spinnen
in het web van project Biomassawerven in Rivierenland. Deze uitgestrekte regio, die de Betuwe,
het Land van Maas en Waal en de Bommelerwaard omvat, levert een omvangrijke reststroom
van biomassa, die onder andere voortkomt uit de aanwezige tuinbouwclusters.
Met die clusters wil het tuinbouwnetwerk Betuwse Bloem biomassa efficiënter en beter
tot waarde brengen. Biomassawerven – centrale locaties voor het verzamelen, bewerken
(sorteren), verwerken (valoriseren) en efficiënt afvoeren van biomassa – vormen daarvoor het
sleutelwoord. Het concept biomassawerf is mede met kennis van Wageningen UR tot stand
gekomen. “Het overgrote deel van de reststromen uit tuinbouwgebieden gaat per container naar afvalverwerkers buiten Rivierenland”, zegt Roelf de Boer. “Zij composteren het,
verbranden het of wenden het, zoals met champignonmest gebeurt, aan voor bemesting van
landbouwgrond. Naar ons idee kan het efficiënter en beter.”
“De ‘biobased economy’ staat meer dan ooit in de belangstelling”, zegt Wils Kloos van
ontwikkelingsmaatschappij Oost NV. “We hebben de haalbaarheid en mogelijke meerwaarde
van biomassawerven in Rivierenland verkend. Daarvan is er nu slechts één, in Geldermalsen.
Uitbreiding van de faciliteiten kan meerdere doelen dienen: minder vervoerskilometers,
efficiëntere vervoersmodaliteiten en een betere valorisatie van reststromen door het ontwikkelen van nieuwe toepassingsgebieden. Daarvoor zijn ook proeflocaties nodig.”
De Boer en Kloos zien voor de toekomstige verwerking van de reststromen uit de tuinbouw
vooral perspectieven in hoogwaardigere verwerking dan het nu veel toegepaste composteren.
“Wat veel beter is, maar nog te weinig gebeurt, is biomassa verwerken tot producten met een
veel hogere toegevoegde waarde”, zegt De Boer. “Wageningen UR ziet daarvoor kansen. Naast
vergisting van biomassa tot biobrandstof kun je denken aan verwerking tot natuurvezels en het
winnen van grondstoffen voor farmaceutische doeleinden.”
Twee pilotprojecten zijn inmiddels in gang gezet. De haven van Hedel aan de Maas wordt ook
geschikt gemaakt voor het verzamelen, drogen en afvoeren van biomassa uit de paddenstoelenteelt. Meeliften met de logistieke stromen die al via de haven lopen, maakt het transport
een stuk efficiënter. Daarnaast vormt de huidige AVRI-installatie in Geldermalsen een mooie
locatie voor onderzoek naar nieuwe verwerkingsmethoden en waardetoevoeging. “Voor dergelijk onderzoek moeten we ondernemers mobiliseren”, aldus Kloos. “Het kostenbewustzijn
neemt toe, dus in dat opzicht ligt er een goede voedingsbodem voor een duurzaam resultaat.”
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Peter van der Klok van TCE GoFour

‘CO2-neutraal vissen op biodiesel
uit visafval is haalbaar’
Door visafval aan wal en op zee te verwerken tot biodiesel kan de Nederlandse zeevisserij op
termijn in haar eigen brandstofbehoefte voorzien. Milieu-innovator Peter van der Klok van
TCE GoFour vond weerklank voor dit idee. Samen met visser Klaas Jelle Koffeman werkt hij
momenteel aan twee proefinstallaties die het bewijs moeten leveren.
“De eerste verwerkingsinstallatie ligt nu op de tekentafel”, zegt Peter van der Klok. “Dat is
de grote versie, die op de wal moet komen. Die moet binnenkort draaien en minimaal vijftig
ton visafval per dag verwerken.” Een dergelijke hoeveelheid vissenkoppen, huid, staarten en
graten levert ruim vijfduizend liter biodiesel op, plus glycerine. Het organische residu is een
goede grondstof voor veevoer. Momenteel komt al het visafval van lokale bedrijven uiteindelijk terecht in diervoeding.
“Enzymen breken het visafval af en zetten het om in bruikbare componenten”, legt visser
Klaas Jelle Koffeman de werking van de installatie uit. “In eerste instantie verwerken we
alleen resten van schol, een specialiteit van Urk, waar de installatie komt te staan. Maar als
hij goed draait zijn er zonder veel moeite lijnen bij te plaatsen. We kunnen dan ook zalm- en
kabeljauwresten tot biodiesel verwerken.” Van der Klok: “Als het eenmaal draait, willen we
een compacte installatie ontwikkelen, die visafval aan boord van schepen verwerkt.”
Een groot vissersschip verbruikt gemiddeld 33.000 liter diesel per week. “Met een efficiëntere energiehuishouding is al twaalf procent brandstofbesparing gerealiseerd”, stelt Van der
Klok. “We hebben ook net octrooi verkregen op een efficiëntere vistechniek. En er lopen nog
andere ontwikkelingen, waaronder een waterstofgenerator. Per saldo denken we het brandstofverbruik met behoud van vermogen terug te kunnen dringen tot 12.000, hooguit 15.000
liter per week.” Een compacte biodieselinstallatie aan boord moet dat volume uit visafval
kunnen halen. “Mits er voldoende vis wordt gevangen”, merkt Koffeman op. “Dat hebben we
niet altijd in de hand. Bovendien kost het nog enkele jaren om alle technologie door te ontwikkelen en toe te passen.”
Het perspectief is niettemin lonkend: Nederlandse vissers die een zee aan fossiele brandstof
besparen en CO2-neutraal varen op biodiesel uit eigen visafval. “Laat dat Nederlandse maar
achterwege”, zegt Van der Klok. “Ook buitenlandse partijen volgen nauwlettend wat hier
gebeurt. Een Amerikaans bedrijf heeft ons onlangs genomineerd voor een milieuprijs. Dat
geeft me eerlijk gezegd wel een kick.”
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‘Buitenlandse
partijen volgen
nauwlettend wat
hier gebeurt.’
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‘Efficiënt transport is
een harde voorwaarde.’
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Christy Kool van Kruidenier Groep

‘Dankzij groenteafval maakt de
blaarkop nu zijn comeback’
Wie Christy Kool vijf jaar geleden voorspelde dat ze de boer op zou gaan om groenteafval in te
zamelen voor blaarkoppen, zou voor gek zijn versleten. Toch gebeurde het. Wat begon als een
leuk idee, lijkt een doorslaand succes te worden.
Kruidenier Groep levert een compleet pakket levensmiddelen aan horecabedrijven in heel
Nederland. Het vervoer blijft bewust in eigen hand. “Een eigen wagenpark biedt ons meer
grip op het logistieke proces”, licht manager Kwaliteit en P&O Christy Kool toe. “Door het
afleveren van bestellingen en het terugnemen van retourstromen slim te combineren, besparen we jaarlijks duizenden kilometers en beperken we de uitstoot van CO2.”
Op basis van de combinatie van voedselleveringen en innemen van retourstromen, ontwikkelde Kruidenier Groep een cradle-to-cradleconcept rond het blaarkoprund. Dit oude,
oer-Hollandse ras levert zowel melk als kwaliteitsvlees. Kool: “Het idee was om groenteafval
deels rechtstreeks te voeren en deels te verwerken tot hoogwaardig, sojavrij krachtvoer. De
runderen leveren melk als grondstof voor exclusieve blaarkopkaas en eindigen bij de slager
van Kruidenier Groep. Melk en vlees gaan naar de klanten van Kruidenier, die hun groenteafval weer meegeven. Keten gesloten, minder invoer van vlees en veevoedergrondstoffen,
milieuwinst, iedereen happy.”
Om volledig in de rundvleesbehoefte van Kruidenier Groep te voorzien zijn jaarlijks vijfendertighonderd blaarkoppen nodig. Maar het totale bestand in Nederland bleek nog geen
tweeduizend dieren te omvatten. De blaarkop was zeldzaam geworden. “Reden te meer om
door te zetten en dit prachtige rund te omarmen in ons project”, zegt Kool.
Dat lukte. Toeleveranciers en afnemers van verse groenten, boeren en natuurbeheerders, een
veevoederproducent en de vleesverwerker schaarden zich achter het idee. Het project startte
in 2010 met twee geslachte dieren per week. Gelijktijdig werd er een fokprogramma opgezet
om de veestapel weer te laten groeien.
Kool weet inmiddels welke boeren blaarkoppen hebben. In hun omgeving zoekt ze naar
geschikte reststromen binnen en buiten het netwerk van Kruidenier Groep. “Het is wel een
logistieke puzzel, want efficiënt transport is een harde voorwaarde”, zegt ze. “Maar het lukt.
Het aanbod groeit en we zijn in gesprek met een tweede veevoederproducent. Momenteel
slachten we achttien tot twintig runderen per week. We verkopen ook steeds meer kaas.
Zekerheid over de afzet en iets hogere melk- en vleesprijzen trekken voldoende boeren over de
streep voor verdere groei. Het is mooi dat de blaarkop dankzij groenteafval nu zijn comeback
maakt.”
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‘Er zit nog
veel muziek in
biovergisting.’
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Peter Tas van Team4Green

‘Groentetelers voeden de
biovergister in het najaar’
De biovergister van afvalverwerker De Meerlanden in Rijsenhout draait primair op ingezameld gft-afval van consumenten in de omgeving. Maar deze reststroom heeft een piek in het
voorjaar, terwijl er in het najaar een tekort is. Gewasresten uit de tuinbouw vullen inmiddels
dat tekort op. “Een win-winsituatie voor De Meerlanden, de telers en het milieu”, zegt Peter
Tas van inkoopbureau Team4Green dat het project realiseerde.
Omdat voorraad zou bederven, heeft de vergister in Rijssenhout voor de jaarlijkse verwerkingscapaciteit van vijftigduizend ton een zo constant mogelijke aanvoer van plantaardig
afval nodig. Via de consument lukt dat niet en ook de tuinbouw in de directe omgeving,
vrijwel uitsluitend sierteelt, bood onvoldoende volume en continuïteit. In het Westland en
Lansingerland (Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk en Bergschenhoek) daarentegen staan honderden hectaren tomaten, paprika’s en komkommers. Tussen eind oktober en half december
worden ze steevast geruimd, om plaats te maken voor nieuwe teelten.
Peter Tas van Team4Green zocht en vond deze bron op verzoek van De Meerlanden. Tas:
“Normaal worden de planten ter plaatse versnipperd en per container afgevoerd naar composteringsbedrijven. Dat gaat prima, maar het is een laagwaardige vorm van verwerking. Met
een biovergister kun je er veel meer uithalen.”
Die opbrengsten worden bovendien grotendeels in de directe omgeving weer benut. Peter Tas:
“Bij de vergisting van organisch materiaal ontstaat methaangas, warmte en CO2. De warmte
gaat naar kwekerij Arendshoeve, die pal naast de vergister ligt. De CO2 gaat naar meerdere
tuinbouwbedrijven in de omgeving en het methaangas is brandstof voor de vuilniswagens
van De Meerlanden. Wat er dan nog aan gas resteert, gaat naar het aardgasnet. Het organische restproduct dat tenslotte uit de vergister komt, wordt gemengd met gft-afval en gecomposteerd. Die compost gaat naar akkerbouwers, die hiermee het gehalte organische stoffen
van hun grond op peil houden.”
Dankzij de volledige benutting van methaangas, warmte, CO2 en compost levert het vergisten
van tomaten-, paprika- en komkommerplanten bij De Meerlanden niet alleen milieuwinst op,
maar pakt ook het verwerkingstarief van het plantenafval lager uit dan bij composteren.
Peter Tas: “Achttien groentetelers leveren nu in het najaar zo’n vierduizend ton gewassnippers, afkomstig uit honderd hectare kassen. In Nederland staat zo’n negenduizend hectare
glastuinbouw, dus ga maar na. Mogelijkheden genoeg. Teveel voor één verwerkingsbedrijf
natuurlijk. Maar als ook andere verwerkers de handschoen oppakken, zit er voor alle partijen
nog veel muziek in biovergisting.”
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Richard Peffer van Prochamp

‘Binnen tien jaar wil elke
supermarkt een groen label zien’
Richard Peffer directeur/eigenaar van Prochamp, een ‘honderd procent familiebedrijf’ met
120 werknemers en een jaarlijkse productie van 25 miljoen kilo geconserveerde champignons: “Champignons zijn een prachtig product. Het ontstaat uit restmaterialen die anders
waarschijnlijk weggegooid zouden worden en aan het eind van de rit, die alles bij elkaar negen
weken duurt, heb je een uitstekende bodemverbeteraar over.”
In dit hele proces maakt Prochamp zo’n twee miljoen vrachtwagenkilometers per jaar.
Een belangrijk deel daarvan is de afvoer van ‘champost’, het restproduct van compost en
dekaarde dat na elke champignonoogst overblijft. Twaalfhonderd ton, elke week weer. “Zeer
geschikte teeltgrond”, vertelt Peffer, “die we in het verleden altijd zonder probleem hier in de
omgeving kwijt konden.” Tot in 2006 de regelgeving veranderde en champost voor de wet niet
langer als grondverbeteraar gold, maar onder de mestwetgeving viel.
Was het kwijtraken van champost altijd al een kostenpost, met deze wetswijziging werd dat
alleen maar erger omdat de Nederlandse kwekers er sindsdien allemaal mee naar Duitsland
rijden. Daar gelden andere regels en is de vraag groter. Peffer: “Behalve dus net over de grens,
daar ontstaat een verzadiging van de markt.” Dieper Duitsland inrijden kan natuurlijk, maar
dan lopen de kosten alleen maar verder op.
Om die patstelling te doorbreken onderzocht Richard Peffer samen met een naburige compostproducent en een collega-champignonkweker de mogelijkheden voor een ‘champostboot’:
vervoer per binnenvaartschip naar fruittelers rond Hamburg. Beter voor de winstcijfers en
beter voor het milieu. De test verliep gunstig en inmiddels is er overleg met de lokale overheid
over betere havenfaciliteiten zodat de boot wekelijks kan gaan varen.
Maar daar houdt het verhaal voor Peffer niet op. “Wij zitten in een sector met felle concurrentie. Uit Polen, uit China. Dus moeten we steeds zoeken naar meer efficiency, hoe doen we
nóg meer voor nóg minder. Maar we moeten vooral zoeken naar meer duurzaamheid. Onze
afnemers eisen dat: mogen we jullie groene label even zien. Binnen tien jaar geldt dat voor
elke supermarkt, dat weet ik zeker. Dáár moeten we het antwoord op hebben.”
Plannen daarvoor heeft Peffer ook al. Warmte delen met de compostproducerende buurman
bijvoorbeeld. Of bij de productie verder besparen op water en energie. Of ook de aanvoer van
dekaarde uit Limburg per binnenvaart. En voor de champost: “Mijn droom is dat we uiteindelijk helemaal niet meer naar Duitsland of waar dan ook varen, maar het hier als biobrandstof
zelf gebruiken voor energie en warmte. Geen gedoe meer én CO2-neutraal. Daarmee zouden
we onszelf echt onderscheiden!”
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‘Met duurzaamheid
kunnen we onszelf
onderscheiden.’
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‘Meer efficiency
in de keten…

… dat boeit
studenten.’
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Gerry Kouwenhoven en Pieter Pot van Inholland

‘Aandacht voor duurzaamheid
is maatschappelijke
verantwoordelijkheid’
“Mensen komen hier om een beroep te leren. Logistiek ís ook een beroep, maar meestal niet
een waar aankomend studenten een duidelijk beeld bij hebben: dát wil ik worden. En als ze
dat al hebben, gaat dat vooral over vrachtwagens en heftrucks. Niet over duurzaamheid of
milieu.” Dit zegt Pieter Pot, docent aan de opleiding Greenport Business & Retail van Inholland. De hogeschool koos ervoor duurzaamheid als ‘multidisciplinair ketenvraagstuk’ op te
nemen in het onderwijsprogramma van de studierichting, ook al paste dat niet direct in het
plaatje dat de gemiddelde student daarbij voor ogen staat. “De interesse groeit gaandeweg”,
zegt projectmanager Gerry Kouwenhoven. “Dat is mooi om te zien.”
Als voorbeeld noemt Gerry Kouwenhoven het initiatief van twee studenten om het kweken
van rozen in Rusland te onderzoeken. “Hun onderwerp was ‘local for local’: de logistieke
aspecten van het dichter bij elkaar brengen van productie en consumptie. Zoals Nederlandse
rozen, waar in Moskou veel vraag naar is. Zou je ze als Nederlandse tuinder dan niet ook daar
kunnen kweken? Met die vraag reisden die studenten naar Moskou, om daar met plaatselijke
ondernemers te spreken en hun interesse in zo’n samenwerking te peilen. Helemaal geweldig
vonden ze het, omdat ze gaandeweg ontdekten hoe keuzen voor een duurzamere logistiek het
hart van de bedrijfsvoering raken. Hé, dan gaat er een lichtje branden. Interessant!”
Pieter Pot: “Je kiest er als onderwijsinstelling vanuit je maatschappelijke verantwoordelijkheid voor om aandacht aan duurzaamheid te besteden. Omdat je weet dat als je de huidige
ontwikkeling van welvaart, productie en transport doortrekt, de aarde het op een gegeven
moment gewoon niet meer aankan. Daar moet ieder bedrijf over nadenken en dus wil je dat
de toekomstige beroepsbevolking daar in zijn opleiding de bagage voor meekrijgt. Maar die
bagage moet studenten vervolgens wel aanspreken en uitdagen. En dan is de trigger niet
duurzaamheid, maar wel meer efficiency in de keten. Dat boeit.”
“Slimmer organiseren”, vat Gerry Kouwenhoven de vraagstelling samen waarmee de studenten daarom in het onderwijsprogramma worden geconfronteerd. Kouwenhoven: “En dus
moeten ze bijvoorbeeld bij het onderzoek naar ‘local for local’ nadenken over de spagaat tussen aan de ene kant kortere afstanden, maar aan de andere kant dunnere goederenstromen,
met het risico op veel kleine auto’s die kriskras heen en weer rijden.”
Pieter Pot: “Met dat soort vragen komen studenten hier niet binnen, maar op een gegeven
moment raken ze er toch door geboeid. En terecht. Dit zijn de kwesties die ze straks in hun
werk op hun bordje krijgen. Daar ben ik van overtuigd.”
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‘Multimodaal
is flexibeler.
Dat overtuigt.’
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Henk Krougman van Cargill Refined Oils Europe

‘Ethische normen zitten bij
Cargill diep ingebakken’
“De ethische normen zitten diep in het familiebedrijf ingebakken”, zegt Henk Krougman,
regional supply chain manager van Cargill Refined Oils Europe, één van de vele dochters van
het wereldwijd vertakte concern Cargill dat grondstoffen en ingrediënten voor voedsel en
veevoer verhandelt, verwerkt en verspreidt. Hoofdkantoor in Schiedam, jaarlijks goed voor
ruim drie miljoen ton geraffineerde plantaardige oliën die na productie heel Europa doorgaan
als voedsel en grondstof. De CO2-uitstoot van al het vervoer dat daarmee gepaard gaat, moet
binnen tien jaar met dertig procent omlaag. “Dat kan”, zegt Krougman. “En dat moet ook. Het
hoofdkantoor wil het. Wij willen het.”
Henk Krougman tekent met viltstiften in ruwe contouren Europa op een white board, met
sterren, cirkels en kruisen voor de locaties van Cargill. Eromheen grote gespikkelde wolken:
de klanten. En ertussen pijlen in diverse richtingen: vervoer van grondstoffen, halffabrikaten
en gereed product. “Tot voor kort ging negentig procent over de weg. Dat betekende bijvoorbeeld alleen al tussen Rotterdam en de raffinaderij in Izegem in België elke week zestig
trucks onderweg. Dat gaat nu allemaal per binnenvaart.”
De omvangrijke goederenstromen van Cargill bieden in de ervaring van Krougman volop
kansen voor dit type oplossingen: overschakelen op trein, binnenvaart of short sea of, zoals
het meestal gaat, op een combinatie van truckvervoer als voor- en natransport en een vervoerwijze die het milieu minder belast voor de lange afstanden ertussen.
“Ja”, zegt Krougman direct, op de vraag of zo’n verandering veel voeten in de aarde heeft.
“Er zijn veel partijen bij betrokken en bij zo’n omschakeling heb je te maken met mensen die
al tientallen jaren hun werk op een bepaalde manier doen. Die nu bijvoorbeeld opeens twee
weken vooruit moeten plannen in plaats van één, zoals ze gewend waren. Daar is overredingskracht voor nodig en geloof in wat je aan het doen bent.”
En wat zijn dan uw argumenten? “Je hebt natuurlijk de keuze van het bedrijf zelf. Maar we
hebben nog een sterke troef: flexibiliteit. Als je het slim organiseert, kan die toenemen. Als
je een chauffeur met een container vanuit Rotterdam op zijn wagen laat wachten, kost dat
geld. Bij een container die in de haven staat, is dat een stuk eenvoudiger. Dus als er bij de klant
ergens iets niet helemaal volgens plan verloopt en ze hebben zo’n lading liever wat later, kunnen ze nu gewoon even bellen naar de haven en vragen om hem de volgende dag te brengen.
Voor mensen op de werkvloer, is dat heel overtuigend.”
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Jan Maarten van Noort en Peter Bouman van Mooy Logistics

‘Dit past gewoon bij ons’

“We verstoken elk jaar een forse plas diesel”, zegt Jan Maarten van Noort, directielid van
Mooy Logistics. Met het vervoer van groenten, fruit, planten en bloemen is het bedrijf goed
voor zo’n 28 miljoen wegkilometers per jaar, met de bijbehorende hoeveelheid brandstof.
“En we wilden zien of dat niet minder kon. Een stuk minder.” Het plan daarvoor is klaar:
21 procent minder CO2-uitstoot in 2014, vergeleken met vijf jaar ervoor.
Zijn uw klanten als ze dat horen niet bang dat de snelheid en flexibiliteit in de knel
komen? “Ons marktsegment is inderdaad de snelle handel, waarin de klant bepaalt. Maar
diezelfde klant heeft het ook steeds vaker over onze maatschappelijke verantwoordelijkheid
en over de gevolgen voor het milieu van wat we doen. Zeker bij de grote bedrijven. Bovendien:
verduurzamen is verbeteren. Betere kwaliteit, efficiënter. Dat is winst, ook voor de klant.”
Wat vinden uw werknemers, de mensen achter de beeldschermen en het stuur, van uw
ideeën? Kwaliteitsmanager Peter Bouman: “Je organisatie zover krijgen dat iedereen hierin
meegaat, dat is natuurlijk best een uitdaging. We willen bijvoorbeeld de maximumsnelheid
een paar kilometer terugschroeven. In de praktijk blijkt dat voor de rijtijd nauwelijks iets te
schelen. Maar evengoed heb je dan natuurlijk altijd wel een chauffeur die nu al weet dat hij
straks die ene spoedzending gegarandeerd niet gaat halen. Dus moet je met je hele organisatie
voorkomen dat je chauffeur zich gedwongen voelt een extra dot gas te geven. Dat kan ook,
want onze positie verschuift. Wij worden langzaam aan meer ketenregisseur en krijgen meer
mogelijkheden om de logistiek te sturen. En dus beter te plannen.”
Is dat de manier om die 21 procent te halen? “Zeker”, valt Bouman hem bij. “De containers
uit de Rotterdamse haven gaan tot nu toe allemaal over de weg naar onze vestigingen. Maar
zeker voor onze vestiging in Breda, liggen de verbindingen over het water panklaar. Daar gaan
we gebruik van maken en ook in Waddinxveen gaan we kijken wat de mogelijkheden zijn.
Wat brandstofgebruik betreft is het water veel gunstiger dan de weg en wij kunnen ons op
die manier onderscheiden als ketenregisseur met een goed verhaal. Maar onze belangrijkste
inzet is voorlopig het rijden zelf.” Van Noort: “Onze wagens rijden permanent, de chauffeurs
lossen elkaar af. Je zult er verbaasd van staan hoe groot de verschillen zijn in brandstofverbruik tussen de ene chauffeur en de andere. Zelfde rit, zelfde wagen, zelfde lading.” Bouman:
“De een rijdt 1 op 2,7, de ander 1 op 3,3. Dat scheelt nogal wat op die 28 miljoen kilometer.”
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‘Onze belangrijkste
inzet is het rijden zelf.’
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Mart Valstar van Best Fresh Group

‘Het begrip duurzaamheid
leeft en dan komen er
steeds meer ideeën’
Best Fresh Group: een bedrijf van handelsondernemingen, logistiek dienstverleners en
deelname in kwekerijen, goed voor een jaarlijks vervoer van zo’n tweehonderdduizend pallets
groenten en fruit. “Dat zijn heel veel vrachtwagens”, concludeert directeur Mart Valstar
nuchter. Zijn inzet is wel die pallets zo efficiënt en duurzaam mogelijk bij de klanten te krijgen. “Nadenken over duurzaamheid is nadenken over wat nu echt belangrijk is in het leven”,
constateert hij.
En dat leidt tot resultaten. Valstar: “Onze containers met stapelgoederen gaan tegenwoordig
niet meer over de weg maar met de binnenvaart. Dat blijkt helemaal niet duurder, je moet het
alleen wat anders organiseren.” Maar zo’n overstap van weg naar water is slechts voor een
klein deel van de goederenstromen van het bedrijf een haalbare oplossing. Valstar: “Producten die je bewaart, kun je over het water vervoeren. Kool, citrus, appelen. Maar een bakje
aardbeien, dat gaat niet. Die wil de klant precies op tijd en precies in de juiste hoeveelheid
afgeleverd hebben. En dat lukt alleen per auto.”
Ook op dat terrein ziet Valstar mogelijkheden om te verduurzamen. “Allereerst technische
verbeteringen. We rijden nu al zeker tienmaal schoner dan twintig jaar geleden, schat ik zo.
Maar in de logistieke organisatie valt nog veel te winnen. Gestimuleerd door de economische
crisis zijn we hier, samen met de gemeente Westland, met behulp van ICT een transportmarktplaats aan het opzetten. Een ontmoeting van vraag en aanbod met als inzet vollere,
en dus minder, vrachtwagens op de weg. De techniek is er en het momentum lijkt geschikt.
Lagere kosten komen iedereen nu erg goed uit. En het begrip duurzaamheid begint te tellen.
Men begint te zien dat een vrachtwagen niet alleen een mooi plaatje op de zijkant is, maar
onderdeel van een file en verbruiker van fossiele brandstoffen die eindig zijn en klimaatproblemen veroorzaken.”
Op de vraag of het toch vooral de techniek is die dat moet oplossen, kijkt hij even nadenkend
voor zich uit. “Ik denk het wel ja”, aarzelt hij, “maar je weet van tevoren niet waar je uitkomt.
Het gaat om een manier van denken, dan ontstaan er ideeën. Zo werkt dat. Globalisering was
bijvoorbeeld heel lang steeds grotere goederenstromen over de wereld sturen. Globaliseren
betekende globaal produceren en globaal consumeren. Ik denk dat de globalisering voortzet,
maar op een iets andere manier: globaal denken en lokaal produceren. Via internationale
partnerships opereer je op wereldschaal, maar houd je de fysieke, logistieke lijnen kort. Die
ontwikkeling zie ik wel komen.”
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‘Globaal denken
maar lokaal
produceren. Die
ontwikkeling zie
ik wel komen.’
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Arie Ermstrang van Bio+ Trading Company

‘Anders omgaan met de aarde
is ónze verantwoordelijkheid’
Logistiek blaast het bedrijf al sinds 1868 een flink partijtje mee. Destijds opgericht ‘vanuit
de schuur’ is Baltussen Konservenfabriek in het Betuwse Driel inmiddels jaarlijks goed voor
zo’n 35 miljoen potten appelmoes, doperwten, worteltjes, rode kool en vele andere groenten.
Het bedrijf fungeert als een spin in het agrarische web. Het bepaalt bijna tot op het kwartier
nauwkeurig welk ras appeltjes of erwtjes wanneer op de stoep moeten staan en levert het
gesorteerde, gewassen, geblancheerde, gecontroleerde en nog eens gecontroleerde product
verpakt en gelabeld aan supermarkten door heel Europa. De zo vergaarde kennis en ervaring
gebruikt het bedrijf anno nu in een geheel nieuwe rol: het bijeenbrengen, opslaan, verhandelen
en vervoeren van een uitgebreid pakket verpakte biologische kruidenierswaren onder de merknaam Bio+. “Een grote stap voorwaarts”, zegt Arie Ermstrang, salesmanager bij Baltussen én
de Bio+ Trading Company. “Kleine leveranciers die anders in de marge zouden blijven, staan
nu in de schappen. En, heel belangrijk, tegen een betaalbare prijs.”
Zo’n tien procent van die prijs zijn naar zijn schatting vervoerskosten. En daarmee een potentiële bottleneck voor de ambitie van Bio+, een samenwerking tussen producenten en retailers
om biologische producten voor de gewone consument bereikbaar te maken. Ermstrang: “De
aanbodkant bestaat uit vele kleine leveranciers, die meestal het logistieke apparaat niet hebben om aan supermarkten te leveren. Maar als je al die kleintjes bij elkaar brengt, onder één
herkenbaar label, dan kan het opeens wel.”
Eenvoudiger is het leven van Ermstrang en zijn collega’s er met de beslissing om die rol op
zich te nemen niet echt op geworden. Naast miljoenen glanzende glazen potten met biologische groenten, zijn de magazijnen nu ook gevuld met biologische muesli, deegwaren, sauzen,
chocola, oliën, azijn, mayonaise, broodbeleg, kruiden en specerijen. Alles voor eigen rekening
en risico ingekocht voor uitlevering op afroep aan de grote Nederlandse supermarktketens.
Een reden voor deze aanpak is het logistieke verhaal. Ermstrang: “Wij kunnen grotere
hoeveelheden tegelijk inkopen en ladingen combineren. Bovendien kunnen we op de terugweg van onze klanten goederen ophalen bij onze leveranciers. En we kunnen regulier en
bio combineren.” Sinds de start van de Bio+ Trading Company enkele jaren geleden, vinden
inmiddels vanuit de loodsen in Driel jaarlijks zo’n 12 miljoen eenheden biologische kruidenierswaren hun weg naar de supermarkt.
Maar naast het logistieke is er ook een ander verhaal. Het persoonlijke verhaal van een directeur en zijn mensen die kiezen voor duurzaam en eerlijk. Arie Ermstrang is beknopt, maar
wel erg duidelijk in zijn toelichting: “Zoals wij met de aarde omgaan, dat moet echt anders. En
dat is ónze verantwoordelijkheid. Voor onze kinderen en kleinkinderen, maar ook voor mens
en milieu in wat we dan maar de derde wereld noemen.”
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bij elkaar
brengen.’
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‘Eten met een
goed verhaal.’
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Henk Gerbers van Stichting Merkartikel Bio+

‘Consument verlangt
zorgvuldigheid’
De wereld verandert, is zijn overtuiging. Eten verandert van jezelf voeden in een feest van
smaak, contacten en verhalen. De zorg om genoeg maakt plaats voor een vraag naar gezond.
De strijd om voldoende eiwitten wordt een verlangen naar zorgvuldigheid. Dit is de overtuiging van Henk Gerbers, manager van de Stichting Merkartikel Bio+, een marketingorganisatie van producenten en retailers van biologische producten. Zorgvuldigheid in alle schakels
van de keten, is voor de organisatie een ‘must’. Want daar is ‘de consument’ steeds meer naar
op zoek.
Deze groeiende belangstelling van de consument, weerspiegelt zich in het concept van Bio+.
“Geen apart hoekje in de supermarkt voor wie ziek, zwak en misselijk is, maar een volwaardig, makkelijk herkenbaar en betaalbaar onderdeel van de reguliere schappen”, zoals Henk
Gerbers het omschrijft. Vooral dat ‘betaalbaar’ speelt ook mee in de logistieke concepten die
Bio+ weliswaar aan de deelnemende producenten en retailers overlaat, maar waarvoor de
stichting wel ‘mogelijkheden signaleert en partijen bij elkaar brengt’. Doel: het biologisch
product in dikkere, en dus goedkopere én duurzamere, stromen op de plaats van bestemming.
Over het waarom van deze logistieke samenwerking is Gerbers kort en duidelijk: “Alleen met
efficiënte ketens kun je werkelijk groeien.” Maar er is ook nog een andere overweging. Imago.
Diezelfde verschuivende aandacht van de consument. Duurzaamheid, klimaat, milieu, al zijn
dat termen waar Gerbers graag wat nuances bij aanbrengt. “In het geheel van gevolgen voor
klimaat en milieu van onze voedselproductie, is het belang van transport heel beperkt. De
huisvesting van onze dieren, de voedselefficiency van het eten dat we ze geven, de meststoffen
die we gebruiken, de manier waarop we met de grond omgaan, dáár zit hem de grote invloed.
De olie raakt op, dat weet iedereen. Maar de productiecapaciteit van onze bodem putten we
jaarlijks met zo’n vier procent uit. En dat weet lang niet iedereen. De zorg voor het milieu
moet dus over het hele pakket gaan. Beperken van broeikasgassen hoort daarbij, maar net zo
goed het gebruik van natuurlijke meststoffen en het respecteren van kringlopen.”
Dat laatste ziet hij ook als model voor de ketens van productie en consumptie van de toekomst. Henk Gerbers: “Nu zijn dat rechte lijnen. Van boer naar verwerker naar verkoper naar
consument. Stop. De toekomst zijn cirkels. De keten als geheel, maar ook binnen de keten.
Cirkels van goederen. Het GFT van de consument is één van de grondstoffen voor de boer, het
overrijpe fruit van de verkoper gaat niet de kliko in maar komt terug bij de verwerker om er
sap van te maken. En cirkels van informatie. Over vervoersstromen, maar ook over herkomst.
De consument kan altijd achterhalen waar zijn appeltje vandaan komt en hoe dat is geteeld.”
Bio+ past wat hem betreft naadloos in deze ontwikkeling. “Geen nieuwe schakel, maar een
samenwerking in de keten, gericht op efficiënter én zorgvuldiger.” Maar hij kan het ook heel
anders formuleren: “Eten met een verhaal. Een goed verhaal. En daar gaat het om.”
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Jean-Paul Lorch van Jus de Fruit d’Alsace

‘Zeventig procent van onze
carbon footprint is transport’
“Wij hebben geen eigen merknamen waarmee we aan de weg kunnen timmeren. Dus voor
onze marketing moeten we het van onze professionaliteit hebben. En dat is precies de reden
dat we altijd op zoek zijn naar vernieuwingen en verbeteringen. Dat is onze kracht en onze
route naar economisch succes.”
Dit zegt Jean-Paul Lorch, aandeelhouder en directeur Inkoop van de Franse bottelaar en
verpakker van vruchtensappen Jus de Fruit d’Alsace (JFA). Voorjaar 2011 startte de vestiging in Sarre-Union bij het Noord-Franse Straatsburg een experiment om het vervoer van
sinaasappelsap tussen de haven van Rotterdam en de bottelarij per binnenvaartschip uit te
voeren. Lorch: “Wij hebben als bedrijf onze carbon footprint laten bepalen. Zeventig procent
daarvan vormt ons transport. Als we dus iets willen verbeteren, en dat willen we, is dat een
voor de hand liggende optie: van de truck naar de boot of de trein.”
Tussen importbedrijf Continental Juice in de Rotterdamse Fruitport en Jus de Fruits
d’Alsace, de JFA-vestiging in Sarre-Union, rijden elke week vijftig trucks met vers en geconcentreerd sap. Jean-Paul Lorch: “Oftewel één binnenvaartschip over de Rijn. Dat wilden we
dus testen.” Belangrijkste onderwerpen van onderzoek: de kwaliteit van de vervoerde sappen
en de planning en timing van het vervoer.
De kwaliteitsresultaten bleken zeer positief, bij de planning en timing ligt dat iets lastiger.
Lorch: “Wij werken met gevoelige apparatuur die regelmatig stilvalt, gerepareerd moet
worden, schoongemaakt en weer opgestart. Op zo’n moment willen we even geen aanvoer
en meteen daarna weer wel. Met de truck is dat simpel te regelen, die is hier binnen een dag.
Een binnenvaartschip is vier tot vijf dagen onderweg en heeft beperkte mogelijkheden om
te lossen, dat maakt het een stuk lastiger om just in time te werken zoals we gewend zijn.”
Een oplossing heeft het bedrijf inmiddels ook al bedacht: meer eigen opslagruimte. Ook de
efficiency van het vervoer per binnenvaart wil het bedrijf verder verbeteren.
“In principe is de boot dertig procent goedkoper dan de truck”, zegt Jean-Paul Lorch. “Maar
onze truckchauffeurs maken hun tanks schoon, halen hier in de buurt nieuwe vracht op en
rijden daarmee terug naar Nederland. De binnenvaartcontainers gingen leeg terug en dan is
uiteindelijk het hele vervoer vijftig procent duurder. Als wij dat aan onze klanten doorberekenen, zeggen ze ‘alles goed en wel met jullie carbon footprint, maar wij moeten ook overleven’.”
JFA gaat nu zelf met voedselverwerkers in de regio een meer kosteneffectieve vrachtdriehoek
organiseren. Eind 2012 wil Lorch die, samen met de grotere opslagfaciliteiten, operationeel
hebben. “Dat kost geld, maar uiteindelijk levert het op. Daar zijn we van overtuigd.”
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Jeroen Erven van Central Point Brabant

‘Transportkosten soms hoger
dan de prijs van de plant’
Het probleem is eenvoudig geschetst. “De handel houdt geen voorraden meer. De groothandel
niet en de detailhandel al zeker niet. Dus als een tuincentrum drie boompjes nodig heeft,
moet er precies op tijd een wagen met drie boompjes voor de deur staan. Gevolg: heel veel
lucht rijden en hoge kosten.” Zo schetst Jeroen Erven, bedenker én realisator van Central
Point Brabant de aanleiding van deze externe logistieke dienstorganisatie voor inmiddels
22 kwekers van tuinplanten, allen gevestigd in een straal van ongeveer 20 kilometer rond
Sint-Oedenrode. Het project heeft één seizoen achter de rug. Een seizoen verder zijn er wat
Erven betreft meer deelnemers én wellicht samenwerkingsverbanden met vergelijkbare
initiatieven in naburige regio’s.
Gezamenlijk vervoeren en centraal factureren van kleine bestellingen, is de crux van Central
Point Brabant. Tweemaal per dag haalt de transporteur van de organisatie de bestellingen op
bij de aangesloten kwekers. In de loods die Central Point Brabant huurt bij één van de deelnemers, worden van de vele kleine bestellingen volle karren gemaakt, die vervolgens tweemaal
per dag naar de klanten gaan, over het algemeen handelspartijen in en rond de veilingen van
FloraHolland in Naaldwijk of Aalsmeer.
Oprichter Jeroen Erven, voorheen zelf verkoper bij één van de deelnemende kwekers: “Met
halfvolle karren lopen de transportkosten op, soms tot hoger dan de prijs van de plant zelf.
Maar dat was niet alles. Handelaren bestelden ook steeds minder makkelijk bij de kwekers in
Brabant omdat kleinere orders vaak toch te lang onderweg waren en daarom niet interessant.
We moesten dus gewoon iets bedenken.”
Central Point Brabant beperkt zijn rol in de keten uitdrukkelijk tot logistiek dienstverlener met
toegevoegde service. “Kopen bij de bron is juist steeds belangrijker aan het worden. We willen
géén schakels in de keten die niets toevoegen. De individuele kweker en zijn product, daar gaat
het om. Wij bieden alleen ondersteuning bij een stukje van de bedrijfsvoering dat als eenling
steeds moeilijker rendabel te krijgen is: het transport en de facturering van kleine orders.”
Die formule slaat aan. De aangesloten kwekers konden afgelopen jaar zowel omzetstijgingen
als dalende kosten inboeken. En de organisatie zelf is klaar voor uitbreiding. Erven: “Meer
aangesloten kwekers uit de regio natuurlijk, maar ook in de vorm van samenwerking met
soortgelijke initiatieven rond Zundert en Venlo.” Vertrouwen noemt Erven als belangrijkste
ingrediënt voor het slagen van zijn project. En persoonlijk contact als de manier om dat te
winnen. “Zodra er iets niet goed loopt of er misverstanden zijn, en zeker in het begin gebeurde
dat uiteraard, spring ik meteen in het busje en sta ik op de stoep. Persoonlijk uitpraten. Dat
werkt. En eerlijk zijn: precies aangeven waar de toegevoegde waarde ligt zodat een kweker
weet waar hij voor kiest. Of niet, is ook prima.”
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‘Kopen bij de bron is
steeds belangrijker.’
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Michiel van Veen over HubWays

‘De hele sierteeltsector
wordt hier beter van’
Hij voelt het: “Dit is heel groot, wat we hier aanpakken.” De aanleiding kent hij. “Alle deskundigen weten het al lang: samenwerking is de enige manier waarop Nederland zijn logistieke
toppositie kan behouden. Dat is mooi, die kennis. Maar de sierteelt is de eerste bedrijfstak die
dit idee nu sectorbreed oppakt. De potentiële opbrengsten zijn gewoon zó groot.” En natuurlijk weet hij waarom juist de sierteeltsector die kansen denkt te kunnen verzilveren. “De
bedrijfstak is groot geworden door samenwerking. Er wordt vier miljard per jaar omgezet,
maar het is eigenlijk nog steeds een dorp. Als het ergens kan, is het hier.”
Dit zegt Michiel van Veen, adviseur Ketenontwikkeling bij FloraHolland. Hij is jong, hij is
gedreven en hij verzint en implementeert logistieke innovaties, zoals bijvoorbeeld GreenRail,
vervoer van planten per trein. “Was tot voor kort ondenkbaar, maar gebeurt nu.” Een stuk
denkbaarder maar daarom niet minder ambitieus is het project HubWays, een ‘innovatie
van de sector voor de sector’ waar FloraHolland, TLN, de handelarenorganisatie VGB en
zo’n honderd sierteeltondernemers aan deelnemen. Kern van het project: digitaliseren van
de logistiek en samenwerken bij het transport van sierteeltproducten. Van Veen: “Handel en
commercie van de sierteelt zijn steeds meer digitaal geworden. Maar het transport rijdt daar
letterlijk in de fysieke wereld achteraan.”
Michiel van Veen: “Een groothandelaar in Rijnsburg koopt met een druk op de knop rozen op
de veiling in Aalsmeer. Die rozen zijn, zou zomaar kunnen, ook in Rijnsburg gekweekt. Ze zijn
die nacht naar Aalsmeer vervoerd en gaan nu dus weer terug naar Rijnsburg. De groothandelaar verkoopt vervolgens de partij via internet door aan een klant in, ook dat zou zomaar kunnen, Aalsmeer. En hup, daar gaat de auto weer.” Zulke ‘ABAB-tjes’, zoals Van Veen ze betitelt,
vormen maar liefst zes procent van de achttienhonderd dagelijkse vrachtwagenbewegingen
tussen de zes marktplaatsen van de sector. En dus legt Van Veen aan verladers en vervoerders
uit dat met meer coördinatie en meer samenwerking tot 25 procent besparing op de dagelijkse
transportkilometers theoretisch mogelijk moet zijn. Hij legt uit dat in samenwerking de digitalisering van de logistiek ook voor een kleiner bedrijf haalbaar wordt. En dat daarmee de kans
dat je over tien jaar nog bestaat aanzienlijk groeit. “Kijk, now we’re talking, is dan de reactie.”
De aanpak: bouwen van een digitaal platform voor de sector. Met behulp daarvan zijn diverse
vormen van samenwerking en coördinatie mogelijk, van het eenvoudig onderling uitwisselen
van lading tot een volledig geregisseerd systeem dat vervoersvraag, vervoerder en vervoermiddel altijd op de meest efficiënte manier bij elkaar brengt. “Misschien moet je bij het één
beginnen om uiteindelijk bij het ander uit te komen. Dat moet blijken. Ook hoeveel tijd daar
allemaal voor nodig is. Dat weten we nu gewoon nog niet. Wat we wel weten is dat de ondernemers het moeten willen en moeten doen en dat de sector als geheel er beter van moet worden.
En op al die punten kan ik zeggen: het ziet er veelbelovend uit.”
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Peter Verbaas over Fresh Corridor

‘Sector leert varen’
“De A15 wordt drukker en drukker. Dat is een heel praktische reden. Maar voor mij persoonlijk geldt ook: we hebben deze bol te leen. Dat is een verantwoordelijkheid. En als je dan weet
dat er per jaar zo’n honderdduizend containers met groenten en fruit over de weg denderen,
terwijl driekwart daarvan net zo makkelijk of beter met de boot kan. Kijk, dan heb je iets heel
concreets bij de kop. Daar denk ik niet dagelijks over na hoor, maar het motiveert me wel.”
Dit zegt Peter Verbaas, namens brancheorganisatie Frugi Venta trekker van Fresh Corridor,
een project om containers met groenten en fruit van de weg en op het binnenvaartschip te
krijgen. “Laten zien dat het kan, want dat is het enige dat overtuigt”, zegt Verbaas. Begin dit
jaar maakte het project, met subsidies van de provincie Zuid-Holland, de rijksoverheid en het
Havenbedrijf Rotterdam, een doorstart na de officiële einddatum van 2011. Reden? “Voldoende potentie om nog een jaar verder te gaan.”
Het aanboren van die potentie is volgens Verbaas vooral een kwestie van dat ene schaap met
‘praten, praten, praten’ over de dam krijgen. Verbaas: “Het gaat om kostbare lading waar een
klant op zit te wachten. Daar is nul ruimte om iets te verknoeien, dus staan ondernemers in
principe sceptisch tegenover het onbekende. De vrachtwagen is gesneden koek. Je wijst een
container aan en geeft de chauffeur een briefje waar hij heen moet. Simpel. Bij vervoer per
boot rijzen allerlei vragen. Gaat het wel snel genoeg. Wie zet dat ding erop. Wie haalt hem er
weer vanaf. En hoe komt zo’n container uiteindelijk op de plaats van bestemming, want er is
altijd nog een stukje voor de vrachtwagen bij. Kortom: je voegt een schakel toe en dat is nooit
makkelijk.”
Toch voeren de afgelopen drie jaar dat het project draaide al honderden containers met
groenten, fruit en sappen tussen de Maasvlakte, de Waalhaven, de Ridderhaven, Hoek van
Holland en Venlo. Vanwege diezelfde zorg om die bol in bruikleen en het verhaal richting
klant wanneer je daar zorgvuldig mee omgaat. Maar ook omdat er meer speelt dan het idee
van snelheid en overzichtelijkheid. Peter Verbaas: “Een binnenvaartschip is langer onderweg,
maar komt wel veel stipter op tijd in één keer de hele lading brengen. Daar kun je dus met je
personeel, je magazijnruimte en eventuele keuringen veel beter op inspelen. Laat je dat in de
praktijk een keer zien, dan raken mensen overtuigd.”
Voor die overtuiging, neemt het project Fresh Corridor in een pilotfase de extra zorgen van
de betrokken ondernemers over. “Uiteindelijk gaat het om een commerciële beslissing die in
de markt haalbaar moet zijn. Maar om dat aan te tonen, neemt het project bij de pilots al het
regel- en begeleidingswerk over. Ontzorgen zeg maar.”
Daarna is het aan de markt om, zoals Verbaas het uitdrukt ‘weer te leren varen’. Dat lukt, is
zijn overtuiging. “En dan kan het heel snel gaan.”
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Natasha Solano van Kuehne + Nagel

‘We zijn slim genoeg voor
duurzame oplossingen’
Zeven miljoen vierkante meter opslagruimte. Jaarlijks vijftien miljard euro omzet. Negenhonderd vestigingen in meer dan honderd landen. Aanbieder van alle transportmodaliteiten via
zee, lucht en land. Logistiek dienstverlener Kuehne + Nagel is wat je noemt een grote speler.
Volgens Global Business Development Manager Perishables, Natasha Solano, zal de rol van
dit type wereldwijd opererende ‘netwerkregisseurs’ in de toekomst belangrijker worden. “Een
local hero kan je spullen van A naar B laten vervoeren. Wij bieden een totaal logistiek concept.
En de vraag daarnaar groeit alleen maar.” Ruimte voor duurzaamheid in zo’n concept is er,
uiteraard. Als de klant er behoefte aan heeft. En voorlopig is dat bij het vervoer van perishables
niet het geval, signaleert Solano.
“Op tijd en in de juiste conditie op de plaats van bestemming, daar draait het om. De marges
waarbinnen een logistiek dienstverlener dat moet leveren, zijn bijzonder smal en die bieden
weinig ruimte voor verduurzaming. Niemand vraagt daar ook om”, zegt Solano. Wat niet
betekent dat het niet zou kunnen. Sterker, ontwikkelingen in de wereldwijde goederenstromen
en in de logistieke concepten die daarvoor aangeboden worden, kunnen heel goed duurzamer
uitpakken. Solano: “Wij zien groeiende goederenstromen naar China en op den duur ook
India. Luxe stromen. Zoals bosvruchten vanuit Zuid-Amerika. Op Chinese feestdagen wil
men nu pancakes met blueberries. Vroeger at niemand dat. Aan de andere kant zie je nieuwe
productielocaties opkomen. Bloemen voor Japan kwamen tot voor kort allemaal uit Europa en
Zuid-Amerika, meestal via Nederland. Die komen nu steeds vaker uit China.”
Met deze veranderende goederstromen ontstaan nieuwe hubs en nieuwe logistieke oplossingen. Soms duurzamer. Solano: “Met het verzenden van steeds meer vers fruit, hebben wij veel
geïnvesteerd in realtime temperatuurmonitoring van de lading. Dat stelt onze klant in staat de
kwaliteit van zijn zending nauwkeurig te volgen en nog tijdens het transport te beslissen over
de distributie daarna. Dat kan veel onnodig heen en weer gesleep schelen. Ook consolideren van
goederen, zoals verse vis op Schiphol, kan duurzamer uitpakken. Wanneer je Noorse zalm voor
de Verenigde Staten daar combineert met andere ladingen, ontstaan veel efficiëntere transporten.”
Maar, geeft zij ruiterlijk toe, dit zijn bijeffecten. “We zijn slim genoeg om duurzame oplossingen te ontwikkelen”, benadrukt Natasha Solano, “maar de kostenfactor is het sleutelwoord.
We hebben met zijn allen de consument eerst grondig verpest en die verwacht nu jaarrond
alles in de supermarkt. Dat leveren we ook, maar duurzaamheid is in dat systeem geen kostenfactor en wellicht om die reden ook geen eis van de consument. Pas als dat gebeurt, verandert
er echt iets en dan zul je zien dat het hard kan gaan. Wie verse vis uit Noorwegen via een hub in
de Arabische Emiraten, waar het veertig graden boven nul is, zonder noemenswaardige temperatuurschommelingen in Korea of Japan kan afleveren, is inventief genoeg voor duurzame
transportconcepten.”
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‘Bij emoties halen
argumenten heel
weinig uit.’
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Rinus van de Waart over Nieuw Gemengd Bedrijf

‘Principe van toen met
professionaliteit van nu’
“Dit is échte samenwerking. Niet jij koopt iets van mij en ik iets van jou, maar samen ideeën
ontwikkelen, plannen maken, zorgen delen. Dat geeft kracht.” Rinus van de Waart, directeur van
kennis- en ontwikkelbedrijf voor de agro- en foodsector KnowHouse, mag een nuchtere Zeeuw in
Limburg zijn, zodra ‘zijn’ Nieuw Gemengd Bedrijf ter tafel komt, vloeien de woorden en glimmen
de ogen. Ondanks de tegenslagen. “We gaan laten zien dat het werkt”, is zijn vaste overtuiging.
Het lijkt op wat hij vroeger thuis op Schouwen-Duiveland bij het boerenbedrijf van zijn vader
zag, waar de mest van de koeien het land op ging en de knollen van het land naar de koeien. Van
de Waart: “De reststof van de ene activiteit is voedsel voor de andere. Vroeger gebeurde dat
kleinschalig en binnen één bedrijf, het Nieuw Gemengd Bedrijf doet in feite datzelfde maar
dan door verschillende agrarische bedrijven fysiek bij elkaar te brengen. De voordelen van de
professionele specialisatie van nu, gecombineerd met de kringlopen van toen. Met als resultaat
een veel betere verwaarding van reststoffen, minder gesleep met goederen en dieren en een
ruimtelijke herschikking waar waardevol buitengebied van kan profiteren.”
De vele voordelen zijn inmiddels uitvoerig onderbouwd. Het enthousiasme van een eerste
groep agro-ondernemers die het waar willen maken, van kippenmest naar de champignons tot
CO2 naar de komkommers, is zonder meer aanstekelijk. Evengoed bestaat het Nieuw Gemengd
Bedrijf na ruim zeven jaar nog steeds voornamelijk in hoofden. Reden? “Een zeer moeizaam
vergunningencircus. De bestaande regelgeving is ingericht op individueel opererende bedrijven, terwijl wij die juist willen verbinden. Mest in een pijpleiding vervoeren? Inmiddels mag
het, maar dat heeft jaren en jaren gekost. En dat is één voorbeeldje.”
Datzelfde vergunningentraject wordt op zijn zachtst gezegd een tikje gehinderd door weerstand
vanuit de omgeving van de beoogde bedrijfslocatie, een door de provincie Limburg aangewezen
agrarisch ontwikkelgebied bij Horst. Rinus van de Waart: “We maken de stap van dorp naar stad.
En dat wekt wantrouwen. Grootschalig, dat moet wel onbetrouwbaar zijn. Daar kwam de discussie over megastallen en dierenwelzijn nog eens overheen. We bouwen geen megastallen en in het
Nieuw Gemengd Bedrijf zijn dieren aantoonbaar beter af dan in de bestaande veehouderij, maar
het gaat om emoties en dan halen argumenten heel weinig uit. Heb ik gemerkt.”
Gevolg is dat een verband van enkele omwonenden, belangenorganisaties en de lokale SP vastberaden is elke stap in het toch al moeizame vergunningenproces tot aan de Raad van State aan te
vechten. De tuinders uit de oorspronkelijke groep ondernemers zijn om die reden voorlopig afgehaakt. Twee varkenshouders, drie pluimveehouders en een technisch bedrijf voor het stromenmanagement, zetten door. Van de Waart: “Omdat het ondernemers zijn, omdat ze overtuigd zijn
en omdat ze nu al hun bedrijfsvoering verbeteren met vindingen die gebaseerd zijn op het Nieuw
Gemengd Bedrijf. Mensen zeggen ‘het is nog niks’. Die vergissen zich. Het functioneert al, alleen
nog niet op één locatie. Maar ook dat komt. Het klopt. Het werkt. Echt, we gaan het laten zien.”
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Paul Potters van ITS Netherlands

‘Techniek is er, de menselijke
maat is de uitdaging’
Van een gesprek met Paul Potters, manager bij Connekt voor de Nederlandse tak van Intelligent Transport Systems and Services (ITS Netherlands), verwacht je beschouwingen over
zelfdenkende vrachtwagens, superslimme ritplanners en spannende vergezichten op bits en
bytes. Niet dus. “Vergroenen van de logistiek is vooral een organisatorisch verhaal. Nieuwe
technieken veranderen de manier waarop mensen werken. De slimme vondsten zijn er. De
menselijke maat, dáár ligt de uitdaging.”
“Een voorbeeld. Het bedrijf dat in de regio Eindhoven dierkadavers ophaalt en naar de destructor brengt kon met ICT ruim twintig procent op zijn vervoer besparen. Hun chauffeurs
reden voorheen altijd hun vaste wijk en haalden daar alles op. Nu moesten ze soms doorrijden
en kadavers die ze onderweg in hun eigen wijk tegenkwamen laten liggen. Dat ging tegen alle
gevoel in. Meer efficiency komt vrijwel altijd door scopeverbreding: een groter gebied, andere
samenwerkingsrelaties. De voordelen daarvan kunnen op het gangbare schaalniveau wel
eens niet zichtbaar zijn, of zelfs tegengesteld. Tot op zekere hoogte kun je dat uitleggen, maar
als er geen directe voordelen zijn, is dat heel lastig. Kijk naar gezamenlijke stadsdistributie.
Pas als je daar ruimere venstertijden aankoppelt, of toestemming om de busbaan te gebruiken, dan is het ‘oh ja natuurlijk’.”
En wie moet dat doen, dat aankoppelen van voordelen? “Dat is precies het punt. Wanneer
je bestaande manieren van werken verandert, is er meestal geen natuurlijke partij die zo’n proces trekt. Mensen van positie laten veranderen is daarom altijd een gezamenlijke zoektocht.”
Maar moet dat dan? “Ik denk het wel. Mensen zoeken naar verbeteringen. Voor zichzelf,
maar ook voor het algemeen belang. De techniek biedt daar zonder meer mogelijkheden voor,
maar verandert ook de manieren van werken waar we aan gewend zijn. Neem een vrachtwagenchauffeur. Vroeger zei zijn planner: dit laden en daarheen rijden. Nu nog, maar ondertussen
leest hij op Twitter dat op de plaats van afleveren vandaag kermis is, hij ziet op zijn navigatie
dat er onderweg een file staat en hij krijgt een sms’je van een collega die zegt dat hij eigenlijk
veel dichter in de buurt is. Iedereen krijgt heel veel informatie en wil daar ook iets mee.”
De oude hiërarchische verhoudingen verdwijnen? “Ja, je moet naar nieuwe samenwerkingsmodellen. Zoals boeren met de komst van grote landbouwmachines in het verleden
coöperaties oprichtten. In de logistiek komt nu ICT beschikbaar die zelf uitrekent wat de
slimste manier van vervoeren is als je een zending hebt. Welke vervoerswijze, welke vervoerder, welke combinaties met andere stromen, alles. De zoekrobot bepaalt. Als verlader weet je
niet eens hoe je lading op de plaats van bestemming komt. Je hebt organisatievormen nodig
die daarvan kunnen profiteren. De coöperaties van de toekomst. Die moeten we ontwikkelen.
En dat is heel spannend, want daar is geen roadmap voor.”
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Agrologistiek
efficiënter en
duurzamer:
ambities en aanpak
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Het Nederlandse ‘agrocomplex’, het geheel van
producenten, verwerkers, handelaren, distributeurs en
vervoerders van agroproducten en levensmiddelen, is
goed voor 685.000 arbeidsplaatsen en een jaaromzet van
ruim vijftig miljard euro, ofwel bijna tien procent van ons
nationale inkomen.
Ongeveer een kwart van deze arbeidsplaatsen en
inkomsten, betreft logistieke activiteiten in de
diverse agroketens. Dit aandeel van de logistiek in het
agrocomplex is de laatste vijftien jaar met ongeveer vijftig
procent gegroeid.
Belangrijkste reden daarvoor is het toenemend belang
van Nederland als verkoop- en distributiepunt voor
wereldwijde goederenstromen uit de agro- en foodsector.
Voor de sector is elke dag alleen al in Nederland
zo’n 25.000 ton goederen onderweg. Of iets
zichtbaarder: maar liefst éénderde
van alle vrachtwagens op de
Nederlandse wegen rijdt
met producten uit
de agro- en
foodsector.
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Agrologistiek:
internationale koploper
Die vooraanstaande positie van Nederland als draaischijf in internationale goederenstromen uit de agro- en foodsector, vindt zijn oorsprong in twee van oudsher sterke sectoren: de
agrarische en de logistieke. Beide bedrijfstakken kennen in Nederland een lange traditie én
een niet aflatende ontwikkeling naar telkens slimmer ondernemen en meer efficiency. Dit
is mogelijk dankzij creatief ondernemerschap, goede opleidingen en een uitgebreid netwerk
van instellingen voor onderzoek en kennisontwikkeling. De Nederlandse agrologistiek heeft
daarmee de potentie van internationale koploper in een ontwikkeling die zonder enige twijfel
gaande is: efficiënter, duurzamer, meer regie en meer samenwerking.

Platform Agrologistiek:
slimmer ingerichte ketens als uitdaging
Ondernemers, overheden en instellingen voor onderwijs en onderzoek, de ‘Triple O’, maken
samen de agrologistiek van de toekomst. Ondernemers vanuit hun kennis van de markt en
fijn afgestemd gevoel voor creatieve verbeteringen. Onderwijs en onderzoek als de brengers
van nieuw elan en nieuwe inzichten. Overheden als hoeder van een eerlijk speelveld en stimulator van ontwikkelingen waar de samenleving in al zijn facetten beter van wordt. Mensen uit
alle drie de takken van de Triple O hebben zich in 2000 verenigd in het platform Agrologistiek, een ontmoetingsplaats van ervaringsdeskundigen met een duidelijke uitdaging op tafel:
de agrologistieke ketens kunnen en moeten veel efficiënter en veel duurzamer.

Programma Agrologistiek:
ondersteunen van innovaties
Om daar concrete resultaten in te boeken, startte de rijksoverheid samen met het platform
Agrologistiek in 2002 het programma Agrologistiek: praktische hulp bij initiatieven van
ondernemers in de agro- en foodsector om de efficiency en duurzaamheid van hun logistiek te
verbeteren. Geen potten met subsidie, maar kennis en contacten aandragen, de weg zoeken
en wijzen en elkaar inspireren en motiveren.
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Enkele markante
punten uit het verloop
van het programma:

2004: drie TV-uitzendingen
‘Nederland in Bedrijf’ over
Agrologistiek trekken in totaal
660.000 kijkers.

2002: behandeling van de Visie
Agrologistiek in de Tweede
Kamer en ‘vliegende start’ van
het programma Agrologistiek.
Na een ‘call for proposals’ in de
Staatscourant met vele reacties,
zijn tien ‘A-projecten’ voor
clusteren, verbinden en regisseren
geselecteerd. Het platform
Agrologistiek ondersteunt deze
projecten met deskundigheid en
lobbykracht.

2001

2002

2003

2004: presentatie van succesvolle
projecten voor ‘clusteren, verbinden
en regisseren’ op het eerste congres
Agrologistiek in de Cruise Terminal
in Amsterdam. Ruim vierhonderd
mensen uit de sector en de ministers
van Verkeer en Waterstaat en
van Landbouw, Natuurbeheer
en Voedselkwaliteit bezoeken de
bijeenkomst.

2004

2001: de ministers van (toen)
Verkeer en Waterstaat en van
Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij brengen samen de
Visie Agrologistiek uit om de
zoektocht naar een efficiëntere
en duurzamere agrologistiek
een focus te geven: clusteren,
verbinden en regisseren.

2006

FINANCIËLE
WEGWIJZER

2003: het programma Agrologistiek
wint uit tachtig ingezonden
projecten de InAxis-prijs van het
ministerie van Binnenlandse Zaken
als het beste voorbeeld in 2003 van
innovatie in de publieke sector.
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2005

2006: driejarige
overeenkomst met
hogeschool HAS
Den Bosch voor
‘keukentafelgesprekken’
tussen wisselende
generaties studenten
en innoverende
ondernemers uit de
agrologistiek.

2005: introductie
Financiële Wegwijzer op
www.agrologistiek.nl.

Agrologistiek efficiënter en duurzamer: ambities en aanpak

AGROLOGISTIEKMAGAZINE

2009: verschijnen van het
Agrologistiek Magazine met
tientallen reportages over
ondernemers die ‘clusteren,
verbinden en regisseren’
met concrete projecten in de
praktijk brengen.

2009: start van een
nieuwe serie projecten
op het agrologistieke
congres in de
Westlandse Druif met
een presentatie van
onder meer het project
Fresh Corridor.

2009: presentatie van project
resultaten op het congres
‘Dynamiek in Agrologistiek’ in de
Van Nelle fabriek, uitreiking van
de AgroPeper Award.

Hoehisier
hetom
gek en?

(AGRO)LOGISTIEK:
MOTOR VAN
ONZE ECONOMIE

Marco Duijneveld van Mijn Boer:

‘Duurzame logistiek is
allereerst lekker en gezond’

WINST DOOR

Agrologistiek in de praktijk

Bedrijventerrein Zuid-Groningen:
300.000 liter minder brandstof,
935 ton minder CO2-uitstoot.

Het
van Restaurant As: ‘Alles
zoveel mogelijk uit de buurt’

cool bloemenvervoer

NIEUWE ETEN

De jury kiest Fresh Console van
FloraHolland eelde als winnaar.
Fresh Console is een planningstool
waarmee de transportefficiency bij de
bundeling van versproducten wordt
verhoogd. “Diverse producten bij
elkaar vervoeren zoals groenten en
fruit met snijbloemen, was tot voor
kort een vorm van heiligschennis.
Fresh Console prikt mythes door en
biedt een oplossing”, aldus de jury.
Cees Hoekstra en Douwe-Frits
Broens nemen de prijs in ontvangst.

2007

2008

2009

2010

agroPeper awards 2009 voor Fresh Corridor en
Fresh Console
De Agropeper Award 209, die voor het eerst is uitgereikt, is een prijs
voor het meest innovatieve en pittige agrologistieke project. Jury en
publiek kiezen ieder een winnend project.
Fresh Corridor heeft de eerste AgroPeper Award 2009 publieksprijs
gewonnen.
Willem Baljeu ontving de Award uit handen van Frans Tielrooij.
Fresh Corridor is een driejarig programma voor minder
wegtransportkilometers tussen versknooppunten. De Rotterdamse
haven is hierin een belangrijk centrum, waarbij de logistiek van de
containers naar het achterland over de rivieren gaat.
Er zijn in totaal 34 projecten genomineerd voor de publieksprijs.
Waarom heeft u gestemd op Fresh Corridor?
Dick Keijman, E.Novation BV:
“Dit concept is breder dan slechts een schakel in de keten. Er kan in
die keten veel worden opgepakt en verbeterd. Fresh Corridor is een
goed initiatief dat ik graag steun”.

2011

2008: Persreis langs
agrologistieke projecten
in Noord-Holland.

2007: tussentijdse
evaluatie van het
programma met
ondernemers uit de
sector in een druk
bezochte workshop
in Madurodam.

2010: congres ‘Rij Veilig,
Vervoer Groen’, een
gezamenlijke presentatie van
de programma’s Agrologistiek,
Duurzame Logistiek en
Dode hoek Detectie- en
Signaleringssystemen, op de
‘Dag van de Duurzaamheid’,
11 november, in het Autotron
Rosmalen. Ongeveer
vijfhonderd logistiek
dienstverleners, adviseurs,
deskundigen en hun
opdrachtgevers, bezoeken de
informatiemarkt, plenaire
bijeenkomsten en workshops,
onder meer over de pilot
Oranje Waterwegen: transport
van sinaasappelsap naar
Duitsland en Frankrijk per
binnenvaartschip.

2012
2012: Feest van
de Agrologistiek,
de oogst van
tien jaar werken
aan ‘efficiënter
en duurzamer’,
gevierd tijdens de
Floriade in Venlo.

10 jaar
‘clusteren,

verbinden
regisseren’
Oogst en
Agrologistiek

1

Agrologistiek-Oogstboek-06.indd 1

03-07-12 13:34

87

88

Agrologistiek efficiënter en duurzamer: ambities en aanpak

Moesten we
vaker doen?
Beleidsmakers
aan het woord.
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Geestelijke vader
Roel Bol

‘Overheid heeft de
wijsheid niet in pacht’
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Roel Bol, als directeur Industrie en Handel bij het ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, destijds de
geestelijke vader van het programma Agrologistiek en het
concept ‘clusteren, verbinden en regisseren’ als het lonkend
perspectief voor de sector. Althans: hij vatte vragen om
structuurverandering die bij marktpartijen leefden daarmee
samen en legde het als een gezamenlijke uitdaging bij hen
terug. Sinds 2009 volgt hij een vergelijkbare aanpak als
programmadirecteur Biobased Economy.
Vraaggestuurd “Bedrijven signaleerden knelpunten in de logistiek en distributie van
versproducten. Er ging wel erg veel over de weg. Kan dat niet anders? Intelligenter? Andere
modaliteiten? Die vragen had je natuurlijk bij hen kunnen laten, maar zelfs een concern als
Unilever zei: wij zijn te klein om hiervoor echt een nieuw concept te introduceren. En daar
ging het om. Clusteren van activiteiten, beter verbinden van die clusters en meer regie op de
goederenstromen over die verbindingen. Dat kun je niet als individueel bedrijf, zelfs Unilever
niet. Daarvoor moet je partijen bij elkaar brengen, kennis ontwikkelen, ideeën integreren.
Dat hebben we als overheid gefaciliteerd. Zonder vastomlijnde routekaart. Het ging om wat
de sector nodig had om zich verder te ontwikkelen.”
Religie “Dus moeten bedrijven vooral zelf aangeven welke kant het op moet. Als overheid
hebben we de wijsheid niet in pacht, was het uitgangspunt. Dat betekent: openstaan voor
andere geluiden en samen tot scherpte komen. Dat is een dynamische benadering waarin je
telkens durft te vragen: klopt het wat we hebben bedacht? Je mag best ergens in geloven. Dat
moet ook. Maar je moet dat geloof ook durven bijstellen. Zodra het ‘religieuze’ trekjes krijgt,
moeten er alarmbellen gaan rinkelen.”
Geld “Vijftien miljoen? Dat is toch wel een heel bedrag. Alhoewel, als het bijdraagt aan een
sterkere concurrentiepositie van de grootste sector in onze economie, over een periode van
tien jaar uitgegeven, dan valt het wel weer mee. Dat klopt ook wel: we gaan niet met bakken
geld gooien, hebben we direct besloten. Geen subsidies. Dat houdt meteen mooi al die consultants buiten de deur. Het concept moet zo sterk zijn, dat degenen die er belang bij hebben
er graag in willen investeren. Maar goed, kennis ontwikkelen kost geld. Netwerkvorming is
cruciaal en dat kost ook geld. Dus nee, prima. Goed besteed lijkt me.”
Succes “Natuurlijk is er weerstand. Dat wil je ook, want dat houdt je scherp. Je moet altijd
kijken of de dominante factoren misschien toch anders liggen dan je dacht. Dat is met dit
concept niet gebleken. Er was hier en daar wel lokale weerstand. Maar dat had veel meer te
maken met vestigingskeuzes op bedrijfsniveau. Een flink deel van de primaire sector heeft
inmiddels industriële trekken en daar horen andere locaties bij dan bij het idee van een
aaibaar boerenbedrijf. Maar het concept ‘clusteren, verbinden en regisseren’ staat nog steeds.
Kijk naar de Greenports. Je praat alleen over een ingrijpende structuurverandering en dat
kost nu eenmaal tijd. Veel tijd.”
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Jochem Pleijsier stond in 2001 aan de wieg van de Visie
Agrologistiek, een gezamenlijke productie van de ministers
van Landbouw en van Verkeer en de ‘vliegende start’ van het
programma Agrologistiek waarin overheid en bedrijfsleven
samen werkten aan ‘clusteren, verbinden en regisseren’.
Volgens de visie de route naar een efficiëntere en duurzamere
agrologistiek. Tot eind 2004 was Pleijsier secretaris van het
platform Agrologistiek.
Bedrijfsleven “De overheid kan niks in gang zetten wat niet borrelt in de samenleving. Dat
geldt ook voor een duurzamere agrologistiek. Vanuit verkeer en vanuit landbouw lagen er
maatschappelijke wensen: minder vrachtwagens op de weg, minder gezeul met dieren. En ook
het bedrijfsleven zocht naar oplossingen voor de verkeersproblemen en een negatief imago.
Gedeelde zorgen en ambities dus. Volgens mij de enige goede basis voor een maatschappelijke
verandering.”
Focus “Het platform Agrologistiek bestond al, een samenwerking tussen bedrijfsleven en
overheid om te zien waar dingen konden veranderen. De Visie Agrologistiek bracht daar focus
in aan. Clusteren van agrarische bedrijven, betere verbindingen voor de goederenstromen
tussen die clusters en meer regie bij het gebruik van die verbindingen. Nog steeds een prima
drieslag. Daar gaat het om.”
Inzet “Er ontstond direct veel energie rond dit idee. Veel belangstelling. Aansprekende
projecten. Greenport Venlo bijvoorbeeld, productie, verwerking en distributie van tuinbouwproducten in één bedrijvenpark met een eigen railterminal en directe aansluitingen op het
snelwegennet. Of Zuivelpark Hoogeveen waar productie, verpakken en distribueren van kaas
op één plek gecombineerd zijn met de verwerking van wei als grondstof voor medicijnen. Projecten waar ik één ding van heb geleerd: het hangt op de inzet van mensen. Voor een geslaagd
project heb je een bestuurder of projectleider nodig die je er bij wijze van spreken voor uit
bed kan bellen. Dat én uitstekend georganiseerde communicatie. Dus: eerst praten met alle
betrokkenen en dan pas plannen maken. Eerst de relaties, dan de zaak. Niet andersom.”
Geld “Het meest bijzondere aan dit project? Dat we geen subsidie gaven. Wel hulp, maar geen
geld. We lieten onderzoek doen, bijvoorbeeld naar het concept van clusteren van agrarische
bedrijven. En we lobbyden. Daardoor kwam Greenport Venlo in de grote nota’s voor de ruimtelijke ordening bijvoorbeeld en kreeg het zuivelpark nog net op tijd een toegezegde subsidie
uit Brussel. Maar we zwaaiden niet met de geldbuidel. Ik vond dat heel zuiver. Efficiëntere
agrologistiek is zowel een bedrijfsbelang als een overheidsbelang, dus dan klopt het gewoon
als iedereen zich inzet en meebetaalt. Leden van het platform zaten, met hun kennis en ervaring, aan de keukentafel bij boeren die wilden innoveren. Om samen, als ondernemers onder
elkaar, te kijken wat kon werken en hoe je dat voor elkaar kon krijgen. De overheid faciliteerde
alleen maar. Dat was de opzet en dat lukte echt. Alleen daarom al was het voor mij één van de
leukste projecten die ik ooit heb gedaan.”
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Secretaris platform Agrologistiek
Jochem Pleijsier

‘Eerst de relaties
dan de zaak’

93

Secretaris
platform Agrologistiek
Lucie Wassink

‘Innoverende mensen
zijn met hún kindje bezig’
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‘Absoluut de leukste tijd van mijn leven’, zegt Lucie Wassink
over de periode van 2004 tot 2010 dat ze secretaris platform
Agrologistiek was. Verduurzaming van de agrologistiek,
wereldwijd, zit ‘in de lucht’ is haar observatie. Toen, maar
ook nu, als beleidscoördinator verduurzaming internationale
grondstofketens bij het ministerie van EL&I.

Contact “Innoverende mensen zijn ontzettend leuk. Maar ze zijn wel met hún kindje bezig
en niet met dat van de buurman. In de agrologistiek kwam daar nog bij dat de twee poten,
voedsel en logistiek, twee volstrekt gescheiden werelden waren. Zolang de spullen maar op
hun plek komen, die gedachte. Aandacht vragen voor het concept ‘Agrologistiek’ betekende
die werelden met elkaar in contact brengen. Dat vond ik geweldig om te doen. Iets bouwen dat
er echt toe doet, met het aardigste overheidsinitiatief dat ik ken. Een heel andere manier van
werken, met veel ruimte voor het bedrijfsleven. Dat was echt nieuw.”
Hoogtepunt “Het Agrologistiek Magazine, dat klopte helemaal. Het wás dat contact: al die
mensen met hun ideeën samen op een podium. En dan ook nog op een leuke, luchtige manier.
Lekker tastbaar. De projecten die erin staan, laten goed zien wat je kunt bereiken als die
contacten er wel zijn. Zoals Fresh Corridor, versvervoer per binnenvaart tussen de Maasvlakte en Venlo en uiteindelijk verder naar Duitsland. Als je op de kaart keek, zag je gewoon
de mogelijkheden langs het water liggen. Dan nog kostte het enkele jaren voor het werkelijkheid werd, maar het gebeurde. Volgens mij vooral dankzij een paar gedreven mensen met
invloed op de juiste posities. Die heb je nodig. Misschien kun je achteraf ook concluderen dat
hun aantal voor het programma eigenlijk niet groot genoeg was. Sommige projecten bleven
daardoor toch een beetje steken.”
Mislukt “De olievlekwerking die we via de website wilden bereiken. We hebben veel tijd en
geld geïnvesteerd om daar een echt interactief platform van te maken. Dat is niet gelukt. Misschien waren we te vroeg. Maar ik denk dat het vooral kwam door die geïsoleerde posities van
innovatoren. De financiële wegwijzer werd bijvoorbeeld wel heel veel geraadpleegd, op zoek
naar steun voor nieuwe vindingen neem ik aan. Maar interactie met andere actieve ondernemers, dat kwam niet van de grond. Niet in de virtuele wereld in elk geval.”
Lokaal “Je positie moet kloppen, er moet maatschappelijk gedoe zijn en bedrijven moeten
het willen. Dat zijn volgens mij de ingrediënten voor verandering. Duurzamere agrologistiek
heeft alle drie, zonder meer. Ik zie dat zich wereldwijd ook zeker verder ontwikkelen, vooral
in de vorm van meer productie voor lokale en regionale consumptie. Landen, zoals Brazilië,
produceren steeds meer in eerste instantie voor de eigen lokale markt. Met koffie zie je dat
duidelijk gebeuren. Maar produceren kan niet overal en er zijn veel monden te voeden. Vervoer is dus onvermijdelijk. Slimmer georganiseerd wellicht, maar ik zie dat niet verdwijnen.”
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Moesten we vaker doen? Beleidsmakers aan het woord

Ervaringen in
analyse:
Tien
‘Lessons Learned’
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Vertrouwen en toewijding blijken cruciale succesfactoren
bij innovatieprojecten in de agrologistiek. Maar ook
het kiezen van de juiste projectpartners en een passend
antwoord op weerstanden die vrijwel altijd ontstaan.
In 2011 onderzocht Buck Consultants International op
verzoek van het platform Agrologistiek de ervaringen
opgedaan in vijftien agrologistieke innovatieprojecten.
Hierna de tien belangrijkste lessen die daaruit naar voren
kwamen, met daarbij ter illustratie fragmenten uit de
gesprekken die de onderzoekers hielden met innoverende
ondernemers en managers. Het volledige onderzoeksverslag
met nadere toelichting op de tien lessen, is te raadplegen op
www.agrologistiek.nl.
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LES 1
Waarborg vertrouwen en toewijding aan
het projectresultaat bij deelnemers.
“In het Dutch Poultry Center werken verschillende pluimveebedrijven aan de A1-corridor met elkaar samen. Het werd een succes,
omdat de pluimveemarkt mondiaal een groeimarkt is. Dus kon er
een samenwerking ontstaan tussen bedrijven die al kansen zagen,
konden ook toeleveranciers er bij betrokken worden en waren
partijen bereid te investeren.” (project A1 Eiwitcorridor)
“Binnen de champignonsector was en is de financiële ruimte om
te investeren in innovatie beperkt, waardoor het lastiger was en is
om op lange termijn een samenwerkingsverband aan te gaan. Dat
maakt het lastiger om innovatieprojecten voor elkaar te krijgen.
Dit is overwonnen doordat de bedrijven beseften dat ze elkaar
nodig hadden om tot keteninnovatie te komen.” (project Champost)
“Uiteindelijk hebben alle spelers in de keten dezelfde behoefte aan
duidelijkheid over waar herkomst- en bestemmingslocaties exact
gelegen zijn. Sommige spelers zien dat nu al, andere moeten nog
een stapje maken. Het is boeiend om de neuzen dezelfde kant op
te krijgen, zeker nu ik zie dat we als sierteeltpartijen zulke grote
stappen maken. Op technisch gebied moet er nog een heleboel
ontwikkeld worden, maar ik denk dat er maar weinig sectoren zijn
waar de opeenvolgende schakels en ook concurrenten zo nauw met
elkaar samenwerken. De basis ligt er: vertrouwen. Nu de standaarden nog.” (project Florilog)
“De grootte en de specialismen van de deelnemende bedrijven
waren de sleutel tot succes, omdat hiermee voldoende vertrouwen werd gecreëerd bij afnemers in Frankrijk en Duitsland voor
deelname aan de pilots. De onafhankelijke partijen functioneerden
daarnaast als katalysator voor vertrouwen, en gevoeligheden konden beter naar voren gehaald en besproken worden dan wanneer
enkel marktpartijen betrokken waren geweest.” (project Sapboot)
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Les 2
Ga uit van persoonlijke drive en trek de
juiste medewerkers aan. Agrologistieke
innovatie blijft mensenwerk.
“Het enthousiasme van individuen, die geloofden in de regionale
kansen voor een Greenport en een uitbreiding van de bijbehorende
agrologistieke bedrijvigheid, waren beslissend voor het ontstaan
van het project. Dit waren onder andere de gedeputeerde en B en W
van de grootste regionale gemeenten. Zij traden op als ambassadeurs en wisten andere partijen mee te krijgen in de visie.” (project
Klavertje Vier/Venlo Greenport)
“In het project is verder sterk geïnvesteerd door onder andere de
provincie. Hierdoor was het mogelijk capabele mensen aan te trekken en een zelfstandig ontwikkelingsbedrijf voor het gebied op te
richten voor de Greenport Venlo. Dit is cruciaal omdat het om een
grote ontwikkeling gaat waarin langetermijndoelen gerealiseerd
moeten worden in afstemming met de omgeving. Om dit tot een
goed einde te brengen heb je specialisten nodig, die dit niet naast
de ambtelijke/bestuurlijke hectiek van alle dag hoeven te doen.”
(project Klavertje Vier/Greenport Venlo)
“De samenwerkende bedrijven in het project hebben bijeenkomsten gehouden met een communicatie-expert, waarbij is ingegaan
op de innerlijke drivers van ondernemers voor realisatie van het
project. Deze drivers waren vaak niet financieel, maar strategisch.
Door zo aan elkaar te laten zien wat het innovatieproject persoonlijk betekende, ontstond vertrouwen in elkaar, en werd de communicatie in en buiten het project gemakkelijker.” (project Nieuw
Gemengd Bedrijf/Kuijpers Kip)
“De projectgroep bestond uit verschillende personen met ervaring
en netwerken in spoorgoederenvervoer en in de sierteeltsector en
daarnaast uit mensen met conceptuele kennis waardoor men een
inhoudelijke “voorsprong” had en als expert gezien werd. Door
deze complementariteit kon er door in teams te werken voortgang
geboekt worden in het project.” (project GreenRail)
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Les 3
Creëer flexibiliteit in projectaanpak
als sleutel voor innovatie.
“Het is van belang niet afhankelijk te zijn van een externe partij,
maar om flexibel te zijn in het project. Deze les is geleerd toen het
beleid wijzigde bij de bank waar de projectdeelnemers gebruik van
maakten. Hierbij was het goed dat in het kader van flexibiliteit
besloten was om samen te werken met meerdere banken.” (project
Agriport)
“De sierteeltketen wordt gekenmerkt door het feit dat inkopers op
het laatste moment hun planten inkopen om een zo laag mogelijke
inkoopprijs te bedingen. Vervolgens moet die handel zo snel mogelijk, met alle beperkingen die dat met zich meebrengt, via de weg
naar de verkooppunten verspreid over Europa worden gebracht.
Veel handel, zoals acties en de zogenaamde ijzeren voorraad bij
grote(re) klanten, is in een eerder stadium volgens onze optiek al
goed te voorspellen. Als je dan al actie onderneemt dan kun je veel
haast in de keten wegnemen en dan is het transport van planten
per spoor een prima alternatief voor het wegtransport.” (project
GreenRail)
“De veehouders moeten ons nu nog bellen om voer te bestellen. De
volgende stap is dat wij bij SilFit de silovoorraden bij de boer beheren en daardoor optimaal productie en logistiek kunnen plannen.
Dan kom je tot de beste prijs-kwaliteitverhouding. Technisch kan
dat nu al, maar de veehouder moet daar ook aan toe zijn.” (project
SilFit)
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Les 4
Werk met ambassadeurs uit de praktijk
die het project het beste verkopen.
Transporteur Te Baerts, die tijdens het project voor een pilot werd
ingeschakeld, was enthousiast over de nieuwe mogelijkheden. “De
eerste ervaringen leerden dat we veel efficiënter kunnen plannen
en er veel minder kans op fouten bestond, doordat informatie niet
opnieuw hoeft te worden ingevoerd. Wij hebben onze klanten zo
snel mogelijk uitgenodigd transporten in het vervolg elektronisch
aan te melden en daarbij uiteraard de unieke codes te gebruiken.”
(project Florilog)
“De regio kent een aantal krachtige ondernemingen, zoals Fruitmasters en Plantion, die MKB-bedrijven in eerste instantie
enthousiast hebben gemaakt voor projecten en samenwerking en
tevens een gezicht vormen voor de regio. In de lokale pacts die hieruit voortgekomen zijn, voeren MKB-bedrijven nu zelf projecten
uit.” (project Betuwse Bloem)
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Les 5
Bediscussieer de agrologistieke businesscase,
en wees reëel over het resultaat.
“De businesscase is essentieel voor ons succes. Het is noodzakelijk
meer waarde toe te voegen aan het product champost omdat de
handelswaarde nu te laag is. Dit kan door het product te drogen,
persen en/of steriliseren, al compost te maken, of er een (keur-)
merk op te zetten. Juist de combinatie van logistiek en productinnovatie biedt kansen!” (project Champost)
“Marktpartijen herkenden zich in de visie voor toekomstig gebruik
van spoorvervoer in GreenRail, omdat de fileproblematiek zal
toenemen, duurzaamheid belangrijker wordt en ook de kosten van
wegvervoer zullen toenemen. De marktpartijen nemen de lead in
het zoeken naar praktische oplossingen, terwijl de betrokkenheid
van de publieke sector zeer beperkt is.” (project GreenRail)
“Een partij die de ketenregie van deur tot deur op zich kon nemen
en dus de verantwoordelijkheid richting de klant voor de multimodale keten draagt, bleek een belangrijke eis bij samenstelling van
het consortium in deze pilot.” (project Sapboot)
“De uitdaging bij multimodale agrologistieke pilots is dat het
vervoer in principe goedkoper en concurrerend moet zijn in vergelijking met het wegtransport voor een succesvolle businesscase,
terwijl bij multimodaal transport je zendingen moet combineren
en vaak voor- en natransport hebt. Dit betekent dat er weinig mis
mag gaan in de uitwerking, omdat klanten vaak niet bereid zijn om
de extra kosten voor de oplossing van fouten te betalen.” (project
Fresh Corridor)
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Les 6
Zorg voor draagvlak voor projectsucces
binnen en buiten de organisatie.
“Er zijn verschillende mogelijkheden voor samenwerking met
andere partijen onderzocht, omdat we de partijen wilden vinden
die het beste bij ons zouden passen. Uiteindelijk hebben we gekozen voor de huidige partner omdat duurzaamheid hier niet alleen
een strategische doelstelling is maar ook actief wordt uitgedragen
door de medewerkers. Bij andere partijen bleek dat de doelstellingen niet werden gedragen in heel de organisatie en dit zou in de
processen tot knelpunten kunnen leiden.” (project Mijn Boer)
“De drive en inzet van werknemers en projectmanagers is doorslaggevend geweest bij de ontwikkeling naar een succesvolle
organisatie. De werknemers zorgen er uiteindelijk voor dat het doel
al dan niet gehaald wordt.”(project Mijn Boer)
“Vanuit het project hebben we actief getracht om inzicht te krijgen
in de belevingswereld van externe partijen met andere standpunten. Zo konden we weerstand begrijpen, het andere perspectief
zien en daarop anticiperen met een passende communicatie. Een
analyse van Wageningen UR, waarin vijf belevingswerelden in
kaart zijn gebracht, heeft ons hierbij geholpen.” (project Nieuw
Gemengd Bedrijf/ Kuijpers Kip).
“We hebben nagedacht over succesvolle manieren om draagvlak
te verwerven en partijen mee te krijgen. Wij hebben daarbij vooral
geluisterd en rekening trachten te houden met verschillende
wensen, zonder het doel uit het oog te verliezen. Er is veelvuldig
succesvol overleg geweest met de omgeving, zoals overheden, notfor-profit organisaties, particuliere belanghebbenden, nieuw te
vestigen bedrijven.” (project Agriport A7)
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Les 7
Creëer inzicht in de effecten van agrologistieke
innovatie op andere processen.
“Wij hebben het voortouw genomen in het informeren van de boeren over de kostenvoordelen van het real-time monitoren van de
mengvoedersilo’s en het proactief beleveren van deze boeren. Door
dit project komen ze nooit meer met voorraadproblemen te zitten
en dit zorgt ervoor dat de bedrijfsprocessen niet meer stilvallen.”
(project SilFit).
“Naast de logistieke kostenvoordelen van clustering zijn de
positieve effecten van clustering van gezinsbedrijven op de overige
bedrijfsvoering minstens zo groot. Zo zijn betrokken ondernemers
flexibel om desgewenst werkzaamheden te verdelen, gezamenlijk
te investeren in machines maar ook om nieuwe werknemers aan te
nemen.” (project Gezinsbedrijf Plus)
“Deelname aan Fresh Corridor brengt de ontvangers van AGFcontainers vaak in contact met de mogelijkheden van de binnenvaart op dit vlak. Daar hadden ze eerder vaak nooit over nagedacht
omdat ze dachten dat het niet in te passen was in hun operationele
processen. Het project laat zien dat dit wel kan. De focus van Fresh
Corridor was niet op het creëren van binnenvaartverbindingen,
maar op het inpassen van binnenvaartgebruik in internationale
logistieke ketens. Het binnenvaartgebruik wordt gecombineerd
met een gesloten productkwaliteitsbeheersing door de gehele
keten en het operationele bedrijfsproces is ingericht op het gebruik
van binnenvaart.” (project Fresh Corridor)
“De pure agrologistieke voordelen waren onvoldoende om het
project op te starten, maar de combinatie met innovaties op het
gebied van waardetoevoegende activiteiten in de productbewerking (drogen, etc.) maakten het project toch mogelijk.” (project
Champost)
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Les 8
Zoek complementaire partners ook
buiten de eigen contactenkring.
“Bij het project de Betuwse Bloem kennen we verschillende lokale
initiatieven, de zogenaamde pacts. Vanuit deze pacts hebben we
kennisvragen geformuleerd vanuit praktische innovatie-ideeën.
Deze kennisvragen hebben we vervolgens voorgelegd aan kennisinstellingen en ze uitgedaagd om met praktische antwoorden te
komen. Zo is de afstand tussen marktpartijen en kennisinstellingen in de praktijk verkleind.” (project Betuwse Bloem)
“De marktpartijen in de sierteelt wilden wel van het spoor gebruik
maken, maar er was een vrees dat de omstandigheden in het hele
door-to-doortransport van bloemen en planten voor het spoortraject niet optimaal zouden zijn. De betrokken kennisinstellingen
konden door metingen met feiten en cijfers aantonen dat deze kwaliteit gegarandeerd was door de gekozen aanpak binnen GreenRail.
De praktische toepassing van deze kennis heeft dus een cruciale
rol gespeeld in het project.” (project GreenRail)
“Voor de realisatie van Greenport Venlo wordt samengewerkt met
diverse partijen, die ieder specifieke kennis en ervaring inbrengen, bijvoorbeeld op het gebied van inhoud, organisatie, techniek,
ruimtelijke ordening, infrastructuur, communicatie, milieu/
geluid en duurzaamheid. Ook wordt gesproken met bedrijven die
toekomstige klanten zouden kunnen zijn en wordt er ingezet op
de Floriade in combinatie met de Greenport.” (project Greenport
Venlo/Klavertje Vier)
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Les 9
Speel in op de belevingswerelden van klanten
en belanghebbenden.
“Mijn Boer richt zich op het vermarkten van regionale, biologische
en fair trade kwaliteitsproducten. Door een actief marketingbeleid, goede productinformatie, direct contact met de teler, het
creëren van beleving en een kwaliteitsmerk zijn klanten bereid
deze producten af te nemen en eventuele meerkosten te betalen.”
(project Mijn Boer)
“Bij Gezinsbedrijf Plus is de beeldvorming bij partijen in de omgeving te negatief gebleken om het project succesvol uit te voeren.
Partijen in de omgeving en milieubewegingen schrokken terug van
het verkeerde idee van een grotere bedrijfsvoering en wisten ook
de lokale politiek te beïnvloeden. Emoties speelden hierbij een (te)
grote rol.” (project Gezinsbedrijf Plus)
“Weerstand vanuit de omgeving is zeker bij intensieve veehouderijprojecten zeer sterk gebaseerd op emoties en rationele argumenten komen daarbij niet altijd goed over. Bij dit project waren
actiegroepen betrokken die hun standpunt vooraf al bepaald hadden en deze bleken met argumenten niet te beïnvloeden. Je moet
per partij de juiste energie inzetten en rekening houden met de
verschillen in perspectief en belevingswerelden.” (project Nieuwe
Gemengd Bedrijf/Kuijpers Kip)
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Les 10
Lift mee op de wensen, eisen en netwerken
van dominante partijen voor het maximaal
benutten van kansen.
“Om concurrerend te kunnen zijn is een logistiek netwerk met voldoende dichtheid essentieel. Aansluiting vinden bij een partij met
een efficiënt logistiek netwerk bood veel meer kansen en efficiency
dan distributie via eigen vervoer.” (project Mijn Boer)
“Betuwse Bloem tracht in de toekomst local for local en global for
global netwerken en afzetmarkten te verbinden. Deze netwerken
zijn complementair bijvoorbeeld voor overschotten en seizoenen.
Het is belangrijk deze netwerken met elkaar te verbinden op gebied
van logistiek en afzetmarkten.” (project Betuwse Bloem)
“Een belangrijke drempel om te komen tot agrologistieke innovatie zijn de leveringscondities van retailorganisaties, bijvoorbeeld
in Duitsland. Slottijden en korte levertijden zorgen voor een lage
beladingsgraad en enorme spoed in zendingen.” (project Betuwse
Bloem)
“Grote internationale retailbedrijven bepalen nog in grote mate de
levercondities en slottijden. Dit vormt vaak een grote drempel voor
innovatief vervoer van versproducten. Je kan je als consortium erbij
neerleggen en de eisen als uitgangspunt nemen, maar je kan ook
met een groep bedrijven achter je in bespreking trachten te komen.”
(project GreenRail)
“In een ander deelproject van de A1 Eiwitcorridor, dat speelde in de
kalverhouderij, bleek het zeer moeilijk om met een succesvolle agrologistieke innovatie te komen. De reden is dat dit een vrij gesloten
sector is met enkele dominante spelers, waardoor samenwerking
moeilijk tot stand kwam. Tevens is er relatief weinig financiële
marge in de sector, zodat de initiatiefnemers het moeilijk vonden om
tot resultaat te komen.” (Project A1 Eiwitcorridor)
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Hóe dóe je het?
Handvatten voor
ondernemers

111

Zonder vertrouwen en toewijding, geen succesvolle
innovaties. Natuurlijk. Maar dan? Hoe organiseer en
behoud je vertrouwen en wat doe je als die toegewijde
bestuurder na de verkiezingen opeens met wachtgeld
thuis zit en je wilt toch verder met je project. En
hoe, om te beginnen, treed je buiten de bestaande
denkpaden? Want dát is innoveren.
Bedrijfsadviseur Gertrud Blauwhof combineerde de
praktijklessen die Buck verzamelde, met inzichten
in het managen van veranderprocessen. Hier enkele
fragmenten. Het complete ‘Innoveren, hoe doe je dat?
Handvatten voor ondernemers in de agrologistiek’ is
te lezen op www.agrologistiek.nl.
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Hóe dóe je het: handvatten voor ondernemers

Handvatten voor innoverende ondernemers
•

De basis van innoveren is het maken van nieuwe combinaties. Die combinaties kunnen
op alles betrekking hebben: mensen, werelden, kennis, producten, processen etc. Waar
het om gaat is dat ideeën en invalshoeken tezamen worden gebracht die eerder niet
verbonden waren en op zichzelf stonden.

•

Het voortdurend op elkaar afstemmen van verschillen is cruciaal voor succesvol innoveren. Dat geldt voor alle fasen in de ontwikkeling van een innovatiesysteem.

•

Een ondernemer die succesvol wil innoveren, moet zeven sleutelprocessen leren managen: ondernemersactiviteiten, kennisontwikkeling, kennisuitwisseling en -verspreiding,
mobiliseren en beschikbaar maken van middelen, richting geven aan het zoekproces,
creëren van markten en bieden van tegenspel aan weerstand.

•

Niet alle processen zijn op hetzelfde moment van even groot belang. De sleutelprocessen zijn te clusteren in vier ‘innovatiemotoren’ die elkaar opvolgen of overlappen. De
volgorde: de kennismotor, de ondernemersmotor, de systeemopbouwmotor en de marktmotor.

•

Iedere nieuwe combinatie leidt tot een bepaald type innovatie: een incrementele innovatie die voortbouwt op de bestaande situatie, een substantiële innovatie of een transformerende innovatie. Voor ondernemers is het om meerdere redenen van belang om te
weten met welk type innovatie men te maken heeft: opbrengsten verschillen en het (on)
gemak waarmee iets ingevoerd kan worden, verschilt eveneens.

•

Een incrementele innovatie in de agrologistiek is bijvoorbeeld sneller transporteren.
Van een substantiële innovatie is sprake als een ondernemer op zoek gaat naar andere
modaliteiten – bijvoorbeeld varen in plaats van rijden. Een ondernemer die de noodzaak
van transport ter discussie stelt, is bezig met een systeembreuk. ‘City farming’ is zo’n
systeembreuk: door de productie en consumptie van de agrofoodsector bij elkaar te
brengen en daardoor amper meer te transporteren. Er is een groot verschil in wat een
ondernemer te wachten staat bij de verschillende typen innovaties.

•

Bij incrementele innovaties gaat het om ‘dingen beter doen’. Dat behoeft geen ingrijpende
gedrags- of cultuurverandering en stuit meestal niet op weerstand. Integendeel zelfs: een
tevreden klant geeft meestal een goed gevoel.

•

Zaken wezenlijk anders doen (een substantiële innovatie) is spannend en mogelijk een
langdurige zoektocht. Op de eerste plaats gaat het om een alternatief dat bij aanvang
nog niet uitgekristalliseerd is. Op de tweede plaats willen mensen en organisaties niet
tot veranderingen in gedrag en cultuur gedwongen worden. Op de derde plaats zullen
bestaande kaders aanpassing behoeven of nieuwe kaders gevonden moeten worden.

•

Het derde type innovaties (transformerende innovaties) ontstijgt meestal het schaalniveau van de individuele ondernemer. Hier gaat het om veranderingen als de opkomst
van de informatiesamenleving of de transitie naar een duurzame economie. Vernieu-
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wingsprocessen die decennia beslaan en een samenspel van economische, politieke en
institutionele ontwikkelingen en initiatieven vergen.
•

De verschillende fasen van een innovatieproces vragen verschillende menselijke kwaliteiten. In termen van de drijfverenindeling (zie kader) uit de sociaal-psychologie: mensen
met gele, oranje en groene drijfveren brengen het project van de start up naar de take-off
fase, mensen met rode en blauwe drijfveren zijn nodig om de marktmotor in ‘full swing’
te brengen en de onderneming te transformeren in een echt bedrijf.

Drijfveer

Houding en gedragskant

Organisatiekant

Geel

Analyse, abstraheren,
doordenken, hoofdlijnen

Visie

Oranje

Ambitie, flexibiliteit, kansen
zoeken, pragmatisme

Strategie
en doel

Groen

Empathisch luisteren,
delen, gelijkwaardig behandelen

Mens

Blauw

Betrouwbaarheid, gedegenheid,
aandacht voor detail, netjes
afmaken

Structuur
en processen

Rood

Snelheid, druk opvoeren,
besluiten nemen, handhaven

Focus

Paars

Opoffering, rituelen en
ongeschreven regels volgen

Missie

Drijfverenindeling uit de sociaal-psychologie

•

Voor de marketing gelden vergelijkbare principes: ‘innovators’ en ‘early adopters’ helpen
de innovatie de wereld in. De ‘early’ en ‘late majority’ daarentegen zorgen voor ‘cash-flow’
en vlees op de botten. Stem de communicatie en marketing daarop af.

•

Innovatiemanagement en opschalen zijn grote opgaven. Voor succesvol innoveren zijn
uiteenlopende drijfveren en kwaliteiten nodig en de competentie om het proces als
geheel te overzien, het palet te managen en samenwerking te waarderen. Succesvol
innoveren vraagt het in staat zijn (eigen) kleuren te managen en over de eigen schaduw
heen te stappen.
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Systeemscan: aandachtspunten in kaart
Om greep te krijgen op het innovatieproces en te weten te
komen waar eventueel extra aandacht aan besteed moet
worden, is er een zogenaamde systeemscan. Doel daarvan is
de stand van zaken te bepalen bij de zeven sleutelprocessen
van een innovatie: ondernemersactiviteiten, kennis
ontwikkeling, kennisuitwisseling en -verspreiding,
mobiliseren en beschikbaar maken van middelen, richting
geven aan het zoekproces, creëren van markten en bieden
van tegenspel aan weerstand. Quick scan/nulmeting,
interviews en deskresearch zijn instrumenten om dat te
achterhalen. Hierbij de globale opzet van zo’n scan.
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Stap 1
Geef per systeemfunctie de stand van zaken een score
5

Momentum: de systeemfunctie is goed ontwikkeld en er zijn nauwelijks belemmeringen.
Actie: op de korte termijn is er geen reden tot interventie.

4

Ontwikkeling: door enkele kleinere belemmeringen weg te nemen kan de dynamiek
worden bevorderd. Actie: op korte termijn behoeft deze functie geen aandacht.

3

Stabiliteit: er is een zekere stabiliteit in de ontwikkelingen tot nu toe maar er zijn enkele
belemmeringen die verdere opbouw in de weg staan. Actie: dit vraagt om een ‘ vinger aan
de pols’ en relatief eenvoudige interventies.

2

Stagnatie: ontwikkeling vindt nauwelijks plaats door het bestaan van grote belemmeringen. Voor de verdere opbouw van het systeem zijn belangrijke structurele aanpassingen
in het systeem noodzakelijk.

1

Collapse: belemmeringen zijn dermate overheersend dat er geen sprake is van opbouw
maar van afbraak. Deze situatie vraagt om crisismanagement en ‘damage control’.

Stap 2
Zet de uitkomsten in onderstaande figuur
Ondernemersactiviteiten
5—
Marktontwikkeling

4—
3—

Mobiliseren van
middelen

2—
1—
0—
Ondersteuning van
belangengroepen

Richting geven
aan het zoekproces
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Kennisontwikkeling

Kennisuitwisseling
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Stap 3
Evalueer de uitkomsten
Een voorbeeld van een interpretatie:
• Ondernemersactiviteit – score 3: behoorlijk ontwikkeld. Er is sprake van een stabiele
toename van het aantal ondernemers.
•

Mobiliseren van middelen - score 1: crisissituatie. Moeten we verder willen gaan? Er zijn
(te) weinig middelen beschikbaar.

•

Kennisuitwisseling en –deling – score 3: er wordt wel uitgewisseld maar leidt dat ook tot
gezamenlijke kennisontwikkeling? Of heeft iedereen zijn eigen definitie van een vraagstuk?

•

Richtinggeving – score 2: stagnatie. Gebeurt onvoldoende en niet duidelijk is wie dat doet
of daarvoor verantwoordelijk is.

•

Belangengroepen - score 2: idem stagnerend. Samenhang is beperkt, slagkracht en effectiviteit zijn overeenkomstig.

•

Marktontwikkeling: - score 2: stagnerend. Potentiële opdrachtgevers zijn huiverig en
(het vinden van) een goed ‘verdienmodel’ is erg moeilijk.

Stap 4
Besluit tot actie op basis van de bevindingen
Bijvoorbeeld een ‘actieplan‘ en ‘stappenplan’: wat moet worden ondernomen om het
innovatiesysteem in kwestie vleugels te geven? Of een ‘exit-strategie’ – ‘er is geen solide
businesscase en wij investeren niet langer’. Iedere ondernemer maakt zijn eigen keuze(s).
Bij een actie- en stappenplan, is het ook zaak te bepalen wat dat betekent in termen van marketing, interne en externe communicatie en de samenstelling van teams en de organisatie.
Handreikingen op dit punt zijn afhankelijk van de eigen beoordeling van de fase waarin de
innovatie zich bevindt.
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Ondernemersvertegenwoordiger
Herman de Boon

‘Nadenken over
hoe nu verder’

120

Zijn opleiding had hij in de tijd dat logistiek als vak nog
nauwelijks bestond, laat staan agrologistiek als specifiek
aandachtsgebied. Hij stond zo’n twintig jaar geleden aan de wieg
van het begrip en is inmiddels als bestuurder verbonden aan
verschillende ondernemersorganisaties uit de sector. Efficiënter,
flexibeler, veiliger en duurzamer. Het moet en het gebeurt, is de
overtuiging van Herman de Boon. Maar ook dat het een kwestie
van lange adem is. Langer dan 2012 als het aan hem ligt.
Op de vraag naar waarom is het antwoord eenvoudig. De Boon: “Binnenkort wonen er negen
miljard mensen in steden. Die hebben elke dag twintig miljard maaltijden nodig. Dat is een
geweldige logistieke operatie die we nog veel slimmer zullen moeten organiseren dan we nu
doen. Slimmer en duurzamer. Een bakje yoghurt legt nu zo’n drieduizend kilometer af voor
het op tafel staat. Dat houdt natuurlijk een keer op. We zullen meer moeten doen met minder
en daar zullen we heel goed in moeten worden.”
Maar we hebben toch al die slimme ondernemers om daar oplossingen voor te verzinnen? “Die hebben we zeker, maar die kunnen het niet alleen. Een simpel voorbeeld. Elke dag
zijn er in Nederland achttienhonderd vrachtwagens op de weg om producten te vervoeren
tussen de vijf veilingen van tuinbouwproducten. Niet als goed georganiseerde lijndiensten,
maar als een taxibedrijf: bellen en rijden. Als je van al dat vervoer de data bij elkaar brengt en
de stromen regisseert, is daar een wereld te winnen. Maar geen enkele speler in die sector,
hoe groot ook, kan dat alleen. En dan heb ik het alleen nog maar over de Nederlandse situatie.
Uiteindelijk gaat het natuurlijk om wereldwijde dataplatforms en regie. Om zover te komen,
gaat de competentie van elk individueel bedrijf te boven. Je zult moeten samenwerken.”
Dat deden overheid, ondernemers, onderzoek en onderwijs de afgelopen tien jaar. Met
succes? “Het succes is in elk geval dat het begrip agrologistiek onder de aandacht is gebracht.
Niet alleen in de zin dat we er iets mee moeten omdat er wel erg veel vrachtwagens met
agroproducten op de weg zijn, maar vooral in de zin dat we er iets mee kúnnen. Vernieuwen,
kennis ontwikkelen. Voor het behoud van onze eigen concurrentiepositie, maar ook om een
bijdrage te leveren aan de uitdagingen van de toekomst.”
Dus jammer dat het programma ophoudt te bestaan? “Nee, het programma is klaar maar we
moeten wel nadenken over hoe nu verder. De agrologistiek is onderdeel van maar liefst drie topsectoren waarvan we gezegd hebben dat daar onze kracht ligt: agrifood, tuinbouw en logistiek.
Daar kun je dus iets mee. Juist in cross overs ontstaan de beste ideeën. Het geld is er, projecten
staan al op stapel, het enige dat je hoeft te doen is de strikte scheidingen tussen die sectoren
loslaten en kijken of je onder de noemer agrologistiek veelbelovende combinaties bijeen kunt
brengen. Het gaat niet om geld, wel om invloed. Om signaleren, stimuleren, kennis delen. Ik
geloof erin. Dat het kan en dat het veel kan opleveren. Maar het gaat erom of ondernemers dat
ook vinden en willen. Dat gaan we nu inventariseren. Misschien leidt het idee om cross sectoraal te werken tot veel weerstand. Maar misschien ook tot groot enthousiasme. We zullen zien.”
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Tien jaar Agrologistiek is een uitgave van het platform Agrologistiek.
Dit platform, een samenwerkingsverband van ondernemers, overheid,
onderwijs en onderzoek, is in 2000 opgericht als ontmoetingsplaats
van ervaringsdeskundigen met een missie: de agrologistieke ketens
kunnen en moeten veel efficiënter en veel duurzamer. De resultaten
daarvan komen in deze publicatie aan bod, uitgebreide achtergronden
zijn bijeengebracht op www.agrologistiek.nl.

Leden platform Agrologistiek
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