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Samenvatting

De Productschappen voor Vee, Vlees en Eieren (PVE), de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV), de Vereniging voor de Nederlandse
Vleeswarenindustrie (VNV), de Vereniging van Nederlandse Baconfabrikanten (VNB), de Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie (KNS), de
Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie (NEPLUVI)
en de Algemene Kokswaren en Snackproducenten Vereniging (AKSV) doen
mee aan MJA2. De deelnemende bedrijven hebben de inspanningsverplichting om verbredingsthema’s op te nemen in hun energiebesparingsplan. Dit
energiebesparingplan beslaat de periode 2005 -2008. Om deze bedrijven een
indruk te geven wat de verbredingsthema’s inhouden en de mogelijkheden
binnen de sector vlees, is deze uitgebreide energie studie uitgevoerd. Met de
UES moet de branche en de bedrijven actief aan de slag kunnen gaan om invulling te geven aan de EBP’s 2005 – 2008.
Een veertiental onderzoeksprojecten zijn hiervoor beoordeeld. De informatie
van deze onderzoeksprojecten waren in meer of mindere mate toegankelijk.
Ook zijn een aantal projecten nog in de uitvoerende fase. Door middel van
gesprekken met de respectievelijke projectleiders van de projecten is wel
achtergrond-informatie over deze projecten verkregen.
Door de complexiteit van de keten van de sector vlees en het groot aantal
vertakkingen die de keten heeft is er niet voor elk onderdeel van de keten
een specifiek onderzoeksproject aanwezig. Vanuit de projecten die genoemd
zijn kunnen wel parallellen naar de eigen situatie getrokken worden. De projecten zijn vertaald naar maatregelen.
Uit deze lijst met maatregelen zijn er twee naar voren gekomen als kansrijk.
1) Door de opbouw en complexiteit van de keten met een transportbeweging
tussen iedere schakel in de keten komen vooral maatregelen op het gebied
van optimalisatie van transport, logistiek en ketens uit de onderzoeksprojecten naar voren.
2) Het verlengen van de houdbaarheid van het product, vanwege de bederfelijkheid hiervan, is in vele gevallen een mogelijkheid om het energiegebruik
in de keten te optimaliseren.

UITGEBREIDE ENERGIE STUDIE VOOR DE SECTOR VLEES

III

Inhoudsopgave

1

Inleiding

3

2

Verbredingsthema’s en MJA2
1.1
Duurzame energie
1.2
Energiezuinige productontwikkeling

5
6
7

3

Onderzoeksprojecten
1.3
Sector Vlees
1.4
Andere sectoren
1.5
Lopende initiatieven

10
10
12
12

4

Maatregelenlijst
1.6
De keten
1.7
Duurzame energie
1.8
Duurzame producten
1.9
Optimalisatie van transport, logistiek en ketens
1.10
Duurzame bedrijventerreinen
1.11
Hulpmiddelen en subsidies

14
15
16
19
21
26
27

5

Conclusies en aanbevelingen

29

Literatuur

31

Bijlage 1 : Verkorte lijst maatregelen

33

Bijlage 2 : Verslag Workshop
Verbredingsthema’s Vleesindustrie

35

UITGEBREIDE ENERGIE STUDIE VOOR DE SECTOR VLEES

1

Bijlage 3 : Brochure Bedrijvenpark ZuidGroningen; De winst in kaart gebracht

UITGEBREIDE ENERGIE STUDIE VOOR DE SECTOR VLEES

58

2

1

Inleiding

Binnen de MJA2 voor de periode oktober 2004 tot 2008 wordt van de bedrijven verwacht dat ze ook verbredingsthema’s opnemen in hun energiebesparingsplan (EBP). Om bedrijven hiermee te helpen, een indruk te geven
wat verbredingsthema’s inhouden en wat er op dit gebied al is uitgevoerd
door de sector vlees is de uitgebreide energie studie uitgevoerd.
In tegenstelling tot andere sectoren waarbij binnen deze studie ook een
workshop met de deelnemers van de branche wordt uitgevoerd is de studie
voor de sector vlees op papier uitgevoerd, een zogenaamde deskstudie. In de
opdracht-omschrijving wordt een second opinion gevraagd over een aantal
uitgevoerde projecten en programma’s binnen de sector vlees.
De reden voor het laten vervallen van de workshop is dat er al een aantal
onderzoeken en workshops in uitvoering zijn (status maart 2004) en al uitgevoerd zijn. Door aan te sluiten bij deze projecten wordt de sector niet nog
eens belast met een extra workshop. De resultaten van de verschillende projecten zijn binnen de deskstudie tegen het licht gehouden en worden in dit
rapport vermeld met hun voor- en nadelen. Hierdoor ontstaat ook een overzicht van al deze projecten.
In gesprekken met de projectleiders van de verschillende adviesbureaus die
deze projecten in opdracht hebben uitgevoerd en met verschillende opdrachtgevers zijn ook bezwaren en kansen aangegeven, die niet schriftelijk
zijn vastgelegd binnen de aanwezige rapporten. Deze zijn, daar waar relevant, wel in dit rapport opgenomen.
Van de aanwezige rapporten was niet in elk geval het volledige rapport beschikbaar, zodat de conclusies getrokken zijn op basis van de openbaar gemaakte gegevens. Daarnaast zijn en worden een aantal werkgroepen opgestart als vervolg op de workshops. De uitkomsten hiervan kunnen daardoor
niet opgenomen worden in dit rapport.
Door de complexiteit van de keten(s) binnen de sector vlees kan er niet voor
ieder onderdeel van deze keten(s) een specifieke maatregel aangegeven
worden. De meeste maatregelen zijn dusdanig van aard dat een parallel naar
de eigen situatie getrokken moet kunnen worden.
In hoofdstuk 2 wordt de relatie tussen het MJA2-convenant en de verbredingsthema’s uitgelegd, hiervoor wordt de Novem tekst gevolgd. De twee
thema’s duurzame energie en energiezuinige productontwikkeling worden
aangegeven. Onder het thema energiezuinige productontwikkeling vallen de
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subcategorieën: duurzame producten, optimalisatie van transport, logistiek
en ketens en duurzame bedrijventerreinen.

Hoofdstuk 3 is de opsomming van de rapporten en workshops die zijn meegenomen in de deskstudie tot het komen van de uitgebreide energie studie.
Ook wordt de status van de projecten aangegeven ten tijde van het uitvoeren
van de uitgebreide energie studie.
In hoofdstuk 4 worden de maatregelen per verbredingsthema opgesomd, zoals deze uit de verschillende rapporten en workshops zijn gekomen. Per
maatregel worden de kansen en belemmeringen aangegeven en de haalbaarheid van de maatregel.
In een aparte paragraaf worden de verschillende hulpmiddelen en subsidies
kort aangegeven, met internet-link. Deze lijst is niet bedoeld om volledig te
zijn, maar geeft wel de richting aan waar er mogelijkheden zijn.
De conclusies en aanbevelingen zijn opgenomen in hoofdstuk 5, waarin de
kansen en de algemene belemmeringen staan weergegeven, die meer of
minder herkenbaar zullen zijn, al naar gelang waar men zich in de keten bevindt.
Het laatste hoofdstuk geeft een opsomming van de literatuur die gebruikt is
om een beter beeld te krijgen van de achtergrond van verbredingsthema’s en
de uitgevoerde projecten binnen de sector vlees.
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2

Verbredingsthema’s en MJA2

De Productschappen voor Vee, Vlees en Eieren (PVE), de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV), de Vereniging voor de Nederlandse
Vleeswarenindustrie (VNV), de Vereniging van Nederlandse Baconfabrikanten (VNB), de Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie (KNS), de
Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie (NEPLUVI)
en de Algemene Kokswaren en Snackproducenten Vereniging (AKSV), die
meedoen aan MJA2 hebben een inspanningsverplichting op zich genomen
om de energie-efficiency in hun bedrijven door middel van verbredingsthema’s te verbeteren. Zo mogelijk worden daartoe kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen geformuleerd voor het treffen van maatregelen met betrekking tot de verbredingsthema's.
Het gaat hier dus nadrukkelijk om een inspanningsverplichting, niet om een
resultaatverplichting. De bedrijven die zich aangemeld hebben bij de MJA2
hebben zich dus niet verplicht om maatregelen te treffen of projecten uit te
voeren met betrekking tot verbredingsthema’s. Hiermee onderscheiden de
maatregelen in het kader van de verbredingsthema’s zich van de maatregelen
op het gebied van procesefficiency, waarvan de zekere maatregelen wel verplicht moeten worden uitgevoerd, conform de Wet milieubeheer.
De twee verbredingsthema’s zijn:
1. Duurzame energie
2. Energiezuinige productontwikkeling, onderverdeeld in:
a.
Duurzame producten
b.
Optimalisatie van transport, logistiek en ketens
c.
Duurzame bedrijventerreinen.
In het kader van MJA2 gaat het er bij deze onderwerpen vooral om dat ze
leiden tot een lager gebruik van fossiele energie. Op die manier hebben ze in
MJA2 verband een identiek effect als het treffen van procesmaatregelen zoals genoemd in het Energiebesparingsplan of voortkomend uit de implementatie van energiezorg.
De Novem heeft voor de verbredingsthema’s een figuur ontwikkeld, waarin
door middel van iconen de verbetermogelijkheden worden weergegeven.
Deze figuur en de iconen zijn hier overgenomen om de herkenbaarheid te
vergroten.

UITGEBREIDE ENERGIE STUDIE VOOR DE SECTOR VLEES

5

1.1

Duurzame energie

Er zijn in totaal negen vormen van duurzame energie, zoals wind- en zonneenergie, maar bijvoorbeeld ook energie gewonnen uit afval en biomassa.
Met betrekking tot de inzet van duurzame energie kan het bedrijf overwegen
zelf of samen met andere partners een installatie (bijvoorbeeld een windturbine of een zonne-energiesysteem) neer te zetten. Een andere mogelijkheid
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is Groene Stroom (elektriciteit die elders buiten de inrichting duurzaam opgewekt is) in te kopen.
De fossiele-energiebesparing als gevolg van de inkoop of eigen opwekking
van duurzame energie komt voort uit de evenredig lager benodigde inzet van
energie afkomstig van fossiele-energiedragers.
Duurzame energiebronnen zijn in dit verband hernieuwbare energiebronnen
die tevens ten aanzien van de milieuthema’s Verandering van Klimaat, Verzuring, Vermesting, Verspreiding, Verstoring, Verdroging en Verspilling
minder milieu belastend zijn dan de conventionele energiebronnen.
De volgende energiebronnen worden hierbij aangemerkt als duurzame energie:
• waterkracht;
• windenergie;
• thermische zonne-energie;
•

fotovoltaïsche zonne-energie;

•
•
•
•
•

passieve zonne-energie;
warmte/koudeopslag;
aardwarmte;
warmtepompen die gebruik maken van omgevingswarmte;
energie uit afval en biomassa.

1.2

Energiezuinige productontwikkeling

Energiezuinige productontwikkeling is het zodanig ontwikkelen van een
product dat het energiegebruik over de gehele levensketen van het product
afneemt. Dit verbredingsthema kent de volgende onderdelen:
Duurzame Producten: Het zodanig ontwikkelen van producten dat het energiegebruik over de gehele productlevensketen afneemt via bijvoorbeeld materiaalbesparing, vermindering van energiegebruik tijdens productgebruik,
optimalisatie van de productlevensduur en minimalisatie en optimalisatie
van de productafdanking of optimalisatie van de productherverwerking.
Optimalisatie van Transport, Logistiek en Ketens: Energiebesparing op het
gebied van de keuze van verpakkingsmaterialen en transport van o.a. verpakkings-materialen die bijvoorbeeld nodig zijn voor de conditionering van
het product tijdens transport en distributie van het product zelf. Deze optimalisatie leidt tot een reductie van transportenergie per eenheid product.
Duurzame Bedrijventerreinen: Samenwerking tussen bedrijven onderling en
met overheden op bedrijventerreinen, gericht op de vermindering van het
gezamenlijke energieverbruik en de verbetering van de gezamenlijke energie-efficiency. De energiebesparing als gevolg van Duurzame Bedrijventerreinen komt tot stand uit deze gezamenlijke aanpak en samenwerking door
bijvoorbeeld (centrale) opwekking van (duurzame) energie of gemeenschapUITGEBREIDE ENERGIE STUDIE VOOR DE SECTOR VLEES
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pelijke utilities waardoor het specifiek energiegebruik per prestatie-eenheid
daalt.
Voor elk van de drie genoemde onderdelen van energiezuinige productontwikkeling geldt in het algemeen dat er acht aangrijpingspunten zijn voor het
verbeteren van de efficiency van het indirecte energiegebruik.
Deze moeten overigens wel altijd integraal worden bekeken, want een besparing op het ene punt kan leiden tot extra energiebehoefte op het andere
punt:
• Optimalisatie van functievervulling: De functie (behoefte) die een product vervult in kaart brengen en
op basis hiervan komen tot een nieuwe en tegelijkertijd energie-efficiëntere vorm van functievervulling. Voorbeeld : in plaats van diepgevroren vlees vers vlees gebruiken in het product
• Materiaalbesparing: Het verlagen van het indirecte energiegebruik
per eenheid product door minder of energieextensievere grondstoffen en/of andere hulpstoffen
in te zetten. Voorbeeld : in snacks het gedeelte
plantaardig materiaal vergroten
• Verbetering van procesenergie-efficiency (voor zover niet binnen de
eigen inrichting): Het verlagen van het directe energiegebruik per eenheid product (buiten de inrichting) door het energiegebruik te verlagen dat nodig
is voor het verwarmen of koelen van processtromen
en/of de aandrijving van pompen, compressoren en/of andere procesapparatuur. Voorbeeld : voorgaren van product, zodat de consument minder energie hoeft toe te voegen
• Optimalisatie van distributie: Het verlagen van de
benodigde hoeveelheid transportenergie per eenheid
product. Voorbeeld : zo min mogelijk lucht verplaatsen tijdens transport
• Vermindering van energiegebruik tijdens productgebruik: Het verlagen van het directe en/of het indirecte energiegebruik per eenheid product gedurende de feitelijke levensduur van het product, door innovatieve aanpassing van het ontwerp of toepassing van het product.
Voorbeeld : kant-en-klaar maaltijden, direct in de magnetron, exacte
bereidingstijd staat aangegeven op product
• Optimalisatie van levensduur: Het verlagen van het directe en/of het
indirecte energiegebruik per eenheid product, door
optimale keuze van de levensduur van een product.
Voorbeeld : het verlengen van de houdbaarheid,
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waardoor het product meer tijd krijgt om verkocht te worden met de
hoogste toegevoegde waarde
•

Optimalisatie van (gedeeltelijke) productafdanking:
Het treffen van maatregelen om de hoeveelheid
energie te minimaliseren die nodig is per eenheid
product voor de keten van inzameling, transport, verbranden, vergassen of storten van het afgedankte product. Voorbeeld
: het ontwateren van slachtafval

•

Optimalisatie van (gedeeltelijke) productherverwerking: Het treffen
van maatregelen op het gebied van herverwerking,
waardoor de energie-inhoud die in het product gestopt is tijdens het verwerkingsproces alsnog nuttig
aangewend kan worden (vermarkt) Voorbeeld : vers
vlees wordt gehakt
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3

Onderzoeksprojecten

De projecten en programma’s die aangereikt zijn door Novem voor het geven van een second opinion zijn in dit hoofdstuk aangegeven. Omdat niet
van alle projecten informatie op papier aanwezig was zijn er ook gesprekken
gevoerd met de uitvoerende projectleider van het desbetreffende advies/consultancy bureau. Een aantal van de projecten is tijdens de looptijd
van het uitvoeren van de uitgebreide energie studie toegevoegd.
1.3

Sector Vlees

De rapporten die tijdens de deskstudie zijn beoordeeld zijn hieronder weergegeven. In volgorde wordt de titel van het project aangegeven, het jaar
waarin het is afgerond, de adviseur/consultant van het project, de bedrijven
die binnen het project hebben meegewerkt en de beschikbare informatie die
van dit project beschikbaar was tijdens het uitvoeren van de deskstudie.
1] Ketensamenwerking levert winst op voor alle betrokken partijen. Harimex
één van de grootste bloedverwerkers in Europa. (2003) DWA Installatie- en
energieadvies, Rijssen.
Bedrijf : Harimex
Beschikbaar : nieuwsbrief over project, telefonisch interview project leider
2] De kwaliteitshuid van een ‘moraliserend bedrijf’.Leerlooierij Hulshof
werkt samen met huidenhandelaar en slachter aan kwalitateitsverbetering.
(2003) Hulshof Royal Dutch Tanneries, Lichtenvoorde.
Bedrijf : Hulshof
Beschikbaar : openbare samenvatting
3] Ketenkansen voor voedingsmiddelen bedrijven. (2003) BECO, Rotterdam.
Bedrijven : C.Z. Rouveen; Salland kaas; Slachthuis Kerkrade; Cebeco Meat
Products; Riedel;
Beschikbaar : volledige rapportage, telefonisch interview project leider
4] Strategiescan ‘MJA2-Verbredingsthema’s’ (2004) Milicon milieuconsultancy, Deurne
Bedrijven : Slachthuis Kerkrade; Ad van Geloven; Van Lieshout snacks;
Plusfood;
Beschikbaar : volledige rapportage, telefonisch interview project leider
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5] Beperking van bederfving van voedsel. (2004) Van Beek Ingenieurs,
Arnhem
Bedrijf : Schuitema
Beschikbaar : openbare samenvatting, telefonisch interview project leider
6] Levenscyclus Energie Systeem Scan (LESS) (2004) Milicon milieuconsultancy, Deurne
Bedrijf : Plusfood
Beschikbaar : geen informatie beschikbaar
7] Workshop Verbredingsthema’s Vleesindustrie (2004) Arcadis, Apeldoorn
Diverse bedrijven en organisaties
Beschikbaar : presentatie tijdens de workshop, eigen notities van bijeenkomst, telefonisch overleg met project leider
8a] Handboek verbredingsthema’s. (lopende) Ploos van Amstel Milieu Consulting, Eindhoven
Diverse bedrijven en organisaties
Beschikbaar : presentaties gehouden op de workshops, telefonisch interview
met project leider
8b] Product Gerichte Milieuzorg. (lopende) Ploos van Amstel Milieu Consulting, Eindhoven
Diverse bedrijven en organisaties
9] Energiebesparing in de varkensvleesketen. ACD-02.015 (lopende) Stichting Agro Keten Kennis, Wageningen
Bedrijf : Hendrix Meat Group
Beschikbaar : nieuwsbrief over project
10] Korte Ketens Vleeskuikenhouderij (fase 1). ACD-01-003 (2002) Stichting Agro Keten Kennis, Wageningen
Beschikbaar : openbare samenvatting
11] Vers verpakken en duurzaam distribueren is consumeren. ACD-03.039
(lopende) Stiching Agro Keten Kennis, Wageningen
Beschikbaar : projectomschrijving
12] Van uitbroeden tot slachten op één locatie. Haalbaarheidsonderzoek.
Kuijpers Kip e.a., Stichting Agro Keten Kennis, Wageningen
Beschikbaar : “ansichtkaart” over project
13] Vlees en vis op maat vervoerd. Haalbaarheidsonderzoek.
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Deli XL, Seafood Partners, Prime Meat, Kappa Packaging Development
Centre, ATO, IMAG, Stichting Agro Keten Kennis, Wageningen
Beschikbaar : “ansichtkaart” over project
14] Bedrijvenpark Zuid-Groningen. De winst in kaart gebracht. Brochure.
Ten Kate, VlaPro (DGF Stoess AG), AFB (Applied Food Biotechnology),
Avebe
Beschikbaar : brochure bedrijventerrein, zie bijlage 3.
15] Verslag Workshop Verbredingsthema’s Vleesindustrie. (2004) Arcadis,
Apeldoorn (zie 7])
Beschikbaar : eigen aantekingen van de workshop
(Het volledige verslag is terug te vinden in bijlage 2.)
1.4

Andere sectoren

Vanwege verregaande analogiën met de gesneden-groenteketen, zijn ook
een tweetal projecten uit deze keten opgenomen.
16] Reductie productverlies in de gesneden-groenteketen. Tussenrapportage
: ketenanalyse (2003), ACD-02.020 Stichting Agro Keten Kennis, Wageningen
ATO, LEI, Groentehof
Beschikbaar : volledige rapportage
17] Minder afvalstromen voorgesneden groenten. Haalbaarheidsonderzoek.
Groentehof e.a. Stichting Agro Keten Kennis, Wageningen
Beschikbaar: “ansichtkaart” over project
1.5

Lopende initiatieven

Onderstaande initiatieven worden door Novem gesubsidieëerd, hierdoor zal
er tenminste een openbare samenvatting ter beschikking komen.
Handboek verbredingsthema’s. Ploos van Amstel Milieu Consulting,
Eindhoven
Werkgroep Verpakking. (opgestart naar aanleiding van een de workshops
binnen het project handboek verbredingsthema’s) Ploos van Amstel Milieu
Consulting, Eindhoven
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Product Gerichte Milieuzorg. Ploos van Amstel Milieu Consulting, Eindhoven
Werkgroep Waterstof, H2 en zonne-energie. (opgestart naar aanleiding
van de workshop verbredingsthema’s door Arcadis) Arcadis, Apeldoorn
Werkgroep Logistiek, Transport en Ketens. (opgestart naar aanleiding
van de workshop verbredingsthema’s door Arcadis) Arcadis, Apeldoorn
Werkgroep Duurzame Bedrijventerreinen. (opgestart naar aanleiding van
de workshop verbredingsthema’s door Arcadis) Arcadis, Apeldoorn
Onderstaande initiatieven worden door AKK gesubsidieëerd.
Energiebesparing in de varkensvleesketen. ACD-02.015 Stichting Agro
Keten Kennis, Wageningen
Vers verpakken en duurzaam distribueren is consumeren. ACD-03.039
Stiching Agro Keten Kennis, Wageningen
De bovengenoemde lijst beoogd zeker niet volledig te zijn. Het geeft wel
een indruk van het aantal en de onderwerpen die uitgezocht worden.
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4

Maatregelenlijst

In dit hoofdstuk wordt allereerst een – versimpelde – weergave gegeven van
hoe de keten er voor de sector vlees uit kan zien. Hiermee wordt de complexiteit van de sector duidelijk. Het vervolg van het hoofdstuk volgt de indeling in verbredingsthema’s.
Binnen dit hoofdstuk zijn de maatregelen aangegeven die in de verschillende
beschikbare rapporten zijn opgevoerd. De nummers die bij de maatregelen
zijn weergegeven, corresponderen met de rapport-nummers zoals gebruikt in
hoofdstuk 3.
De maatregelen beginnen met de titel en een korte beschrijving van het project. Per maatregel wordt de reden aangegeven, waarom deze maatregel van
belang kan zijn. Vervolgens wordt de haalbaarheid in drie categorieën vermeld door middel van de volgende iconen, financieel Fs, juridisch J
en
technisch T#. Onder juridische haalbaarheid wordt niet alleen de samenwerking met bevoegd gezag, wettelijke regelgeving maar ook contractuele
afspraken met bedrijven in de keten verstaan.
De volgende gradaties worden hierbij gebruikt.

☺☺

☺

geen probleem mogelijk neutraal lastig problematisch
Daarbij wordt aangeven waarom een maatregel problematisch kan zijn en
hoe deze drempel mogelijk overwonnen kan worden.
Een verkorte lijst met alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar is te vinden in bijlage 1.
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1.6

De keten

Om enig idee te geven van de complexiteit en diversiteit van de sector vlees,
is hieronder een fictieve keten van de sector gegeven.

veehouder

T

grossier

T

slachterij

T

T

verwerking

T

grossier

T

retail

verwerking

consument

T: Transportbeweging

Op deze fictieve keten zijn dus nog veel varianten te maken. Een slachterij
hoeft geen grossier te hebben en kan ook nog direct leveren aan slagerijen.
Dat is dan een zeer korte keten. Vanuit de eerste vleesverwerker kan er ook
direct geleverd worden naar de retail, bijproducten kunnen al dan niet via
een grossier aan een tweede verwerker geleverd worden. Naast de retail
wordt er ook direct geleverd aan bijvoorbeeld groothandels of horeca. In
principe kan gesteld worden dat elke stap in de keten meerdere afzetkanalen
heeft, van hetzelfde product, van de verschillende producten en van de bijproducten. Hierdoor ontstaan weer ketens dwars op deze keten of parallel.
Uiteindelijk komt het allemaal van de boerderij en wordt het door de consument (in wat voor vorm dan ook) gekocht.
Tussen elke stap in de keten is er een transportstap aanwezig. Transport,
maar ook het logistieke systeem achter dit transport, is hierdoor ook een
duidelijke aanwijsbare factor in de keten van de sector vlees. In alle rapporten en gesprekken wordt hiernaar dan ook verwezen; daar is nog steeds
winst te halen, zowel op energie alsook op kosten.
Doordat de sector vlees met bederfvelijke1 waar werkt, wordt gezocht naar
een optimale situatie, waarbij logistiek en de vorm van verpakking en transport een belangrijke rol heeft. Het product kan diepgevroren worden, zodat
het niet direct verwerkt hoeft te worden, maar hierdoor is meer of zelfs een
extra op- en overslag nodig. Er zal in ieder geval meer energie nodig zijn.
Blijft het product gekoeld, omdat het wel direct verwerkt wordt, dan zal het
product wel op tijd geleverd dienen te worden. Oponthoud tijdens transport
kan tot gevolg hebben dat het product niet meer (hoogwaardig) verwerkt kan
worden, met alle financiële gevolgen van dien. Belangrijk is dus dat alle par1

Vrij naar bederfving : een samenvoeging zoals gebruikt in de titel van rapport 5], dat
staat voor de gelijktijdigheid van bederf en derving in de keten van versproducten.
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tijen over voldoende informatie beschikken om de juiste keuzes op het juiste
moment te maken. Door gebruik te maken van diverse verpakkingtechnieken
kan de houdbaarheid van een product verlengd worden, waardoor er of in de
logistieke keten of bij de consument ruimte (=tijd) gecreëerd wordt. De
energetische gevolgen in de keten van een andere verpakkingsvorm zijn echter niet (altijd) duidelijk, een integrale afweging wordt dan ook niet gemaakt. Mede geïnitieerd vanuit de workshops, georganiseerd door Ploos
Van Amstel Consulting, 8] is een werkgroep verpakking geformeerd die dit
onderwerp oppakt.
1.7

Duurzame energie

In vrijwel géén van de rapporten wordt duurzame energie genoemd. Alleen
in de All In MJA Scan (AIMS) is de potentie van duurzame energie opgenomen, aangezien dit een vast onderdeel is van de scan. In deze scan wordt
daarbij ook alleen gekeken naar de mogelijkheden die direct met het product
samenhangen, zijnde energie uit afval en biomassa. Alle andere vormen van
duurzame energie worden niet als kansrijk gemeld, door de bedrijven. (Eén
mogelijkheid die uitgezocht gaat worden is de vergisting van vleesafval.)
Enerzijds is dit goed te verklaren aangezien dit een onderdeel is van de core
business, anderzijds kan door samenwerken met een projectontwikkelaar
en/of energieproductiebedrijf of energieleverancier een economisch valide
project gestart worden. Hier liggen dus kansen voor de bedrijven die zich
naar de omgeving toe “groen” willen profileren. Buiten de mogelijkheden
van energie uit afval en biomassa, dat juist wel specifiek voor de sector is, is
duurzame energie niet iets dat specifiek is voor de sector vlees, het is juist
zeer algemeen van aard en overal toepasbaar. Het voordeel hiervan is dat er
een samenwerking met een buurbedrijf kan ontstaan dat in eerste instantie
niet voor de hand ligt.
Door het liberaliseren van de energiemarkt, zijn er meer mogelijkheden om
duurzame energie toe te passen. Door de vrije keuze van energieleverancier
kan bij de energieinkoop ook over het gedeelte duurzaam opgewekte energie
onderhandeld worden. Hier zijn er naast het inkopen van deze duurzaam opgewekte energie ook mogelijkheden om een locatie cq ruimte beschikbaar te
stellen voor de opwekking van duurzame energie. Dit kan zijn het aanbieden
van ruimte op platte daken voor het opwekken van photo-voltaïsche zonneenergie of de ruimte om een windmolen te kunnen plaatsen.
Het toepassen van biomassa als brandstof
Een vleesverwerker is een haalbaarheidstudie gestart naar de mogelijkheden
van het toepassen van afvalvergisting.
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Door gebruik te maken van duurzaam opgewekte energie wordt er op fossiele brandstoffen bespaard. Het energieverbruik nodig voor het product daalt
hierdoor niet, maar er is wel een reductie van de CO2 emissie. Door de vergisting wordt ook de uitstoot van andere broeikasgassen gereduceerd.
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Afhankelijk van de kosten voor het afvoeren van het afval zal een vergister
op locatie financiëel haalbaar zijn. Ook de samenstelling van het afval heeft
uiteraard invloed op het rendement – energetisch en financiëel – van de
vergister. Ook de kosten van het restafval van de vergister hebben invloed
op de haalbaarheid. Daarnaast kan het lastig zijn om op het eigen terrein
een vergister te plaatsen vanwege de bouwvergunning. Ook de milieuvergunning en de meststoffenwet kunnen het traject vertragen.1
Regionale, lokale of op locatie opwekking van energie op basis van waterstof.7]
Het idee is dat elders geproduceerde waterstof wordt ingezet voor opwekking van elektriciteit of warmte, die in de sector kunnen worden
ingezet. In eerste instantie zal een pilot worden opgezet om ervaring op te doen met deze techniek. Eventueel kan biomassa
worden ingezet voor de waterstofproductie. Lokale energieopwekking maakt
de bedrijven ook minder gevoelig voor storingen in het elektriciteitsnet.
Ingekochte elektriciteit heeft een bepaalde indirecte emissie van CO2, tenzij
het groene stroom betreft. Het zelf opwekken met behulp van waterstof vermijdt deze indirecte emissies en levert geen directe emissie van CO2. Voorwaarde is dan wel dat de waterstof CO2-neutraal of –arm wordt geproduceerd.
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Alhoewel opwekking van elektriciteit met waterstof technisch mogelijk is
(bijvoorbeeld in een brandstofcel), wordt dit nog niet grootschalig toegepast. De infrastructuur voor transport van waterstof ontbreekt nog. Ook de
hoeveelheid CO2-neutraal opgewekte waterstof is nog beperkt. Bij brandstofcellen wordt nog veelal gebruik gemaakt van de techniek van interne reforming: waterstof wordt in de brandstofcel gemaakt uit bijvoorbeeld aardgas. De koolstof uit het aardgas komt dan alsnog vrij. Een brandstofcel is
wel efficiënter dan een gasmotor of –turbine, maar nog niet gedemonstreerd
in een industriële omgeving. Directe inzet van puur waterstof in een gasturbine of –motor kan problemen op leveren met de verbranding. Wel mogelijk
is de inzet van waterstofverrijkte mengsels van koolwaterstoffen.
Vanuit de algemene toepasbaarheid van duurzame energie worden hier nog
drie voorbeelden gegeven (dus niet binnen de sector vlees).
1

Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar het rapport “Internationale
verkenning mestvergisting”, 2003, Ecofys in opdracht van Novem.
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Toepassen van grootschalige thermische zonne-energie
Bij Perfetti Van Melle in Breda is in 1997 een 2 megawatt zonne-boiler systeem geplaatst. Dit systeem met een 90 m3 warm water buffertank, wordt
gebruikt voor het voor- of geheel opwarmen van het water dat nodig is tijdens de wekelijkse schoonmaak. Daarnaast wordt de warmte gebruikt in een
lage temperatuur verwarmingsysteem naar de luchtbehandelingskasten voor
de naverwarming van ontvochtigde lucht.
Door gebruik te maken van duurzaam opgewekte energie wordt er op fossiele brandstoffen bespaard. Het energieverbruik van het product daalt hierdoor niet, maar de CO2 uitstoot wel.
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Zonne-energie is op basis van de kostprijs van het energiesysteem nog
steeds niet rendabel. Wanneer de gasprijs stijgt dan wordt het zelf opwekken
van warmte door gebruik te maken van zonnecollectoren financiëel interessanter. Wanneer een renovatie van een bestaand verwarmings- of warmtapwater systeem noodzakelijk is, dan is het verstandig deze optie door te laten
rekenen. Indien er ook subsidie mogelijkheden zijn, dan wordt het toepassen
van een zonneboiler al snel ook financieel haalbaar.
Toepassen van grootschalige fotovoltaïsche zonne-energie
1) “Sunport is een initiatief van ENECO Energie, de gemeente Rotterdam en
Diergaarde Blijdorp en is gerealiseerd door Siemens Nederland. De 5.000
vierkante meter dakoppervlak van het Oceanium is voorzien van ruim 3.400
zwart/grijs gekleurde Shell Solar zonnepanelen, met een gezamenlijk vermogen van 510 kilowattpiek. De zonnecentrale levert circa 325.000 kWh
elektriciteit per jaar. Blijdorp gebruikt die opgewekte elektriciteit direct in
het Oceanium, onder andere bij de koeling van het verblijf van de koningspinguïns. Met dit project is een totaalbedrag van bijna 3,9 miljoen euro gemoeid, inclusief de bouw, het onderhoud en een educatief programma.”
Bron : Diergaarde Blijdorp
2) “De Veenendaalse corporatie Patrimonium woonstichting plaatst nog dit
jaar een enorm zonnestroomsysteem op een deel van haar flatgebouwen. Patrimonium heeft hiertoe opdracht gegeven aan het Utrechtse bedrijf
Ecostream, die dit in samenwerking met ENECO Energie zal uitvoeren. Zij
voorzien ca. veertig flatgebouwen van 8.000 zonnepanelen (ca.
11.000m2). Op jaarbasis wordt een opbrengst verwacht van 820.000 kWh
(kilowattuur), waarvan een deel wordt aangewend voor het centrale verbruik
van verwarmingspompen, liften en verlichting van de bergingen. Het overschot aan zonnestroom wordt teruggeleverd aan het openbare net. Het systeem van Patrimonium woonstichting vergt een investering van ca. 6.5 miljoen euro, waarna ca. 6 miljoen euro wordt gesubsidieerd door de overheid
en ENECO Energie.” Bron : MySolar
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Voor beide hiervoor genoemde projecten wordt er door gebruik te maken
van duurzaam opgewekte energie, op fossiele brandstoffen bespaard. Het
energieverbruik van het product daalt hierdoor niet, maar de CO2 uitstoot
wel.
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Zonne-energie is op basis van de kostprijs van het energiesysteem nog
steeds niet rendabel. De simpele terugverdientijd, zonder subsidies, ligt voor
genoemde projecten tussen de 40 en 60 jaar. Wanneer de elektriciteitsprijs
stijgt dan wordt het zelf opwekken van elektriciteit door gebruik te maken
van zonnepanelen financieel interessanter. Om het opwekken van energie
door gebruik te maken van duurzame bronnen te stimuleren is er onder andere de MEP-regeling ingesteld. De doelstelling van de MEP-regeling is een
krachtige en kosteneffectieve stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteits-productie in Nederland. Via deze regeling worden installaties gesubsidieerd die duurzame elektriciteit opwekken. Vanaf 1 januari 2005 is
deze vergoeding 9,7 €-cent per opgewekte kWh zonne-pv-energie.
1.8

Duurzame producten

Op het gebied van duurzame producten hebben de meeste bedrijven wel ideeen. Vaak resulteert dit in nieuwe producten of het langer kunnen vasthouden van de hoogste toegevoegde waarde van het product. In het eerste geval
zal er door de afdeling marketing een nieuwe (deel)markt geschapen dienen
te worden, de consument moet het nieuwe product accepteren. Dit is niet altijd een makkelijke opgave. Voor het tweede geval zijn de technische mogelijkheden aanwezig, maar zal de wijzigende energie- en milieu-impact integraal moeten worden afgewogen. Wat aan de ene kant van de keten gewonnen wordt, kan aan de andere kant zo verloren zijn. De rekenmethodieken
om dit door te rekenen zijn op dit moment te ingewikkeld om snel en eenvoudig ingezet te worden. (Een van deze methodieken is het programma
LESS dat in opdracht van de Novem is ontwikkeld.) Er is duidelijk behoefte
aan een hulpmiddel dat dat wel snel en eenvoudig kan. In de workshops door
Ploos Van Amstel Milieu Consulting 8] georganiseerd kwam dit onderwerp
ter sprake en dit wordt in de werkgroep verpakkingen verder uitgewerkt.
Kwaliteitscontrole grondstof 2]
Leerlooierij Hulshof heeft door afstemming met en overtuigingskracht naar
een van zijn toeleveranciers bereikt dat de kwaliteit van de huiden die de
leerlooierij binnen komen van hogere kwaliteit zijn. Door de huiden te koelen direct na de slacht wordt de aantasting door bacteriën en dus
kwaliteitsverlies verminderd. Omdat huiden voor de slachter een
bijproduct zijn werd hier nauwelijks naar gekeken. Door deze informatie te delen en de uiteindelijke financiële voordelen voor te rekenen
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kon deze stap gezet worden. De investering voor de ijsmachine is in dit geval betaald door de huidenhandelaar.
Door een bijproduct naar een hogere kwaliteit te brengen wordt deze een
waardevolle grondstof voor een ander bedrijf. De energietoename in het begin van de keten wordt ruimschoots gecompenseerd door het verbeteren van
de kwaliteit van het vervolg in de keten.
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Wanneer het financiële voordeel van de ene partij doorberekend wordt naar
de andere partij zal de kans groter zijn dat het een succes wordt. Uiteindelijk zal de winst aan hoge kwaliteit huiden op moeten wegen tegen het inzetten van een ijsmachine, niet alleen financieel maar ook energetisch.
Door het inzichtelijk maken van de consequenties van bepaalde handelingen
naar toeleveranciers en afnemers kan er wederzijds begrip ontstaan over het
hoe en waarom. Hierdoor is men eerder bereid om aanpassingen in de huidige manier van werken door te voeren. Wanneer de financiële voordelen
verdeeld worden of de noodzakelijke investeringen gedeeld worden zal dit
nog sneller tot aanpassingen leiden.
Het besparen op energie door gebruik van vers vlees i.p.v. diepgevroren
vlees. 4]
Een snackfabrikant ziet mogelijkheden om gebruik te kunnen maken van
vers vlees i.p.v. diepgevroren vlees voor het vervaardigen van
hun snacks. In de keten hoeft het vlees niet meer bevroren en
ontdooit te worden.
Door het overslaan van een energie-intensieve stap (het bevriezen) is er
minder energie nodig om het eindproduct te maken.
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Het verse vlees dient wel binnen een bepaalde periode verwerkt te zijn. Aan
de andere kant is opslag van bevroren vlees op locatie wellicht helemaal
niet meer nodig of kan de vrijgekomen ruimte voor het eindproduct (de
snack) gebruikt worden. De flexibiliteit van de onderneming wordt weliswaar verkleind, maar door een goede planning van de productie en een juiste afstemming met de bevoorrading wordt een energie-intensieve stap vermeden.
Vleessoorten met een lange bereidingstijd voorbehandelen. 7]
Om bepaalde delen rundvlees nog afgezet te krijgen, zal het steeds meer
moeten gaan voldoen aan de eis van een korte bereidingstijd. Daarnaast ontbreekt het de mensen steeds meer aan kennis om deze producten te bereiden.
Voorgaren ondervangt beide problemen en op dit moment komt dan ook nog
de winst van efficiënte processen om de hoek kijken.
Door het verplaatsen van de bereiding van het product naar gecontroleerde
omstandigheden zal de theoretisch benodigde minimale hoeveelheid energie
het dichtst benaderd worden.
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Het zal aan de consument uitgelegd moeten worden dat een sudderlap niet
meer op het vuur hoeft, maar bijvoorbeeld in de magnetron kan. De moeilijkheid is hier duidelijk het overtuigen van de consument, maar wanneer het
lukt, dan zal er een grotere markt kunnen ontstaan voor het product. Hier
liggen kansen voor de marketingafdeling om een bestaand product in een
nieuw jasje te steken.
Optimaliseren verpakkingsmateriaal.8]
Door gebruik te maken van minder verpakkingsmateriaal of (nog) dunner
materiaal, zal het energiegebruik van de verpakking
per product verminderen. Ook de keuze van het type en het formaat van de omverpakking heeft hier
invloed op. Daarnaast kan er ook een voordeel bij het transport zijn, omdat
het minder ruimte inneemt en/of het gewicht afneemt.
Door het gebruik van minder materiaal per verpakking, is er per saldo minder energie nodig voor het eindproduct.
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De keuze van het verpakkingsmateriaal is niet alleen ingegeven door de
producteigenschappen. Vaak is de zichtbaarheid van het product in het
schap van de supermarkt van doorslaggevend belang. Door vroegtijdig te
overleggen tussen de verpakkingspecialisten en de marketeers kunnen de
verschillende eisen ingewilligd worden. Ook de supermarkt heeft vaak een
aantal wensen. Door tijdig te overleggen en de voor- en nadelen gezamenlijk
af te wegen moet zeker tot een oplossing gekomen kunnen worden. Hierbij
kan bij het al bestaande verpakkingsconvenant aangesloten worden. Om inzicht te krijgen in de energiewinsten cq energieverschuivingen in de keten
kunnen de succesprojecten van het verpakkingsconvenant worden doorgerekend. Dit kan door de brancheorganisatie en Novem ondersteund worden.
1.9

Optimalisatie van transport, logistiek en ketens

Naast een van de onderwerpen binnen de verbredingsthema’s is transport
ook op andere gebieden een belangrijk onderwerp voor onder andere de sector vlees. Gemeenten komen met strengere eisen op het gebied van transport
naar o.a. de binnensteden. De achtergrond hiervan is, het vastlopen van het
verkeer in de binnensteden, de geluidsoverlast en de emissies van het vervoer. Hierdoor worden verschillende concepten uitgewerkt, zelfstandig of
gezamenlijk, door zowel engineeringsbureau’s, kennisinstellingen, vervoersdeskundigen en transportfirma’s. Dat hier invloeden zijn op het energiegebruik zal duidelijk zijn. Het tegengaan van schadelijke emissies tijdens
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stof voor de – aangepaste – motor. In Amsterdam rijden bijvoorbeeld sinds
december 2003 drie stadsbussen uitgerust met een brandstofcel op waterstof.
Op dit moment wordt de waterstof nog met (weliswaar) groene stroom opgewekt. Idealiter zou de waterstof direct met duurzame energie opgewekt of
direct uit biomasssa verkregen moeten worden. De aanwezigheid van biomassa binnen de keten geeft de mogelijkheid om dit verder te onderzoeken.
Vanuit de workshop verbredingsthema’s 7], is een werkgroep H2 en zonneenergie gestart, die deze mogelijkheid zal onderzoeken.
Een ander concept dat uitgezocht wordt is het gebruik van Phase Change
Material (PCM). In plaats van een koelunit op elke vrachtwagen wordt er
koude geleverd vanuit PCM accu’s. Op bijvoorbeeld het distributiecentrum
kan de PCM accu weer opgeladen worden. Door de centrale opwekking van
koude is er een besparing mogelijk op primaire energie mogelijk van 70%.
Daarnaast wordt de geluidsproductie op de vrachtwagen van de koeling
vermeden.
Van uitbroeden tot slachten van kuikens op één locatie. 10]
Omdat het slachten van kuikens volautomatisch kan gebeuren, zou het mogelijk zijn om deze machine naast het vleeskuikenbedrijf te plaatsen. Hierdoor wordt het transport tussen
vleeskuikenbedrijf en slachterij vermeden. De keten
wordt ingekort.
Door het vermijden van transport tussen twee ketenonderdelen wordt er bespaard op brandstof.
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Technisch lijkt dit haalbaar. Naast het energetisch voordeel is er de vraag of
de sector dit als wenselijk ziet. Ook de wettelijke bepalingen kunnen dit idee
vertragen. Binnen een milieuvergunning van bijvoorbeeld een vleeskuikenbedrijf past geen slachterij, het bestemmingsplan zal hiervoor wellicht aangepast moeten worden. Een onderzoek naar deze aspecten en andere wordt
onderzocht binnen het AKK project. De besparing op transport en het verminderen van stress van de kuikens tijdens transport geeft dit project een
goede kans van slagen.
Het besparen van transportafstand door planning.1]
Door het delen van bedrijfsgevoelige informatie van de hoeveelheid slachtingen die gepland zijn en de hoeveelheid bloed die hierbij vrijkomt kan Harimex zijn transportplanning hier optimaal op aan
laten sluiten. Hierdoor worden minder kilometers met een hogere
beladingsgraad van de vrachtwagens uitgevoerd.
Een optimale transportplanning zorgt voor volle beladingen en de optimale
te rijden route, waardoor minder transportkilometers nodig zijn. Een besparing op brandstof.
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Belangrijk hierbij is dat er openheid en vertrouwen tussen afnemer en leverancier is. Daarbij zal ook de eenmaal afgegeven planning door de slachterijen uitgevoerd moeten worden. Dit legt een extra druk op de organisatie,
maar uiteindelijk is er een win/win situatie. Door een goede en duidelijke
communicatie kunnen mogelijke belemmeringen al in een vroeg stadium
weggenomen worden.
Het besparen op energie voor conditionering tijdens transport.1]
Binnen de vleeswet, waaronder ook het bloed dat geschikt moet zijn voor
menselijke consumptie valt, moet het bloed, dat Harimex vervoert, gekoeld worden tot 5 oC. Terwijl
voor de verdere verwerking in de fabriek het bloed
weer opgewarmd wordt. Wanneer het bloed met een hogere temperatuur
vervoerd zou mogen worden, dan wordt de (complexe) ritplanning nog belangrijker.
Hoe dichter de conditionering naar de omgevingstemperatuur gebracht kan
worden des te minder energie tijdens het transport hiervoor nodig zal zijn.
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De wetgeving schrijft hier in zijn algemeenheid iets voor dat in specifieke
gevallen wel eens niet zo stringent zou hoeven te zijn. Door in gesprek te
treden met de handhavende instantie kan er wellicht een ontheffing volgen.
Voor het waarborgen van de voedselveiligheid zullen dan waarschijnlijk wel
aanvullende maatregelen genomen dienen te worden. Harimex is in gesprek
met de VWA (Voedsel en Waren Autoriteit) om te kijken welke mogelijkheden er zijn.

Het besparen op transport door volume verkleining.8]
Het transport van vis van overslag naar de verwerker wordt meestal gedaan
door de vis te koelen met ijsschaafsel op de vis zelf. Door de vis
vacuüm te verpakken hoeft er geen ijs tijdens het transport verplaatst te worden, dit scheelt zowel in volume alsook in gewicht,
zodat er meer vis per vrachtwagen verplaatst kan worden.
Door het verkleinen van het volume van het product of de verpakking van
het product, kan er meer product per lading getransporteerd worden. Hierdoor worden transportafstanden vermeden.
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Hier wordt een bepaalde conditioneringstechniek (ijs) vervangen door een
andere (vacuümverpakking). Er zal verder onderzocht worden of deze ketenbenadering, over de keten gezien, een energiewinst oplevert. Aan de ene
kant een centrale ijsmachine, met het grotere gewicht en volume dat getransporteerd wordt met extra afvalwater, aan de andere kant een vacumeer- en verpakkingsmachine, waarbij het materiaal eenmalig gebruikt
wordt, dus een extra vaste afvalstroom bij de ontvangende partij. Over de
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financiële consequenties kan geen eenduidige uitspraak gedaan worden.
Ook hier geldt weer dat een integrale afweging moet worden gemaakt,
waarbij ook andere aspecten dan energie een rol spelen. Een aantal technisch en economisch doorgerekende voorbeeldprojecten kunnen hierover
uitsluitsel geven.
Verlengen van houdbaarheid van product.8]
Door de houdbaarheid van het product te verlengen wordt er in de keten
ruimte geschapen om in de logistiek te kunnen schuiven. De op- en overslag
van producten mag langer duren. Hierdoor kunnen beladingen bij
bijvoorbeeld grossiers eenvoudiger en dus optimaler ingedeeld
worden. Aan de andere kant krijgt het product in het schap in de
winkel een langere tijd om verkocht te worden, zodat er minder bederfving
van het product ontstaat.
Door het verlengen van de houdbaarheidsdatum heeft het product de meeste
kans om met de hoogste toegevoegde waarde verkocht te worden, waardoor
het percentage afval wordt verminderd. De energie die in de hele keten aan
het product is toegevoegd is hierdoor niet voor niets geweest.
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Wanneer op- en overslag langer mag duren, zal ook de inhoud van deze open overslag moeten toenemen. De energievraag van de op- en overslag mag
niet (teveel) toenemen, anders wordt de energetische winst teniet gedaan.
Ook over de financiële consequenties kan geen eenduidige uitspraak gedaan
worden. Ook hier geldt weer dat een integrale afweging moet worden gemaakt, waarbij ook andere aspecten dan energie een rol spelen. Een aantal
technisch en economisch doorgerekende voorbeeldprojecten kunnen hierover uitsluitsel geven.
Alternatieve methoden van transport.14]
Ingegeven door het product en de korte afstand waarover het getransporteerd hoeft te worden, kan Ten Kate het vet per pijpleiding naar VloPra transporteren. Hierdoor wordt een jaarlijkse
energiewinst gehaald dat overeenkomt met de energie-inhoud van 300.000
liter brandstof.
Door over te stappen naar een energiezuiniger transportsysteem zal er minder primaire brandstof nodig zijn. Het aandeel transportkosten in de totale
inkoopkosten zal hierdoor ook verlaagd worden.
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Wanneer beide bedrijven naast elkaar gesitueerd zijn levert deze optie, een
pijpleiding, veel energiewinst op in de keten. Naarmate de afstand groter is,
zal deze vorm van transport niet mogelijk zijn. Afhankelijk van de aard van
het product en de hoeveelheid die in een bepaalde periode verplaatst moet
worden zijn ook andere alternatieve transportmogelijkheden mogelijk. De
technische infrastructuur is hiervoor niet altijd geëigend. Bijvoorbeeld het
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ontbreken van een spoor of haven. Wanneer meerdere bedrijven de handen
ineen slaan dan kan het voor een overslagbedrijf reden zijn om te investeren
in zo’n voorziening. Novem kan hierin een coördinerende rol spelen.
Het besparen op transportafstand door samenwerking in bevoorrading.4]
Binnen de keten wordt hier al mee gewerkt, de grossier, die verschillende
producten verzamelt en op één adres aflevert. Op een ander niveau kunnen de koel- en vrieshuizen een soortgelijke functie vervullen. Door de schaalvergroting van deze koel- en vrieshuizen
zal daar ook het specifiek energiegebruik verbeteren.
Door het combineren van verschillende producten in één vrachtwagen kan
er een transportbesparing bewerkstelligd worden. Bijkomend voordeel is dat
er minder transportbewegingen naar bijvoorbeeld de binnenstad nodig zijn.
Dit geeft minder verkeer in de binnenstad. Omdat ook een kleiner aantal onzuinige kilometers in de binnenstad gereden wordt, zal het brandstofverbruik globaal gezien dalen.
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Aandachtspunt hierbij is dat de verschillende producten op verschillende
momenten aangeboden worden, die op zich allemaal verschillende houdbaarheidstermijnen kunnen hebben. Wanneer deze producten in één keer afgeleverd worden zit er dus een grote spreiding op de houdbaarheid in het
schap. Bij een goede afstemming tussen de verschillende partijen behoeft dit
echter geen probleem te zijn.
Besparing realiseren door planning in de keten af te stemmen.7]
Niet alle producten kunnen op voorraad geproduceerd worden (onder andere
vanwege de houdbaarheid en het risico op niet verkopen). Door acties vanuit
de retail of horeca, al dan niet ingegeven door bijvoorbeeld omslag in de
weersomstandigheden, kan een grote vraag van een bepaald product ontstaan. Om aan deze plotselinge vraag te voldoen zal
de keten een plotselinge draai moeten maken. Er zullen extra bestellingen geplaatst moeten worden, met
het risico van naleveringen (dus extra transport). Daarnaast moet wellicht
uitgeweken worden naar niet-standaard toeleveranciers. Productieplanningen
worden omgegooid en machines omgesteld. Wanneer de acties eerder afgestemd kunnen worden met de toeleverancier kan deze op tijd en adequaat actie ondernemen.
Wanneer grootte van orders en afleverdata ruim op tijd bekend zijn dan kan
de productieplanning hier rekening mee houden. Hierdoor worden de machines optimaal benut, daarnaast zal ook het transport optimaal ingezet
kunnen worden.
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Ondanks dat ondernemingen zelf ook zo goed als mogelijk zullen anticiperen
op (historische) trends en een bepaald verwachtingspatroon en hiermee reUITGEBREIDE ENERGIE STUDIE VOOR DE SECTOR VLEES
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kening houden ligt er hier een kans is om met de retail te gaan praten over
ketensamenwerking. Een zekere opvoeding is nodig. Vanuit concurrentie
overwegingen wil de retail acties zo laat mogelijk “openbaar” maken, zodat de concurrent niet net een dag eerder komt met dezelfde actie.
Alternatieven voor koeling van koel- en vriestransport.
Door gebruik te maken van de chemische eigenschappen van stofparen kan
bij een constante temperatuur koude afgestaan worden. Deze
koude zal wel eerst opgeladen moeten worden in dit stofpaar.
Door het ontbreken van de koelcompressor op de vrachtwagen
zal een geluidsbron vervallen. Ook de kans op lekkages van het koelmiddel
(met een hoog CO2-equivalent) zal hierdoor sterk gereduceerd worden.
Door een centrale opwekking van koude, met een hoger rendement, zal er
netto minder energie nodig zijn.
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Er is nog enig onderzoek nodig om de bestaande techniek geschikt te maken
voor deze toepassing. De totale investering voor dit systeem is naar verwachting niet hoger dan de gangbare investering die nu gedaan wordt om
vrachtwagens van een mobiele koelinstallatie te voorzien. Naast de voordelen van energiebesparing en lekkage reductie van koelmiddel is vooral het
ontbreken van een geluidsbron een groot voordeel.
1.10 Duurzame bedrijventerreinen

Er is juist voor de sector vlees een schoolvoorbeeld hoe een duurzaam bedrijventerrein eruit zou kunnen zien. Buiten dit zelfs uitgevoerde voorbeeld
komen er weinig aanknopingspunten terug in de rapporten in verband met
samenwerking op bedrijventerreinen. Er wordt hier en daar wel aangegeven
dat men bereid is te praten met de bedrijfsverenigingen, maar men ziet het
toch vooral ook als een last. Enerzijds door de tijd die hiermee gemoeid is,
anderzijds door het wegvallen van – een deel van – de eigen flexibiliteit indien men op een bepaald gebied gaat samenwerken. Dat het onderwerp leeft
binnen de sector vlees wordt geïllustreerd door het feit dat vanuit de workshop verbredingsthema’s 7] een werkgroep is geformeerd die dit onderwerp
gaat onderzoeken.
Bedrijvenpark Zuid-Groningen, De winst in kaart gebracht.14]
Op dit bedrijvenpark zijn toeleveranciers en producenten naast elkaar op een
bedrijventerrein gaan zitten. Ten Kate – producent van hoogwaardige dierlijke vetten, vetspecialiteiten en vleeseiwitten, VlaPro – onderdeel van de
Duitse gelatineproducent DGF Stoess AG en AFB (Applied Food Biotechnology) – een Amerikaans bedrijf dat geur- en smaakstoffen voor diervoeders maakt. Daarnaast wordt er
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energie geleverd door een warmtekrachtcentrale die geplaatst is bij Avebe –
een fabrikant van o.a. aardappelzetmeel. Ook de waterzuivering bij Avebe
wordt door alle partijen benut.
Doordat twee bedrijven de synergie onderkenden van samenwerking en het
aandurfden (nog) meer afhankelijk van elkaar te worden, kon dit duurzame
bedrijventerrein gestalte krijgen. Deze verregaande samenwerking werd vergemakkelijkt doordat beide partijen zochten naar respectievelijk een nieuwe
locatie om te groeien en een locatie met gegarandeerde toevoer van grondstoffen.
Doordat bij Avebe, zowel de WKK alsook de waterzuivering, capaciteit genoeg hadden was de locatie snel vastgelegd, zodat bij de nieuwbouw hiervoor geen investeringen gepleegd hoefden te worden.
Samenwerking op een bedrijventerrein kan bijvoorbeeld op het gebied van
energie, hulpstoffen, halffabrikaten. Door opschaling kan onder andere de
efficiëntie van de energieopwekking verhoogd worden. Restenergie-stromen
kunnen bij een ander bedrijf wél ingezet worden. Een afvalstof van een bedrijf kan een grondstof voor een ander bedrijf zijn. Doordat de transportschakel hier niet meer aanwezig is, is dat vaak dan wel economisch verantwoord.
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Indien strategische beslissingen van bedrijven samenkomen en er is de bereidheid om gezamenlijk daar in alle openheid en eerlijkheid over te praten,
dan komen dit soort projecten van de grond. De praktijk wijst uit dat dit
vaak moeilijk te realiseren is, gezien het klein aantal daadwerkelijk gerealiseerde projecten. Echter er is wel degelijk een stevig draagvlak om de mogelijkheden binnen bestaande bedrijventerreinen te onderzoeken. De werkgroep Duurzame Bedrijventerreinen, voortgekomen uit de workshop verbredingsthema’s, door Arcadis,7] geeft die interesse binnen de sector vlees nog
eens aan. De financiële voordelen kunnen namelijk significant zijn. Wanneer
eenmaal de contractuele verplichtingen onderling vastliggen dan zijn er
geen belemmeringen meer. Novem kan hierin wellicht als onpartijdige belanghebbende een actieve rol in spelen.
1.11 Hulpmiddelen en subsidies

Scans :
All In MJA Scan (AIMS)
Energie innovatie scan (EIS)
Technologie scan (TS)
Product Dienstencombinaties scan (PDC)
Duurzame energie scan industrie (DE)
Duurzame energie scan bedrijventerreinen (DBT)
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Programma’s :
Energiebesparing in transport (EBIT)
Transactie Modal Shift (TMS)

Energiebesparing door Innovatie (EDI)

Novem
Projectbureau
TMS
(Min. V&W)
Senter

Ondersteunende informatie/diensten :
De ketenwijzer
Novem
Softwarepakket Levenscyclus Energie Systeem Scan (LESS) Novem
Subsidies :
Subsidieprogramma Transportbesparing
Senter
MEP-subsidie (Milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie) EnerQ
Energie Investeringsaftrek (EIA)
Milieu Investeringsaftrek (MIA)
Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

Senter
Senter
Senter

Websites :
www.mja.novem.nl
www.ezp.novem.nl
www.dbt.novem.nl
www.ebit.novem.nl
www.transactie-modalshift.nl
www.senter.nl
www.akk.nl
www.enerq.nl
www.certiq.nl
Deze lijst is niet bedoeld om volledig te zijn, maar geeft de richting aan
waar er mogelijkheden zijn.
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5

Conclusies en aanbevelingen

Er is een klein aantal zeer duidelijke projecten op het gebied van verbredingsthema’s, binnen de sector vlees, uitgevoerd (1], 2], 14]). Daarnaast zijn er veel initiatieven geweest om meer duidelijkheid te verkrijgen over de mogelijkheden. Tot op heden is daar echter nog weinig concreets uitgekomen.
De workshops, die dit jaar georganiseerd worden (7], 8]), krijgen alle
een vervolg in kleinere werkgroepen. De resultaten hiervan zijn dus nog
niet bekend en kunnen hier nog niet vermeld worden.
Een aantal rapporten ontbeert de diepgang om concrete maatregelen aan
te kunnen geven (3], 4]) en van een aantal is de informatie te summier
om een oordeel te geven (5], 9]).
In de projecten die begeleid worden door AKK(9], 10], 11], 12], 13]) zit
een duidelijke lijn en zijn veelal onderdeel van een groter geheel. Het
zijn ook projecten die langere tijd doorlopen (soms meerdere jaren) en
de subsidiegelden zijn navenant hoger. Het resultaat kan voor de gehele
sector en zelfs maatschappelijk van belang zijn. De door Novem gesubsidieerde projecten zijn beduidend korter en zijn meer momentopnames.
De resultaten hiervan zijn daardoor ook minder specifiek, algemener
van aard. Wanneer er binnen de sector (logischerwijs) met verschillende
consultants wordt gewerkt, zal bij ieder project het wiel weer opnieuw
worden uitgevonden. Door de consultants en de bedrijven kennis te laten nemen van datgene dat er al uitgevoerd is, kan er bij de nieuwe projecten sneller beslist worden om één onderdeel diepgaand te gaan onderzoeken. De resultaten hiervan moeten dan binnen de sector gepubliceerd worden, zodat het voor andere bedrijven en vervolgprojecten duidelijk wordt of dit onderdeel interessant is of niet.
In het algemeen kan gesteld worden dat de keten zeer complex en divers
is. Hierdoor is er bij weinig mensen een totaal overzicht van wat de mogelijkheden op het gebied van verbredingsthema’s binnen de sector zijn.
De bedrijven in de sector vlees hebben weinig kennis van de processen
die zich veel verder of terug in de keten bevinden. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de complexiteit van de keten, maar ook door concurrentiegevoeligheid van informatie. Er is weinig openbaarheid van
UITGEBREIDE ENERGIE STUDIE VOOR DE SECTOR VLEES

29

gegevens. De brancheorganisatie of de Novem kan door middel van bijvoorbeeld voorlichtingsbijeenkomsten die kennis vergroten. Novem kan
hierbij ook andere sectoren uitnodigen die in een zelfde situatie zitten.
Deze sectoren kunnen dan aangeven hoe zij daar mee om gaan.
Door de concurrentiegevoeligheid en de ontbrekende kennis van bedrijven verder en terug in de keten, hebben bedrijven die (delen van) de keten in bezit hebben een voorsprong om verbredingsthema’s te onderkennen en toe te passen. Een specifiek onderzoek bij zo’n bedrijf, waarbij de informatie van de verschillende stappen die genomen worden
openbaar beschikbaar komt, kan de hele sector een stap verder brengen.
Er zijn twee (groepen van) maatregelen uit de studie naar voren gekomen die in het kader van de verbredingsthema’s zeer de moeite waard
zijn om verder uit te zoeken. (De volledige lijst met maatregelen is in
hoofdstuk 4 terug te vinden.)
1) Door de opbouw van de keten met veel transportbewegingen zijn de
mogelijkheden tot energiebesparing in de keten hier het grootst. Dit betekent onder andere de optimalisatie van transport door planning, samenwerking en alternatieve transportmogelijkheden.
2) Vanwege de bederfvelijke waar binnen de sector vlees zijn er grote
kansen op het gebied van optimalisatie van het verlengen van de houdbaarheid van het product. Het onder beschermende atmosfeer brengen
of dieper en langer koelen heeft echter ook een energie-invloed. De implicaties van bepaalde keuzes kunnen op dit moment niet eenvoudig berekend worden. Er is juiste wel sterke behoefte aan een eenvoudig hulpmiddel, dat de verschillende mogelijkheden op milieu- en energiegebied
kan doorrekenen.
Het verwachtingspatroon en aankoopgedrag van de consument heeft
veel invloed op het product dat in de winkel ligt en hoe het product aangeboden wordt. De verbredingsthema’s zijn dus niet alleen van belang
voor de MJA-coördinatoren binnen de bedrijven, maar ook de marketeers in de bedrijven. Door de marketeers wordt een groot gedeelte van
de milieu- en energie-impact van het product bepaald.
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Bijlage 1 : Verkorte lijst maatregelen

De in hoofdstuk 4 behandelde maatregelen zijn hieronder kort nog eens
gegroepeerd voor een volledig overzicht.
Duurzame energie
Het toepassen van biomassa als brandstof
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Regionale, lokale of op locatie opwekking van energie op basis van waterstof
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Toepassen van grootschalige thermische zonne-energie
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Toepassen van grootschalige fotovoltaïsche zonne-energie
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Duurzame producten
Kwaliteitscontrole grondstof 2]
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Het besparen op energie door gebruik van vers vlees i.p.v. diepgevroren
vlees. 4]
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Vleessoorten met een lange bereidingstijd voorbehandelen. 7]
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Optimaliseren verpakkingsmateriaal.8]
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Optimalisatie van transport, logistiek en ketens
Van uitbroeden tot slachten van kuikens op één locatie. 10]
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Het besparen van transportafstand door planning.1]
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Het besparen op energie voor conditionering tijdens transport.1]
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Het besparen op transport door volume verkleining.8]
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Verlengen van houdbaarheid van product.8]
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Alternatieve methoden van transport.14]
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Het besparen op transportafstand door samenwerking in bevoorrading.4]
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Besparing realiseren door planning in de keten af te stemmen.7]
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Gebruik van waterstof als brandstof voor het vrachtverkeer.7]
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Alternatieven voor koeling van koel- en vriestransport.
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Duurzame bedrijventerreinen
Bedrijvenpark Zuid-Groningen, De winst in kaart gebracht.14]
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Bijlage 2 : Verslag Workshop Verbredingsthema’s Vleesindustrie
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Inleiding

In de MJA2 wordt de verwachting uitgesproken dat inzet op de verbredingsthema’s
(duurzame energie en energiezuinige productontwikkeling) kan leiden tot een verbetering
van de energie-efficiency en vermindering van het gebruik van fossiele energie. Ook de
vleesindustrie wil nadrukkelijk kijken naar de potentie van de verbredingsthema’s.
Veel is reeds gesproken over de verbredingsthema’s, echter vooral in de voorlichtende zin.
De vraag is welke verbredingsthema’s voor de vleesindustrie relevant zouden kunnen zijn.
Om te bereiken dat de bedrijven bij het actualiseren van hun EBP’s in 2004 over concrete
opties van te hanteren verbredingsthema’s kunnen beschikken, is het van belang dat zij een
goed beeld krijgen van mogelijke thema’s en onderwerpen. Evenzo belangrijk is dat zij een
gevoel krijgen hoe hiermee om te gaan.
Voor het toetsen van een reeks van thema’s en onderwerpen als potentiële
verbredingsthema’s voor de vleesindustrie is een brede groep van bedrijven als
dwarsdoorsnede van de vleesindustrie de mogelijkheid gegeven om op 9 maart 2004 deel te
nemen aan een Workshop Verbredingsthema’s Vleesindustrie. Deze workshop werd
bijgewoond door circa 30 mensen bestaande uit medewerkers van de vleesindustrie die
nauw betrokken zijn bij de uitvoering van de MJA-2 en medewerkers van de
brancheorganisaties, SenterNovem en adviesbureaus. In bijlage 1 is een deelnemerslijst
opgenomen.
Dit rapport doet verslag van de resultaten van de workshop en geeft een aanzet tot het
vervolg.
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VERSLAG WORKSHOP VERBREDINGSTHEMA'S VLEESINDUSTRIE

HOOFDSTUK

2.1

2

Aanpak workshop

AGENDA
Het programma van de workshop is als volgt opgebouwd.

Tabel 1 Agenda Workshop
Tijdstip

Onderwerp
Inleiding door Gerrit van Heijst, COV

§ Opening en voorstelronde
10.15

§ Wat zijn verbredingsthema’s
§ Wettelijk kader
§ Uitgebreide energiestudie

10.30

Eerste verbredingssessie

§ Presentatie vier verbredingsideeën, door Arno Wurkum, ARCADIS
§ Eerste discussieronde per idee
11.15

Koffiepauze

11.30

Tweede verbredingssessie

§ Presentatie vier verbredingsideeën
§ Tweede discussieronde per idee
12.15

“Rapportage en plenaire discussie” door Ineke Walravens, Walravens Ass.

12.45

“Hoe gaan we verder” door Gerrit van Heijst (o.a. werkgroepen)

13.00

Sluiting gevolgd door lunch

De sheets van de presentaties zijn opgenomen in bijlage 2.

2.2

MIDDEL
Gezien de doelstelling van informatieoverdracht en het bepalen van de focus is gekozen
voor het organiseren van een workshop van een half dagdeel (ongeveer 3 uur). Vanwege het
feit dat input van de aanwezigen vereist is, is met kleinere groepen gewerkt. In verband met
de beperkte beschikbare tijd heeft dit tot parallelsessies geleid. Voor de parallelsessies is een
lijst met 8 verbredingsideëen / voorbeeldprojecten als leidraad genomen. Om de ideeën te
toetsen en te bediscussiëren zijn twee separate sessies gehouden waarin per sessie vier
ideeën besproken zijn. Aanwezigen moesten kiezen over welk idee van de vier zij wilden
praten waardoor een keuzeproces werd gestimuleerd.
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3

Verslag
verbredingssessies
3.1

ALGEHELE CONCLUSIE
Over verbredingsthema’s kan opgemerkt worden dat er groepen bedrijven met een bepaald
product of productieproces zijn te onderkennen waarvoor een specifiek verbredingsthema
van toepassing is. De haalbaarheid is echter sterk afhankelijk van de specifieke situatie van
het bedrijf. Met andere woorden, een onderwerp binnen een verbredingsthema voor de een
hoeft niet noodzakelijk een onderwerp te zijn voor een ander.
De workshop heeft voldaan aan haar doelstelling dat een eerste constructieve toetsing van
onderwerpen binnen verbredingsthema’s voor de vleesindustrie heeft kunnen plaatsvinden.
Minstens zo belangrijk is dat een brede groep van bedrijven ervaring heeft kunnen opdoen
hoe om te gaan met verbredingsthema’s. Een aspect wat niet aan de orde gekomen is, maar
wat wel illustratief kan zijn voor bedrijven is hoe rekentechnisch om te gaan met
verbredingsthema’s. Als vervolg op de werkgroepen is er wellicht een mogelijkheid om één
of meerdere onderwerpen door te rekenen op energiewinst met behulp van de LESS1 of EIS2
methodiek.

3.2

VERBREDINGSSESSIE 1
In deze sessie is gediscussieerd over de volgende ideeën:
§ Duurzame producten:
1. Nieuwe conserveringstechnieken;
2. Voorbehandelen vleessoorten met lange bereidingstijd;
3. Stimuleren lokale biologische producten;
§ Duurzame bedrijventerreinen:
4. Samenwerking op bedrijventerreinniveau

1

Om inzicht te krijgen in de hoeveelheid bespaarde energie is een uniforme, transparante en toetsbare

rekenmethode (softwarepakket) ontwikkeld: de Levenscyclus Energie Systeem Scan (LESS). Hiermee
kunnen bedrijven zelf de nettobesparing aan fossiele energie in de keten en de hierdoor vermeden CO2
emissie berekenen
2

Welke product-/marktcombinatie levert winst op? De Energie Innovatie Scan (EIS), ontwikkeld door

Novem voor MKB-bedrijven, geeft daarop een antwoord!
Op systematische wijze worden de mogelijkheden onderzocht om het energieverbruik van (één van de)
producten in de hele levenscyclus te verminderen.
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3.2.1

IDEE 1: NIEUWE CONSERVERINGSTECHNIEKEN
Aantal deelnemers: ± 10

Discussie op basis van case.
Case: Hamburgers die op verschillende wijzen worden geconserveerd en aangeboden in het
winkelschap.

o

Houdbaar

Energieverbruik

heid

(MJ/ton)

Koelvers

Bereiden/verpakken

Koelketen < 7 C

5 dagen

100

Diepvries

Bereiden/verpakken

Vriesketen

3 mnd

1400

3mnd

800

20 dagen

200

o

< -18 C
Folieverpakt

Bereiden/braden/vacuüm

o

20 C

maken/pasteuriseren
Koelvers NCT

Bereiden/verpakken/NCT

o

<7C

NCT= nieuwe conserveringstechniek, met laag energieverbruik, bijvoorbeeld onder gasverpakt of iets
soortgelijks.
N.B. Variant 3 (folieverpakt) is eigenlijk een ander product omdat dit al is voorgegaard.

Nr.

Voordeel / kans

1.

Grootste besparing wordt bereikt door diepvries te vervangen door koelvers NCT;

2.

Diepvries en vers zijn verschillende marktsegmenten, het meest voor de hand liggend
is te vergelijken koelvers en koelvers NCT. Betekent dus een zelfde product met
verlengde houdbaarheid.

3.

Voordelen van koelvers NCT t.o.v. koelvers:
•

Grotere productiebatches mogelijk (minder omschakelen en reinigen)

•

Minder vaak beleveren klant (minder transport)

•

Flexibeler uitleveren (logistiek gemakkelijker)

•

Bij de winkel/klant minder uitval door overschrijden van de uiterste
verkoopdatum. Dit bespaart een aanzienlijke hoeveelheid energie die in de
voorafgaande keten erin gestoken is.

Nr.

Belemmering

1.

Diepvries en koelvers zijn verschillende marktsegmenten.

2.

De klant heeft een bepaald concept en logistiek systeem waarin ofwel diepvries of
koelvers past; het is moeilijk dat te wijzigen (olietanker).

3.

De consument laat energie/milieu niet meewegen bij zijn keuze voor een product
(diepvries of koelvers).

4.

Ook bij productontwikkelaars en marketeers spelen energie- en milieuaspecten geen
rol. Er wordt een nieuwe product ontwikkeld, vervolgens wordt de productie
gevraagd dat dan zo efficiënt mogelijk te maken (zo laag mogelijke kosten).
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3.2.2

IDEE 2: VOORBEHANDELEN VLEESSOORTEN MET LANGE BEREIDINGSTIJD
Aantal deelnemers: 4
N.B. hoewel het idee geënt was op de bereiding van rundvlees waren alle deelnemers
afkomstig uit de pluimveesector. Aanwezigen maakten de opmerking dat er bij
voorbehandeld vlees nadrukkelijk onderscheid gemaakt moet worden tussen
“gemak”voedsel (convenience) en de grotere en moeilijker bereidbare delen van het dier.
Nr.

Voordeel / kans

1.

Half gegaarde producten kunnen als tussenstap dienen tussen vers en voorbereid
product. De uitval bij supermarkten (5…10%) wordt hiermee sterk beperkt.

2.

Voorbehandelde vleessoorten hebben als voordeel dat ze minder logistieke stromen
vereisen.

3.

Voorbehandelde vleessoorten sluiten goed aan bij de trend dat de consument
“minder herkenbare”vleesproducten wil hebben.

4.

Voorbehandelde vleessoorten sluiten aan bij het verdwijnen van de kookcultuur.

5.

Contaminatie is bij vers vlees een probleem, in Nederland probeert men dit bij de bron
te bestrijden. Meer voorbehandelde vleessoorten bieden de mogelijkheid om “end of
pipe” te decontamineren.

6.

Sterk vereenvoudigde logistiek door lagere eisen.

Nr.

Belemmering

1.

Het is de vraag of half gegaarde producten wel langer houdbaar zijn.

2.

Voorbehandelde vleessoorten stellen wel extra eisen aan de verpakking. Het is de
vraag hoe de milieubelasting dan uitpakt (LESS).

3.

Vers vlees is voor de retailers vaak cash (hoge marges).

4.

Doordat het logistieke aspect van groot belang is bij vers vlees zal een retailer bij
voorbehandeld vlees eenvoudiger van leverancier kunnen switchen (zelfs vanuit het
buitenland). Dit is een belemmering voor de producent om hierin mee te gaan.

5.

Het is de vraag of voorbehandelde vleessoorten energiebesparing opleveren door een
snellere bereiding. Zeker voor kip (convenience). Sterk afhankelijk van dikte en
structuur van het vlees.

6.

Wat is de vraag van de consument naar deze producten; behoeftepeiling.
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3.2.3

IDEE 3: STIMULEREN LOKALE BIOLOGISCHE PRODUCTEN
Aantal deelnemers: 0
Geen animo.

3.2.4

IDEE 4: SAMENWERKING OP BEDRIJVENTERREINNIVEAU
Aantal deelnemers: ±18
Nr.

Voordeel / kans

1.

Sloophout, snoeihout en dierbijproducten (reststromen) zouden gebruikt kunnen
worden ten behoeve van energieopwekking op een bedrijventerrein.

2.

Het benutten van acquifers kan op bedrijventerreinniveau rendabeler zijn dan op
individueel bedrijfsniveau.

3.

Wat kunnen regelgevende overheden betekenen voor samenwerking op
bedrijventerreinen?

4.

Afvalwaterstromen van bedrijven combineren waardoor (afhankelijk van de
samenstelling) efficiënter gezuiverd kan worden.

Nr.

Belemmering

1.

Welke juridische constructies zijn noodzakelijk om samenwerking op
bedrijventerreinen af te dekken (BV of stichting, rechtsvorm).

2.

De regelgeving van gemeentes of andere overheden om dingen gemeenschappelijk
op te pakken.

3.3

VERBREDINGSSESSIE 2
In deze sessie is gediscussieerd over de volgende ideeën:
§ Optimalisatie transport logistiek en ketens:
5.

Besparen op afstand (1)

6.

Besparen op afstand (2)

7.

Besparen op volume en gewicht

8.

Planning in de keten

110902/OF4/60/000889/avd

ARCADIS

8

VERSLAG WORKSHOP VERBREDINGSTHEMA'S VLEESINDUSTRIE

3.3.1

IDEE 5+6: BESPAREN OP AFSTAND (1) + (2)
Aantal deelnemers: ± 16
De sessies voor besparen op afstand (1) en (2) zijn gecombineerd. Voor de eerste sessie was
slechts een geïnteresseerde. Besproken is in deze sessie het transport van productielocatie
naar de klant (winkel, horeca, instellingen). Vraag was of er in dit distributietraject nog
besparingen mogelijk zijn.
Nr.

Voordeel / kans

1.

Er zou meer gestreefd moeten worden naar combineren van vervoer van producten
(vless, zuivel, vis, groenten/fruit). Hiervoor zijn meer distributiecentra nodig om
vervoerstromen samen te brengen. Nu nog onvoldoende dekking in het land. Er zijn
slechts enkele verladers die een eigen distributiecentrum hebben.

2.

Je zou ook kunnen denken aan groothandelsmarkten waar allerlei producten bij
elkaar komen. Daar zouden dan de afnemers (horeca, instellingen) de diverse
producten kunnen inkopen en gezamenlijk vervoeren

3.

Een goede analyse van de diverse vervoersstromen (soort, wie , hoe etc.) zou een beter
inzicht kunnen geven in het verbeteringspotentieel op dit gebied. Dit zou
ondersteund kunnen worden door een pilot.

4.

Niet alleen het vervoer naar de klant kan verbeterd worden. Ook de logistiek naar de
producent behoeft aandacht.

Nr.

Belemmering

1.

Bij de distributie van vers is tijd een bottleneck; dat leidt tot niet altijd optimale
logistiek.

2.

Sommige leveranciers willen hun producten herkenbaar bij de klant afleveren (AKSV
leden).

3.3.2

IDEE 7 : BESPAREN OP VOLUME EN GEWICHT
Aantal deelnemers: ± 8
Nr.

Voordeel / kans

1.

Het verwijderen van ongeboren mest is een interessante optie omdat hiermee de af te
voeren stroom naar Rendac verkleind wordt. De ongeboren mest kan afgezet worden
in de landbouw. Machine wacht op goedkeuring van het ministerie van landbouw.

2.

Als een bedrijf de stap zet om zelf te ontwateren dan zou het ook de gehele
verwerking van de reststroom kunnen overnemen / on site kunnen doen. Hierdoor is
ook energieopwekking door middel van de reststroom mogelijk.
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Nr.

Belemmering

1.

Waterige reststroom moet gezuiverd worden op de AWZI. Deze heeft vaak al een te
beperkte capaciteit.

2.

Waterige reststroom het liefst bij een partner afzetten. Het is voor de bedrijven geen
core business. Waterschappen worden niet als geschikte partners gezien. Te weinig
bedrijfsmatig georiënteerd.

3.

Er wordt al voornamelijk “watervrij” geslacht. Hierdoor gering wateraandeel in
reststromen.

4.

3.3.3

Is het water / vocht uit afvalstroom goed te verwijderen?

IDEE 8: PLANNING IN DE KETEN
Aantal deelnemers: ± 6
Nr.

Voordeel / kans

1.

Betere planning voorkomt extra personele inzet, duurdere inkoop van grondstoffen
etc. en voorkomt daarmee extra kosten. Betere planning kan dus meer marge
opleveren.

2.

Een betere planning of prognose van de vraag biedt een kans voor veel
“onvoorspelbare” invloeden zoals weer, trends en marktacties.

Nr.

Belemmering

1.

Vele schakels in de keten met hun eigen invloed.

2.

Retailers zijn bepalend.
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4.1

4

Vervolg

WERKGROEPEN
Tijdens de workshop is voorgesteld om drie onderwerpen verder te onderzoeken in
werkgroepen. Dit betrof de volgende onderwerpen:
1.

Waterstof en energieopwekking uit zonne-energie;

2.

Optimalisatie van transport;

3.

Bedrijventerreinen.

Tijdens de workshop konden de aanwezige bedrijven zich aanmelden voor deelname aan de
werkgroepen, wat reeds deelnemers voor twee van de drie geplande workshops heeft
opgeleverd. Bij het uitschrijven van de werkgroepen zullen de bedrijven in de vleesindustrie
in de gelegenheid worden gesteld om zich hiervoor aan te melden en eraan deel te nemen.

4.2

WERKGROEP 1: WATERSTOF EN ZONNE-ENERGIE
Hoewel dit onderwerp niet is gepresenteerd tijdens de sessies, is dit onderwerp
voorgedragen door vertegenwoordigers van de vleesindustrie en de COV.

4.2.1

DOELSTELLING
Onderzoeken van mogelijkheden voor een pilotproject voor regionale, lokale of op locatie
energieopwekking op basis van waterstof in de sector.

4.2.2

DEELNEMERS
De volgende deelnemers hebben zich tot nu toe aangemeld voor deze werkgroep.
No.

Organisatie

Naam

Plaats

1.

Vleeswarenfabriek

Dhr. H.J.M. Straetmans

Maasbracht

A.M. de Jong

Nieuwerkerk a/d IJssel

Pauli

2.

Boer & Zonen B.V

3.

Overige bedrijven
zullen worden
aangeschreven door
de vleesindustrie
voor deelname
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4.3

WERKGROEP 2: OPTIMALISATIE VAN TRANSPORT

4.3.1

DOELSTELLING
§ Inventarisatie van beschikbaarheid van gegevens over diverse logistieke stromen
(bijvoorbeeld uit de etikettering).
§ Analyse van verbeteringspotentieel door gebruik te maken van beschikbare informatie.
§ Definiëren van een pilotproject.

4.3.2

DEELNEMERS
No.

Organisatie

1.

Bedrijven zullen

Naam

Plaats

worden
aangeschreven door
de vleesindustrie
voor deelname

4.4

WERKGROEP 3: BEDRIJVENTERREINEN

4.4.1

DOELSTELLING
§ Inventarisatie van regelgevende overheden die kunnen bijdragen aan de samenwerking
op bedrijventerreinen.
§ Inventarisatie mogelijke samenwerkingsvormen.

4.4.2

DEELNEMERS
No.

Organisatie

Naam

Plaats

1.

F.Wellink

Dhr. E.B.G.M.

Lekkerkerk

Stuifmeel

2.

Overige bedrijven
zullen worden
aangeschreven door
de vleesindustrie
voor deelname

4.5

PLANNING
Globaal wordt de volgende planning voorgesteld:
April - juni 2004

verdere aanscherping doelstelling en verzamelen van
deelnemers voor werkgroepen door COV

Mei – juli 2004

Werkgroepen

Gezien de beperkte beschikbare tijd zullen er zoveel mogelijk werkgroepen gecombineerd
op een datum moeten plaatsvinden. Voor de drie werkgroepen gezamenlijk is er voor de
werkgroepsessies 1 dag beschikbaar.
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BIJLAGE

1

Deelnemers workshop
N
o.

Categorie

Organisatie

Naam

Plaats

COV

Boer & Zonen BV

A.M. de Jong

Nieuwerkerk a/d IJssel

COV

Boer & Zonen BV

T. Boer

Nieuwerkerk a/d IJssel

COV

Deen Hobu Vlees BV

Onbekend

Bussum

COV

Deen Hobu Vlees BV

Onbekend

Bussum

COV

Dumeco BV

W. Aarsen

Boxtel

COV

Hendrix Meat Group CV

H.J. Doornbos

Emmen

COV

Kalverslachterij Aalten BV

B. van Riele

Aalten

COV

Kooter Vlees BV

R. van Heerdt

Den Haag

COV

Pauli BV

H.J.M. Straetemans

Maasbracht

COV

Slachthuis Groenlo BV

G. van Selm

Groenlo

COV

Wellink Lekkerkerk BV

E. Stuifmeel

Lekkerkerk

COV

Weyl Beef Products BV

F. Dooper

Enschede

VNV

Smilde

H. Kooistra

VNV

Groot

R. Groot

VNV

Groot

H. Veenstra

VNV

Mora

B. van Oijen

VNV

Van Liesthout Snacks

A. Panhuizen

VNV

De Vries Snacks

J. de Vries

VNV

Zwanenberg

Erik Vliek

NEPLUVI

Astenhof

F. Hermans

NEPLUVI

Storteboom Groep

H. Hijlkema

NEPLUVI

Heijs Groep

P. Heijs

NEPLUVI

Heijs Groep

M.J. van Eken

NEPLUVI

Superkip

R. van Bergen

NEPLUVI

Plusfood

R. van Zoelen

NEPLUVI

Pingo Poultry Ingredients

J. Nije Bijvank

NEPLUVI

Plukon Royale

G. Posthumus

KNS

Prime Meat

H. Dievorst

Beverwijk

KNS

Van der Zee

M. Spekle

Emmen

KNS

Vleesbedrijf Bolscher

Dhr. Wiermers

Enschede

Branche

COV

G. van Heijst

Nepluvi

C. J.J.M. Vermeeren

VNV/VNB

H.H. Leerssen

SenterNovem

J. van de Velde

Utrecht

SenterNovem

Marjolein van de Made /

Utrecht

Overheid

Annelies Jonkman
Adviesbureaus
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Ronald Stegers

Utrecht
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BIJLAGE

2

Sheets presentaties

Infrastructuur, gebouwen, milieu, communications

Workshop Verbredingsthema’s
Vleesindustrie

Agenda
Inleiding
Verbredingssessie 1
Pauze
Verbredingssessie 2
Plenaire discussie;
Hoe gaan we verder
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Verbredingthema’s
Duurzame producten
Duurzame bedrijventerreinen
Optimalisatie transport, logistiek en ketens

Verbredingssessie 1
Duurzame producten:
1) Nieuwe conserveringstechnieken;
2) Voorbehandelen vleessoorten met lange bereidingstijd;
3) Stimuleren lokale biologische producten;

Duurzame bedrijventerreinen:
4) Samenwerking op bedrijventerreinniveau
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Idee 1: Nieuwe conserveringstechnieken
Wat
Verlengen van houdbaarheid van vlees- en vleesproducten

Hoe
Remmen of uitschakelen van bederfveroorzakende bacteriën:
beschermende atmosfeer, actieve verpakkingen, chemische
conservering, pulserende elektr.velden, licht, weerstand
verhitting, ioniserende straling, sousvide koken, stoomkoken

Realisatie
Analogie met o.a. hamburgers, rookworst, kipproducten

Idee 2: Voorbehandeling vleessoorten
Wat
Vleessoorten met een lange bereidingstijd voorbehandelen.
Hierdoor een langere houdbaarheid en kortere bereidingstijd bij
de consument.

Hoe
Producten aanbieden van voorgestoofde vleessoorten in blik,
glas, atmosferische verpakking, etc.

Realisatie
Ja, in VS wordt rundvlees voorgegaard en geleverd via retail.
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Idee 3: Stimuleren van lokale producten
Wat
Het stimuleren van lokaal geproduceerde (biologische)
producten

Hoe
Door het teruggrijpen op streekgerechten, het introduceren van
nieuwe “traditionele” gerechten, speelt men in op de vraag
naar minder bulk en meer herkenbare lokale producten

Realisatie
Nee, wel een groeiende trend; slow food beweging

Idee 4: Duurzame bedrijventerreinen
Wat
Samenwerking op bedrijventerreinniveau

Hoe
Samenwerking organiseren door bedrijven aan te trekken die
elkaars reststromen als grondstof gebruiken.

Realisatie
Ja, Ten Kate Case: Samenwerking tussen producent van dierlijke
vetten en eiwitten, gelatine en geur- en smaakstoffen,
energieleverancier en waterzuivering
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Verbredingssessie 1: Discussie
Duurzame producten:
1) Nieuwe conserveringstechnieken;
2) Voorbehandelen vleessoorten met lange bereidingstijd;
3) Stimuleren lokale biologische producten;

Duurzame bedrijventerreinen:
4) Samenwerking op bedrijventerreinniveau

Verbredingssessie 2
Optimalisatie transport logistiek en ketens:
1) Besparen op afstand (1)
2) Besparen op afstand (2)
3) Besparen op volume en gewicht
4) Planning in de keten
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Idee 5: Besparen op afstand (1)
Wat
Het besparen op transportafstand door planning

Hoe
Afstemmen van transport- en productieplanning tussen diverse
bedrijven in de keten

Realisatie
Ja, Harimex Case: Slachterijen delen bedrijfsgevoelige info met
Harimex. Hierdoor betere belading en routing voor het
bloedtransport en eventueel warmer te vervoeren.

Idee 6: Besparen op afstand (2)
Wat
Het besparen op transportafstand door samenwerking in
bevoorrading

Hoe
Samenwerking tussen meerdere partijen;
Retailer transport laten verzorgen;

Realisatie
Ja, Plusfood logistieke optimalisatie door decentrale magazijnen
samen met partners; Dumeco retail en van Drie
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Idee 7: Besparen op volume en gewicht
Wat
Besparing op transportafstand door slachtafval te ontwateren

Hoe
Door middel van een strengenpers kan het ds-gehalte
slachtafval fors worden verhoogd.

Realisatie
Ja, Rodenburg Fourages, ontwateren van frietsnippers

Idee 8: Planning in de keten
Wat
Besparing realiseren door planning in de keten af te stemmen

Hoe
Retailacties communiceren met producent en transporteur
Productieplanning o.b.v. weersvoorspelling (bv. worst bij vorst)

Realisatie
Ja, bijvoorbeeld weerkamer versgesneden groentesector;
supermarkt die vleesacties coördineert met producent
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Verbredingssessie 2: Discussie
Optimalisatie transport logistiek en ketens:
1) Besparen op afstand (1)
2) Besparen op afstand (2)
3) Besparen op volume en gewicht
4) Planning in de keten

Rapportage en plenaire discussie

Terugkoppeling vanuit de groepen;
Plenaire discussie
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Bijlage 3 : Brochure Bedrijvenpark ZuidGroningen; De winst in kaart gebracht
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