Demonstratieproject 3: Een korte keten van land naar klant
De aanvraag is gedaan door een samenwerkingsverband van de Zeeuwse milieufederatie (ZMF) en
de heer Van Hootegem. De ZMF is projectcoördinator. Daarnaast wordt samengewerkt met De
Grote Verleiding uit Kruiningen, een biologische webwinkel en bezorgdienst. In het project worden
veel andere partijen betrokken, zoals telers, snijderijen (Van Ruiten, Floresse) en zorginstellingen
(Ter Reede en St. Curamus).
In 2007 zijn bij een aantal Zeeuwse zorginstellingen met succes biologische warme maaltijden
geserveerd. De maaltijden vielen goed in de smaak bij de bewoners. Reden voor de
zorginstellingen om een vervolgtraject te verkennen voor biologische groenten, aardappelen en
fruit uit de regio.
Activiteiten
• Het afstemmen van de regionale teelt op de (regionale) behoeften: van teeltplan tot menukaart.
• Het ontwikkelen van kennis en het verzorgen van kennisoverdracht in de biologische keuken.
• Het ontwikkelen van efficiënte regionale keten(s).
Beoogde resultaten
• Het beschikbaar zijn van een volledig assortiment biologische producten voor de professionele
keuken in de regio, waarbij een substantieel deel van de producten afkomstig is uit de regio.
• Het direct kunnen afstemmen van de specifieke vraag en aanbod.
• Het verzorgen van directe afzet in de regio van substantiële hoeveelheden biologische
producten.
• Het creëren van betere afzetmogelijkheden voor klasse 2 producten.
• Het ontwikkelen van een logistiek netwerk.
• Het vastleggen van kennis en ervaring in een breed toegankelijke database.
• Het breed beschikbaar stallen van de in het project ontwikkelde producten (kennisdeling),
zodat vanuit het demonstratieproject een ‘sneeuwbaleffect’ ontstaat naar andere regio’s.
Doel van het project is het realiseren van een korte keten van land tot klant met betrekking tot
biologische producten uit de regio met een ruime en effectieve beschikbaarheid voor de
professionele bedrijfskeukens. Het project start met het leveren van biologische groenten, fruit en
aardappelen. Zeeuwse telers kunnen het volledige assortiment leveren. Bij voldoende vraag en
aanbod zal de keten uitgebreid worden met dierlijke producten (valt buiten dit project). Binnen drie
jaar moet het initiatief financieel onafhankelijk zijn. Voor het financieel rendabel opzetten van een
korte keten en logistiek is het nodig om het equivalent van 5000 maaltijden per dag om te zetten.
De doelgroep van het project zijn de professionele keukens die warme maaltijden bereiden,
waaronder de instellingskeukens van de Zeeuwse zorginstellingen. Bij succes wil de aanvrager het
project uitbreiden naar de horeca, lagere scholen/kinderopvang, catering en de retail (dit maakt
geen deel uit van dit project).

