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Inleiding
Nederland is op het gebied van agrologistiek een belangrijke draaischijf. Niet alleen
producten van eigen bodem worden geëxporteerd, maar in toenemende mate worden er
agro producten geïmporteerd, verhandeld en weer geëxporteerd. Schiphol en de haven van
Rotterdam spelen hierbij een vooraanstaande rol in, maar ook andere handelscentra in
Nederland dragen hun steentje bij. Voor planten en bloemen is Plantion, de locatie van deze
bijeenkomst, een van de knooppunten waar logistieke stromen bij elkaar komen en waar
een breed assortiment aan siergewassen gebundeld en verhandeld worden om vervolgens
naar regionale afzetmarkten en consumenten vervoerd te worden.
Consumenten hebben steeds meer wensen. Ze willen het gehele jaar door een ruime keuze
aan verse producten, maar het moet wel allemaal duurzaam geteeld en vervoerd worden.
Bovendien heeft de consument een groeiende voorkeur voor locaal geproduceerde
versproducten. Dat is terug te vinden in trends zoals ‘Buy British’ in de UK en in Duitsland
speelt het thema ‘Regionale Herkunft’ een belangrijke rol. In Nederland wil een groeiend
aantal consumenten vooral groente en fruit uit eigen streek. De logistiek moet het allemaal
regelen, en dan het liefs met minder foodmiles en voor lage kosten. De uitdaging was nog
nooit zo groot!
Was 50 jaar geleden ‘local for local’ nog vanzelfsprekend en at de consument groente en
fruit van het seizoen, tegenwoordig wil de consument een breed assortiment jaarrond.
Daarnaast blijken in stedelijke centra de productiekosten voor agro-producten relatief hoog,
waardoor productiegebieden verschuiven.
Deze wensen en trends hebben bijgedragen
aan een internationalisering van de handel in
agro-producten en daarmee aan een sterke
toename van foodmiles.
Centraal op deze kennisbijeenkomst stond de
vraag hoe de agrologistiek verder kan
verduurzamen en tegelijkertijd invulling kan
geven aan markttrends en wensen van
consumenten. Welke innovaties zijn nodig
om van het businessmodel ‘local for local‘
een succes te maken? De bijeenkomst werd
geleid door Wils Kloos (van OostNV) die
ruime ervaring heeft op het gebied van
innovatieve logistieke concepten.
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Algemene inleiding door Wils Kloos, OostNV
Bij zijn inleiding voor deze bijeenkomst stond Wils Kloos stil bij het belang van agrologistiek.
Dagelijks wordt er 25.000 ton aan food- en sierteeltproducten vervoerd. Belangrijkste
uitdagingen voor duurzame logistiek zijn:
 Minimaliseer het aantal logistieke kilometers.
 Ontwikkel en gebruik in toenemende mate milieuvriendelijke vervoersmethoden.
 Bundel goederenstromen en de ontwikkeling van hotspots/hubs.
Uitgangspunt van een goede logistiek is dat deze aansluit bij de wensen van consumenten
op het gebied van versheid, productkwaliteit, leverbetrouwbaarheid en snelheid. Trends die
van invloed zijn op het logistieke proces zijn:
 Consumenten kopen steeds meer op verschillende plekken en via internet.
 Globalisering door de wens van jaarrond levering en een breed assortiment.
 Local for local met producten die in de eigen regio geproduceerd worden en het
imago van verser en duurzamer hebben en bijdragen aan het gevoel van een eigen
identiteit.
 Behoefte aan meer versproducten die bijdragen aan gezondheid en wellness.
 De wens van consumenten naar meer duurzaamheid en het bewustzijn van de
consument m.b.t. foodmiles en CO2-foodprint.
 Groei naar circulaire economie, waarbij reststromen en retourstromen meer
aandacht krijgen.
 Door ontwikkeling van de wereld economie verplaatsen productiegebieden zich naar
gebieden met een lagere kostprijs.
 Groeiende vraag naar versproducten in opkomende economieën.
De centrale vraag die de heer Kloos de deelnemers meegaf luidde: Welke innovatieve
concepten zijn denkbaar om van duurzame logistiek en local for local een succesvol
verdienmodel te maken.

Plantion: een bruisende marktplaats, door Peter Bakker
Plantion is ontstaan uit een fusie van Bloemenveiling Oost
Nederland (VON) en Bloemenveiling Vleuten (BVV). In 2008
is gekozen om beide veilingen fysiek samen te voegen op
één logistiek goed ontsloten plek. Na een uitgebreide studie
van de regionale markt is gekozen om het nieuwe
veilinggebouw/marktplaats te vestigen in Ede (A12/A30).
Plantion wil een breder aanbod bieden aan haar klanten en tegelijkertijd werken aan
schaalvergroting (bundeling) en daarmee kostenvoordeel behalen. Plantion vervult een
belangrijke regionale rol gericht op groothandel en detaillisten (local). Ze richt zich op:
 Verkoop via de klok.
 Verkoop door bemiddeling.
 Ruimte voor een groencentrum en groothandelscentrum.
 Het bieden van verwerkingsruimte voor klanten.
 Logistieke dienstverlening.
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Plantion heeft een duidelijke duurzaamheidsambitie. Dat blijkt enerzijds uit de
duurzaamheid van het gebouw en anderzijds aan de doelstellingen om een CO2emissiereductie te realiseren. Met betrekking tot de duurzaamheid van het gebouw zijn de
volgende zaken gerealiseerd:
 WKO (warmte-koude opslag).
 Geïsoleerde betonvloer en vloerverwarming.
 Gebruik van duurzame (bouw)materialen.
 Het gebruik van regenwater.
 Optie om het dak te voorzien van zonnepanelen.
Vergeleken met de beide oude veilinglocaties is de CO2-emissie gereduceerd met 65%.
Vergelijkbaar met bestaande bouw is door de extra voorzieningen een reductie van ruim
30% gerealiseerd. Hiermee draagt Plantion bij aan de verduurzaming van de supply chain.
Daarnaast is Plantion betrokken bij een aantal technologische ontwikkelingen, waarmee de
logistieke keten beter is te stroomlijnen. Daarbij valt te denken aan:
 Elektronische Aanvoer Brief, zodat tijdig duidelijk is wat er aangevoerd wordt.
 Nieuw coderingssysteem Linnaeus met meer productinformatie.
 Sivepo, gezamenlijk pool van fusten.
 Ontwikkeling van Floricode (bedrijfscode en locatiecode).
 Ontwikkeling van landelijke stapelwagen.
Tenslotte is Plantion betrokken bij initiatieven zoals Milieuproject Sierteelt en Fair Flowers
Fair Plants. Hierdoor worden sierteeltbedrijven gecertificeerd en de duurzaamheid
verbeterd. Met bovenstaande initiatieven geeft Plantion inhoud aan de duurzaamheid in
haar deel/schakel van de keten.

Global-Local, logistieke netwerken in vers, door Wim van de Geijn
Volgens Wim van de Geijn zijn de logistieke netwerken van verse agro-producten aan het
veranderen. Logistieke stromen zijn veel complexer geworden. Producten worden sneller bij
de productiegebieden opgehaald en per vrachtwagen, trein of binnenvaart gebracht naar
logistieke knooppunten of eindklanten. Bovendien speelt er de omslag naar een toenemend
gebruik van containers. De losse palletlading wordt vervangen door containers. Tussen de
logistieke knooppunten ontstaan container lijndiensten, met veelal geconditioneerde
containers. Zo zullen in 2020 alle bananen (1 miljoen ton) per container vervoerd worden en
voor vruchtensappen is de verwachting dat de ruim 1 miljard liter sappen in toenemende
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mate met behulp van drums en big-bags vervoerd
zullen worden. Er is duidelijk wat gaande in de
internationale logistiek.
Naast deze internationale trends is er een sterke
opkomst van transport via shortsea en spoor.
Zuidvruchten die voorheen over de Alpen naar
West-Europa vervoerd werden vinden nu in
toenemende mate hun weg via shortsea. Dat
vraag om goede maritieme netwerken tussen de
productiegebieden en de stedelijke centra waar
de consumptie plaatsvindt. Wie zorgt ervoor dat
de producten en de seizoenen op elkaar aansluiten en waar komt de locatie waar die
goederenstroom gebundeld worden voor Noord-West Europa? Volgens Van de Geijn zou
‘Greenport Holland’ deze rol op zich moeten pakken. Nu is de verhouding tussen eigen
product en import nog 50/50, maar in 2020 maakt de import 2/3 van het volume uit dat via
‘Greenport Holland’ vervoerd wordt. Het Middellandse Zeegebied zal dan met name via
spoor en shortsea ontsloten zijn en het zuidelijke halfrond via vaste containerlijndiensten.
Vanuit de eindklant liggen de behoeften vooral op gebied van een breed assortiment dat
jaarrond beschikbaar is. Dat houdt in zowel lokale als ook internationale versproducten, van
een hoge kwaliteit, zo vers mogelijk en tegen zo laag mogelijke kosten. Het aandeel van de
supermarkten op het gebied van vers is reeds 80%. Daarbij richten de supermarkten zich op
een continue beschikbaarheid bij lage voorraden. Technologische ontwikkelingen hebben
een grote invloed op hoe de supermarkt zich ontwikkelen. Zo veranderde de supermarkt van
toonbank naar zelfbediening en in de toekomst naar een online winkel. Het pakket met
boodschappen wordt thuis afgeleverd of kan op een vooraf afgesproken plek opgehaald
worden. Tegelijkertijd hecht de consument in toenemende mate aan ‘lokaal is beter’ en
‘producten van eigen streek’. Ook daar zal op ingespeeld moeten worden.
Uit een onderzoek naar versproducten onder consumenten bleek dat:
 Men waarde hecht aan kwaliteit, versheid en vertrouwen
in het product.
 Men wil weten of het product veilig is en waar het
vandaan komt.
 60% van de consumenten een voorkeur heeft voor
product uit eigen land.
 Producten uit eigen land mogen 10 tot 20% meer kosten.
Volgens Van de Geijn zijn de logistieke uitdagingen als volgt:
 Koppelen van locale en globale vervoersnetwerken.
 Ontwikkelen van synchromodale netwerken.
 Mainport en Greenport verbinden.
 Efficiency van equipement verbeteren.
 Verbeteren van ketens en tracking en tracing.
 Verbeteren van de regie op ketens.
 Merknaam ‘Greenport Holland’ verder inhoud geven.
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Duurzame logistiek, technologische ontwikkelingen, door Eelke Westra
De heer Westra maakte in zijn presentatie duidelijk dat er een relatie is tussen de
eigenschappen van het product, de logistiek (supply chain) en de technisch ontwikkelingen
m.b.t. geconditioneerd bewaren en transport.
Het is belangrijk om naar de producteigenschappen te kijken en waar deze verbeterd
kunnen worden. Als voorbeeld werd het ‘vaasleven’ van bloemen gegeven. Door selectie en
veredeling van bloemen is het mogelijk de houdbaarheid te verlengen. Daarnaast is van
belang hoe de teelt van het gewas is geweest en welke na-oogst behandelingen zijn
toegepast. De volgende stap is het optimaliseren van de supply chain, om er voor te zorgen
dat het product tijdig bij de retail komt en het nog over voldoende houdbaarheid beschikt.
Steeds belangrijker wordt het om de
conditionering van het versproduct
gedurende het transport te monitoren en te
optimaliseren. Diverse technologische
ontwikkelingen maken het mogelijk om per
gekoelde container en met CO2behandeling rozen vanuit Kenia met
zeetransport in 27 dagen in Nederland te
krijgen en nog voldoende ‘vaasdagen’ over
te houden. Technologische ontwikkelingen
zullen de logistiek de komende jaren verder
veranderen en duurzamere keuzes mogelijk
maken.
De volgende aanbevelingen werden gedaan:
 Door gerichte veredeling de productkwaliteit (houdbaarheid) verbeteren.
 Investeer in goede post-harvest technologieën en bewaartechnologie.
 Kijk naar verschillende vervoersmodaliteiten en kies de meest duurzame met behoud
van productkwaliteit.
 Monitor de kwaliteit van het product gedurende het transport en zorg voor optimaal
geconditioneerd
transport.
 Sluit aan bij de
kwaliteitswensen van
consumenten m.b.t.
versproducten.
 Bekijk de keten van
producent tot consument
als een geheel en zorg
voor transparantie en
voldoende informatie bij
iedere schakel.
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Local for local in de praktijk, het Landmarkt-concept, door Thijs van Banning
Landmarkt is een moderne supermarkt waar iedereen, naast de alledaagse levensmiddelen,
ook regionale en ambachtelijke producten kan kopen. Het gaat bij Landmarkt om het verhaal
over het locale product. Er is een vaste groep boeren en tuinders bij Landmarkt betrokken.
Die leveren de versproducten van het seizoen. Landmarkt streeft naar een duurzame relatie
met leveranciers uit de regio. Op een soort overdekte markt heeft landmarkt een sfeer
gecreëerd waarbij de ambachtelijke bakker, slager, kaasboer en visboer direct contact heeft
met de consument. Ze kunnen daar het verhaal over hun product en hun ambacht vertellen.
Het concept van Landmarkt is in de volgende punten samen te vatten:
 Landmarkt maakt en verkoopt kwalitatieve
(vers)producten, die zij betrekt van
kleinschalige, verantwoorde producenten.
 Landmarkt richt zich op klanten die het leuk
vinden om met eten bezig te zijn en biedt
hen, in een leuke & inspirerende omgeving,
alles wat je nodig hebt om lekker te eten.
 Bij Landmarkt werken gedreven & betrokken
vakmensen, die weten waar ze over praten.
 Landmarkt heeft oog voor mens & milieu.
Op logistiek gebied staat Landmarkt voor stevige uitdagingen. Hoe organiseer je 120
leveranciers op 1 vestiging die allemaal kleine hoeveelheden (vers) leveren? Landmarkt
heeft gekozen voor:
 Hybride model van halen en brengen
 Eigen logistieke capaciteit
 Ophalen bij meerdere adressen in kleine hoeveelheden
Het gedachtegoed van local-for-local is helder:
producten van de eigen regio (straal van ca. 20 km) en
een winkelpodium bieden voor kleinschalige
producenten. Dus niet uitsluitend via de fabriek of
groothandel, maar kijken waar in de eigen omgeving
gesourced kan worden. De logistieke praktijk is echter
weerbarstig, vele vrachtwagenbewegingen met kleine
volumes. Dat is relatief kostbaar.
Verbeterstappen voor de komende jaren zijn:
 Kijken naar de CO2-impact van de logistiek.
 Meer eigen productie.
 Grotere volumes en gebruik maken van reeds
bestaande lokale vervoers- en pakketdiensten.
Op deze wijze draagt Landmarkt haar steentje bij aan
het minimaliseren van de impact die zij heeft op haar
omgeving en verspreidt ze actief bewustwording over
herkomst en productie van het voedsel.
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Duurzaamheid en logistiek in de agrifood, Jack van der Vorst
Om de ontwikkelingen in de agrologistiek te begrijpen is het van belang kennis te nemen van
de trends die er spelen. Dat zijn zowel trends die op globaal niveau spelen als ook regionale
trends. Te denken valt aan:
 Bevolkingstoename op bepaalde plekken in de wereld en behoefte aan luxer voedsel.
 Verstedelijking, in 2015 woont 70% in steden.
 Multiculturele steden door immigratie en emigratie.
 Veranderingen in de wensen van consumenten (gemaksproducten, kwaliteit, etc).
 Internationalisering en verplaatsing van productiegebieden.
 Licence to produce en meer aandacht voor duurzaamheid.
 Hergebruik van reststromen en verwaarding daarvan.
 Internationalisering en regionalisering, zowel groei in stromen tussen grote
bevolkings/productiegebieden als logistieke netwerken voor locale productie en
locale afzet.
Centrale vraag is: wat wil de consument
en hoe formuleert de consument het
begrip kwaliteit. In de meeste gevallen
wil de consument een lage prijs,
betrouwbaarheid van levering, snelle
levering, veilige producten en zo weinig
mogelijke verspilling van voedsel
(duurzaamheid). Dat vraagt om logistieke
ketens die op basis van kwaliteit
gestuurd worden. Dan moet de kwaliteit
eenduidig vastgelegd worden en in de
logistieke keten gemonitord worden. Dus
samenwerking in de supply-chain.
De volgende key issues voor duurzame logistiek worden geformuleerd:
 Door globalisering toename van foodmiles (en CO2-emissies).
 Nog relatief lage bezettingsgraad van transportmiddelen.
 Er wordt nog veel voorraad aangehouden (met verkeerde producten).
 Te veel producten worden niet verkocht (derving).
 Bereikbaarheid van bevolkingscentra zijn niet optimaal (files).
 Tekort aan betrouwbaar multimodaal transport.
 Onvoldoende afstemming in transportketen en automatiseren is lastig in te voeren.
Volgens Van der Vorst is de grootste stap te maken door een intelligente regie op logistieke
ketens. Daarvoor is het van belang dat de infrastructuur goed is en snel technologische
vernieuwingen worden geïmplementeerd. Op een drietal gebieden is actie noodzakelijk:
1. Verbetering van de infrastructuur waarlangs de goederen stromen (Europees
distributiehub-netwerk, synchromodaal transportnetwerk).
2. Technologische ontwikkelingen die een andere wijze van transport en opslag
mogelijk maken (geconditioneerde containers, modified atmosphere).
3. Logistieke besturingsconcepten (ketenregie, ICT, certificering, RFID, codering).
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Discussie en conclusies
Discussie
In de discussie kwam naar voren dat het noodzakelijk is om na te denken over wat in de
toekomst de positie van regionale productie en afzet (op de schaal van West-Europa) wordt
ten opzichte van het transport van versproducten tussen werelddelen. Nederland kan, in
haar rol als logistieke draaischijf van West Europa, hier een belangrijk rol in spelen en de
regie naar zich toe trekken. Zij moet hier toonaangevend in zijn.
Ook de komende jaren zal de focus liggen op efficiënter met de steeds schaarser wordende
middelen om te gaan en na te denken over nieuwe productiemethoden en
transportmogelijkheden. Blijft de productie voor een belangrijk deel in de buurt van
stedelijke gebieden, of versterkt de trend zich van het verplaatsen van productiegebieden
naar landen met een lage kostprijs.
Duurzame logistiek begint met
duurzame productie. Het
concentreren van productie en
consumptie (local for local) in
regio’s zal een behoorlijk impact
op vervoersstromen hebben. Er
is dan een goed ontwikkeld
fijnmazig locaal distributie
netwerk noodzakelijk.
Economisch zal het behoud van
productiegebieden in WestEuropa bijdragen tot het behoud
van algemene economische
bedrijvigheid. De mate waarin
dit tot minder ‘foodmiles’ leidt is
nog onduidelijk.
Een belangrijke stap naar meer duurzaamheid is door de keten te optimaliseren. Nieuwe
technologische ontwikkelingen hebben er voor gezorgd dat de handel voor een belangrijk
deel gedigitaliseerd is. Producten hoeven niet meer via een veiling/distributiecentrum voor
dat het naar de eindgebruiker gaan. Dit vraagt echter om veel meer real-time informatie,
zodat de keten optimaal aangestuurd kan worden. Te denken valt aan informatie over vraag,
aanbod, beschikbare transport capaciteiten, productkwaliteit en houdbaarheid. In
verschillende projecten wordt gewerkt aan het ontwikkelen van dergelijke logistieke
besturingsconcepten. Hier is nog winst te behalen.
In de discussie kwam naar voren dat het begrip ‘local for local’ verschillend geïnterpreteerd
wordt. In het geval van Landmarkt richt men zich op een cirkel van 20 tot 40 kilometer rond
Amsterdam voor het sourcen van versproducten. Op het niveau van grote stedelijke
agglomeraties kan ‘local voor local’ bijvoorbeeld de driehoek Amsterdam, Parijs en Berlijn
betreffen. Sommige landen definiëren het begrip local for local als product uit het eigen
land. Op logistieke schaal is local for local bijvoorbeeld West-Europa. In veel gevallen gaat
local for local met name over beleving, herkenbaarheid en de eigen economie.
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Local for local zegt niet per definitie iets over duurzaamheid of foodmiles. Een fijnmazig
distributienetwerk met veel kleine volumes, vraagt uiteindelijk ook om veel
transportbewegingen. Het is beter om te kijken naar de duurzaamheid van gehele ketens en
de CO2-foodprint per eenheid product.
Tenslotte constateerden de deelnemers dat de komende decennia er een verdere sterke
ontwikkeling zal zijn van de digitalisering. De snelst groeiende bedrijven zijn bedrijven die
een marketingstrategie hebben die via internet loopt. Het online bestellen van producten zal
alleen maar toenemen. Voor de logistiek de uitdaging om op ieder moment on-line
bestellingen op de gewenste plek te krijgen. Kan de agro en food sector hier in meegaan, of
blijft deze sector haar producten traditioneel met name via supermarkten afzetten?
Conclusie en aanbevelingen
Op basis van de presentaties vond er een
levendige discussie plaats met de inleiders.
Markten worden momenteel gedomineerd
door prijsconcurrentie. Het aangaan van
lange termijn relaties in de keten ligt
moeilijk. Duurzaamheid wordt nog te veel
gezien vanuit een perspectief van
kostenbesparing. Om daadwerkelijk
stappen te kunnen zetten, zullen partijen in
de keten lange termijn afspraken moeten
maken op basis van solide businesscases,
waarbij de toegevoegde waarde
evenwichtig in de keten wordt verdeeld.
Om tot een grotere duurzaamheid van de logistieke keten te komen worden de volgende
aanbevelingen gedaan:
 Duurzame logistiek begint bij een duurzame productieketen. In de productiegebieden
moet al gewerkt worden, door middel van bijvoorbeeld kwaliteitseigenschappen van
het versproduct, aan het geschikter maken van het product voor diverse
transportmodaliteiten.
 Denk na over de ontwikkeling van duurzame productielocaties in de omgeving van
grote stedelijke centra. Bundel leveranciers in dergelijke productiegebieden.
 Kijk naar mogelijkheden om de beladingsgraad te vergroten (bundelen van vrachten)
en kijk ook naar mogelijkheden om het product zo efficiënt mogelijk te verpakken.
Maak het product door verpakkingsmateriaal niet groter dan het is.
 Kies het duurzaamste vervoersmiddel op basis van productspecificaties en de wensen
van de eindafnemer. Shortsea en rail zijn vaker een goed alternatief voor vervoer
over de weg. Kijk waar de logistieke keten ‘onthaast’ kan worden. Maak gebruikt van
bewaringstechnieken die het vers product langer vers houden.
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 Kijk naar innovaties m.b.t. transportmiddelen. Voertuigefficiëntie kan vergroot
worden en er zijn in de toekomst meer mogelijkheden voor vrachtwagens op groen
gas of op elektriciteit.
 Wanneer er gekozen wordt voor het opzetten van fijnmazige lokale distributienetten
met kleine volumes is het aan te bevelen om te kijken waar ‘meegelift’ kan worden
met locale transport- en pakketdiensten.
 Bij grote volumestromen is het belangrijk dat trimodale hubs ontwikkeld worden. De
verkeersinfrastructuur dient het mogelijk te maken om voor het meest duurzame
vervoersmiddel te kunnen kiezen.
 Verbeter de regie op logistieke ketens en vergroot de mogelijkheden om meer realtime informatie over het agroproduct te gebruiken bij de optimalisatie van deze
ketens. Denk na over de noodzakelijke leverfrequentie.
 In het kader van ‘local for local’ is het belangrijk om te kijken of hier ingespeeld kan
worden op de trend om steeds meer artikelen (en ook voedsel) via internet te
bestellen. Te denken valt aan het ontwikkelen van ophaalpunten op plekken waarbij
bijvoorbeeld forensen dagelijks langs komen.
 Zet partijen uit de logistieke keten bij elkaar om te komen tot een slimme
ketenafstemming, ondersteund door state of the art informatietechnologie. Logistiek
is de kunst van het slim organiseren!
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Bijlage 1 Programma

Programma 27 november 2013,
Plantion, ‘Duurzame logistiek en foodmiles’

12.00 – 13.00 uur

Ontvangst met informele lunch

13:00 u:

Opening door Wils Kloos (Oost NV) en toelichting op
programma

13:10 u:

Plantion; bruisende markplaats. Welkom door Peter Bakker (directeur
Plantion)

13.30 u:

Global-local, logistieke netwerken in vers; Wim van de Geijn
(Innovatiepraktijk)

14:00 u:

Duurzame logistiek, technologische ontwikkelingen; Eelke Westra
(Wageningen UR Food & Biobased Research)

14:30 u:

Pauze: Koffie - thee - fris

14.45 u:

Excursie/rondleiding bij Plantion

15:15 u:

Local for Local in de praktijk, het Landmarkt concept; Thijs
van Banning (Landmarkt)

15:45 u:

Duurzaamheid en Logistiek in de Agrifood; Jack van der Vorst,
Hoogleraar WU Operations Research & Logistics

16:10 - 16.50 u:

Discussie over kansen en uitdagingen; follow up

16.50 u:

Netwerken en drankje

17:30 u:

Afsluiting
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Bijlage 2 Lijst van deelnemers
Aanmeldingen Duurzame Logistiek, 27 november 2013
nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

naam
Eline van den Berg
Paul Sneijers
Rene Zwinkels
Engelie Beenen
Ferry Hollinger
Arne van Aalst
Jack Crielaard
Siebe van de Geijn
Joost van der Ark
Roelf de Boer
Gert Jan van den Born
Hein Wolff
Kees Pieters
Jan Vorstermans
Evert van der Hoek
Dhr. Peppink
Willem Baljeu
Fred M. Krijnen
Bernadette Janssen
Herman Agricola
Gert Engbers
Peter de Bruin
Rudi P. Klijn
Henk Nelisse
Anton Boudewijn
Hans Hubers
Herman de Boon
Rolinde Oosterheert
Bram van Oers
Francien van Zetten
Jan Looman
José van Gerven
Harald van Antwerpen
Marc de Bruijne
Francien van Zetten

Organisatie/sprekers
36 Wils Kloos
37 Radboud Vorage
38 Wim van de Geijn

functie
Senior Supply Chain Development
Eigenaar/ondernemer
Ondenemer
Ondernemer
Bestuurder
Algemeen Directeur
Innovator
Eigenaar/onmdernemer
Logistics Consultant & engineer
Eigenaar/ondernemer
Beleidsonderzoeker Landgebruik
Productmanager
Programmamanager tuinbouw
Business Development
Zelfstandig ondernemer
Directeur logistiek
Public Affairs
General manager
Projectleider Land&Tuinbouw
Onderzoeker regionale ontwikkeling
Coördinator CIV T&U
Directeur Bedrijven
Agent logistiek dienstverlener
Operational Director
Kwaliteitsmanager
Ondernemer/Tuinder
Voorzitter
Beleidsmedewerker
Projectleider Bio-Economie
Communicatie deskundige
Ondernemer/ontwikkelaar
Innovatieadviseur
Accountmanager glastuinbouw
Senior beleidsadviseur
Communicatie en journalistiek

Organisatie
FloraHolland Aalsmeer
Sneijers Boomkwekerij BV
Telersorganisatie GREENco
Horticom
Greenport Arnhem-Nijmegen
Telersvereniging Prominent
The Social Innovation Foundation
BBI consult
Wayz BV
Boerenadvies BV
Planbureau voor de Leefomgeving
Harvest House
Provincie Gelderland
Freshparkvenlo
Viscluster Scheveningen
Bakker Barendrecht
Best Fresh group
Rotterdam Fruit Wharf b.v.
Provincie Gelderland
Alterra Wageningen UR
Wellant College
Rabobank Westland
Foodcareplus
Total Produce BV
Total Produce BV
Hubers-Vermasen
Platform Logistiek
Agentschap NL
ZLTO
De Ondernemer
Logistieke Hotspots Rivierenland
Syntens Innovantie Centrum
Lansingerland
Provincie Zuid-Holland
De Ondernemer

Dagvoorzitter
Coord. en organisatie en verslag
Spreker

Oost NV
AgriProject
Innovatiepraktijk W.v.d.Geijn
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39 Peter Bakker
40 Thijs van Banning
Prof.dr.ir. (Jack) van der
41 Vorst
42 Eelke Westra
43 Agenita Brink

Spreker
Spreker

Plantion
Landmarkt

Spreker/teaser
spreker
gastvrouw

Wageningen Universiteit
WUR Food & Biobased Research
Plantion
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