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Ten Geleide

Het tronsport von ogrorische producten legt een flink beslog op milieu, ruimte en

leefboorheid. Verreweg het meeste tronsport goot over de weg en doormee is de sector

verontwoordeliik voor biino 40% von olle binnenlonds wegironspoÉ. Door komt bii dot

consumenten veeleisender worden en levering verlongen op het moment en oP de ploots

die hen post. Zonder odequote mootregelen zol de vervoersproblemotiek in de komende

joren don ook nog verder toenemen.

De NRLO en de Stichting AKK hebben ATO-DLO en TNO-INRO gevroogd no te goon

welke logistieke concepten op longere termiin oplossingen kunnen bieden voor de

híerboven geschetste problemotíek. En doorbij voorol de leemles in kennis te identificeren.

Efficiënt inspelen op consumentenwensen bliikt biivoorbeeld te vrogen om (i) bundeling von

loding en (ii) snelle overslog. Met nome (ii) mookt dot ook ondere veryoersmodoliteiten,

zools de trein, binnen bereik komen.

De resultoten von deze studíe worden ingebrocht in het verdere voorbereidingstroiect von

het ICES-2 voorstel "Ketens, Logistiek en ICT (KLICT)" en zullen zeker biidrogen oon het

geven von richting oon het benodigde onderzoek.

Drir A.P Verkaik,

Dírecleur Bureou NRLO.
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§qmenvqiling

Logistiek is een kritische functie voor de ofzet von ogro-produc-ten. De ioenemende

congestie vormt een bedreiging voor de continuiïeit von de ogro-sector. Tegelijkertiid

vrogen morktontwikkelingen erom dol de ogro-keten in de toekomst responsief en hoog-

frequent in kon spelen op de wisselende morkfuroog. Er moet met een beheersbore en

betrouwbore doorlooptiid geleverd kunnen worden oon een grote diversiteit oon outlets.

Voor de ogro-sector geldt echter in het bilzonder dot ook de kwoliteitsgorontie steeds

belongrilker wordt. Afnemers willen steeds meer op moot bediend worden, woorbii de

productkwoliteit gegorondeerd is en woorbil het geleverde product is voorzien von

informotie omtrent biivoorbeeld herkomst en voedingswoorde.

Noost de druk vonuit de morkt bestoot er ook een druk vonuit de overheid en somenleving.

Zo worden steeds hogere eisen gesteld oon een vermíndering von het beslog op milieu,

ruimte en leefboorheid. Het veryoer von ogrorische producten zol efficiënter moeten

worden georgoniseerd om een hogere belodingsgrood te reoliseren, en er moet gezocht

worden noor milieuvriendelijke concepien om het veryoer von ogro-producten doorgong te

kunnen loten vinden. De vroogstelling von deze studie is don ook de volgende: Hoe dient

de logistieke functie voor de ofzet von ogro-producten er over l5 joor uit te zien en welke

kennis is doorvoor nodig c.q. dient doorvoor te worden opgebouwd?

Met behulp von een efficiënte invulling von de logistieke functie kon enerzifds gerichter

worden ingespeeld op de vroog von de consument, en kon onderzijds vonwege een

reductie von onnodige tronsportkilometers een biidroge worden geleverd oon een

vermindering von het beslog op milieu, ruimte en leefboorheid. Een voorbeeld hiervon is

het bundelen von lodingen door verschillende leveronciers. Enerziids kon zo tegen beperkte

kosten hoogfrequent worden geleverd oon de retoilers, onderziids wordt er door het

bundelen bespoord op de gemookte tronsportkilometers.

ln deze studie wordt een model ontwikkeld woorin binnen de logistieke functie von over l5

ioor de volgende onderling somenhongende bouwsienen een centrole rol spelen:

kwoliteitgestuurde logistiek, voorrood in beweging, cross-docking, en gezomenliike

distributie-fociliteiten. Doornoost kunnen een efficiëntere benutting von het wegtronspod en

hei gebruik von de olternoiieve modoliieiten spoor, binnenvoort en buisleidingentronsport

een belongriike rol spelen bii het verder oplossen von het congestie-probleem.

Kwoliteitgestuurde logistiek is noodzokeliik om tegemoei te kunnen komen oon de vroog

von de ofnemers om mootwerk, kwoliieitsgorontie en produciinformoiie. Essentieel hierbii is

een regie-voerend irocing en trocking systeem en het gebruik von inielligenie

lodingdrogers. Vio trocing en trocking systemen wordt niet olleen de iuiste hoeveelheid
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goederen gelokoliseerd, moor iuisi die portii goederen von de iuiste kwoliteit. Of olthons

von een zodonige kwoliteit dot door middel von een eventuele biisturing von de bewoor-

condities op het niveou von de lodingdroger de iuiste kwoliteit op het tiidstip von levering

gegorondeerd kon worden.

Om ook oon de overige ogrologistieke eisen von de ioekomst te kunnen voldoen

(responsiviteit, hoge leverfrequentie, beheersbore en betrouwbore doorlooptiid, en

belevering von een grote diversiteit oon outlets) spelen oon de foctor tiid gereloteerde

concepten een belongriike rol. Wonneer goederen ol verstuurd worden voordot de ofnemer

een doodwerkeliike bestelling heeft geplootst, bevindt zich binnen het distributienet een

ossortiment oon produc'ten ('een voorrood in beweging') woormee responsief en hoog

frequent gereogeerd kon worden op de vroog von de consument. Vio het

versnellen/vertrogen von tronsport kon een beheersbore en betrouwbore doorlooptiid

gereoliseerd worden. De voorrood is geboseerd op prognoses op bosis von geoggregeerde

point-of-sole doto. De werkeliike bestellingen worden outomotisch hoogfrequent geplootst

en 'ofgetopt' op bosis von octuele point-of-sole doto.

Om de voorrood in beweging tot een minimum te kunnen beperken is het noodzokeliik om

er een groot bereik oon ofzetpunten mee te kunnen beleveren. De toepossing von cross-

docking en het gebruik von gezomenliike disiributie-fociliteiten helpen dit bereik te

vergroten. Het toepossen von cross-docking verkort de doorlooptiid en vergroot doormee

de 'diepte'von het bereik (vonwege een kortere doorlooptijd kunnen meer klonten op tiid

beleverd worden). Het toepossen von gezomenlijke distributie-fociliteiten vergroot de

'breedte'von het bereik (vonwege een groiere flexibiliteit in de distributie kunnen meer

klonten op tiid beleverd worden). Stodsdistributiecentro (SDC's) illustreren een vergoonde

vorm von somenwerking woorbii op- en overslogfociliteiten een openbore nutsfunctie goon

vervullen.

Het onderliggende principe bii elk von deze oon de foctor tiid gereloteerde concepten is het

combineren von lodingen. Enerziids is dit noodzokeliik om oon de steeds scherpere

morkteisen te kunnen voldoen, onderziids droogi het bundelen von lodingen bii oon een

vermindering von hei oontol tronsportbewegingen. Bovendien moken dikkere stromen het

kostentechnisch eerder hoolboor om meetplootsen voor obiectieve kwoliteitsmetingen in te

richten, heigeen een noodzokeliike voorwoorde vormt voor kwoliteitgestuurde logistiek.

De toepossing binnen ogro-ketens von bovenstoonde logisiieke concepten vroogt om

ontwikkeling von ontbrekende kennis en om operotionolisotie von ol bestoonde kennis.

Voor hei reoliseren von kwoliteitgestuurde logisiiek dienen sensortechnologie en ICT voor

obiectieve kwoliieiismetingen en kwoliteitsverloop-modellen ingekoderd te worden in een

regie-voerend kwoliteitgestuurd irocing en trocking systeem. Om dit te reoliseren is voor het
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hele ossortiment von producten behoefte oon onderzoek noor oblectieve kwoliteits-

metingen, kwoliteitsverloopmodellen, interoctie tussen producien en het optimole

oogsttildstip. Belongriik is dot deze kennisontwikkeling in twee stoppen moet goon ploots-

vinden. Allereerst zol de bestoonde kennis operotioneel gemooki moeten worden. Dit

betekent dol er een instrumentorium ontwikkeld en geïmplementeerd moet worden om

bestoonde kennis te kunnen toepossen. Vervolgens vormt deze operotionolisotie een

inbedding voor de nieuw te ontwikkelen kennis.

Hei concept voorrood in beweging vereist de ontwikkeling von een toewiizingsmethode om

portiien producten oon ofzetpunten toe te wiizen, en von een besturingsconcepi dot het

versnellen/verirogen von tronsportbewegingen regelt en een voorroodpolitiek honteert.

Cross-docking vroogt om een outomotische overslog von goederen. Noodzokeliik hiervoor

is de stondoordisotie von lodingdrogers, en een lT-infrostructuur inclusief een uniforme bor-

codering von goederen. Voor de oonsturing is het gebruik von point-of-sole doto nood-

zokelijk. Het feit dot bii cross-docking verschillende binnenkomende stromen gebundeld

worden onderstreept het feit dot er onderzoek nodig is noor de interoctie tussen producten.

Voordot gezomen lii ke d istributiefocil iteiten gereol iseerd kunnen worden d ienen de

orgonisotorische, finonciële en luridische consequenties onderzocht le worden. Met nome

het gecombineerd veryoeren von verschillende lodingen kon een betere belodingsgrood

von het vrochfuervoer betekenen en doormee bijdrogen oon een vermindering von het

beslog op milieu, ruimte en leefboorheid. Ook hier onderstreept het bundelings-ospect dot

er onderzoek nodig is noor de interoctie tussen en de troceerboorheid von producten.

De ontbrekende kennis voor de inzet von olternotieve modoliteiten betreft met nome de

stondoordisotie von lodingdrogers, de ontwikkeling von snelle overslogtechnieken, en de

iuridische, finonciële en orgonisotorische ospecten. Anolyse von deze niel-technologische

ospecten ziin von groot belong voor hei reoliseren von een nieuwe tronsport- en disiribuiie-

infrostructuur.
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1. Agrologistiek in 2Ot 53 een

toekomstscenq rio

ln het ioor 2015 wordt wiiwel elke aonkoop die wii doen digitoal geregistreerd. De zak meÍ

oordappelen die we kopen bii de supermorkt, of die we slandoord elke week oon huis

lolen bezorgen. Het bakie superrode oordbeien dot we aonschoffen bii de groenle-

specioolzook. En wellicht de goedkope oppels die we holen op de morkÍ, en die diezelfde

dog nog opgegeten moeien worden. De ogro-keten wordt volledig oongesÍuurd op bosis

von deze sconningsgegevens (point-of-sale dof/. De voorraden agro-produclen op de

verkooplokoÍies ziin tol een minimum beperkí. Dit is enerziids gedoan om onnodig

kwolileitsverlies legen le goon, ondeziids is dit een gevo/g von een opÍimolisotie von de

schopinrichting woorbiieen zo breed mogeliik ossorlimenl oongeboden dient te worden.

Vanwege deze minimole voorroden moelen agro-ketens snel kunnen reogeren op tekorten

op de verkooplokolies, en door op hel iuisie fiidstip agro-produclen van de iuiste kwoliteit

afleveren.

Wanneer op een bepoald momenl gesignaleerd wordl op basis von point-of-sole doÍa dot

biivoorbeeld de bananen bii een supermorkí biino uituerkochl ziin, dan wordt vio een

regíe-voerend lrocing en trocking sysleem ergens in het lond een nieuwe poÉii bonanen

gelokoliseerd. Een portii bononen koml in oonmerking voor levering oon de supermorkt

wonneer deze op het geplande tíidstip bii de supermarkt ofgeleverd kon worden. Hiedoe

díent het informaíiesS,sleem le weten welke íronspoÉmiddelen woor in het lond oonwezig

zifn, en wat de ocluele werklasÍ is. Op bosis van de schapvoorrood in de winkel en

historische verkoop-gegevens is bekend hoeveel tifd er nog rest om de nieuwe podii

bononen of ie leveren bii de supermarkt voordol er 'nee-verkocht' moet worden oon de

klont. Vio trocing en trocking worden verschillende poníien in het lond getroceerd die op

liid bii de supermarkt kunnen ziin. Een deel von deze portiien ligt opgeslogen bii de

leverancie6 een onder gedeehe is wellichl ol onderweg omdat op bosis van hislorische

gegevens ol bekend wos dol in de regio von de supermorkl op korle termiin bononen

nodig woren. Op bosis van geaggregeerde verkoopgegevens wos vio geovonceerde

prognosemodellen ol op regionoa/ niveou voorspeld woÍ de vraag zou zifn noor de diverse

agrarische gewossen. HeÍ oogsltiidstip werd vervolgens exacl hierop oangeposÍ.

Urt de quo ofstand/tiid in oonmerking komende porfilen dient díe paníi @f verzameling

van partiien) bononen oon de supermorkÍ loegewezen te worden, die op heÍ iildsÍip von

oflevering het beste beonÍwoordi aan de kwoliteit die de supermorkf verlongÍ. Van olle

geogrofisch gezíen in oanmerking komende portilen is meÍ grote betrouwboarheid de
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acluele kwoliteit bekend. Op het momenÍ von oflevering door de ieler is nameliik obiecríef

de kwoliteit vostgesteld en digitool opgeslogen in de smorÍcord die in de belreffende

lodingdroger geploalsl is. Vervolgens is in deze smortcord automolisch biigehouden welk

Írofect de lodingdroger heefÍ doorlopen (onder welke condities en hoelong het veruoerd en

opges/ogen is geweest, en welke hondelingen ermee ziin verrichl), zodoÍ op basis von

kwolileits-verloopmodellen de ocluele kwolrtert bekend is. Hel fert dol de bononen een

uudie noost een portiioppels hebben gelegen is hierbii verdisconteerd. Op basis von deze

onolyse wordl een bepoalde poiil geselecleerd en Íoegewezen oon de supermorkt.

Veruolgens wordt de route vaslgesleld woorlongs de panii vervoerd zol worden. Er wordt

bepaold welke modolileiten (biivoorbeeld het spoor of de binnenvoort) de bononen zullen

veruoeren noor de plooÍs von beslemming, en er wordt ruimte binnen deze transport-

middelen gereserveerd. Op basis von de roule en de in ie zelten ÍronsporÍmiddelen worden

de condities in de lodingdrager oulomolisch vastgesleld en eventueel, in het gevol von

onverwachte gebeurÍenissen goondeweg de distributie automaÍisch vanuii de smartcord

biig esreld. Va n doa r de lerm'intelligente lading droger'.

Op bosis von een dergeliik geheel geoutomotiseerd beslissingsproces worden de bononen

via een grofmozig nelwerk over longere ofstond o/s deelvon een grole gebundelde loding

veruoerd noor een stadsdisÍributiecentrum oan de rond von de sÍod. HeÍ bundelen von

lodingen draogt bii aan heÍ terugdringen von hel aontol vervoersbewegingen, woardoor

het beslog op milieu, ruimie en leefboarheid Jerminderd wordl. Heí stodsdistributiecenirum

vervuh een openbore nuisfunclie en is dus voor goederen van elke leverancier toegonkeliik.

De bananen worden hier oulomatisch cross-dock overgeslogen, helgeen mogeliik is

gemoakt door een volledige stondoordisotie van de lodingdragers en een geouÍomatiseerd

sorteer- en overslogproces. De lodingdroger wordt vervolgens ondergronds noor de

verkooplocalie gebrochÍ door een AutomoÍisch Geleid Voertuig (AGW, helgeen biidraogl

aon de leefbaorheid von de binnensfeden.

Tiidens het hierboven beschreven distributieproces kon gesignaleerd worden dot de

banonen te vroeg bii de winkel dreigen oan le komen omdal legen de prognoses in de

lootsÍe verkoopgegevens aongeven dai de bononen voorlopig Íoch nog niet uituerkocht

zifn. Dan wordÍ on-line beslolen lot biisÍuring. Díl zou zich bilvoorbeeld kunnen uiten in heÍ

inlossen von een fiideliike opslag in hel sladsdisÍributiecentrum of in het verlrogen van hel

AutomoÍisch Geleide Voertuig. De condilies in de lodingdroger worden navenani gewíizigd.

Op het momenÍ dot er zoveel verkochÍ is doÍ de door de filiaalhouder minimaal vereiste

hoeveelheid írossen bananen in hel winkelschap bereikt is, wordt een nieuw porííf banonen

met een kwaliteitsgorontie en met informofie over de herkomsÍ en voedingswoarde

ofgeleverd bii de supermarkt.
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KoÉom, in het ioor 2015 zullen innovotieve besturings- en informotiesystemen het

mogelijk moken dot de ogro-seclor responsief en kwoliteitsgericht kon inspelen op de sterk

wisselende morkl.rroog. Tronsport en distributiesystemen possen binnen de eisen vonuit de

somenleving omtrent milieu, ruimte en leefboorheid, ziin ofgestemd op de finole

consumenten, en worden vriiwel volledig vrooggestuurd. Dit represenfotieve toekomstbeeld

is geboseerd op een inventoriserende studie wooryon we in dit ropport verslog doen.

Binnen het toekomstbeeld spelen verschillende logistieke concepten een rol woorvöor nog

de nodige kennis operotioneel gemookt en verder ontwikkeld dient ie worden.
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2. Aqnleiding en qchtergrond

Goederensiromen lopen nu regelmotig vost in de overbeloste weginfrostructuur. Het

wegtronsport von ogro-produc*en in Nederlond bedroogt noor schotting ongeveer 407o von

het totole wegtronsport. Prognoses geven oon doi de omvong von de goederenstromen in

de komende ioren nog oonzienlijk zol stiigen. De toenemende congestie en het feit dot

logistiek een kritische functie is voor de ofzet von ogro-produclen vormen een bedreiging

voor de continu'r'teit von de ogro-secior. Bovendien stellen mootschoppeliike trends en in het

verlengde doorvon trends in de retoil konolen steeds scherpere eisen oon ogro-ketens.

Aongezien retoil konolen een kritische, voorlootste en in toenemende mote sturende

schokel in de keien vormen, vrogen deze scherpere eisen ook om een ondere invulling von

de logistiek.

2.1 . Vroogstelling

De centrole vroogstelling in deze studie luidt ols volgt: Hoe dient de logistieke func-tie voor

de ofzet von ogro-producten er over 15 joor uit te zien en welke kennis is doorvoor nodig

c.q. dient doorvoor te worden opgebouwd?

Hierbii dient onderzocht te worden welke conceplen de ogro-keten kunnen ondersteunen

om oon de scherpere eisen von de toekomst te voldoen, rekening houdend met de

specifieke eisen die ogro-producten slellen. Welke mogeliikheden bieden bijvoorbeeld de

binnenvoort en het roilvervoer binnen ogro-keiens? En in hoeverre kunnen we lodingen

ogro-producten combineren ten einde efficiënter gebruik te moken von de infrostructuur?

2.2. Methodologie

Verschillende mootschoppeliike trends vertolen zich in steeds scherpere eisen oon de

logistieke functie binnen ogro-ketens. Om inzicht te kriigen in deze trends en eisen ziin

verschillende voortrekkers geïnterviewd uit zowel de ogro-sector ols uit de sector von

tronsport, distributie en logistiek. Ook is er een workshop georgoniseerd woorbii

deelnemers uii beide sectoren noder ziin ingegoon op de mogeliikheden om oon de

logistieke eisen von de ioekomst ie kunnen voldoen. Tiidens deze workshop is een oontol

belongriike concepten noor voren gekomen. Een uitgebreid verslog von de workshop is in

de biiloge opgenomen. Bii het overwegen von de noor voren gekomen concepten is
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vervolgens de volgende vroog gesteld: Welke kennis met betrekking tot ogro-producien

dient hiervoor ontwikkeld don wel geoperotionoliseerd te worden?

2.3, Opboulv von dir ropport

De opbouw von dit ropport is ols volgt. ln hoofdstuk 3 wordt ingegoon op de steeds

scherpere eisen oon de Agrologistiek. Deze eisen komen voort uit zowel de morh ols de

overheid. Vervolgens wordt een oontol concepten geidentificeerd die in de toekomst een

belongriike rol kunnen spelen om de logistieke functie vorm te geven. Deze concepten

worden in hoofdstuk 4 uiteengezet. ln hoofdstuk 5 confronteren we deze concepten met de

eisen die oon de Agrologistiek gesteld worden. Hieruit destilleren we een oontol voor-

woorden wooroon voldoon moet ziln, willen we de genoemde concepten volledig tot hun

recht loten komen. Om oon deze voorwoorden te kunnen voldoen is verdere kennis-

ontwikkeling en voorol ook operotionolisotie von deze kennis noodzokeliik. Deze

kennisontwikkeling wordt in het ofsluitende hoofdstuk ó kort somengevot. De opbouw von

het ropport is schemotisch weergegeven in Figuur 1.

Nieuwe eisen aan
agrologistiek
(Hoofdstuk 3)

Nieuwe logistieke
concepten

(Hoofdstuk 4)

Confrontatie
leidt tot kennisvraag

(Hoofdstuk 5)

Conclusies
(Hoofdstuk 6)

Figuur l: Opbouw von dit ropport
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3. Nieuwe eisen qqn de

Agrologistiek

ln de loop von de tiid hebben zich noost elkoor verschillende potronen ontwikkeld voor de

ofzet von ogro-producten. ln dit hoofdstuk wordt ten eerste ingegoon op de ontwikkelingen

die zich de ofgelopen decennio in de logistieke grondvorm von ogro-ketens hebben

voorgedoon. Ten tweede wordt oongegeven hoe de eisen oon de logistieke functie binnen

ogro-ketens veronderen op bosis von morktontwikkelingen en ontwikkelingen binnen het

overheidsbeleid en de somenleving.

3.1. Recenle ontwikkelingen in de qgro-keten

De reloties tussen de verschillende schokels binnen de ogro keten zijn oon verondering

onderhevig. Deze veronderingen (die tevens richtínggevend kunnen ziin voor de toekomst)

ziin door Prof.dr.ir. A.J.M. Vermunt (KUB, KMA) beschreven oon de hond von onderstoonde

modellen.

De relolie boer/teler - Íobriek

Boerenltelers DC Retailers

Figuur 2: Klossíeke cenÍrole produciie (buikerbieÍenmodel' )

De relotie tussen boeren/telers en de verwerkende fobriek loot de volgende ontwikkelingen

zien. ln het model von de klossieke centrole productie, oftewel het suikerbietenmodel

brengen individuele telers en boeren vio tronsport over de weg hun producten noor de

fobriek (zie Fíguur 2). lndividuele boeren riiden individueel hun oogst noor de fobriek toe.

Op dit cenirole puni worden de grondstoffen verder verwerkt tot klontspecifieke
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eindproducten, vervolgens opgeslogen en noor behoefte gedistribueerd noor de

distributiecentro (DC's) von de retoilers.

Boerenftelers DC Retailers

Figuur 3: lntermodo/e cenlrole produclie

Vervolgens kwom de intermodole centrole productie, woorbij de producten von individuele

boeren en tuinders over de weg noor decentrole overslogpunten worden gereden (zie

Figuur 3). Door worden de producten overgeslogen en vonwege het grotere volume

wellicht met een ondere tronsportmodoliteit noor de fobriek getronsporteerd. Een

voorbeeld is de rouwe-melk collectie met vrochtwogens die de bii de boer gecollecteerde

melk overpompen in oonhongers of tonkschepen woorno het longe-ofstondtronsport noor

de fobrieken plootsvindt met bilvoorbeeld de binnenvoort.

Boerenftelers

Figuur 4 : Decentrole-cenÍrole produclie

De decenirole-centrole produciie loot hetzelfde begin zien ols bii de intermodole centrole

productie. Noost overslog vinden in de decenirole overslogpunten ook reeds productie-

Decentrale
productie en
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octiviteíten ploots: het decentrole deel von de productie (zie Figuur 4). Vervolgens worden

de holffobrikoten vonof de verschillende produciieplootsen per intermodool tronsport noor

een fobriek getronsporieerd woor verdere verwerking plootsvindt: het centrole deel von de

productie.

De relqtie boer/teler - veiling/hondel

Boerenltelers

Figuur 5: Veilingmodel

Het klossieke veilingmodel wordt gekenmerkt door het met de klok kopen von producten

door groothondel, exporteurs en grote retoilers. Aon- en ofvoer vindt rechistreeks of vio

fysieke knooppunten von de hondel noor het disiributiecentrum von de retoiler ploots,

veelol met het wegvervoer (zie Figuur 5).

Figuur ó: Conlrocl-teelt model

Het komt steeds meer voor dol retoilers en hondeloren (groothondel en/oÍ exporteurs)

rechtstreeks (buiten de veiling om) controcten ofsluiien met telers en tuinders. De fysieke

Veilingen

Boeren/telers
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producten-siroom kon direct von boer of tuinder noor het DC von een retoiler lopen of

fysiek longs een voorroodpunt von de hondel (zie Figuur ó). Soms loopt olleen de

commerciële overdrocht en de dooroon gekoppelde odministrotieve stroom longs de

hondelsportii.

Boerenftuinders

Figuur 7: Greenery model

ln het zogenoemde Greenery model ontwikkelen vele kleínere veilingen zich tot een beperkt

oontol op de fysieke stroom gerichte Agrologistieke centro (ALC's), die de regie voor de

gehele keten op zich nemen (zie Figuur 71. De klossieke veilingfunctie wordt gecentroliseerd

woorbii ALC's controcten sluiten met finole ofnemers over de te leveren producten. Het kon

het ook ziin dot een deel von de productenstroom niet meer fysiek longs de veilingklok

loopt (tele-veilen).

De relolie leveroncier - winkel
ln de relotie tussen de leveroncier (fobriek, veiling of hondel) en de winkel vinden een

oontol onfwikkelingen ploots die hieronder zijn weergegeven.

V*nr",,n

V,ooo

Figuur 8: Rechislreekse-disiribuíie model ('de schipper komÍ')

ALC'S
Greenery

Winkels
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ln het rechtstreekse-distributie model worden de verschillende winkels en supermorhen

rechtstreeks vonof de fobriek beleverd (zie Figuur 8). ln de loren 'ó0 wos dit een veel

voorkomend verschilnsel. Doorbil kwom het zelfs voor dot gebruik werd gemookt von de

binnenvoort, vondoor de uitroep 'de schipper komt', welke bii Albert Heiin nog steeds

wordi gebruih.

Figuur 9: Groothondel-onlkoppelingsmodel

ln de joren '80 is het groothondel-ontkoppelingsmodel dominont geworden ( zie Figuur 9).

ln dit model speelt het DC von de retoiler of de groothondel een belongriike rol. Dit model

is nog steeds dominont. De belongrilkste functie von het DC is het leveren von het complete

benodigde ossortiment, woordoor de winkels minder vrochtwogens oon de deur krijgen

don bii rechtstreekse distributie.

Figuur / 0: Overslag-collecÍíe model

\Mnkels

Winkels
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Omdot het winkelossortiment groeit en de gemiddelde voorrood per ortikel zowel in de

winkel ols in de DC's von de retoilers doolt, worden leveronciers gedwongen voker te

leveren en in kleinere hoeveelheden. Om nog een redeliike tronsport efficiency te reoliseren

komt het voor dot wordt overgegoon op het overslog-collectie model (zie Figuur 10). Elke

dog vinden colleciie-ritten ploots longs een oontol fobrieken noor een overslogpunt von

een onofhonkeliike dienstverlener, of dot opgezet is vonuit een gezomenliik initiotief von

een oontol producenien. Vonuit lootsigenoemd punt worden de DC's von de retoilers

beleverd. Een voorbeeld is de somenwerking tussen logistiek dienstverlener Remiisen

Distributie en somenwerkende bokkeriien.

Figuur I l: Opslog-colledíe model

ln het opslog-collectie model wordt de voorrood von de leveronciers opgeslogen in een

centrool opslogmogoziin von een onofhonkeliike logistieke dienstverlener of von een oontol

leveronciers gezomenliik (zie Figuur I t). Dit mogoziin is verontwoordeliik voor belevering

von de DC's von de retoilers. Als voorbeeld kon hier de somenwerking genoemd worden

tussen logistiek dienstuerlener Von der Heiiden en de fobrikonten Mors en Unox.

ln de toekomst zou het notionole tronsport opgesplitst kunnen worden in een intermodool

collectie-, verplootsings- en distributie-netwerk. Binnen dit netwerk vindt er fiinmozige

collectie ploots longs de telers noor regionool gecenireerde lokoties. Hier kunnen diverse

octiviteiien plooisvinden zools verder verwerking tot'food' en 'non-food' produclen of

verpokkingsoctiviteiien. Vonuit deze lokoties vindt er in grote hoeveelheden verplootsing

ploots vio een grofmozig netwerk noor regionool/lokool gecentreerde lokoties zools

stodsdisiributieceniro (SDC's). Vonof hier worden de goederen vio een fiinmozig distributie-

netwerk noor hun eindbestemming vervoerd. Deze eindbestemming kon zeer divers ziln.

Hierbii volt te denken oon supermorkten, benzinestotions of groofuerbruikers.

Winkels
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opslag opslag commodities,
specialties overslag specialties

Figuur I 2: SDC-commodity onlkoppelingsmodel

De bosisgrondvorm voor de verplootsing en de distributie zou gestructureerd kunnen

worden volgens het SDC/commodity ontkoppelingsmodel (zie Figuur l2). Dit model heeft

ols centrool uitgongspunt het onderscheid tussen 'commodities' zools bier en melk, en

'speciolties' (luxe producten). Commodities vormen een relotief beperkte producten ronge

met een groot doorvoervolume en liggen in dit model opgeslogen in distributiecentro oon

de rond von een stedelilk gebied. Voor de speciolties (een zeer breed ossortiment met een

klein doorvoervolume) vindt bii de SDC's geen opslog moor uitsluitend overslog ploots. ln

de speciolties-ossortimenten wordl door de retoiler onderscheidend vermogen gereoliseerd.

Elke retoiler zol dit grote ossorliment don ook oltiid in ziin eigen londelijk DC opsloon.

3.2. Scherpere eisen qqn de Agrologistiek

Producten in de ogro-sector bezitten de volgende specifieke kenmerken:

o een woordedichtheid die zich von grondstof tot eindproduct ontwikkelt von zeer loog tot

redeliik hoog;

o een verpokkingsdichtheid, die mei nome ols eindproduct redeliik hoog is;

. een beperkte houdboorheid en de behoefte oon conditionering;

. een beperkte beschikboorheid in de tiid en guo hoeveelheid vonwege de ofhonkeliikheid

von het oogsttiidstip en de opbrengst von de oogsi.

Met nome de korte houdboorheid von ogro-producien stelt specifieke eisen oon de door-

looptiid von tronsportprocessen. Vook is geconditioneerd vervoer een voorwoorde voor hei

vervoer von ogro-producten. Vonuii verschillende richiingen worden steeds scherpere eisen

gesteld oon de logistieke functie binnen ogro-ketens. ln iobel I wordt ingegoon op

morktontwikkelingen en op ontwikkelingen binnen het overheidsbeleid.
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Morh-
ontwikkelingen

Retoilers worden geconfronteerd met een consument die vook pos in de

winkel besluit wot te kopen, en die verwocht uit een breed ossortiment
oon producten ol ziin producten ter plekke te kunnen oonschoffen (one-

stop-shoppinS). De voriëteit oon individuele personen met specifieke

wensen wordt steeds groier. Dit verschiinsel wordt oongeduid met de

lerm mosso-individuolisering. Afnemers verlongen steeds meer
mootwerk, kwol iteitsgo ro nlie en prod ucti nformoiie over bi ivoorbeeld
voedingswoorde, herkomsl en voorgeschiedenis. ln het verlengde von de

trend mosso-individuolisering ligt de noodzook von ketenomkering. 'Niet
de oogst bepoolt wol de klont kon consumeren, moor de consument

bepoolt wot de teler moel oogslen.' Conlinuous replenishment binnen
Efficiënt Consumer Response (ECR) is de invulling von de logistieke

consequenties von mosso-individuolisering. Retoilers richten zich op het

oplimoliseren von hun eigen omgeving (distribuiiecentro en filiolen). De

eis von zowel een minimole voorrood in het winkelschop ols een

minimole kons op nee-verkoop in de winkel leidt tot de eis von

hoogfrequenle beleveringen oon filiolen von relotief kleine zendingen.
Aongezien de retoiler eveneens ziin voorrood in de distributiecentro zol

willen minimoliseren, worden leveronciers gedwongen tot hoogfrequeni
uilleveren oon de retoil distribuliecentro, in het ultieme gevol op
filioolniveou voorgesorleerd. ln het lootste gevol kon op de retoil

distri buti ecentro de i nkomende goederenstroom di rect worden
overgeslogen en uitgeleverd oon de filiolen.
Er bestoon verwochlingen dot in de toekomst de reloilers hun oondocht
zullen verleggen von het optimoliseren von hun distributie-omgeving
noor hei oonbieden von moximole 'convenience' oon de klont. Dit wordt
geïllustreerd door een groeiende diversiteit oon outlets, woorbii optimole
distributie een rondvoorwoorde is. Elke klont moet het idee krilgen dot er
een winkel is die speciool voor hem gemooh is. Noost de gewone
supermorh ontstoon nu ol kleine supermorhen bil benzineslotions,
mogeliikheden iot home-shopping, en discounl-formules oon de rond
von de stod. De toenemende mogelilkheden en de verdere inburgering
von het lnternet zullen de verkopen vio home-shopping in de toekomsl
wellicht vergroten. Sommige deskundigen verwochlen dot vio
teleshopping op een termiin von I5 ioor een morhoondeel von 25o/o

wordt gehoold voor consumentenproducten.
De druk om deze diverse vormen von oullets von producten te voorzien
zol komen te liggen bii de toeleveroncier. Hoogfrequente belevering von

bestellingen von verschillende grootles is olleen betoolboor door
schoolvergroting en dus door somenwerking. Deze trend wordt
geïllustreerd door de ontwikkeling von gezomenliike distributiecentro von
verschillende leveronciers. Echler, wonneer de toeleveronciers zich richten

op hun core business (nl. het fobriceren von produclen) zol de dislributie
worden uiibesteed oon een loqistieke dienstverlener.

Oniwikkelingen
binnen het
overheidsbeleid en

de somenleving

Noost de druk vonuit de morkt bestoot er ook een druk vonuit de

overheid en somenleving. Er worden sleeds hogere eisen gesteld oon een

vermindering von het beslog op milieu, ruimte en leefboorheid. Op dit
moment mooki het wegvervoer von ogrorische producten ongeveer 30%

von het lotole wegvervoer uit, terwill de vrochtwogens voor de helft leeg

ziin. Het veryoer von ogrorische producten zol efficiënter moeien worden
georgoniseerd om een hogere belodingsgrood te reoliseren, en er moet

gebruik gemookt worden von milieuvriendeliike olternotieven voor het

wegironsport. Alle qcioren binnen het goederenveryoer, wooronder
verloders, vervoerders, producenlen en overheid, zullen ondere
concepten moeten verzinnen om hei veryoer von ogro-producten
dooroono te kunnen loten vinden.

Tabel t: Vonuil verschillende richtingen worden eisen oon de ogrologistiek gesteld.
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De hiervoor beschreven productkenmerken en mootschoppeliike trends vrogen om het

binnen bepoolde koders responsief inspelen op een sterk wisselende morktvroog. Dit stelt

hoge eisen oon de logistieke functie binnen ogro-ketens (zie Figuur l3). De ogro-keten zol

in de toekomst met een snelle reoctie (responsief) en hoos-frequent in moeten kunnen

spelen op de wisselende morktvroog. Het vervoer zol efficiënier moeten worden

georgoniseerd met gebruikmoking von milieuvriendeliike olternotieven voor het weg-

tronsport om bii te drogen oon een vermindering von het besloq op milieu. ruimte en

leefboorheid. Doornoost verlongt de ofnemer dot er met een beheersbore en betrouwbore

doorlooptiid geleverd kon worden. Voor de ogro-sector geldt echter in het biizonder dot

ook de kwoliteits- en herkomstgorontie steeds belongriiker wordt. Afnemers willen steeds

meer op moot bediend worden, en verlongen kwoliteitsgoroniie en informotie omtrent

voedingswoorde, herkomst en voorgeschiedenis. ln de toekomst zol derholve expliciet op

kwoliteit gestuurd moeten kunnen worden. Dit betekent dol oon een ofnemer niet olleen de

iuiste hoeveelheid goederen toegewezen moet kunnen worden, moor ook goederen von de

luiste kwoliteit. Of olthons von een zodonige kwoliteit dot door middel von een eventuele

biisturing von de bewoorcondities op het niveou von de lodingdroger de luiste kwoliteit op

het tiidstip von levering gegorondeerd kon worden. Op deze monier wordt zorggedrogen

voor een beheersbore en betrouwbore productkwoliteit.

Figuur l3: De Agrologislieke eisen von 2015

Om oon bovenstoonde eisen vonuit de somenleving te kunnen voldoen dient de logistieke

funclie heringericht te worden. ln hei vervolg von dit ropporl richien we ons op ogf-

producten (oordoppelen, groenten en fruit). Binnen de ronge von ogro-producten is dit de

producigroep die heï meest kritisch is wot beireft eisen oon de disiributie-logistiek.

,4il;\\ïïry
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@

Beheerbars en betrouwbaÍE
productkwalitolt
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4. Belqngriike concepten binnen de
qgÍo-kelen vqn de toekomst

Door ollerlei foctoren worden op dit moment tiidens het distributieproces verschillende

vormen von'wasld veroorzooh. Voorbeelden ziln overbodig tronsport door een gebrek

oon bundeling, en onnodig product-kwoliteitsverlies door een slechte ofstemming op de

morkt. Het is doorom niet voldoende om louter onze oondocht te richten op mootregelen

ter verbetering von de infrostructuur. Minstens even belongrilk is hei om de logistieke

besturing en informotie-vooziening vergoond te verbeteren. Een goede informotie-

voorziening binnen ogro-ketens verhoogt de 'doorzichtigheid' en verloogt doormee het

risico von onnodig 'longs elkoor heen' werken. Een optimole besturing is belongriik om on-

line correclief in te kunnen griipen op processen die in een eerder siodium in gong ziin

gezet. Op deze monier wordt de efficiëntie binnen ogro-keiens sterk verbeterd.

Met behulp von een goede logistieke besturing en informotievoorziening kon enerzijds

gerichter worden ingespeeld op de vroog von de consument, en kon onderziids een

bijdroge worden geleverd oon een vermindering von het beslog op milieu, ruimte en

leefboo rheid vonwege een red uctie vo n on nod i ge tronsportkilometers.

Om onze gedochten los te moken von de dogeliikse reoliteit honteren we voorlopig ols

oonnome het bestoon von een ideool oparerende infrostructuur. Als denkmodel honteren

wii een grofmozig distributienet tussen siedeliike knooppunten in combinoiie met een

stedeliik buizensysteem voor fiindistributie, zools dot wordt beschreven in het roppon DTO

Sleulel Verplaolsen; ontwerp van duurzome veruoerssystemen. Vervolgens goon we in op

concepien die een belongriike rol kunnen spelen bii de distributie von ogro-producten:

kwoliteitgestuurde logistiek, voorrood in beweging, cross-docking, en het gebruik von

gezomenliike distributiefociliteiten. Dit kon wot gechorgeerd voorgesteld worden ols een

dicht netwerk met ollerlei knooppunten en vertokkingen woorbinnen goederen in

wisselende somenstellingen von enkele gestondoordiseerde rolcontoiners constont in

beweging ziin en constoni'gemoniiord' worden (en hun bewoorcondities biigestuurd),

voordot ze door een klont uit het net 'ofgetopt' te worden. Deze logistieke concepten ziin

representoiief voor de eisen von elk onder toekomstig duurzoom vervoerssysteem en in die

zin ook voor de eisen die in 20.l5 oon dit sysieem gesteld zullen worden.

In de volgende porogrofen worden deze logisiieke concepten beschreven. Kwoliteii

(tobel 2) en tiid (tobel 3) stoon doorbíi centrool. Vervolgens worden olternotieve

modoliieiten voor het tronspod von ogro-producten behondeld (tobel 4).
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Concept Omschriivino
Kwoliteitgestuurde
logisliek

Afnemers verlongen steeds meer mooiwerk, kwoliteitsgorontie en

produdinformotie over biivoorbeeld voedingswoorde, herkomst en

voorgeschiedenis. Om deze kwoliteitsgorontie en -informolie te kunnen
geven zullen we in stool moeten ziin om ogro-producten door de keten

heen te volgen, zowel voon^roorts (woor bevindt het product zich?) ols

ochterwoorts (welke schokels ziin doorlopen?) ols op kwoliteit (wot is de
octuele kwoliteit von het product?). Ook willen we in stoot ziin tot het on-
line oonpossen von de bewoor- en tronsportcondities tildens het

distributieproces. Met behulp von kwoliteitgesiuurde logistiek kon

gerichter en efficiënter ingespeeld worden op de vroog von de

consument. Bovendien wordt productuitvol teruggedrongen en doormee
de kons op nee-verkoop in het filiool.

4.1. KwqliÍeitgestuurde logistiek

Tabel 2 : Agrologisliek dient kwolíteitgesluurd te zifn.

4.2. Tiid-gereloteerde conceplen

Om noost de kwoliteitseisen ook oon de overige logistieke eisen von de loekomst te kunnen

voldoen (responsiviteit, hoge leverfrequentie, beheersbore en betrouwbore doorlooptiid en

een grote diversiieit oon outlets) kunnen de onderstoonde oon de foctor tijd gereloteerde

concepten een belongriike rol spelen binnen de Agrologistiek.

Concept Omschriivins
Voorrood in
beweging

Wonneer goederen ol verstuurd worden voordol de ofnemer een

doodwerkeliike besielling heeft geplootst, bevindt zich binnen het

distributienet een ossortiment oon producten woormee responsief en

hoog frequent gereogeerd kon worden op de vroog von de consument.

Bil een toepossing von dit concept in de binnenvoorl is er sproke von

'flooting siock'. Bii toepossing op ondere modoliteiten zol er sproke ziin
von een ondere tildsschool en een onder type lodingdroger.
De goederen in beweging vormen een voorrood woormee on-line
ingespeeld kon worden op fluctuoties in de vroog. Wonneer men in sloot
is om tronsporlen te versnellen don wel le vertrogen, kon voor een

beheersbore en belrouwbore doorlooptiid zorggedrogen worden.
De voorrood in beweging is geboseerd op prognoses op bosis von
geoggregeerde point-of-sole doto. De werkeliike bestellingen worden
outomoiisch hoogfrequent geplootst en 'ofgetopt' op bosis von octuele
point-of-sole doto.

Cross-docking ln het groothondels-ontkoppelingsmodel worden olle goederen twee keer

vervoerd: von producenl noor distributiecentrum en von distributie-
cenirum noor filiool. Hei model droogt dus een bepoolde mote von

overbodige lood- en loshondelingen in zich. Een logisch vervolg is om de

voordelen von directe levering von producent noor winkelfilioql ie
combineren met het qonbieden von een breed ossorliment. Dil komt tot

uiting bii hel toepossen von cross-docking. Cross-docking is het ol op

oullet-niveou oonleveren von zendingen bii een distributiecenlrum zodol

de goederen oldoor direcl overgeslogen kunnen worden in ploots von

dot er inslog, opslog en uitslog moel plootsvinden. Hierdoor kon de

doorlooptiid verkort worden.
Bii een ideool opererende infrosiructuur, woorbii de stondoord
Íronsporieenheid niet een vrochtwogen is moor biivoorbeeld een eenheid
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ter grootte von drie rolconioiners, verdwiinl de noodzoqk von een
uitoebreide ruimle voor qroepoqe per vrochtwooen.

Gezomenliike
tronsport- en
opslogfociliteiten

Om oon de steeds scherpere logistieke eisen te kunnen voldoen is het
nodig om somen te werken binnen de keten en octiviteilen te bundelen.
Hierbii kon gedocht worden oon gezomenliike distributiecentro von
meerdere producenlen en/of meerdere retoilers. Wonneer het beheer en
monogemenl von een dergelilk'ioint DC' in honden wordt gegeven von
een logistieke dienstverlener kunnen de producenlen en retoilers zich
volledig richlen op hun core business (resp. het fobriceren von goederen,
en hel bedienen von de klont vio een diversiteit oon outlets).
Stodsdistribuliecentro (SDC's) illusireren een vergoonde vorm von
somenwerking woorbii op- en overslogfociliteiten een openbore
nutsfunclie goon vervul len.
Met nome het gecombineerd vervoeren von verschillende lodingen kon
een belere belodingsgrood von het vrochtvervoer betekenen en doormee
biidrogen oon een vermindering von hel beslog op milieu, ruimte en
leefboorheid.

Tobel 3: Andere belongrilke ogrologislieke concepten voor de Íoekomsl.

4.3. Alternolieve modqliteilen

Nu moken we onze gedochten weer los von een ideool opererende infrostructuur, en stellen

ons de vroog hoe de besioonde infrostructuur verder ontwikkeld en beter benut kon

worden. ln grote liinen bestoon er twee oplossingsrichtingen. Enerzijds kon de infrostructuur

voor het wegvervoer door een beter gebruik von een vrochtwogen of een verondering in de

voertuigtechniek efficiënter benut worden. Voorbeelden zijn het koppelen von een oontol

vrochtwogens, Automotisch Geleide Voertuigen en het voorrong geven von een vrochi-

wogen boven een personenouto. Anderziids is er de mogelilkheid von een verschuiving

noor ondere modoliteiten ('modol shift'). lntermodool vervoer, woorbii een deel von het

troiect door een ondere vervoenviize don een vrochtwogen gebeurt, neemt doorin een

belongrilke ploots in. Als in het voor- en notronsport de vrochtwogen gebruikt wordt, wordt

het grote voordeel von wegvervoer, de fiinmozigheid von het net, gecombineerd met het

voordeel von gebruik von ondere modoliteiten, nomeliik de betrouwboorheid en de

beheersing von de reistiid.
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Conceól Omschriivino
Efficiëntere
benutting
wegvervoer

Om ervoor te zorgen dot economisch belongrilk verkeer kon
doorstromen en niet onnodig opgehouden wordt kunnen voor
vrochtverkeer oporte doelgroepstroken oongelegd worden. Een ondere
mogeliikheid is om een oonlol vrochtwogens gekoppeld ochter elkoor te

loten rilden. 'Rood-Troin' is een vorm von bundeling, woorbii in principe
de opleggers met de contoiners op de longe ofstond oon elkoor
gekoppeld worden en loier in het logistieke proces (lees: dichter bii de
klont) ontkoppeld worden. Vonof deze splitsing worden de oporle
vrochtwogens f i i nmozi g gedistri bueerd en kun nen prod ucten tegelii kerti id
klontspecifiek gemookt worden. Deze koppeling en ontkoppeling moet
bii een regionool centrum plootsvinden. Een logistieke dienstverlener kon
ols regisseur optreden.
Een derde mogeliikheid is de inzet von Automotisch Geleide Voerluigen
(AGV's). Deze hebben het voordeel dot de belosting op het wegennel
verminderd wordt, de veiligheid en het milieu worden bevorderd en een

betere benutting von de infrostrucluur wordt gereoliseerd. Onbemonde
voertuigen kunnen dog en nocht doorriiden, ols er niet te veel
geluidsoverlost is. Als voorbeeld is er Combi-Rood, woorbii contoiners
mel AGV's oo een ooorte boon vervoerd worden.

Roilvervoer Roilvervoer zou zich goed kunnen profileren ols vervoerwilze in het

inlermodool tronsport. Voornomeliik op de longe ofstond kon het een
goed olternotief vormen voor het wegvervoer. ln korte tiid kon een
behoorliike ofstond overbrugd worden. Door hei somengebruik von de

roil door hei personenveryoer en het goederenvervoer kunnen er echter
verlrogingen optreden, woordoor de tronsportsnelheid loger en de
reistiid minder belrouwboor wordl. Een oulonoom netwerk voor het
goederenvervoer zou een oplossing kunnen ziin. Ook is een hoge
leverfrequentie mogeliik, doordot de treinen elke 5 minuten zouden
kunnen riiden.

Binnenvoorl De snelheid von een binnenvoortschip is loog, moor er kon wel zonder
oponihoud gevoren worden. Door de loge snelheid ziin niet olle
goederen geschih voor veryoer per binnenschip. Schepen ziin in
verhouding lot hun copociteit zeer milieuvriendeliik. Bil intensivering von
het gebruik von bestoonde woterwegen zullen de investeringen oon de
i nf rostrucluur beperkt zii n.
De infrostructuur is goedkoop en met een binnenvoortschip kunnen
goederen zeer beirouwboor geleverd worden. Er is bilno nooil sproke
von opstoppingen, verlrogingen of ongelukken. De hoeveelheid
ooederen die in één keer vervoerd kon worden is zeer qroot.

Buisleidingen-
tronsporl

Buisleidingentronspori vindt oulonoom en ondergronds ploots, woordoor
de voertuigen in de buis geen hinder ondervinden von overig verkeer.

Het tronsport vindt ploots met AGV's. Op de korte ofstond is er hel
proiect buisleidingentronsport (BLT) in hel koder von hei
onderzoeksprog rom mo D uu rzo me Tech nologische O ntwi kkel i n g (DTO)

(zie Figuur 14). Als voorbeeld voor ondergronds tronsport over longere
ofsiond is er het pilot prolect voor een ondergrondse buisleiding von
bloemenveiling Aolsmeer noor Schiphol. Dit is het zogenoemde
Ondergronds Logistiek Systeem (OLS). Hef OLS bestoot uit een netwerk

von ondergrondse buisleidingen woorin outomotisch bestuurde wogenties
riiden, die eiqenhondiq de iuiste bestemming kunnen vinden.

Tobel 4: Alternolieven voor en binnen hel wegÍronsport.
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Voor- en natransport

Knooppunt aan
de rand van de stad

Knooppunt
binnen de stad

Bestemming

Figuur 14: Heí bosisconcepl van buisleidíngentransporí
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5. Toepossing vqn nieuwe concepten
vrqqgl om kennisontwikkeling

De toepossing binnen ogro-ketens von de hiervoor beschreven logistieke concepten en

olternotieve modoliteiten vroogt om ontwikkeling von ontbrekende kennis en om een

operotionolisotie von de ol bestoonde kennis.

5.1 . Kwqliteitgestuurde logistiek

Kwoliteitgestuurde logistiek vereist kennisontwikkeling op zowel het procesniveou (tobel 5)

ols op het productniveou (tobel ó).

Centrool conceot Benodiqde kennisoniwikkelino op procesniveou
Kwoliteitgestuurde
logistiek

Kwoliteitgestuurde logistiek vereist on-line slotusinformotie omlrent vroog
en oonbod, en von de locolie, beschikboorheid en kwoliteit von hel
oonbod. Hierbii is het noodzokeliik om op ofstond obiectieve kwoliteiis-
metingen te kunnen verrichlen en het kwoliteitsverloop gedurende de
distributie te kunnen voorspellen. De hiervoor noodzokeliike kennis-
ontwikkeling wordt in lobel ó beschreven.
Doornoost spelen informolie- en communicotietechnologie (lCT) een
onmisbore rol. Point-of-sole doto moeten worden omgezet in informotie
('doiomining'). Op de middellonge iermiin is deze informqtie nodig om
het oogsttiidstip te sluren, en op de korte termiin is de informotie nodig
om product-portiien te olloceren oon ofzetpunten en de conditionering en
de distributie von deze portiien on-line bii te sturen. Het kunnen geven
vo n een haro I iteitsgorontie, i ncl usief i nformotie over biivoorbeeld
voedingswoorde en herkomst, vereist de toepossing von een kwoliteit-
gestuurd regie-voerend trocing en trocking systeem. Er moet onderzocht
worden welk type besturingsconcept (biiv. cenlrole sturing of 'loosely
coupled') toegepost gool worden binnen hel regie-voerend sysieem en
welke mote von intelligentie het besturingsconcept dient te bezitten.
Om on-line bewoorcondities te kunnen biisturen is er behoefte oon de
ontwi kkel ing von intelligente lodi ngdrogers en verpokki ngen woorbii
vonuit een chip in de lodingdroger of verpokking of vonuit een centrole
oonsturing outomotisch bilv. de goscondilies gereguleerd worden.
Wonneer lodingdrogers worden vooaien von smortcords, kon in deze
smqrlcord informotie worden opgeslogen omtrent de voedingswoorde
von de producten, de herkomst en het ofgelegde troiect.

Concl usie : Obiectieve kwol iteitsmeti ngen, kwoliteitsverloop-model len en
ICT dienen ingekoderd te worden in een regie-voerend kwoliteitgestuurd
lrocing en lrocking systeem. Dit sysieem heeft ols input informotie nodig
op bosis von point-of-sole doio. Het tronsformeren von de doto tot de
benodigde informotie behoeft onderzoek. Om op bosis von de verkregen
informotie on-line product-portiien ie olloceren oon olzetpunten en
bewoorcondities te kunnen biisturen dienen een inielligent besturings-
concept en intelligente lodingdrogers en verpokkingen ontwikkeld te
worden.
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Centrool conceol Benodiode kennisontwikkelino oo oroduclnivequ
Kwoliteitgestuurde
logistiek

Op produdniveou is er behoefte oon onderzoek noor obiectieve
kwoliteitsmetingen, kwoliteitsverloopmodellen, interoctie tussen producten
en noor het optimole oogsttiidstip. Obiectieve hvoliteilsmetingen ziin
belongriik voor de voorspelling von hel kwoliteitsverloop gedurende de
volgende schokels in de oFzetketen.
Koroheristieken die een indicotie kunnen geven omlrent de kwoliteit en
bewoorboorheid ziln de grootte von een product, de vorm,
beschodigingen, ziektes, en, ofhonkeliik von het type product zoken ols
de viscosiieit, minerolengeholtes, het droge-stof-geholte, vochlgeholte,
eiwitgeholte en het koliumgeholte. Kleur, geur, textuur en hordheid
kunnen indicotief ziin voor de versheid en rilpheid von een product.
Sensortechnologie is een krilische technologie om dergeliike
koroheristieken ie melen. De meetvrogen kunnen slechts worden
opgelost door de meetsignolen von meerdere sensoren met elkoor te
koppelen ('sensor fusion'). ln de volgende cursief gedruhe teksten
(Voorbeeld I en Voorbeeld 2) volgen twee voorbeelden von de
toepossing von sensortechnologie voor hel obiectief meten von de
kwolileit von ogrorische producien.

Op dil momenl wordt op de veiling een meelpunÍ ingerichl voor
hel via sensor fusion obiectief meÍen von de kwoliteil van
komkommers. Het belrefl een combinaÍie von het melen von de
houdboorheid (shelf-lifet en uiíerliike kenmerken. De houdbaor-
heid wordl gemelen met behulp van lichl. Een blouwe lichlflits zel
de folosynlhese (omzeíting von lichl en kooldioxide in suikers en
zuurslof) in heÍ blodgroen in werking, een rodere lichlbron meel
hoe snel de octíviteil wegsterft. Deze wegsfer*nelheid is een
nouwkeurige moot voor de 'viloliteil'von de komkommer
Uilerliike kenmerken zools kleur worden gemelen mel behulp
von beeldtechnieken.
Om een vergeliikbare vorm von obiectieve kwoliíeilsmeting ook
voor ondere producten Íe kunnen uiívoeren is per producl noar
schaíting één à Íwee ioar onderzoek nodig. Hel gooí hier om hel
onlwikkelen von hel gehele mechanisme: welke korokterisÍieken
dienen er precies gemeten te worden en welke sensoren hebben
we nodig? Welke kwolileil hoort biiwelke gevonden meeÍ-
woardes (hel iiken)? Hoe kunnen we hier een kwalileiísverloop-
modelaan koppelen?

Vo o rbe e I d 1 : S e n s o rte ch n o I og i e vo o r e e n o b i e cti e ve kwa I i te i ts m eti n g
van produden met b/adgroen.

Niet ieder ogro-product bezit blodgroen (denk oon oordoppelen,
bononen en tomoten). Om ook von deze producten de houdboorheid te
kunnen melen is een technologie in ontwikkeling woorbii de ostiviteit von
genen wordt gemeten vio messenger RNA (mRNA).

/I4RNA is een 'boodschopper'waorop kopíeën von stukken DNA
slaan. Deze boodschopper wordt gebruikl om ollerlei eiwilten le
produceren woordoor bepoolde chemische reoclies worden
gekotalyseerd. Hel wel of niet oanwezig zifn von bepoolde nRNA
is een mool voor de vitaliteit en dus houdboorheid von hel
gewas. De wifze waorop mRNA wordt gemelen is momenÍee/ nog
deslrucíieí en longzoom. Snellere meÍhodes zifn echler in
onÍwikkeling. Een voorbeeld hiervon is de micro-arroy (chip)
iechnologie. Door hef desÍrucÍieve karokler von de meííng is deze
niet geschikÍ als een on-line melíng. Wel is hil bilvoorbeeld nullig
om steeksproefgewifs le beoordelen of hef zinvol is om een portii
producíen een duur exporltrojecí le /olen verlopen, of dal ze

eezien de kwo/iteít beler lokoal verhondeld kunnen worden.
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Om voor een producl deze vorm von obiectieve kwoliíeitsmeling
mogeliik le maken moeÍen per producl de volgende vrogen
beoníwoord worden. Welke mRNA's (merkers) moeten voor de
deteclie gebruikt worden (onlwikkeling von de sensor)? Welke
kwoliteítskenmerken kunnen gekoppeld worden oan hel ol don
niel voorkomen von een bepaold nRNA? En ook hier is de vroog
hoe oon deze kwoliteitsmeting kwoliteitsveiloopmodellen
gekoppeld kunnen worden.

Voorbeeld 2: Sensortechnologie yoor een obfeclieve
kwa I ite i ts m eli n g vo n p ro d u cle n zo n de r b I o dg ro e n.

Kwol ileitsverloopmodel len zi i n nodi g voor kwol iteiisvoorspel I i ngen. O m
op portiiniveou en yoor olle producten betrouwbore voorspellingen te
genereren omtrent h,,roliteitsospecten moet nog veel kennis worden
vezomeld en geoperoiionoliseerd. Voor slechts enkele producten
(biivoorbeeld broccoli, leliebollen en elslor oppels) is het kwoliteitsverloop
vrii goed gemodelleerd. Met behulp von À4AP-modellen (modified
otmosphere pockoging) kunnen ofhonkeliik von de temperotuur voor
specifieke producten gosconcentroiies worden berekend in ollerlei
verpokkingen. Bovendien kon ook de houdboorheid onder die
omstondigheden worden berekend.
Sommige producten verdrogen elkoor goed, ondere niet (zie cursief).

Zo is biivoorbeeld bekend dat riipend fruit onierc doet verwelken, en dal
wonneer uien bii chompignons gelegd worden, de smaok von uien in de
chompignons lrekí. Dit hongt ook of von de tiidsduur, von de
omstandigheden en von de loesÍond von de produclen zelí Deze kennis
is noodzakelifk omdot bii hel bundelen von lodingen (hetgeen
noodzokeliik is bii olle drie de concepten uit tobel 7) keuzes gemoakt
moelen worden of produclen wel of nieí gezomenliik bewoord en/of
vervoerd kunnen worden en onder welke condities.

De kennis omirent de interoctie tussen producten is frogmenlorisch en
incompleel.
De riipheid bil oogst is voor veel producten bepolend voor het
haroliteitsverloop no de oogsl en voor de ironsport-, bewoor- en
verpokki ngsmogelii kheden. Hel opti mole oogsttiidsti p is vook moeiliik
exoct vqsl te slellen. Ook kon de voriotie binnen portiien groot ziin. Op
dit gebied is vril veel bekend omtrent producten uit streken mel een
gemotigd klimoot, moor minder over zogenoomde'exoten'.

Conclusie.'Er is behoefte oon de ontwikkeling von obiectieve
kwoliteitsmetingen en meetmelhodieken die geboseerd ziin op
fotosynlhese en op mRNA, en er is behoefte oon operotionele
kwoliteitsverloop-modellen voor het gehele ossoriiment oon ogf-
producten. De kennis omtrenl de inieroctie tussen producten is nog long
niet voor het gehele ossortiment onfwikkeld. Ook het onderzoek noor heÍ
iuiste ooosftiidstio is niel comoleef-

Tobel 6: KwaliteiígesÍuurde /ogistiek vereisl kennisoniwikkelÍng op produclniveau.
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5.2. Tiid-gerelqteerde concepten

Bii de oon defoctortiid gereloteerde concepten uit porogrooÍ 4.2 speelt hel bundelen von

lodingen een belongriike rol. Dit onderstreept de hierboven beschreven noodzook von

kennisontwikkeling en -operotionolisotie op het gebied von de interoctie tussen producten,

de noodzook von het kunnen iroceren von lodingen, en het on-line monitoren en bijsturen

von de kwoliteit. De hiervoor noodzokeliike kennis-ontwikkeling is in porogroof 5.'l

uitgebreid oon bod gekomen en zol niet opnieuw geodresseerd worden. ln tobel 7 komen

nieuwe kennisvrogen noor voren.

Concepi Benodiode kennisontwikkeli no

Voorrood in
beweging

Aongezien we hier met een voorrood te moken hebben zol er een
voorroodpolitiek ontwikkeld moeten worden. Op welk moment wordt
biivoorbeeld besloten tot het op pod sturen von een portil producten,
zonder dot er doodwerkeliik bestellingen geplootst ziin? En op bosis von
welke criterio worden portiien oon ofnemers toegewezen?
Om de voorrood in beweging tol een minimum te kunnen beperken is

het noodzokeliik om er een groot bereik oon oFzetpunlen mee te kunnen
beleveren. Zendingen moeten versneld don wel vertroogd kunnen
worden om ze op het iuiste tiidstip oon de klont te kunnen overdrogen.
De loepossing von cross-docking en hel gebruik von gezomenliike
distributie-fociliteiten helpen hel ofzeibereik te vergroten. Het loepossen
von cross-docking verkort de doorlooptiid en vergrooi doormee de
'diepte'von het bereik (vonwege een kortere doorlooptiid kunnen meer
klonien op rild beleverd worden). Hel toepossen von gezomenliike
distributie-fociliteiten vergroot de 'breedle'von het bereik (vonwege een
grotere flexibiliteit in de distributie kunnen meer klonten op tild beleverd
worden).

Conclusie: Er is behoefte oon een toewiizingsmethode om portiien
producten oon ofnemers loe le wiizen, en oon een besturingsconcept dot
hel versnellen/vertrogen von ironsportbewegingen regelt en een
voorroodpolitiek honteert. Het concept zol olleen don tot ziin recht
komen wonneer er voldoende snelheid en flexibiliteit in het oËzelkonool
gereoliseerd wordl. Cross-docking en gezomenliike distributieÍociliteiten
kunnen hieroon een belonqriike biidroge leveren.

Cross-docking Een belongrilke voorwoorde voor het reoliseren von cross-docking is dot
op het ofgesproken fildsiip geleverd wordt. Op het overslogpunt moeten

nomeliik verschillende binnenkomende stromen gebundeld worden tot
één uitgoonde stroom. Het uitgoonde tronsport kon dus pos vertrekken
nodot de lootsl binnenkomende lodingdroger georriveerd is. Dit
onderstreept het feit dot binnen de infroslructuur op tiid gestuurd moet
kunnen worden en dot lronsporten versneld don wel vertroogd moelen
kunnen worden.
Een ondere voorwoqrde voor de toepossing von cross-docking is de
noodzook von hoogwoordige iechnologie voor de outomotische
overslog von goederen. Hel is von belong doi overslogtechnieken
ontwikkeld worden die, rekening houdend met de kwelsboorheid von

ogro-produclen, een snelle overslog tussen grofdistributie en

fiindisiributie mogeliik moken. Hierbii volt le denken oon oulomqtische
overslo gfoci I iteiien, i ncl usief een lT-i nf rostructuur voor een vlekkeloze
routering von de goederen. Een ospecl dor hierbil ontwikkeld moet
worden is een uniÍorme bor-codering von ogrorische producten.
Doornoosl vereist cross-docking het terug de keten insiuren von

sconninqsqeoevens von de winkelkosso's. Hierbii speelt EDI (Electronic
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Dolo lnterchonge) een belongriike rol.
Tenslotte vormt de stondoordisotie von lodingdrogers een voorwoorde
voor de toepossing von cross-docking. Eneziids kunnen zodoende
gemokkeliiker lodingen gecombineerd worden. Andeziids
vergemokkel i i h sto ndoo rdisotie een geo utomoliseerde overslog von
goederen.

Conclusie: Cross-docking vroogl om een oulomotische overslog von
goederen. Noodzokeliik hiervoor is de siondoordisotie von
lodingdrogers, en een lT-infrostructuur inclusief een uniforme bor-
codering von goederen. Voor de oonsturing is het gebruik von point-of-
sole doto noodzokeliik. Het feit dot bii cross-docking verschillende
binnenkomende stromen gebundeld worden onderstreept het feit dot er
ondeaoek nodig is noor de interoctie tussen producten.

Gezomenliike
tronsport- en
opslogfociliteiten

Sprekend over de distributie von ogro-produden is het von groot belong
dot lodingen gebundeld worden. Bundeling zorgl voor een beiere
belodingsgrood von het tronsportmiddel droogl doormee bii oon een
vermindering von het beslog op milieu, ruimle en leefboorheid.
Doornoost verhoogt bundeling de hoolboorheid von hoogfrequente
leveringen.
Het onderzoek moet zich voorol richten op de vroog hoe verschillende
portiien met legengestelde belongen over de streep getrokken kunnen
worden om te investeren in dergeliike fociliteiten. De ontwikkeling en
verdere verfiining von kosten-bolen methodieken gericht op onolyse en
evoluotie von dergeliike investeringen kunnen hiertoe biidrogen. Ook is
er onderzoek nodig noor de iuridische ospecten.

Concl usie : Voordot gezomen I ii ke distri butiefoci lileiten gereol iseerd
kunnen worden dienen de orgonisotorische, finonciële en iuridische
consequenties onderzocht te worden. Ook onderstreept het bundelings-
ospecl dot er onderzoek nodig is noor de interoctie tussen en de
lroceerboorheid von producten.

Tabel 7: Noodzakeliike kennisonlwikkeling voor toepossing von nieuwe logislieke concepten in agro-
ketens.

5.3. Alternqlieve modqliteilen

Efficiënter wegvervoer en het gebruik von olternotieve modoliteiten vereisen

kennisontwikkeling zools beschreven stoot in tobel 8.

Modoliteit Toepossing binnen ogro-ketens
Efficiënter

wegvervoer
Met behulp von speciole doelgroepstroken wordf het mogeliik om
vrochtverkeer longs de files te loten riiden, woordoor er geen
vertrogingen ontstoon in het vrochtverkeer. Voorol voor tiidkritische
goederen ols bloemen is een korte moor betrouwbore reistild zeer
belongriik. Bii het veryoer von ogro-producten met Rood-Troin is het von
grool belong dot een informoiiesysteem biihoudt woor de lrekkers op
welk moment ziin, en op welke locolie irekkers nodig ziln. Dit in verbond
met het op elk moment kunnen vertrogen en versnellen von het tronspori
von ogro-produden.
Om efficiënter wegvervoer mogeliik te moken, moet het riiden in de dol-
uren beloond worden. Niet olle ogro-producten kunnen in dol-uren
vervoerd worden. Aongezien Automoiisch Geleide Voerluigen pos
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inleressonl worden bii dikke stromen, zol in overleg met de bronch-
orgonisoties in de ogro-sector bekeken moelen worden welke locqlies

von belong kunnen ziin voor het vervoer von ogro-produclen door
AGV's.

Conclusie: De monieren woorop'incentives' gegeven kunnen worden
om het riiden in de dol-uren te belonen behoeft onderzoek. Ook moet
onderzochi worden wot de beste orgonisotievorm is woorin AGV's
geëxploiteerd kunnen worden. Een vergelilking met het geprivotiseerde
NS Corgo is een mogeliikheid.

Roilvervoer lnlegrolie von roil in de iotole vervoerskelen von ogro-producten
verhoogl de betrouwboorheid von de reistiid, en verloogl de uitsloot von
milieubelostende stoffen. Een lrein kon grote volumes veloeren, en is
dus geschih voor het veryoer von bulk. Suikerbieien werden vroeger ol

met de trein vervoerd. Een trein kon ook contoiners vervoeren die
verpokte producten ols pokken suiker bevoiten.
Een veelbelovend voorbeeld von een proiect om het veryoer von ogro-
producten te stimuleren is het Duitse Rood Roiler sysieem BTZ

(Boyerische Troiler Zug) Dit systeem richt zich op een snelle en

eenvoudige overslog von troilers von weg noor roil en omgekeerd. Bii

intermodool tronsport worden de voordelen von de vrochtwogen
(fiinmozig net) en de trein (betrouwbore reistiid) gecombineerd. Principes
von dit proiect, bedoeld om efficiënier gebruik te moken von roilvervoer,
worden ol uiigevoerd door NS Corgo en Albert Heiin. Deze portiien
hebben technieken ontwikkeld om de benodigde tild voor overslog von
conloiners en troilers tol een minimum te beperken. Aon het vervoer per
roil von ogro-producten is ook een oontol nodelen verbonden. Voor de
korte ofstond wegen de voordelen von het veryoer per roil vook niel op
tegen die von hel wegtronsporl. Dit wordt voorol veroorzookl door de
hoge kosten von overslog en hel doormee gepoord goonde tiidverlies.
De verloders die overstoppen von wegvervoer noor roilvervoer moeten
veel investeren in overslogvoorzieningen. Pos bii grote vervoervolumes
over longere ofstonden is roilvervoer kosteneffectief.

Conclusie: Efficiënt gebruik von de modoliteit spoor vereist de

oniwikkeling von technologieën die een snelle overslog von roil noor de
in een stedeliik gebied gebruihe modoliteit mogeliik moken en die
nodrukkeliik rekening houden met de gevoeligheid von ogro-producten.
Voor 20,l5 is het von belong dot technologie-ontwikkeling zich richt op
een integrotie von spoorvervoer en ondergronds tronsport. Noodzokeliik
hiervoor is de ontwikkeling von kleine stondoord-contoiners, woorvon de

condities ols luchivochtigheid en lemperoluur op ofslond regelboor ziin.

Binnenvoorl Mel nome in congesliegevoelige gebieden kon de binnenvoort een goed
olternolief vormen wonneer technieken ontwikkeld worden die de

snelheid verhogen. Vervoer per binnenvoorl vindt ploots door middel
von grote en middelgrole schepen, woormee zowel bulk goederen zools

suikerbieten ols contoiners mel biivoorbeeld verpokle suiker
geÍronsporleerd kunnen worden. Nodeel is dqt de snelheid nog niet

hoog genoeg is. Bederfeliike producten ols bloemen en slo kunnen,
zeker ols de bestemming in het buitenlond ligt, niet per boot vervoerd

worden tenzii conditionering met binnenvoodschepen mogeliik is. Dit

vereist koelcontoiners of een geheel gekoeld ruim. Andere belongriike
obstokels voor het gebruik von binnenvoorl ziln tiidrovende
oversloglechnieken, gebrek oon ofstemming tussen de verschillende
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mogeliike modoliteiten en een gebrek oon morhgerichtheid in de

binnenvoort.

Conclusie: Ter verhoging von de snelheid in de binnenvoort zouden

stondoord-loodeenheden beschikboor moeten ziin en snelle

oversloglechnieken. Noost de sector zelf zol ook de (gemeenteliike)

overheid initioiieven moelen nemen tot investeringen in nieuwe

oversloglechnieken.

Buisleidingen-
tronsporl

Voor hoogwoordige en tiidkritische goederen, zools bilvoorbeeld
bloemen is een outonoom veryoersysteem een goede oplossing.
Grote en kleine eenheden kunnen vervoerd worden, woordoor het

sysleem bii uitslek geschikt is voor hel vervoer von ogro-producten.
Zowel oordoppelen in bulk ols in zokken von vilf kilo kunnen met het

buisleidingentronsport vervoerd worden. Een belongriik nodeel von een

buisl eidi ngenlro nsport (dot overi gens voor iedere g role i nf rostrucluur
geldt die ondergronds of bovengronds wordt oongelegd) is dot hei quo
ligging weinig flexibiliteit kent. Wonneer goederenstromen zich

verploolsen kon de ligging von de buisleiding heel ongunstig worden.
Biivoorbeeld, een verplootsing von de kossen in het Westlond noor de
Beluwe mooh een buisleiding met een stotion in het Westlond
overbodig.
Evenols bii AGV's, geldt bii buisleidingenlronsport dot niet-
technologische foctoren doorsloggevend ziln voor een succesvolle
implemeniotie. Zo is het bil buisleidingenlronsport (moor ook bii ieder
ondere nieuwe infrostructuur) von belong dot de voorwoorden
geschopen worden dol concurrenten bereid ziln gebruik te moken von
dezelfde infroslructuur en vook ook von dezelfde logistieke
dienstverlener. Doornoost is voor succesvolle implemeniotie het
scheppen von mootschoppelilk droogvlok essentieel.

Conclusie: Onderzocht moei worden in hoeverre ogro-producten een

specifieke lodingdroger eisen bii buisleidingentronsport, en wot het effect
hiervon is op de investeringskosien. ln verbond mel een mogelilk
notionool nel, moet in ieder gevol noor meer producten gekeken worden
don olleen noor ogro-producten. Doornoost moeten de iuridische en
orgo nisotorische vorm vo n de i nf rostrucluur-beheerder vostgesteld
worden.

Tobel 8: Noodzokeliike kennisontwikkeling voor de loepossing von ahernatieve modalileiten ín
ogroketens.
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6. Conclusies omtrent
kennisontwikkeling en

operqtionq Iisqtie

Om de logistieke functie von het joor 2015 vorm te kunnen geven zien we een oontol

oplossingen. Deze oplossingen ziin geboseerd op een herinrichting von de logistieke functie

voor de distributie von de productgroep oordoppelen, groenten en fruit. Aongezien deze

productgroep de mees-te eisen stelt oon de distributie-logistiek ziin onderstoonde conclusies

omtrent de noodzokelijke kennisontwikkeling onder bepoolde voon^roorden te

generoliseren noor ondere ogro-produclgroepen zools zuivel, vlees en bloemen.

De steeds scherpere eisen oon de logistieke functie kunnen inzichteliik gemookt worden

oon de hond von de'ossen'tiid, ploots, product/proces, lodingdroger en

tronsportmodoliteit (iobel 9).

Nu Over lS,ioor
Prodvd/
Proces

. beperhe productkennis en geen
operotionele kennis, en dus
risico-miidende sturing

o controle-functie
. weinig ofslemming en

somenwerking

. volledige produclkennis en
voldoende operotionolisolie voor
krarol iteiigestuurde logistiek

o regie-functie
o het combineren von lodingen is

essenlieel voor het terugdringen
von hel ooniol veryoers-
beweoinoen

Tiid snel vervoer
vost tiidstip
doq-frequentie

a

a

a

. snelle reoctie (responsief)

. wonneer nodig

. meerdere molen oer doo
Plools o relotief loge netwerkdichtheid . verlengen netwerk tol consumenl

('1 5 milioen oËzetounlen')
Lodingdroger . bosool

o nietgesiondoordiseerd
. vrochlwooen

o intelligent
. vollediggeslondoordiseerd
o rolcontoiner

Modoliteit . vrochtwogen . ook spoor, binnenvoort en
buisleidino

Tobel 9 : De logislieke eisen worden de komende foren sleeds scherper

Met behulp von een goede logistieke besturing en informotievoorziening kon enerziids

gerichter worden ingespeeld op de vroog von de consument, en kon onderziids vonwege

een reductie von onnodige tronsportkilomeiers een biidroge worden geleverd oon een

vermindering von het beslog op milieu, ruimle en leefboorheid. Binnen de logistieke functie

von over 15 ioor spelen de volgende onderling somenhongende bouwsienen een centrole

rol: kwoliteiigestuurde logistiek, voorrood in beweging, cross-docking, en gezomenliike

d istri butie-foci I iteiten.
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Kwoliteitgestuurde logistiek is noodzokeliik om tegemoet te kunnen komen oon de vroog

von de ofnemers om mootwerk, kwoliteiisgorontie en productinformotie. Essentieel hierbíi is

een regie-voerend trocing en trocking systeem en het gebruik von intelligente loding-

drogers. Doornoost hebben we drie concepten geïnventoriseerd die een belongriike

biidroge kunnen leveren oon de scherpere logistieke eisen quo tiid: voorrood in beweging,

cross-docking en gezomenliike distributiefociliteiten. Het onderliggende principe bii elk von

deze concepten is het combineren von lodingen. Enerziids is dit noodzokeliik om oon de

steeds scherpere morkteisen te kunnen voldoen, onderziids droogt het bundelen von

lodingen bii oon een vermindering von het oontol tronsportbewegingen en dus oon een

vermindering von het beslog op milieu, ruimte en leefboorheid. Bovendien moken dikkere

stromen het kostentechnisch eerder hoolboor om meetplootsen voor obiectieve

kwoliteitsmetingen in te richlen, hetgeen een noodzokeliike voorwoorde vormt voor

kwol iteitgestuurde log istiek.

Tenslotte kunnen een efficiëntere benutting von het wegtronsport en het gebruik von de

olternotieve modoliteiten spoor, binnenvoort en buisleidingentronsport een belongriike rol

spelen bii het oplossen von het congestie-probleem, en drogen deze concepten eveneens

bii oon het behoud von milieu, ruimte en leefboorheid.

De toepossing binnen ogro-ketens von deze logistieke concepten en olternoiieve

modoliteiten vroogt om ontwikkeling von kennis en om een operotionolisotie von ol

bestoonde kennis. De volgende kennisvrogen dienen op de onderzoeksogendo te komen:

'1. Het reoliseren von kwoliteitgestuurde logistiek vereist de ontwikkeling von een regie-

voerend kwoliteitgestuurd trocing en trocking systeem. Dit systeem heeft ols input

informotie nodig op bosis von point-of-sole doto. Het tronsformeren von de doto tot de

benodigde informotie behoeft onderzoek. Om op bosis von de verkregen informotie on-

line bewoorcondities te kunnen biisturen díenen een intelligent besturingsconcept en

intelligente lodingdrogers en verpokkingen ontwikkeld te worden.

2. Een regievoerend kwoliteitgestuurd trocing en trocking systeem vereist de inkodering von

sensortechnologie en ICT voor (on-line) obiectieve kwoliteitsmetingen en operotionele

kwoliteitsverloop-modellen. De ontwikkeling von obiectieve kwoliteitsmetingen vereist

meeimethodieken die geboseerd zijn op fotosynthese en op mRNA. De kennis omtrent

het kwoliteitsverloop von en de inieroctie tussen producten is nog long niet voor het

gehele ossortiment ogf-producten ontwikkeld. Ook het onderzoek noor het iuiste

oogsttiidstip is niet compleet. Belongrilk is dot deze kennisontwikkeling in twee stoppen

moet goon plootsvinden. Allereerst zol de bestoonde kennis operotioneel gemookt

moeten worden. Dii betekent dot er een instrumentorium ontwikkeld en

geïmplementeerd moet worden om deze kennis te kunnen ioepossen. Vervolgens vormt

deze operotionolisotie een inbedding voor de nieuw te ontwikkelen kennis.
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3. Het concept voorrood in beweging vereist de ontwikkeling von een loewiizingsmethode

om porliien producten oon ofzetpunten toe te wilzen, en von een besturingsconcept dot

het versnellen/vertrogen von tronspoÉbewegingen regelt en een voorroodpolitiek

honteert. Het concept zol olleen don tot ziin recht komen wonneer er voldoende snelheid

en flexibiliteit in het olzetkonool gereoliseerd wordt. Cross-docking en gezomenliike

d istri butiefocil iteiten kunnen hieroon een belo n g rii ke bild ro ge leveren.

4. Cross-docking vroogt om een outomotísche overslog von goederen. Noodzokelijk

hiervoor is de stondoordisotie von lodingdrogers, en een lT-infrostructuur inclusief een

uniforme bor-codering von goederen. Voor de oonsturing is het gebruik von point-of-

sole doto noodzokeliik. Het feit dot bil cross-docking verschillende binnenkomende

stromen gebundeld worden onderstreept het feit dot er onderzoek nodig is noor de

interoctie tussen producten.

5. Voordot gezomenlilke distributiefociliteiten gereoliseerd kunnen worden dienen de

orgonisotorische, finonciële en luridische consequenties onderzocht te worden. Met

nome het gecombineerd veryoeren von verschillende lodingen kon een betere

belodingsgrood von het vrochtveryoer betekenen en doormee biidrogen oon een

vermindering von het beslog op milieu, ruimte en leefboorheid. Ook hier onderstreept

hei bundelings-ospect dot er onderzoek nodig is noor de interociie tussen en de

iroceerboorheid von producten.

ó. Wot betreft een efficiëntere benutting von het wegvervoer is er verder onderzoek nodig

noor de monieren woorop 'incenlives' gegeven kunnen worden om het riiden in de dol-

uren te belonen. Ook moet onderzocht worden wot de beste orgonisotievorm is woorin

AGV's geëxploiteerd kunnen worden. Een vergeliiking met het geprivotíseerde NS Corgo

is een mogelijkheid.

7. Efficiënt gebruik von de modoliteit spoor vereist de ontwikkeling von technologieën die

een snelle overslog von roil noor de in een stedelijk gebied gebruikte modoliteit mogelijk

moken en die nodrukkelijk rekening houden met de gevoeligheid von ogro-producten.

Voor 2015 is het von belong dot technologie-ontwikkeling zich richt op een integrotie

von spoorvervoer en ondergronds tronsport. Noodzokeliik hiervoor is de ontwikkeling

von kleine stondoord-contoiners, wooryon de condities ols luchtvochtigheid en

temperotuur op ofstond regelboor ziin.

8. Ter verhoging von de snelheid in de binnenvoort zouden stondoord-loodeenheden

beschikboor moeten ziin en snelle overslogtechnieken. Noost de sector zelÍ zol ook de

(gemeenteliike) overheid initiotieven moeten nemen tot investeringen in nieuwe

overslogtechn ieken.

9. Wot beireft buisleidingentronsport moei onderzocht worden in hoeverre ogro-producten

een specifieke lodingdroger eisen en wot het effect hiervon is op de investeringskosten.

ln verbond met een mogeliik notionool net, moet in ieder gevol noor meer producien
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gekeken worden don olleen noor ogro-producten. Doornoost moet de iuridische en

orgo nisotorische vorm vo n de i nfrostructuur- beheerder bepoo ld worden.
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Biiloge 1: Verslqg vqn de workshop

"Alternqtieve vervoersconceplen i n

qgÍo-kele ns" ,

Voorwoord

Hierbii doen wii verslog von de workshop Alternotieve vervoersconcepten binnen ogro-

ketens' gehouden op 29 ionuori 
'1998. Deze workshop is een onderdeel von een

verkennende studie noor de toepossing von olternotieve tronsport-, distributie- en logistieke

systemen ten behoeve von de ogrorische sector. De Notionole Rood voor Londbouwkundig

Onderzoek (NRLO) heeft het initiotief genomen tot deze studie die uitgevoerd wordt in

somenwerking met de Stichting AgroKetenKennis (AKK), TNO lnfrostructuur, Tronsport en

Regionole Ontwikkeling (TNO lnro) en het lnstituut voor Agro-Technologisch Onderzoek

(Aro-DLO).

De opbouw von dit verslog is ols volgt. ln hoofdsluk I wordt de oonleiding tot de studie

beschreven en stoot hel progrommo von de workshop vermeld. Ook wordt ingegoon op

het doel von de workshop. ln hoofdstuk 2 wordt verslog gedoon von de plenoire sessie.

Tijdens deze sessie werd een overzicht gegeven von ontwikkelingen in de Agrologistiek en

ontwikkelingen in de tronsport technologie. Vervolgens werd de groep von deelnemers in

drieën gesplitst tiidens de porollelsessie. Elke groep werd gevroogd om, uitgoonde von de

stelling dot er geen vrochtwogens meer over de snelweg mogen en geen bestelwogens

meer in de stod, no te denken over olternotieve veryoersconcepten. Von de porollelsessie

wordt verslog gedoon in hoofdstuk 3. ln hoofdstuk 4 stoon de belongriikste opmerkingen

vermeld die tiidens de slotdiscussie door ons opgetekend werden, woorno we in hoofdstuk

5 een reflectie geven op het resultoot von de workshop.

l. !nleiding

Binnen de ogrorische sector goot verreweg het meeste tronsport over de weg. Doormee is

de sector direct of indirect verontwoordeliik voor een oonzienliik gedeelte von olle

binnenlondse wegtronsport. Dii vele wegtronspori heeft geleid tot knelpunten met

betrekking iot de bereikboorheid en vitoliteit von stedeliike gebieden, milieu en ruimteliike

druk. Noosi een groei ien gevolge von de economische onfwikkeling en toenemende

globolisering vroogt de trend mosso-individuolisering in de toekomst om een meer

I Dit verslog werd opgesleld door Seih Tromp (ATO-DLO), Nienke Moos en Hons Voordiik (TNO-lnro)
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divergenle distributiestructuur. Dit zou het probleem nog kunnen vergroten. Noost

intermodole tronsport-oplossingen liiken ingriipende vormen von ketenintegrotie, zools

clustering von oonbieders of ofnemers, of een grotere rol voor logistieke service providers

noodzokeliik.

Hei bovenstoonde betekent knelpunten voor vondoog moor ook uitdogingen voor de

toekomst. Welke konsen bestoon er voor olternotieve concepten uit de tronsport-,

distributie- en logistieke sector binnen ogrorische voodbrengingsketens? Kunnen we fysiek

tronsport vervongen door het versturen von informotie? Kunnen lodingen meer worden

gecombineerd? Goot stedeliike distributie plootsvinden vio een ondergronds netwerk? En

welke specifieke eisen stellen dergelijke nieuwe concepten oon ogrorische producten?

Op verzoek von de NRLO en de stichting AKK ziln de kennisinstellingen TNO lnro en ATO-

DLO bezig met een studie noor olternotieve veryoersconcepten, rekening houdend met de

specifieke eisen die ogrorische producten stellen oon tronsport en distributie (temperotuur,

interoctie tussen producten, kwetsboorheid).

Een belongrijk onderdeel von deze studie is de workshop woorvon in dit schriiven verslog is

gedoon. De workshop werd geleid door hoogleroor Distributielogistiek Prof.dr.ir. A.J.M.

Vermunl en vond ploots op donderd og 29 ionuori 
.l998 

in het Postiljon Hotel in Rosmolen.

Het progrommo von de workshop wos ols volgt:

'r 2.30-r 3.00
13.00-13.05

r 3.05-r 3.30

r 3.30- r 4.00

14.00-14.30
14.30-14.45
't4.45-'tó.00

1ó.00-17.00
r 7.00-18.00

Doel

Prof.d r. ir. A.J.M. Vermunt,
Kotholieke Universiteit Brobont

Dr. H.F.J.M. Buffort,
TVA Developments BV

lr. H. von Booren M.Sc.,

Centru m Tronsport Tech nolog ie

Prof.dr.ir. A.J.M. Vermunt

Dr. H.F.J.M. Buffort
lr. E. Heere,

DHV Milieu en lnfrostructuur
Drs. J. von Hosenbroek,
lG&H Monogement Consultonts

Prof.dr.ir. A.J.M. Vermunt

Het doel von de workshop wos om somen met mensen 'uit het veld' oplossingsrichtingen te

identificeren om rond het ioor 2015 in Nederlond verzekerd te ziin von een optimole

distributie binnen ogro-ketens.

Lunch

Opening

Ontwikkelingen in Agrologistiek

Ontwikkelingen in tronsport-
technologie
Synthese

Pouze

Porollelsessie

Terugkoppeling & Conclusies

Borrel
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2. Plensire sessie

Tiidens de plenoire sessie werd het volgende opgetekend.

Vermunt opent de workshop, en moedigt de oonwezigen oon zich deze middog los te

moken von de huidige situotie door zich voor te stellen reeds in een beloordenhuis te

wonen. Het credo von vonmiddog is: 'De vrochtouto weg von de snelweg en de bestelouto

de stod uit.' De vroogstelling von vonmiddog is: Welke mogeliikheden biedt dit voor

olternotieve veryoers-concepten? Welke octies moeten doortoe nu door welke portijen

ondernomen worden (met de focus op kennisontwikkeling)?

Dr. H.F.J.M. Buffqrt: Ontwikkelingen in Agrologistiek

Het credo von Buffort is:'Meer flexibiliteit en minder tronsport'.

l. Het eínde Ycn een riidperk
ln het nobiie verleden heeft er een overgong plootsgevonden von een homogene morkt

noor een heterogene morkt: de morkt rooh verder gesegmenteerd. De ofnemer in ploots

von de producent is de boos geworden. De productieprocessen ziin echter nog grotendeels

op de oude monier ingericht (mosso-productie). Het dilemmo von de huidige ondernemer

is: hoe kon ik de door de klont gewenste voriotie bieden, tenviil miin kosten níet stiigen?

2. Essentie von de veranderíng: strucluurwijziging
Buffort benodrukt dot het feit dot de klont kon kiezen uit een breed ossortiment niet gelijk is

qon het bieden von mootwerk en service. Er moet een overgong plootsvinden von

klontgericht noor klontcentrool. De toegevoegde woorde is situotioneel geworden: 's

ochtends in de supermorkt koopt een klont de goedkoopste pizzo uit de diepvries, 's

ovonds no het werk is hij bereid om twee keer zoveel te betolen voor het thuis loten

bezorgen von een worme pizzo. Om de door de klont gewensie ioegevoegde woorde te

kunnen bieden moet de producent dichter op de klont zitten en geen producten moor

oplossingen leveren.

3. De agrokelen: dichter op de klant, logistieke integralie
Mootwerk begint bii de kloni in ploots von eindigt bii de klont. Ken de klontbehoefte en

werk somen binnen de keten. Het tronsport/de logistiek speelt hier een cruciole rol in. Er

zullen kleinere hoeveelheden met hogere frequentie en kortere doorlooptiiden vervoerd

moelen worden, woorbii de sturing vonuit de ofnemer plootsvindt. Sturen op virtuele

stromen is noodzokeliik: responsiviieit in ploois von plonning (tronsportcopociieit zoeki

siromen op, goederen zoeken zelf hun weg noor vroog), informotievoorziening stoot

centrool. Binnen tronsport en distributie worden 'koppelpunien' essentieel.

Vervoersmodoliteiten vervullen een rol ols openbore nutsfunctie, zodot multi-modool

tronsport ook op korte ofsiond mogeliik wordt.
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Buffort stelt ook nog dot een volle vrochtwogen niet vol is. ln de cilfers wordt een

vrochtwogen die een lege contoiner vervoert ols een volle vrochtwogen gerekend!

la H. vqn Bqqren M.Sc.: Ontwikkelingen in tronsport-technologie

Von Booren noemt het tronsportsysteem de bloedsomloop von de economie. Hierbii moet

niet olleen oon de slogoders gedocht worden moor iuist ook oon de vele kleine bloed-

vootles. De rode bloedlichoompies vervullen de rol von stondoord lodingdroger, en het hort

is een mooi cross-dock centrum. Von Booren toont een kort filmpie von het Centrum voor

Tronsport Technologie (CTT). Deze film is in de week vóór de workshop tiidens het CTT

Congres in première gegoon. ln de film wordt vooruitgekeken noor het ioor 2015. Aon de

hond von een oontol onimoties wordt gevisuoliseerd hoe het distributie-net er in 2015 uit

zou kunnen zien. Doorno loot Von Booren vier CTT proiecten de revue posseren.

l. FAMAS stoot voor First All Modes All Sizes en sloot op de contoiner terminol von de

toekomst. Dit concept is voor het eerst toegepost op de Seolond Terminol en een ioor

geleden voor de tweede keer op de Delto Dedicoted Terminol.

2. Combi-Rood is bedoeld voor de middellonge ofstond door congestiegebieden noor het

ochterlond. Hier vindi overslog ploots noor het wegtronsport. ln de ioekomst is een

pilotboon bii Volburg geplond.

3. Het OLS stoot voor het Ondergronds Logistiek Systeem en wordt in de volksmond ook

wel de 'Bloemenbuis' genoemd. Het OLS is een ondergrondse buisverbinding voor

tronsport von tiidkritische goederen: luchturocht (high-tech, onderdelen, fruii, kronten en

tildschriften etc.) en bloemkwekerijproducten, tussen Amsterdom Airpod Schiphol, de

Bloemenveiling Aolsmeer en een nieuw te ontwikkelen Roilterminol nobii Hoofddorp.

Cruciool voor de hoolboorheid von het OLS is of het tronsport over de weg over korlere

ofstond vervongen kon worden door tronsport over het spoor.

4. Het prolect Ondergronds vervoer is uitgevoerd in het koder von het interdeportementole

onderzoeksprogrommo Duurzome Technologische Ontwikkeling (DTO). Een volgende

stop binnen dit proiect zou het uitvoeren von een pilot kunnen ziin.

ProÍ.dr.ir. A.J.ft,I. Vermunt: Synlhese

Vermunt siipt nog enkele extro olternotieve veryoersconcepten oon, wooronder het flooting

stock concept in de binnenvoort en het concept cross-docking. Het flooiing stock concept in

de binnenvoort behelsi het loskoppelen von de loodeenheid en de duweenheid. Hierdoor

kunnen de duweenheden flexibeler worden ingezet. Het cross-docking concept behelst het

in distributiecentro oversloon von goederen in ploots von dot er inslog, opslog en weer

uitslog plootsvindt. Cross-docking vereist een zeer goede beheersing von het

overslogpoces. Vermunt loot een video zien von een cross-dock systeem (een 'sorter') bii

Tesco in Engelond. Hier wordt 'fresh food' cross-dock overgeslogen op collo-niveou.

Agrologistiek 201 5 44



Vermunt benodruh het feit dot we tiidens deze workshop noor ogro-producten kiiken. Deze

producten kenmerken zich door seizoensgebondenheid, een beperkte houdboorheid en de

behoefte oon conditionering, een woordedichtheid die von grondstof tot eindproduct zich

ontwikkelt von zeer loog tot redeliik hoog, en een hoge verpokkingsdichtheid.

Vermunt loot een oontol logistieke grondvormen binnen ogro-ketens zien, om een koder te

schetsen voor de workshop. De volgende modellen ziin noor voren gekomen:

. het model von klossieke centrole productie, ofhrel het suikerbietenmodel;

. decentrole overslog, ofwel cross-docking in het voortroiect;

. decentrole produciie en overslog in het voortro ject;

o het veilingmodel;

. het controct-teelt model;

o het Greenery model, eventeel met tele-veilen;

o rechtstreekse leveringen von producent oon de winkel: 'de schipper komt';

. het groolhondel ontkoppelingsmodel;

. het cross-docking collectie model;

. het opslog colleciie model.

De uitdoging voor de porollelsessie is om olternotieve vervoersconcepten te identificeren die

het oontol vervoersbewegingen over de weg beperkt houden, terwiil toch de trend noor een

verdergoonde ossortimentsverbreding wordt ondersteund.

De deelnemers worden tijdens de porollelsessie in drie groepen op pod gestuurd mei per

groep dezelfde opdrocht. De opdrocht is om uitgoonde von de stelling 'Vrochtouto's weg

von de snelweg, bestelbussen de stod uit' ontwoord te geven op de volgende twee vrogen:

o Welke konsen en mogelijkheden zijn er voor olternotieve veryoersconcepten in de ogro-

sector in 2015?

o Welke octies moeten er nu ondernomen worden door welke porti]en om deze

oplossingen in 20,l5 te kunnen reoliseren? (focus ligt op kennisontwikkeling).

3. Pqrqllelsessie

Tiidens de porollelsessie kwomen de volgende punten noor voren.

Groep Buffart
Wonneer uitgegoon wordt von geen wegtronsport, in welke oplossingsrichtingen moet don

gedocht worden? De volgende olternoiieven komen noor voren.

Local for local
Te denken volt oon regionole, flexibele en kleinere morktgerichie productie-units in ploots

von grootscholige productie-complexen voor de hele Europese morkï, en oon Agricon
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Volleys' bii grote bevolkingscentro. Echter voor bepoolde producten zools Heineken bieren

is de productie sterk geconcentreerd en ziin de schoolvoordelen von centrole productie nog

oliiid hoger don de extro kosten von tronsport en distributie noor locole morkten.

Twee tendensen wiizen in de richting von locole productie:
'1. !nformotie- en communicotie technologie (lCT) mookt productiesystemen goedkoper en

flexibeler, woordoor de noodzook om te profiteren von schoolvoordelen verdwijnt.

2. Tronsport-congestie

Electronic Commerce

Hierbii wordt de fysieke stroom losgekoppeld von de informotie- en finonciële stroom.

Een voorbeeld is het tele-veilen.

Altern atieve vervoensmoda lileilen zoa ls zeppeli n, lrei n e n b uis leiding -
lransporL

Voor buisleidingtronsport gelden twee voorwoorden:

1. Europese en mondiole stondoordisotie is noodzokeliik. Kritiek: buisleidingtronsport is

juist geschih voor kleine ofstonden in stedeliike gebieden. Voor de grote ofstonden is de

trein uitstekend. Doorom is multi-modole Europese en mondiole stondoordisotie von

lodingdrogers ook von belong.

2. Voldoende conditionering von producten in relotie tot de verbliiftiid in de buisleiding.

Alternotieve veryoersmodoliteiten ziin olleen interessont ols de kosten niet hoger ziin don de

bestoonde of ols hogere kosten gepoord goon met een hogere toegevoegde woorde.

Het oonbieden von een breed ossoriiment ols ontwoord op mosso-individuolisering is

mogeliik. Ztenwe ook in de bloemenveiling: bulk wordtvervongen door mootwerk. Dit

vereist een centrool hergroeperings- of cross-docking punt. Bíi verdere differentiotie von het

ossortiment is het de vroog of er geen grenzen gesteld worden oon de mote von

decentrolisotie gezien de beheersboorheid von de ossortimenten.

Von belong is verschillende siromen te onderscheiden:

l. De oonvoer von bulk noor industrie. Het goot hierbii om bulk, zools een trein vol

oordoppels.

2. Hoge vorieteit stromen (neemi oon belong toe). Hei goot hierbii om een grote diversiteit

von producten, zools een trein met 
.l000 

boeketten.

Pos verschillende logisiieke concepien toe:

l. Bulkstromen ziin meestol de stromen tot oon een het distributiecenirum (DC).
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2. Vonof DC noor winkel bestoot er een hoge vorieteit oon kleine stromen. Hierbinnen kon

overigens een onderscheid gemookt worden tussen producten met een hoge throughput

(commodities) en met een loge throughput (speciolties).

ls het mengen von deze stromen noodzokeliik? Productstromen met een hoge throughput

kunnen dienen ols droogslromen (distributie Heineken bier) woorop hoge vorieteit stromen

kunnen meeliften. Op deze wiize ziin volumes mogelijk die investeringen in ondere

systemen rendobel kunnen moken. Het bundelen of mengen von verschillende stromen is

dus noodzokelilk om ondere systemen von de grond te kriigen.

Een olternotief systeem is biiv. een hub-systeem (een roil systeem met verschillende

knooppunten ('hubs')) gekoppeld oon een buizensysteem in stedeliike gebieden. Met

behulp von 'sorters' in stedelijke gebieden kunnen winkels meerdere keren per dog

beleverd worden. Voor bloemen betekent een hogere toeleveringsfrequeniie hogere

verkopen. Hogere kosten verdienen zichzelf terug. Er ziin grenzen oon de

toeleveringsfrequentie: op een bepoold moment worden de extro kosten hoger don de

extro opbrengsten.

Bundelen is noodzokelijk voor de ontwikkeling von een olternotief notionool systeem. Zowel

somenwerking tussen bedriiven binnen een sector (horizontool) ols somenwerking tussen

toeleveroncier en ofnemer (verticool) is noodzokeliik. Deze ontwikkeling vereist uitbesteding

oon logistieke dienstverleners die de verschillende stromen kunnen 'monogen'.

Uitbesteding is een groot obstokel. Een oplossing is om operotionole token uit te besteden

moor te proberen (delen von) de sturing in eigen honden te houden. Biivoorbeeld, het DC

von Schuitemo wordt niet longer olleen door Schuitemo zelf gebruikt, moor onder regie von

een logistieke dienstverlener ook door ondere retoilers. Op deze monier kriigt het DC in

zekere mote een 'nuts'-functie.

Voor ogro-producten bliift conditionering von groot belong: contoiners woorbii de

temperotuur en de luchtvochtigheid ingesteld en gecontroleerd kunnen worden. De

komende twintig ioor moet door een oplossing voor gevonden worden.

Het is von belong om bii de ontwikkeling von een olternotief vervoerssysteem de politieke

dimensie niet uit het oog te verliezen. We willen een sierke Nederlondse economie. Die kon

gereoliseerd worden door de regie-funciie voor Europese stromen in honden te kriigen.

Groep Heere

Allereerst wordt in deze groep de vroog gesteld wot er specifiek is oon ogro-keiens. De

volgende punten komen doorbii noor voren:

o de behoefte oon conditionering;

o een groot belong von een snelle en beheersbore doorloopsnelheid;
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. de noodzook tot het bundelen von lodingen;

. het bestoon von het retourfust en een hoge verpokkingsdichtheid;

. een loge woordedichtheid von het product. Hierdoor moken logistieke kosten relotief

een groot deel uit von de totole kosten von het eindproduct. Dit betekent dot er vonuit

kostenoogpunt niet teveel hondling moet plootsvínden tiidens de distributie;

. de responsiviteit binnen ogro-ketens is meestol beperkt omdot er een bepoolde

doorlooptiid nodig is tot'oogst' kon plootsvinden.

Het binnenlonds tronsport von ogrorische producten komt overigens niet olleen voort uit

binnenlondse productie, moor ook uit het impoÉeren, het herverdelen en weer exporteren

von ogrorische producten (hondels- en herverdelingsfunctie).

Wonneer heeft een olternolieve tronsportmodoliteit zin? Wonneer oon de volgende eisen

voldoon is:

o de kosten ziin niet hoger don bii wegtronsport;

. het olternoiief kon quo doorlooptiid, leverbetrouwboorheid, snelheid, flexibiliteit en

service concurreren met het wegtronsport.

Uitgoonde von een generiek concept is het zinvol en noodzokeliik specifieke deelprojecten

uit te voeren. Het feit dot verschillende portijen binnen deze deelprolecten moeten

somenwerken vormt een grotere bottleneck voor het welslogen von deze proiecten dot het

feii dot bepoolde technologie ontbreekt.

Groep van Hasenbroek

De sessie wordt opgesplitst in een discussie over toepossing von olternotieve modoliteiten

en de inrichting von de logisÍieke keten.

À,lodoliteilen:

De volgende mogeliikheden worden genoemd:

. Zeppelin (Er wordt serieus over gedocht door het ministerie von Verkeer en Woterstoot

om ogro-producten met zeppelins ie goon vervoeren);

o Shuttle Írein;

o Zweedse model: Troilers koppelen;

o Combi-Rood in combinotie mei de weg voor de fiinmozige distributie.

Er wordt benodrukt dot de weg nog veel ongebruikte copociteii heeft. Woorom moei er

perse gekeken worden noor ondere modoliteiten wonneer de fiinmozigheid von het net met
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een vrochtwogen zo gunstig is. De volgende mogeliikheden voor een betere benutting von

het gebruik von weginfrosiructuur worden genoemd:

. Copociteit vergroten. Door het koppelen von vrochtwogens wordt de copociteit von het

wegvervoer vergroot.

. Sneller veryoeren. Dit heeft tot gevolg dot goederen sneller op een bestemming ziin,

woordoor het vervoermiddel eerder beschikboor is voor een onder tronsport.

. Overbodige stromen vermiiden. Verricht de octiviieiten op de meest logische ploots (biiv.

iele-veilen).

. Bewerking von grondstoffen vóór tronspor"t. Door producfie of bewerking von producten

dichier bii de locotie te positioneren woor de grondstoffen vondoon komen, kon het te

veryoeren volume gereduceerd worden.

o Afuol verminderen. Bijvoorbeeld door het verminderen von verpokkingsmoteriool. Ook

het direct mee retour nemen von het ofuol met de vrochtwogen die de gebruiksgoederen

ook gebrocht heeft leidt tot minder veryoer.

. Distributiepunten verplootsen noor logischer locoties. Bilvoorbeeld noor nu ol goed

bereikbore locoties, moor nog eerder noor locoties die beter in het logistieke concept

possen. Hierdoor kunnen overbodige kilometers verminderd worden. Noost

optimolisotie von het weggebruik kon gekeken worden noor het inzetten von olternotieve

modoliteiien.

. Contoiner-stondoordisotie. Het stondoordiseren von contoiners moet zorgen voor een

snellere overslog.

. Gecombineerd vervoer, met nome binnen het eind-troiect von de keten woor fiinmozige

d istri butie plootsvi ndt (onder invloed vo n mosso- i nd ivid uol iseri ng).

Door één von de oonwezigen wordt opgemerh dot wonneer consumenten minder kritisch

zouden ziin met betrekking tot het versheidskorokter von bepoolde producten, dit meer

mogelijkheden zou scheppen binnen de distributie.

Log isÍíeke structu ren :

De inrichting von de keien en de somenwerking tussen olle betrokken octoren zol

veronderd en verbeterd moeten worden, woorbii deze meer toegespiisi is op de nieuwe

structuur en nieuwe veryoersconcepten.

Gezomenliike distributiecentro von een toeleveroncier en een ofnemer ontstoon nu ol (biiv.

Unilever en Albert Heiin), woordoor goederen niet twee keer moor slechts één keer

vervoerd hoeven te worden. Momenieel willen bedriiven somenwerken zolong ze geen

concurrent von elkoor ziin. Er zol een soort von dirigeni of een logistieke integrotor moeten

komen die olles regelt, en de concurrentie-posities in de goten houdt. Grote spelers zullen

weinig neiging hebben om ondere spelers te loten meeprofiieren von hun schoolvoordelen.
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DC's zullen er olleen moor ziin ols het voor de klont toegevoegde woorde oplevert. Hi]

moet er tenslotte voor betolen.

Eén von de oonwezigen merkt op dot in de ogrosecÍor de klont (de boer) groog merk A

mengvoer oongeleverd wil kriigen door de doorbij behorende vrochtwogen. De kloni is dus

degene die het vervoer von mengvoeders ingewikkeld en niet flexibel mookt.

Ook vindt de verloder het nog steeds belongriik dot hii direct contoct met de ofnemer heeft.

Dit is moor betrekkelijk wont bij de ontvonger stoon vook uitzendkrochten. Deze hebben

liever één vrochtwogen die vol zit, don tien vrochtwogens met kleine zendingen.

Trends die gesignoleerd worden of verwacht worden:

Zendingen zullen steeds eerder klontspecifiek worden gemooh. Denk oon het door de

producent verzomelen von filioolorders in ploots von DC-orders. Dit leidt weliswoor tot een

groter ruimtebeslog tiidens hei tronsport von producent noor DC, moor door de cross-dock

processen in het vervolg von de keten te outomotiseren, kunnen de hondlingskosten op het

DC omloog woordoor groupoge en bundeling mogelilk wordt. Het is mogeliik dot met

nome op de korte ofstond de logere hondlingskosten opwegen tegen de extro

tro nsportkosien .

Er komt een oontol grootscholige DC's woor voorrood oongehouden wordt, en regionole

overslogpunten met een cross docking systeem. ln het begin von de keten zitten dus de

dikke stromen, oon het eind von de keten wordt het veel fijnmoziger.

Customizing vindt dichter op de klont ploois, omdot kwoliteit een grote rol speelt.

Slotopmerkingen:

Het probleem zit hem in de fiindistribuiie. Longe ofstond is wel mogeliik per spoor. De weg

heeft veel potentieel quo efficiency verbetering, biiv. collectieriften.

De verwochting is dot in de toekomst een verdergoonde schoolvergroting optreedt. Biiv. het

oontol groothondels AGF en het oontol veilingen zol ofnemen. Ook in de retoilwereld zol

verdere concentrotie plootsvinden. Hierdoor zullen 'vonzelf' ol minder vervoersbewegingen

worden gereoliseerd. Ook zullen meerdere spelers von dezelfde productie-, distributie- en

tronsportfociliteiten gebruik goon moken, en zol één bepoolde speler von verschillende

productie-, distributie- en tronsportfociliteiten gebruik moken ('swopping').

Het ontkoppelpunt zol verder opschuiven noor het begin von de keten (kweker).

4. Slordiscussie

Vermunt benodrukt dot conditionering erg belongriik is binnen ogro-ketens. Ook wordi

gewezen op de reloiie tussen de behoefte oon condilionering en de doorlooptiid. Hoe

kunnen we de doorlooptiid beier beheersen?
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Verkoopinformotie moet zo snel mogeliik zo ver mogelilk terug de keten ingestuurd

worden, zodot cross-docking toegepost kon worden. Binnen het vervoerssysleem zouden

eigenliik ol lodingen onderweg moeten ziin, voordot de doodwerkeliike bestellingen

geplootst zijn. De loding in beweging is de voorrood om met een hoge responsiviteit te

kunnen reogeren op de fluctuerende vroog. Deze loding in beweging moet versneld don

wel vertroogd kunnen worden. Trocing & trocking systemen spelen híer een grote rol. Er is

nog geen voldoende kennis oonwezig op dit gebied.

Gezien de voorroodvorming binnen dit systeem is priisvorming een belongriik oondochts-

punt Wot ziin biivoorbeeld de gevolgen von een schommelende morktpriis?

De ogro-keten loot zich overigens niet louter loot sturen vonuit de consument. Juist in ogro-

ketens bestoot er'demond uncertointy' en 'supply uncedointy', dus zol er ergens in de

keten een ontkoppeling moeten ziin. Ook is er binnen ogro-ketens sproke von 'product

quolity uncertointy'. Er is behoefte oon het oblectief kunnen meten von de kwoliteit von

ogrorische producten om zodoende het oonbod beter of te kunnen stemmen op de vroog.

Bii welke olternotieve modoliteiten post de beheersing von de doorlooptiid het beste? Over

de binnenvoort ziin de meníngen verdeeld. Er bestoon verschillende borrières om gebruik

te goon moken von de trein, zools een gebrek oon snelheid, tiidrovende douone-

formoliteiien en een gebrek oon morktgerichtheid.

Bloemen kriigen steeds meer een klontspecifiek korokter. De grotere productdiversiteit

vroogt om een continue oonvulling von de winkel. Er bestoot echter een wet von

verminderende meeropbrengst. Hoe hoger de oonleverfrequentie hoe duurder het product.

Een bijkomende voordeel von hoogfrequent beleveren is dot het'nee-verkopen' voorkomt.

Welke oplossingsrichtingen moeten we kiezen? Binnen AKK is ol veel kennis opgedoon met

betrekking tot de ogro-sector. Alternotieve oplossingsrichtingen voor veryoersconcepten in

ogro-ketens moeten gezocht worden in de koppeling tussen de ogro-sector en de

vervoerssector.

5. Nowoord

ln de workshop kwom duideliik noor voren dot er deelnemers ziin die bepoolde

ontwikkelingen denken oon te kunnen door bestoonde technologieën of ketensiructuren te

optimoliseren. Doornoosi is er een cotegorie deelnemers die een stop in de ontwikkeling

von iechnologie en ketenstructuren noodzokeliik ocht.

Agrologisiiek 2015 5l



OpÍimolisaÍie besloa nde lech n olog ieën en ketensÍrucluren

Binnen deze cotegorie deelnemers is de gedochte dot wegtronsport centrool bliift stoon met

nome vonwege de flexibiliieit en fiinmozigheid. De focus is gericht op een betere benutting

von de weginfrostructuur en op een reductie von de vroog noor tronsport door het

voorkomen von overbodige tronsporten. lntermodoliteit kon een rol spelen in het longe-

ofstondsvervoer. Ketenstructuren kunnen oongepost worden door het olloceren von

processen dichter bii de bron of bii de morki en door schoolvergroting don wel

somenwerking horizoniool en vertikool. Logistieke diensiverlening zol doorbii een sterke rol

moeten spelen.

Nieuwe ketenslrucluren en tech nolog ieop lossin g en

Binnen deze cotegorie deelnemers wordt quo technologische oplossingen noost Electronic

Commerce (ontwikkelingen binnen veilingen en home shopping) met nome gedocht oon

het OLS en ondere intermodole systemen. De regiefunctie moet met nome door het grote

belong von het internotionole korokter von de ogribusiness in Nederlond bliiven, dus is er

oondocht nodig voor Europese en mondiole stondoordisotie. De ketenstructuren moeten

fundomenteel veronderen woordoor regionole flexibele Agricon Volleys ontstoon.

Goederenstromen moeten worden gesplitst in droogstromen en stromen die meeliften.

Bovendien is voor de ontwikkeling von olternotieve systemen bundeling voorwoordeliik. Als

ontwoord op de mosso-individuolisering ziet men centrole hergroeperings- of cross-

dockingspunten ols voorwoorde om de stromen beheersboor te houden. Somenwerking is

een must: bepoolde DC's von een verloder zouden voor bepoolde goederenstromen een

centrole'nuts'-functie moeten krilgen.

Een concepi geschetst ols 'de loding in beweging is de voorrood om te reogeren op de

fluctuerende vroog' kon gezien worden ols een fundomenteel ondere benoderingswilze.

Het vervolg von de studie is geboseerd op de stelling dot een stop in de ontwikkeling von

technologie en ketenstructuren noodzokeliik is, en zol don ook tweeledig ziin:

l. het op hoofdliinen invullen von de logistieke funciie binnen ogro-ketens von het ioor

20.l5 in termen von olternotieve modoliteiten en technologieën;

2. het invenioriseren von welke ogro-kennis (zowel op productniveou ols op logistiek

niveou) er ontwikkeld moet worden om optimool von deze infrostructuur gebruik te

kunnen moken voor de disiributie von ogro-producten.

Ook kwom in de workshop noor voren dot het gevoor bestoot dot ol snel geprooi wordt

over olternotieve vervoersconcepten 'on sich', zonder dot doorbii rekening wordt gehouden

met de specifieke eisen von het te vervoeren ogro-product. De ochterliggende gedochte

doorbii is wellicht dot wonneer er concepten worden ontwikkeld en doorgevoerd, gerichl op

een verbetering (of een verbeterd gebruik) von de totole infrostructuur in Nederlond,
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outomotisch ook ogro-producten eerder en gemokkelilker hun eindbestemming zullen

vinden. Echter, ogro-producten verliezen tijdens hun distributie oon kwoliteit door ollerlei

hondlings-, opslog- en tronsportoctiviteilen. We willen expliciet goon sturen op kwoliteit

door heel specífieke eisen te stellen oon de infrostructuur en het gebruik hiervon.

Op grond von de workshop en de voorof gehouden interviews is een goed beeld ontstoon

von de functionoliteiten die de logístieke functie binnen de ogro-sector von de toekomst

zeker zol moeten bezitten, wil men de consument in ziin vroog kunnen (bliiven) voorzien:

. het kunnen leveren von een beheersbore en betrouwbore productkwoliteit;

. het kunnen oonbieden von mootwerk;

. het kunnen leveren met een beheersbore en betrouwbore levertild;

. het kunnen leveren met een korte response tiid;

. het kunnen leveren met een hoge frequentie;

. het kunnen beleveren von een diversiteit oon outlets zools supermorkten en benzine-

stotions.

Er bestoon verschillende concepten die een logistiek systeem met een dergeliike

functionoliteit helpen mogelijk te moken:

. het in meer of mindere moie publiek moken von tronsport- en opslog-fociliteiten (biiv.

gezomenliike distributiecentro von meerdere producenten);

. het stondoordiseren von lodingdrogers en omverpokkingen;

o het versturen von lodingen voordot de bestelling geplootst is;

. het toepossen von cross-docking;

. hei bundelen von lodingen;

. het outomotiseren von ironsport;

o het versnellen of vertrogen von tronsport (sturen op tiid);

. het conditioneren von lodingen (sturen op kwoliteit);

. het gebruik moken von Point Of Sole doto (POS doto).
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[Originol title: Agrologistiek 20.l5: milieuvriendeliik én morktgericht - Prioriteiten voor

kennisontwikkeling].

Logistics ploys o criticol role in the sole of ogriculturol products. Escoloting congestion

impose o threot to the continuity of the ogribusiness. At the some time, morket

developments demond the ogriculturol supply choin of the future to respond in o quick ond

high-frequent monner to chonging morket needs. Products would hove to be delivered

within o monogeoble ond relioble leod time to o greot diversity of outlets. As for os the

ogribusiness is concerned, the guorontee of product quolity, in porticulor, becomes more

ond more importont. Cusiomers hove more specific wishes, in which quolity hos to be

guoronteed ond the delívered product hos to hove detoils of its origin ond nutrition volue.

The morket oside, the government ond society olso exert their shore of the pressure. This

hos resulted in setting stricter regulotions to reduce the demonds on the environmeni, the

spoce ond living conditions. The tronsport of ogriculturol products would hove lo be

orgonised more efficiently to conform to o higher utilisotion oÍ looding copocity, ond

environmentol-friendly concepts would hove to be found to enoble the tronsport of

ogriculturol products to pursue its course. The centrol question of this study is therefore:

How will the role of logistics for the sole of ogriculturol products look like in l5 yeors' iime

ond whot kind of knowledge hos to be built up to enoble it to live up to its role?

lf logistics con occomplish its role efficiently, it con help, on the one hond, to coter to the

demonds of the consumer, ond, on the other hond, to reduce unnecessory tronsport

kilometres ond the demonds on the environment, spoce ond living conditions. An exomple

is the bundling of deliveries by different suppliers. This con result in o high frequency of

deliveries io retoilers, os well os o reduction in tronsport kilometres. ln this study, o model

will be developed for the role of logistics in 15 yeors' time comprising the following

interlinked building blocks: quoliiy-driven logistics, stocks in tronsit, cross-docking, ond ioint

distribuiion focilities. Adioceni developments, such os o more efficient use of rood tronsport

ond ihe olternotive tronsporl modes - roil, inlond woterwoys ond pipelines - ploy on

importoni role in further solving the congestion problem.

Quolity-driven logistics is necessory io iockle the demonds of customers wiih regords io

cusiomisoiion, quolity guorontee ond product informotion. An essentiol ospect is on
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inielligent trocing ond trocking system ond the use of intelligent lood corriers. Trocing ond

trocking systems would not only enoble the correct omount of goods to be locoted, but olso

thot which is of the right quolity. Or ot leost, in such o woy thot by control of the storoge

conditions ot the level of the lood corrier, the right quolity con be guoronteed ot the time of

delivery.

ln order to olso provide for the other logisticol demonds of the future (responsiveness, high

frequency oÍ delivery controlloble ond relioble leod time, ond involvement of o greot

diversity of outlets), time-reloted concepts ploy on importont role in ogriculturol supply

choins. lf goods ore olreody sent before ihe customer octuolly ploces on order, the

distribution network will comprise on ossortment of products ('stocks in tronsit') which could

respond to ond hos o high frequency reoclion to the demonds of the consumer. By

speeding up or deloying their tronsporiotion, o controlloble ond relioble leod time con be

reolised. The stock is bosed on soles forecosts derived from oggregoted historicol point-of-

sole doto. The octuol orders would be outomoticolly ploced on o high-frequency level ond

drown upon bosed on current point-of-sole doto. To keep ihe stocks in tronsít to o

minimum, o wide coveroge of outlets hos to be involved. The opplicotion of cross-docking

ond the use of ioint distribution focilities would help to brooden this coveroge. The

opplicotion of cross-docking would shorten the leod time ond therefore increose the 'depth'

of this coveroge (due to o shorter leod time, more cusiomers con be reoched in time). The

opplicotion of ioini distribution focilities increoses the 'breodih' of this coveroge (due to

more flexibility in the distribution, more cuslomers con be reoched in time). City distribution

centres (SDC's) ore on exomple of on intensive form of co-operotion in which storoge ond

tronshipment focilities fulfil o public funclion.

The underlying principle in eoch of these time-reloted concepts is the combining of corgo-

loods. While this is necessory in the foce of more rigorous morket demonds, the bundling

of corgo-loods contributes olso to the reduction in the number of tronsport flows. Moreover,

denser flows moke the setting up of meosurement points for obiective quolity

meosurements, cost-wise speoking, more eosily ottoinoble. The lotter is o necessory

condition for quolity-driven logistics.

The opplicotion of the obove logisticol concepts within ogriculturol supply choins requires

the development of knowledge which is currently locking, ond the hornessing of existing

know-how. ln quolity-driven logistics, sensor technology ond ICT for obiective quolíty

meosurements ond quolity chonge models hove to be incorporoted into on intelligeni

quolity-driven trocing ond irocking system. To ochieve this, reseorch hos io be corried out to

enoble the eniire ossortment of products io be subiected io obiective quolity meosurements,

quoliiy chonge models, interociion omong themselves, ond on optimol horvesiing iime. lt is
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importont thot this knowledge development tokes ploce in two steps. Firstly, o device which

mokes use of existing know-how hos to be developed ond implemented. Thereofter, lhis

device will form the bosis for incorporoting new ond to-be-developed knowledge.

The concept of stocks in tronsit requires the development of o method for ossigning

products to outlets, ond o control concept thot con speed up or deloy the tronsport flows

ond mointoin o siock policY.

Cross-docking requires the outomotic tronshipment of goods. Needed in this ospect is the

stondordisotion of lood corriers, ond on lT-infrostructure with o uniform borcode system for

goods. The implementotion of cross-docking requires the use of point-of-sole doto. The foct

thot different incoming streoms would be bundled in cross-docking underlines the foct thot

reseorch is needed to find out the interoction omong products'

Before ioinr distribution focilities con be reolised, the orgonisotionol, finonciol ond luridicol

consequences hove to be studied. ln porticulor, the combined tronsport of different corgo-

loods would meon o better utilisotion of looding copocity for goods tronsport ond with it,

leod to o reduction of the demonds on the environment, spoce ond living conditions. lt is

olso evident thot reseorch hos to be corried out io investigote the relotionship between ond

the troceobility of products.

The knowledge locking for the hornessing of olternotive modolities is the stondordisotion of

lood corriers, the developmenl of foster tronshipment techniques, ond the iuridicol,

finonciol ond orgonisotionol ospects. The onolysis of these non-technologicol ospects is of

greot importonce for the reolisotion of o new tronsport ond distribution infrostructure.
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