
Quick scan overzicht KK in Drenthe Groningen
Lessons Learned

Jan Willem van der Schans
Jan-willem.vanderschans@wur.nl

Meet & Eat Lokaal Voedsel, Assen, 03-10-2016
@JWvdS

#notificatieKKNL



Introductie

� Onderzoeker  LEI-WUR
� Short Food  Supply Chains
� Mede-oprichter Eetbaar Rdam
� Denktank Stadslandbouw Rdam
� Lid Rotterdam Food Council
� Bestuur diverse Stichtingen SLB
� Principal Investigator Food AMS
� Lid Rural Network Assembly EU



Introductie

� Onderzoeker  LEI-WUR
Supply chain research

� Onderzoeker RSO-WUR
Regional food systems

� Medeoprichter  
Eetbaar Rotterdam

� Denktank Stadslandbouw
Rotterdam

� Lid Rdam Food Council
� Coordinator Food AMS

� Lid Rural Networks Assembly



Korte keten definitie 

� ‘’niet meer dan 1 schakel tussen producent en 
consument’’ (EU Commissie) 
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Korte ketens: geen doel op zich

� Voedsel kilometers
� Inkomen boer
� Kwaliteit en transparantie
� Productief en aantrekkelijk landschap
� Circulaire economie
� Meer inclusieve economie
� Innovatie



Korte keten definitie 

� ‘’niet meer dan 1 schakel tussen producent en 
consument’’ (EU Commissie) 

� ‘’zo min mogelijk schakels, transparant, eerlijk, op basis 
van partnerschap’’ (EIP-AGRI focus group innovative 
short food supply chain management). 
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Producent->W&D->Supermarkt->Consument



Potentieel voor marge herverdeling



Conclusies

� Telers W&D ontvangen meer

� Teler W&D ontvangt groter deel van de brutomarge

� Teler doet (arbeid) én investeert (kapitaal) meer

● biologische teelt (o.a. wieden)

● afzet klaarmaken (bewaren, sorteren, verpakken)

� Vaste leveranciers, afspraken

� Transparantie (leverancier, prijsopbouw)

� Vergelijkbaarheid: ras, teeltsysteem, bedrijf, seizoen, 
gegevensbronnen
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Regionalisering van de voedsel economie









Dank aan Judith Boekel! Natuur en Milieufederatie Drenthe









Huis verkoop



Boeregoed Volkskas









Consumenten initiatieven





Webwinkels













Streekproducten in reguliere supermarkt

De Graafstroom kaas in 
Lidl



Speciaal zaak





Ketenverkorting vanwege transparantie



Kleinschalige makers



Blurring: productie, winkel en lunch restaurant









Institutionele markt

� Rdam koopt in via Eurest bij W&D
� PZH koopt in bij Duijndam
� Rechtstreex belevert Havenziekenhuis





Lessons learned

� Consumenten collectieven goed vertegenwoordigd
� Grootschalig richt zich ook op korte keten
� Clustering van resources levert voordelen op
� Streek (keur)merken: zegen of vloek?
� Subsidie kan verslavend werken, ondernemerschap

(eerste fase) is cruciaal
� EU ondersteuning ad hoc ipv structureel, en eerder

gericht op idee vorming dan op uitvoering en opschaling
� Inhoudelijke onderbouwing van positieve claims cruciaal



Gedeelde vers logistiek




