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Lengte optimale voedselketen? 
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Lengte optimale voedselketen? = KORT? 
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Lengte optimale voedselketen: Korte ketens? 

4 http://toekomstboeren.nl/wp-content/uploads/2016/03/Korte-Ketens-Campfire.png 

 Appelleert aan duurzaamheid in 
brede zin 

● Authenticiteit, nostalgie, eerlijkheid, 
transparant 

● Ambachtelijk, kleinschalig, lokale 
economie 

● Natuurlijk, lekker, gezond, geen 
toevoegingen 

● Passie en beleving 

● Etc. 



 USA (Food, Conservation and Energy Act) Food miles < 400 miles or 

within state 

● Direct to consumers 

● Direct to retail / foodservice 

 Europa? 

 Nederland? 

Lengte optimale voedselketen: Wat is kort? 
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 ‘face-to-face’: Deze vorm is te zien bij boerderijwinkels, zelfpluktuinen, 

bezorgservices en online services. Hierbij gaat het dus om het direct 

kopen/bestellen bij de boer (of met één tussenpersoon). 

 ‘proximate SFSC ’: hier gaat om het lokale product en de herkomst. Het 

product wordt op een meer algemene plek gekocht, zoals in een lokale 

winkel, door een consumentencoöperatie of op een evenement. 

 ‘extended SFSC’: Hier gaat het om producten die van verder weg komen. De 

producten zijn terug te leiden naar de producent bijvoorbeeld via een label.  

Lengte optimale voedselketen: Wat is kort? 

6 Arkenbout, L., Prause, K., 2014 

SFSC = Short Food Supply Chain 



 fysiek kort 

 het aantal schakels in de keten 

 qua herleidbaarheid van het product 

 

● Alleen de eerste zegt iets over het aantal te transporteren kilometers 

● Korte keten wordt niet perse gedefinieerd door de afstand die een 

product aflegt, maar ook door de hoeveel schakels die er in de keten 

voorkomen en door de traceerbaarheid van de producent 

 

Lengte van de optimale voedselketen: Wat is kort? 
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 Onderzoek van Arkenbout, L., Prause, K., 2014 laat zien dat het 

aantal schakels tussen de reguliere en de korte keten per saldo 

weinig tot niet verschilt. 

 Waar het verschil vooral zichtbaar is, is in de verdeling qua macht. 

Bij de gangbare keten ligt de macht vooral bij de groothandel en 

supermarktketen en bij de korte keten ligt deze vooral bij de 

producent en consument 

 

Lengte optimale voedselketen: # schakels? 
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 Het aantal kilometers dat voedsel heeft afgelegd van boer naar bord 

is enorm toegenomen 

 Met voedseltransport samenhangende CO2 uitstoot is niet altijd de 

grootste bron van broeikasgas. CO2 emissie ten gevolge van de teelt 

zelf (energie- en kunstmestgebruik) of ten gevolge van oogst, 

(lichte) bewerking en verpakking kan ook substantieel zijn (Monteny & 

Van der Schans, 2015) 

 De bijdrage van transport aan de totale CO-eq  uitstoot voor 

agroproducten is over het algemeen zeer beperkt (Scheer et al, 2011) 

Lengte optimale voedselketen: CO2-uitstoot? 
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 De vertaling van gereden aantal transportkilometers naar CO2 

uitstoot is afhankelijk van: 

● Verreden aantal kilometers; 

● Type voertuig met bijbehorende verbrandingsmotor; 

● (Gemiddelde) beladingsgraad van het voortuig. 

Lengte optimale voedselketen: CO2-uitstoot? 
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 ‘Minder kilometers/foodmiles’ niet automatisch ook minder CO2 

uitstoot betekent. 

 Bijvoorbeeld: CO2 uitstoot van producten in een volledig beladen 

vrachtwagen met 22 palletplaatsen (22 pallets, 50 dozen per pallet, 

10 producten per doos = 11.000 producten) die een afstand van 

300 kilometer rijdt kan lager uitvallen dan wanneer een busje met 2 

kratten met in totaal 20 producten over een afstand van 30 

kilometer rijdt. 

 

Lengte optimale voedselketen: CO2-uitstoot? 
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 Aandeel logistiek in kostprijs bij kleinschalige / regionale afzet ligt 2 

keer hoger dan bij grootschalig / landelijk distributie 

 Efficiëntie is belangrijk (oplopend) 

● Eigen vervoer door de producent naar afnemer/afzetkanaal; 

● Combineren van vervoer voor verschillende producenten vanuit een 

regio; 

● Inschakeling van (logistieke) dienstverleners; 

● Logistiek en distributie verzorgd door de afnemer of een 

gespecialiseerde groothandel. 

Lengte optimale voedselketen: Kosten? 

12 Monteny en Van der Schans 2015  



1 producent 
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1 producent: groei 
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5 producenten 
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Efficiënter? 
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 de vraag of logistiek en distributie via gezamenlijke logistiek / een 

centraal distributiecentrum passend is, afhangt van: 

● opvatting over korte ketens 

● mate belang wordt gehecht aan de beperking van het aantal 

voedselkilometers ( oor de combinatie van verschillende 

stromen is deze oplossing wellicht efficiënter, maar heeft als 

nadeel dat er veel voedselkilometers gemaakt worden) 

Oplossing? 
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Conclusie: Hoelang is een optimale voedselketen? 
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