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Samenvatting
D-VELOPMENT heeft in augustus 2016 in opdracht van Greenport Noord-Holland Noord een
actualiserend onderzoek uitgevoerd naar de agrarische vervoerstromen in de provincie NoordHolland in 2015. Onderhavige onderzoek betreft een verdieping op de resultaten uit het onderzoek
agrarische vervoerstromen 2015. De scope van het onderzoek zijn de zeventien gemeenten in NoordHolland Noord. Het doel van het onderzoek is om te bepalen hoeveel vrachtwagenbewegingen er
gemoeid zijn met het transport van de diverse agrarische producten die in Noord-Holland Noord
geteeld worden. Er is per product achterhaald hoeveel hectare er geteeld is, hoeveel ton product dit
oplevert, welke logistieke ketens er doorlopen worden, welke beladingsmethode per stap in de
logistieke keten het meest gangbaar is en wat een realistische beladingsgraad is. Op basis van deze
gegevens is berekend hoeveel vrachtwagenbewegingen er in Noord-Holland Noord plaatsvinden. In
het onderzoek worden de productgroepen akkerbouw, tuinbouw onder glas, sierteelt open grond,
tuinbouw open grond en melkproductie onderscheiden. Afhankelijk van het teeltdoel doorlopen de
producten één van de vier logistieke ketens. De producten die direct vanaf het land of vanuit de kas
naar de retail toe gaan vormen de logistieke keten ‘Bulk – Retail’. Het betreft één
vrachtwagenbeweging binnen Noord-Holland Noord. Producten die in Noord-Holland Noord eerst
verwerkt worden vallen onder ‘Bulk – Verwerking – Retail’ en hebben twee vrachtwagenbewegingen
in Noord-Holland Noord. Er zijn ook producten die na de oogst eerst opgeslagen worden, om
vervolgens verwerkt en tot slot naar de retail gedistribueerd te worden. Deze logistieke keten (‘Bulk
– Opslag – Verwerking – Retail’) heeft drie vrachtwagenbewegingen binnen Noord-Holland Noord.
Tot slot zijn er producten die direct na de oogst Noord-Holland Noord verlaten. Deze logistieke keten
heeft één transportbeweging en wordt ‘Bulk – Export NHN uit’ genoemd. Voor de producten die naar
de retail gaan is het uitgangspunt dat deze retail zich buiten Noord-Holland Noord bevindt. In tabel 1
is de uitkomst van het aantal berekende vrachtwagenbewegingen per logistieke keten weergegeven
van in Noord-Holland Noord geproduceerde agrarische producten in 2015.
Tabel 1: Totale bruto opbrengst agrarische productgroepen in aantal vrachtwagen bewegingen, Noord-Holland Noord, 2015

In 2015 is er in Noord-Holland Noord 42.727 hectare beteeld met agrarische producten (exclusief
totaal melkproductie). Hieruit komt een totale bruto opbrengst circa 1,5 miljoen ton voort.
Daarnaast is nog 40.394 hectare begroeid met gras, voornamelijk bedoeld om de 1.364.000 koeien te
voeden. Hiervan produceren 108.000 stuks jong melkvee vanaf twee jaar oud samen circa 918.000
ton melk.
Om de totale bruto opbrengst van agrarische producten te vervoeren hebben binnen de regio
Noord-Holland Noord circa 100.000 uitgaande vrachtwagenbewegingen plaatsgevonden. Er van
uitgaande dat iedere uitgaande vrachtwagenbeweging ook een retourbeweging genereert, brengt
het totaal aantal vrachtwagenbewegingen in Noord-Holland Noord op circa 200.000. Noord-Holland
Noord is vooral een productiegebied. Over het algemeen rijden de vrachtwagens met leeg fust weer
terug de regio Noord-Holland Noord in om weer nieuw product op te halen.
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In Noord-Holland Noord is in 2015 ruim 24.000 hectare geoogst met akkerbouwproducten. De
productgroep akkerbouw genereert met circa 861.000 ton 35% van de totale productie. In
vrachtwagenbewegingen (ca. 28.700) is de productgroep akkerbouw goed voor circa 29% van het
totaal aantal vrachtwagenbewegingen. Een verklaring hiervoor is dat een groot deel van de
akkerbouwproducten (met name pootaardappelen) direct vanuit de akkerbouwbedrijven naar de
Port of Amsterdam vervoerd worden ten behoeve van de export. De consumptieaardappelen
worden voor een groot deel (ca. 30.000 van de 73.000 ton) verwerkt bij PepsiCo/Frito Lay in Broek op
Langedijk. Naast de 30.000 ton consumptieaardappel uit de regio voert PepsiCo/Frito Lay ook nog
70.000 ton consumptieaardappelen in elders uit het land. De hiermee gepaard gaande
vrachtwagenbewegingen zijn niet meegenomen in dit onderzoek.
De productgroep tuinbouw onder glas is met een geoogste oppervlakte van 663 hectare in 2015
veruit de kleinste productgroep, waarvan 560 hectare in de glasconcentratiegebieden Agriport, Alton
en Grootslag en 103 hectare in het buitengebied. De teeltproductie ligt met circa 383 ton per hectare
zeer hoog in deze productgroep, waardoor de totale bruto opbrengst maar liefst circa 254.000 ton
betreft. Dit is 10% van de totale bruto opbrengst in Noord-Holland Noord geteeld op slechts 0,8%
van het totale areaal. Vanwege het grote volume per product genereert de productgroep tuinbouw
onder glas maar liefst circa 19.000 (ca. 19% van het totaal) vrachtwagenbewegingen. Het betreft met
name tomaten, paprika’s en sierteelt onder glas. De producten zijn bestemd voor de retail (ca.
11.000 vrachtwagenbewegingen) of worden direct de regio uit getransporteerd voor de export (ca.
8.000 vrachtwagenbewegingen).
De productgroep sierteelt open grond heeft in totaal 10.900 hectare geoogste oppervlakte met een
bruto opbrengst van circa 114.500 ton. Deze productgroep bevat slechts 5% van de totale bruto
opbrengst agrarische producten en genereert 8% van het totaal aantal vrachtwagenbewegingen (ca.
7.800). Het betreft met name tulpen, lelies, narcissen en overige bloemen-en bloembollen.
De productgroep tuinbouw open grond heeft een geoogste oppervlakte van ruim 7.200 hectare en is
daarmee op het gebied van oppervlakte de op éen na kleinste productgroep. Echter het geoogste
areaal produceert circa 300.000 ton aan product (13%). De diversiteit van het aantal soorten
producten dat onder deze productgroep valt zorgt voor een vertegenwoordiging van
vrachtwagenbewegingen in alle voor gedefinieerde logistieke ketens. In het aantal
vrachtwagenbewegingen (ca. 13.500) is de productgroep tuinbouw open grond goed voor 14% van
het totaal.
Tot slot is de melkproductie van de veestapel in Noord-Holland Noord de grootste productgroep in
geoogste oppervlakte, bruto opbrengst en aantal vrachtwagenbewegingen. Het grasland ten
behoeve van de veestapel (40.394 hectare) genereert circa 918.000 ton koemelk. Dit resulteert in
circa 30.100 vrachtwagenbewegingen welke onder de logistieke ketens ‘Bulk – Export NHN uit’ en
‘Bulk – Verwerking – Retail’ vallen.
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1.

Inleiding

1.1

Aanleiding, doel en opgave

De conclusies en aanbevelingen van het door D-VELOPMENT uitgevoerde onderzoek “Agrarische
vervoerstromen Noord-Holland 2015” zijn voor Greenport Noord-Holland Noord aanleiding geweest
een nader onderzoek uit te laten voeren. Het betreft een diepgaander onderzoek specifiek voor de
regio Noord-Holland Noord, waarin ook de logistieke ketens worden beschouwd. Het doel van het
onderzoek is om voor de in Noord-Holland Noord geteelde agrarische producten per
productcategorie een indicatie van het aantal agrarische vrachtwagenbewegingen per jaar te geven.
Daartoe is onderzocht hoeveel ton er in 2015 van diverse agrarische producten in Noord-Holland
Noord geproduceerd en verwerkt is en hoeveel vrachtwagenbewegingen dit op de wegen in NoordHolland Noord heeft gegenereerd. Een onderscheid is gemaakt tussen verschillende productgroepen,
de diverse logistieke ketens die een product kan doorlopen en de bijbehorende beladingsgraden per
stap in de logistieke keten.

1.2

Werkwijze

Op basis van ingekochte data uit de Basisregistratie Percelen bij CROP-R (het bedrijf achter de
website boerenbunder.nl), eigen bureauonderzoek door D-VELOPMENT en een aantal interviews
met belangrijke spelers in de agrarische markt is de benodigde informatie vergaard. De data uit de
Basisregistratie Percelen betreft het geoogste oppervlakte per product, de gemeente waarin het
product geteeld is en het teeltdoel dat het desbetreffende productareaal heeft. Het geografische
schaalniveau van deze data betreft zeventien gemeenten in de regio Noord-Holland Noord. Op basis
van CBS informatie en diverse internetbronnen omtrent de opbrengst per hectare zijn per
productgroep de tonnages bruto opbrengst bepaald. Vervolgens zijn met behulp van
bureauonderzoek logistieke ketens gedefinieerd. Op basis van het teeltdoel van het productieareaal
is per product het aandeel per logistieke keten bepaald. Een product kan immers direct bestemd zijn
voor export of levering aan de retail buiten de regio NHN, maar kan voorafgaand ook nog verwerkt of
opgeslagen worden in de regio NHN. Door middel van een aantal interviews met belangrijke spelers
in de agrarische markt in Noord-Holland is op diverse vlakken informatie vergaard:
a. De procentuele verdeling van de bruto-opbrengst van een product per gedefinieerde
logistieke keten;
b. De eindbestemming van het product (buiten de regio Noord-Holland Noord of binnen de
regio Noord-Holland Noord);
c. De beladingsmethode en de beladingsgraad van een product per stap in de gedefinieerde
logistieke ketens.
Op basis van bovenstaande informatie is in Excel een modelanalyse gemaakt van de data, waarmee
de bruto-opbrengsten per product vertaald zijn in vrachtwagenbewegingen binnen de regio NoordHolland Noord.

1.3

Leeswijzer

De rapportage omvat in hoofdstuk 2 een uiteenzetting van de gebruikte definities en methodiek. De
navolgende hoofdstukken zijn opgebouwd per productgroep. Hoofdstuk 3 beschrijft akkerbouw,
hoofdstuk 4 tuinbouw onder glas, sierteelt open grond vindt u in hoofdstuk 5, tuinbouw open grond
in hoofdstuk 6 en tot slot melkproductie in hoofdstuk 7. Hoofdstuk 8 bespreekt de limitaties van het
onderzoek. In hoofdstuk 9 volgen de conclusies en aanbevelingen. Tot slot bevat hoofdstuk 10 de
referenties. In de bijlagen treft u de uitwerking van de uitgevoerde interviews, alsmede uitgebreide
samenvattingstabellen per productgroep.
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2.

Definities en methodiek

2.1

Definities

In het onderzoek komen de volgende definities aan de orde:
Kerngegevens trekker-oplegger combinatie
In de praktijk worden verschillende vrachtwagencombinaties gebruikt. Uitgangspunt voor dit
onderzoek is een trekker-oplegger combinatie met de volgende kenmerken:
Lengte:
16,5 m1
Maximum gewicht:
32,0 ton
Maximum volume:
95,0 m3
Geoogste oppervlakte
De beteelde oppervlakte in hectare per jaar in gebruik voor de teelt van een product, verminderd
met de niet geoogste oppervlakte als gevolg van misteelt.
De geoogste oppervlakte kan groter zijn dan het beschikbare teeltareaal, gezien het feit dat een
hectare teeltareaal gedurende een jaar meerdere oogsten kan hebben.
Totale bruto opbrengst
De gemiddelde opbrengst in ton per hectare geoogst product per jaar. Hiertoe behoort ook dat deel
van de opbrengst dat om bijzondere reden niet geschikt is voor zijn oorspronkelijke bestemming. Dit
geldt echter alleen als het nog wel voor andere normale bedrijfsdoeleinden kan worden aangewend
(bijvoorbeeld aardappelen die nog wel tot veevoer verwerkt kunnen worden).
Teeltdoel
Elk productieareaal met een geoogst agrarisch product heeft een teeltdoel. Een teeltdoel heeft
betrekking op de eindbestemming van een product, oftewel het Klant Order Ontkoppelpunt (KOOP),
de eindstap in de logistieke keten waarop het product wordt geconsumeerd/verwerkt. Het teeltdoel
voor aardappels kan bijvoorbeeld consumptie zijn of verwerking tot chip, patat of veevoer.
Logistieke ketens
In dit rapport worden vier logistieke ketens onderscheiden. De vier logistieke ketens zijn hieronder
schematisch weergegeven. Eén product kan meerdere logistieke ketens doorlopen. Immers een
product kan meerdere teeltdoelen hebben.
a. Productie bulk – Retail / Consumptie

Deze logistieke keten is van toepassing op agrarische producten die direct vanaf het productieareaal
naar de supermarkt wordt getransporteerd (bijvoorbeeld sla). Het uitgangspunt is dat de retail
buiten Noord-Holland Noord is gevestigd. De regio Noord-Holland Noord heeft circa 650.000
consumerende inwoners. Dit aantal is te verwaarlozen ten opzichte van het aantal consumenten
waarvoor geproduceerd wordt. Logischerwijs vindt er één uitgaande vrachtwagenbeweging in
Noord-Holland Noord plaats wanneer een product deze logistieke keten doorloopt.
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b. Productie bulk – Verwerking - Retail / consumptie

Deze logistieke keten is van toepassing op agrarische producten die vanaf het productieareaal naar
een verwerkingsbedrijf worden getransporteerd om vervolgens geconsumeerd te worden. Het
betreft hier productie, transport en verwerking binnen de regio Noord-Holland Noord. Vervolgens
verlaat het product de regio Noord-Holland Noord om vervoerd te worden naar de retail buiten
Noord-Holland Noord. Er vinden twee vrachtwagenbewegingen in Noord-Holland Noord plaats
wanneer een product deze logistieke keten doorloopt. Eén vrachtwagenbeweging vindt plaats
binnen de regio, de tweede is de uitgaande vrachtwagenbeweging.
c. Productie bulk – Opslag bulk - Verwerking - Retail / consumptie

Deze logistieke keten is van toepassing op agrarische producten die vanaf het productieareaal naar
een bulkopslag vervoerd om daarna getransporteerd te worden naar een verwerkingsbedrijf. Na
verwerking van het product wordt het getransporteerd naar de retail buiten Noord-Holland Noord.
Het betreft hier productie, opslag, transport en verwerking binnen de regio Noord-Holland Noord.
Vervolgens verlaat het product de regio Noord-Holland Noord om vervoerd te worden naar de retail
buiten Noord-Holland Noord. Er vinden drie vrachtwagenbewegingen in Noord-Holland Noord plaats
wanneer een product deze logistieke keten doorloopt. Twee vrachtwagenbewegingen vinden plaats
binnen de regio, de derde is de uitgaande vrachtwagenbeweging.
d. Productie bulk – Export uit de regio Noord-Holland Noord

Deze logistieke keten is van toepassing op agrarische producten die direct vanaf het productieareaal
getransporteerd worden naar buiten de regio Noord-Holland Noord voor welk teeltdoel dan ook.
Logischerwijs vindt er één uitgaande vrachtwagenbeweging plaats binnen de regio Noord-Holland
Noord wanneer een product deze logistieke keten doorloopt.
Beladingsmethode
Agrarische producten kunnen op verschillende wijze worden getransporteerd afhankelijk van het
soortelijk gewicht en de stap in de logistieke keten (bijv. verwerkingsproces: aardappel - chips). Een
onderscheid wordt gemaakt tussen los gestort (bulk), vervoer in kuub kisten of bulkcontainers,
vervoer in kratten, dozen of gaasbakken die gestapeld zijn op europallets en vervoer in Deense
karren (sierteelt).
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Beladingsgraad in ton
Het transporteren van een agrarisch product in een trekker-oplegger combinatie met behulp van een
bepaalde beladingsmethode brengt een beladingsgraad met zich mee. De beladingsgraad is van
toepassing op de ’kerngegevens trekker-oplegger combinatie’ welke hierboven is omschreven. De
beladingsgraad betreft het percentage van het maximale gewicht in kg (32 ton) van een trekkeroplegger combinatie met een volume van 95m3 die voor 100% beladen is. In de model analyse is de
beladingsgraad in percentage omgezet naar een absoluut getal. Bijvoorbeeld 19 ton van de 32 ton is
beladen.
Beladingsgraad in volume
Alle partijen in een logistieke keten streven er naar om de beladingsgraad in volume zo hoog
mogelijk te krijgen. Bij 100% beladingsgraad betreft het een volume van 95m3. In de praktijk wordt er
echter niet altijd precies tot het plafond gestapeld, of zijn er niet genoeg pallets of karren om een
vrachtwagen volledig te vullen. In een aantal gevallen, zoals bij koeltransport, gelden er beperkingen
t.a.v. de stapelhoogte. Deze beperkingen komen voort uit voedselveiligheidseisen. Een volledig
gevulde vrachtwagen kan door deze lagere beladingsgraad ook een lager volume vervoeren.
Vrachtwagenbeweging
Een vrachtwagenbeweging is het daadwerkelijke transport van een agrarisch product met een
trekker-oplegger combinatie. Het aantal vrachtwagenbewegingen is afhankelijk van het teeltdoel van
het product. In dit onderzoek is alleen rekening gehouden met vrachtwagenbewegingen die
stroomafwaarts (downstream) gaan in de logistieke keten. Alle retourritten zijn dus uitgesloten in de
analyse. Dit omdat het ondoenlijk is om te bepalen of de stroomopwaarts (upstream)
vrachtwagenbewegingen gelieerd zijn aan agrarische vervoerstromen.

Pagina 8 van 45

2.2

Methodiek

Om een indicatie te kunnen geven van het aantal vrachtwagenbewegingen is er allereerst de Basis
Registratie Percelen ingekocht door D-VELOPMENT bij CROP-R (het bedrijf achter de website
boerenbunder.nl). Het betreft de productiearealen in de regio Noord-Holland Noord. De regio
Noord-Holland Noord en daarmee de scope van het onderzoek bestaat uit de volgende gemeenten:
1. Alkmaar
2. Bergen
3. Castricum
4. Den Helder
5. Drechterland
6. Enkhuizen

7. Heerhugowaard
8. Heiloo
9. Holland Kroon
10. Hoorn
11. Koggenland
12. Langedijk

13. Opmeer
14. Medemblik
15. Schagen
16. Stede Broec
17. Texel

De Basis Registratie Percelen omvat alle productiearealen open grond
binnen Noord-Holland Noord met bijbehorende omschreven teeltdoel.
Door middel van een zorgvuldige sortering van de data door DVELOPMENT zijn de productgroepen akkerbouw, tuinbouw opengrond
en sierteelt opengrond gedestilleerd. Data van de productiearealen
voor de productgroepen van Tuinbouw onder glas en Sierteelt onder
glas zijn vergaard via het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord.
Beide productgroepen onder glas omvatten productiearealen in
glastuinbouwconcentratiegebieden en glastuinbouw in het
buitengebied. Noord Holland Noord heeft drie
glastuinbouwconcentratiegebieden. Het betreft Agriport te HollandsKroon, Alton te Heerhugowaard en Grootslag te Medemblik.
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3.

Akkerbouw

3.1

Resultaten

In onderstaande tabel 2 is een vertaling gemaakt van de bruto opbrengst van akkerbouw in NoordHolland Noord in 2015 naar het aantal vrachtwagenbewegingen. Bijlage 1 geeft een overzichtstabel
van alle producten van de productgroep akkerbouw, met bijbehorende geoogste oppervlakte, bruto
opbrengst en totaal aantal vrachtwagenbewegingen.
Tabel 2: Bruto opbrengst akkerbouw in aantal vrachtwagenbewegingen, Noord-Holland Noord, 2015

3.2
Geoogste oppervlakte
en bruto opbrengst
Het totale akkerbouwareaal in
Nederland is bijna 666.000 hectare.
Het totale akkerbouwareaal in
Noord-Holland Noord is met ruim
24.300 hectare goed voor 3,7% van
het landelijke akkerbouw areaal.
De productgroepen aardappelen
(ca. 8.300ha) en tarwe (ca.
5.200ha) hebben het grootste
aandeel in het totaal wat betreft
geoogste oppervlakte.
De totale bruto opbrengst van het akkerbouwareaal in Noord-Holland Noord was in 2015 circa
860.500 ton. Wat bruto opbrengst betreft zijn, aardappelen (ca. 312.000 ton), (suiker)bieten (ca.
242.000 ton) en mais (ca. 137.000 ton) de grootste productgroepen. De bovenstaande taartdiagram
geeft de procentuele verdeling van de bruto opbrengst weer.

3.3

Vrachtwagenbewegingen

De circa 860.500 ton bruto opbrengst van de akkerbouw in Noord-Holland Noord is gelijk aan circa
28.700 vrachtwagenbewegingen binnen de regio. Akkerbouwgewassen worden voornamelijk
getransporteerd als bulk en heeft daardoor een hoge beladingsgraad (100%) per
vrachtwagenbeweging. Dit geldt voor zowel het volume als het gewicht.
Ruim 50% van de vrachtwagenbewegingen is bestemd voor het transport van aardappelen (ca.
15.000 vrachtwagenbewegingen), een kwart voor (suiker)bieten (ca. 7.000 vrachtwagenbewegingen)
en bijna 15% voor uien (ca. 3.700 vrachtwagenbewegingen). De overige ca. 10% van de
vrachtwagenbewegingen is bestemd voor alle andere akkerbouwproducten (ca. 3.000
vrachtwagenbewegingen).

Pagina 10 van 45

3.3.1 Aardappelen
De productgroep aardappelen (312.000 ton) omvat circa 73.000 ton consumptieaardappelen en circa
236.000 ton pootaardappelen. PepsiCo/Frito Lay in Broek op Langedijk verwerkt ca. 100.000 ton
consumptieaardappelen per jaar, waarvan ca. 30.000 ton afkomstig uit de regio Noord-Holland
Noord (10% van het totaal). PepsiCo/Frito Lay verwerkt de consumptieaardappelen in chips. Door de
lage beladingsgraad van 4,8 ton chips per vrachtwagen resulteert dit in circa 7.100
vrachtwagenbewegingen in de regio
Noord-Holland Noord (‘Bulk –
Verwerking – Retail’). De rest van de
benodigde aardappels voor
verwerking van aardappels door
PepsiCo/Frito Lay is import elders uit
Nederland.
De overige circa 43.000 ton
consumptieaardappelen gaat deels
naar aardappelverpakkingsbedrijven
buiten de regio Noord-Holland Noord,
zoals Van Kampen uit Hillegom en De
Kock uit Purmerend. Deze
aardappelen zijn bestemd voor de
retail. Tot slot gaat een deel naar
overige grote aardappelverwerkers
zoals:
 McCain in Lelystad, Flevoland
 LambWeston in Oosterbierum,
Friesland
 AVEBE in Foxhol, Groningen
De circa 239.000 ton pootaardappelen die jaarlijks in Noord-Holland Noord geteeld worden, worden
vrijwel allemaal getransporteerd naar de haven van Beverwijk (onderdeel Port of Amsterdam) ten
behoeve van de export naar het buitenland.
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Tezamen vormen de overige consumptieaardappelen (43.000 ton) en de pootaardappelen (239.000
ton) circa 90% van de totale bruto opbrengst van aardappelen (ca. 282.000 ton) in Noord-Holland
Noord. Deze aardappelen vallen onder de logistieke keten ‘Bulk – Export NHN uit’ en omvat circa
8.000 vrachtwagenbewegingen.
3.3.2 (Suiker)bieten
De bruto opbrengst van de productie Suikerbieten (circa 242.500 ton) is volledig bestemd voor
verwerking bij de SuikerUnie te Groningen. Dit resulteert in ruim 7.100 vrachtwagenbewegingen
(‘Bulk – Export NHN uit’).
3.3.3 Mais
De totale bruto opbrengst (ca. 137.000 ton) van mais is voor 100% bestemd als veevoer. Het veevoer
wordt zonder enige bewerking direct door trekkers met kiepwagens vervoerd naar de
boeren/veehouderijen binnen de regio Noord-Holland Noord. Er vinden derhalve geen tot weinig
transportbewegingen met vrachtwagens plaats.
3.3.4 Uien
Grofweg de helft van de totale bruto opbrengst van uien (ca. 86.500 ton) wordt binnen de regio bij
uiensorteerders verwerkt en is bestemd voor retail. Dit resulteert in bijna 2.500
vrachtwagenbewegingen. De andere helft van de bruto opbrengst van uien is bestemd voor
verwerking en retail buiten de regio Noord-Holland Noord (‘Bulk – Export NHN uit’) en genereert
ruim 1.200 vrachtwagenbewegingen binnen de regio.
3.3.5 Tarwe
De bruto opbrengst van tarwe (circa 50.000 ton) valt volledig onder de logistieke keten ‘Bulk – Export
NHN uit’. Het transport van tarwe de regio Noord-Holland Noord uit omvat circa 1.400 uitgaande
vrachtwagenbewegingen. Van deze vrachtwagenbewegingen is circa de helft bestemd voor
verwerking elders in Nederland en de andere helft voor export als bulk naar het buitenland.
3.3.6 Overige akkerbouwgewassen
De overige akkerbouwgewassen bestaan uit vlinderbloemigen (stambonen, luzerne), oliehoudende
zaden (zonnebloemen, blauwmaanzaad), overige granen (gerst, haver), kruisbloemigen
(bladrammenas, koolzaad) en gewassen zoals witlofwortel en cichorei. De totale bruto opbrengst van
overige akkerbouwgewassen in Noord-Holland Noord is circa 34.500 ton (4% van het totaal aan
akkerbouwgewassen). Van deze bruto opbrengst gaat grofweg een derde de regio Noord-Holland
Noord uit, wat resulteert in circa 500 uitgaande vrachtwagenbewegingen. Bijvoorbeeld cichorei (ca.
4.700 ton) gaat direct de regio Noord-Holland Noord uit voor verwerking tot de zoetstof inuline in
Roosendaal.
De overige twee derde van de bruto opbrengst van overige akkerbouwgewassen blijft binnen de
regio en resulteert in circa 1.000 vrachtbewegingen. Bijvoorbeeld luzerne (ca. 13.000 ton) wordt
volledig binnen de regio Noord-Holland Noord verwerkt tot veevoer bij grasdrogerij Hartog in
Lambertschaag. Hetzelfde geldt voor erwten die verwerkt worden in Enkhuizen tot zaaizaad en
witlofwortel, zaden en opkweekmateriaal dat eveneens door de zaadbedrijven in Noord-Holland
Noord verwerkt wordt.
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4.

Tuinbouw onder glas

4.1

Resultaten

In onderstaande tabel 3 is een vertaling gemaakt van de bruto opbrengst van tuinbouw onder glas
Noord-Holland in 2015 naar een aantal vrachtwagenbewegingen per product. Bijlage 2 geeft een
overzichtstabel van alle producten van de productgroep tuinbouw onder glas, met bijbehorende
geoogste oppervlakte, bruto opbrengst en totaal aantal vrachtwagenbewegingen.
Tabel 3: Bruto opbrengst tuinbouw onder glas in aantal vrachtwagen bewegingen per product, Noord-Holland Noord, 2015

In onderstaande tabel 4 is een uitsplitsing gemaakt per glasconcentratiegebied en het buitengebied.
Tabel 4: Aantal vrachtwagen bewegingen tuinbouw onder glas per glasconcentratiegebied, Noord-Holland Noord, 2015

4.2

Geoogste oppervlakte en bruto opbrengst

Het totale tuinbouwareaal onder
glas in Nederland is circa 4.800
hectare. Het totale tuinbouwareaal
onder glas in Noord-Holland Noord
is met circa 663 hectare goed voor
13,8% van het landelijke areaal.
Tomaten (ca. 276ha) en paprika’s
(ca. 187ha) hebben het grootste
aandeel in het totaal wat betreft
geoogste oppervlakte.
De totale bruto opbrengst van het
tuinbouwbouwareaal onder glas in
Noord-Holland was in 2015 circa
254.000 ton. Wat bruto opbrengst
betreft zijn tomaten (ca. 165.000
ton) en paprika’s (ca. 56.000 ton)
veruit de grootste productgroepen.
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Agriport A7 neemt 50% van
het glastuinbouwareaal
van Noord-Holland Noord
voor haar rekening.
Gemeten in productie is
Agriport nog dominanter:
maar liefst 67% van het
totale tonnage tuinbouw
onder glas komt uit
Agriport. Grootslag is een
goede tweede met circa
24% van het totale
tonnage. Alton (4%) en het
buitengebied (5%) nemen
wat betreft tonnage een beperkte rol in. Echter, Alton is vooral een sierteeltgebied en ook in het
buitengebied vindt voornamelijk sierteelt plaats. Sierteelt is zeer volumineus, maar heeft een laag
soortelijk gewicht. Sierteelt wordt voornamelijk vervoert met Deense karren (43 stuks per trekkeroplegger combinatie) of stapelwagens van Floraholland (22 stuks per trekker-oplegger combinatie).

4.3

Vrachtwagenbewegingen

De tuinbouw onder glas in NoordHolland Noord is goed voor circa
19.000 vrachtwagenbewegingen
per jaar. Opvallend is dat
groentegewassen samen 87% van
de bruto opbrengst genereren,
maar gezamenlijk slechts 43% van
de vrachtwagenbewegingen.
Sierteelt daarentegen heeft
slechts een bruto opbrengst van
ca. 23.000 ton (9% van het totaal),
maar is met bijna 10.000
vrachtwagenbewegingen goed
voor maar liefst 52% van het
totaal aantal
vrachtwagenbewegingen in de
productgroep tuinbouw onder glas.
Ook het buitengebied springt er uit
wat betreft
vrachtwagenbewegingen. Met bijna
6.000 vrachtwagenbewegingen is
het buitengebied goed voor 31%
van het totaal aantal
vrachtwagenbewegingen in de
productiegroep tuinbouw onder
glas.
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5.

Sierteelt open grond

5.1

Resultaten

In onderstaande tabel 5 is een vertaling gemaakt van de bruto opbrengst van sierteelt open grond in
Noord-Holland Noord in 2015 naar een aantal vrachtwagenbewegingen. Bijlage 3 geeft een
overzichtstabel van alle producten van de productgroep sierteelt open grond, met bijbehorende
geoogste oppervlakte, bruto opbrengst en totaal aantal vrachtwagenbewegingen.
Tabel 5: Bruto opbrengst sierteelt open grond in aantal vrachtwagenbewegingen, Noord-Holland Noord, 2015

5.2
Geoogste oppervlakte
en bruto opbrengst
Het totale areaal sierteelt open
grond in Nederland is circa
24.800 hectare. Het totale
areaal sierteelt open grond in
Noord-Holland Noord is met
circa 11.000 hectare goed voor
maar liefst circa 45% van het
landelijke areaal. Tulpen (ca.
5.700ha) vormen veruit de
grootste geoogste oppervlakte.
Andere relatief grote
productgroepen zijn overige
bloemen en bollen (ca. 1.850),
narcissen (ca. 1.100ha) en lelies (ca. 1.000ha).
De totale bruto opbrengst van sierteelt open grond in Noord-Holland Noord was in 2015 circa
114.500 ton. Tulpen zijn verantwoordelijk voor meer dan de helft van de totale bruto opbrengst van
bloembollen en knollen. Het soortelijk gewicht van bloembollen en knollen is per product lastig vast
te stellen vanwege de verschillende ziftmaten en de onderlinge verdeling van deze maten in de
geoogste opbrengst.

5.3

Vrachtwagenbewegingen

De circa 114.500 ton bruto opbrengst van de sierteelt open grond in Noord-Holland Noord is gelijk
aan bijna 8.000 vrachtwagenbewegingen. Meer dan de helft (53%) van de vrachtwagenbewegingen
is bestemd voor het transport van tulpen (ca. 4.200), bijna een vijfde voor overige bloemen en bollen
(ca. 1.350) een tiende voor narcissen (ca. 800) en ongeveer een vijfde (ca. 1.500) voor alle andere
bloembollen en knolgewassen (lelies, hyacint en bloemzaden open grond).
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Circa 30% van de bloembollen en knollen wordt verwerkt en verpakt in de regio Noord-Holland
Noord. Grote verpakkers/verwerkers zijn Kapteyn in Breezand (Hollands Kroon) en Coöperatieve
Nederlandse Bloembollencentrale (CNB) in Bovenkarspel (Stede Broec). Na verwerking en verpakking
worden de bloembollen en knollen veelal via Aalsmeer geëxporteerd over de hele wereld. Deze
vervoersstromen zijn goed voor circa 3.500 vrachtwagenbewegingen.
De overige circa 70% gaat direct de regio NoordHolland Noord uit om verwerkt en verpakt te
worden in Hillegom, Lisse of Naaldwijk. Deze
uitgaande vervoersstroom betreft circa 4.100
vrachtwagenbewegingen.
Tot slot worden er in de regio nog bloemzaden
geteeld (ca. 300ha). Hoewel dit circa 1% van de
bruto opbrengst betreft, gaat het wel om circa
3% van de vrachtwagenbewegingen. De
bloemzaden worden immers opgeslagen en
verwerkt door de zaadbedrijven in NoordHolland Noord.
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6.

Tuinbouw open grond

6.1

Resultaten

In onderstaande tabel 6 is een vertaling gemaakt van de bruto opbrengst van tuinbouw open grond
in Noord-Holland Noord in 2015 naar een aantal vrachtwagenbewegingen. Bijlage 4 geeft een
overzichtstabel van alle producten van de productgroep tuinbouw open grond, met bijbehorende
geoogste oppervlakte, bruto opbrengst en totaal aantal vrachtwagenbewegingen.
Tabel 6: Bruto opbrengst tuinbouw open grond in aantal vrachtwagenbewegingen, Noord-Holland Noord, 2015

6.2

Geoogste oppervlakte en bruto opbrengst

Het totale areaal tuinbouw
open grond in Nederland
betreft circa 37.500 hectare.
Het totale areaal tuinbouw
open grond in Noord-Holland
Noord is met circa 7.200
hectare goed voor 19,2% van
het landelijke areaal.
Koolgewassen (ca. 4.250ha)
waaronder, bloemkool, broccoli
en sluitkoolgewassen vormen
de grootste geoogste
oppervlakte van de producten
tuinbouw open grond.
De totale bruto opbrengst van
tuinbouw open grond in NoordHolland Noord was in 2015 circa
303.000 ton. Een aanzienlijk
deel van de totale bruto opbrengst
(ca. 62%) komt voort uit de productgroep koolgewassen (ca. 187.500 ton).
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6.3

Vrachtwagenbewegingen

De circa 303.000 ton bruto opbrengst van de tuinbouw open grond in Noord-Holland Noord is gelijk
aan circa 14.100 vrachtwagenbewegingen binnen de regio. Tuinbouw open grond gewassen worden
voornamelijk vervoerd in plastic groente kisten en heeft een gemiddelde beladingsgraad van
ongeveer 19 ton per vrachtwagen.
Grofweg de helft van de
vrachtwagenbewegingen
is bestemd voor het
transport van
koolgewassen (ca. 6.800),
een vijfde voor wortel- en
knolgewassen (ca. 2.700),
een vijfde voor
bladgroenten (ca. 2.700)
en ongeveer een tiende
voor de productgroep
fruit en de overige
gewassen (ca. 1.300).
6.3.1. Groenteverwerkers
In heel Nederland zijn drie
grote groenteverwerkers
actief, waarvan er twee zijn
gevestigd in Noord-Holland
Noord. VEZET uit
Warmenhuizen is de
grootste groenteverwerker
van West-Europa en levert
alle vers gesneden groente
en fruit voor Albert Heijn in
Nederland en België. Albert
Heijn heeft een
marktaandeel in vers
gesneden groente en fruit
van 47% en daarmee VEZET
ook.
Hessing uit Zwaagdijk is de
tweede grootste groente- en fruitverwerker van Nederland. Hessing heeft tot dusver nog niet willen
meewerken aan dit onderzoek. De cijfers van Hessing zijn dan ook niet opgenomen in dit onderzoek.
De derde, niet uit Noord-Holland Noord afkomstige groente- en fruitverwerker is W. Heemskerk uit
Rijnsburg.
6.3.2. Zuurkoolfabrieken
In Nederland staan twee zuurkoolfabrieken, die beide in Noord-Holland Noord gevestigd zijn. Het
betreft Kramer’s Zuurkool (GKZ) uit Zuid-Scharwoude en Hart & Co Zuurkoolfabriek uit Oudkarspel.
Beide fabrieken zijn in eigendom van hetzelfde (familie)bedrijf. Dat deze fabrieken juist in NoordHolland Noord gevestigd zijn komt vanwege het grote areaal aan sluitkoolgewassen. Zuurkool wordt
gemaakt door de bewerking van witte Denen kool.
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7.

Melkvee

7.1 Resultaten
In onderstaande tabel 7 is een vertaling gemaakt van de melkproductie in Noord-Holland Noord in
2015 naar een aantal vrachtwagenbewegingen. Bijlage 5 geeft een overzichtstabel van alle
producten van de productgroep melkvee, met bijbehorende geoogste oppervlakte, bruto opbrengst
en totaal aantal vrachtwagenbewegingen.
Tabel 7: Bruto opbrengst melkvee in aantal vrachtwagenbewegingen, Noord-Holland Noord, 2015

7.2

Geoogste oppervlakte en bruto opbrengst

Het totale grasland areaal in Noord-Holland Noord dat gebruikt wordt voor melkvee betreft circa
40.500 hectare. Melkvee dat ouder is dan twee jaar is geschikt voor de productie van koemelk. In
Noord-Holland Noord zijn er circa 108.000 koeien die melk produceren. Gemiddeld geeft een koe
8.500 liter aan koemelk in een jaar. De totale melkopbrengst in Noord-Holland Noord is daarmee
gelijk aan 918.000 ton aan koemelk .

7.3

Vrachtwagenbewegingen

De circa 918.000 ton aan bruto
opbrengst van koemelk van melkvee
in Noord-Holland Noord is gelijk aan
circa 30.100
vrachtwagenbewegingen binnen de
regio. Gemiddeld kan er 32 ton aan
melk vervoerd worden in een
trekker-oplegger combinatie.
In de vestiging van
FrieslandCampina in Lutjewinkel
wordt circa 450.000 ton melk
verwerkt tot kaas. Dit is circa 50%
van de totale bruto opbrengst in de
regio Noord-Holland Noord. Een
relatief kleine producent van kaas is
Klaver Kaas te Nieuwe Niedorp.
Voor de productie van één kilogram kaas is circa tien liter melk nodig. Dit betekent dat er van iedere
tien vrachtwagenbewegingen met melk naar de kaasfabriek, circa één vrachtwagenbeweging de
regio Noord-Holland Noord verlaat ten behoeve van de retail.
De overige 50% van de bruto opbrengst van koemelk wordt verwerkt buiten de regio tot onder
andere Beemster Kaas in de Cono kaasfabriek te West-Beemster. Dit resulteert in ruim 14.300
vrachtwagenbewegingen binnen de regio Noord-Holland Noord als onderdeel van de logistieke keten
‘Bulk – Export NHN uit’.
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8.

Limitaties

Dit onderzoek geeft een indicatie van het aantal vrachtwagenbewegingen in Noord-Holland Noord.
Op de interpretatie van de bevindingen en conclusies zijn enkele limitaties van toepassing. Per
limiterende factor is hieronder een beschrijving gegeven.
Gebruik jaardata
De data in dit onderzoek heeft betrekking op de geoogste oppervlakten en geteelde producten in
Noord-Holland Noord in het jaar 2015. Vanwege diverse externe factoren (marktsituatie,
weersomstandigheden, innovaties, ziekten en virussen) kunnen zowel de geoogste oppervlakten
alsmede de totale bruto opbrengst per product variëren per oogstjaar.
Bepalen gewicht bloembollen en knollen (ziftmaat)
De berekeningen van het aantal vrachtwagenbewegingen zijn voor de bloembollen en knollen
gebaseerd op het soortelijk gewicht. Voor de productgroepen zijn via diverse bronnen kengetallen
van de beladingsgraad bepaald. Echter, voor bloembollen en knollen zijn geen eenduidige data
kengetallen beschikbaar om een indicatie te kunnen geven van het soortelijk gewicht. Dit vanwege
de uiteenlopende zift-maten (bol-maat) en gewichten van bloembollen. Voor het gemiddelde
gewicht is in dit onderzoek daarom een algehele aanname voor de gehele productgroep bloembollen
en knollen gedaan van 26 gram gebaseerd op het interview in bijlage 7. Per soort bloembol zal het
gemiddelde gewicht en per geoogst areaal zullen de ziftmaten uiteenlopen.
Gecombineerd transport
Bij het bepalen van één vrachtwagenbeweging is er in dit onderzoek gerekend met één
transportbeweging per stap in een desbetreffende logistieke keten. Dit wil zeggen dat een
vrachtwagenbeweging die stroomafwaarts in de logistieke keten beweegt enkel producten vervoert
binnen die logistieke keten met één productsoort. In de praktijk zal er gebruik gemaakt worden van
combinatietransport waarbij een soort product langs meerdere productie- of verwerkingslocaties
wordt getransporteerd binnen één vrachtwagenbeweging. Een voorbeeld van deze situatie is een
tankwagen met melk die meerdere melkproductiebedrijven aan doet. Formeel zou elk transport van
en naar productie- of verwerkingslocatie gerekend moeten worden als een nieuwe
vrachtwagenbeweging
Vrachtwagenbewegingen stroomopwaarts in de logistieke keten
Bij het bepalen van het aantal vrachtwagenbewegingen is er enkel gerekend met
vrachtwagenbewegingen die hun oorsprong vinden vanuit een productieareaal gelegen in NoordHolland Noord. Met andere woorden alleen de vrachtwagenbewegingen stroomafwaarts per
productgroep en per logistieke keten vallen binnen de scope van het onderzoek. In de praktijk zal
een vrachtwagenbeweging die bijvoorbeeld de regio uitgaat ook weer retour gaan met al dan niet
agrarische producten. Deze redenatie zou aantal berekende vrachtwagenbewegingen verdubbelen
tot 200.000. Het zou ondoenlijk zijn om de stroomopwaarts vrachtwagenbewegingen die direct een
gevolg zijn van agrarische producten in kaart te brengen.
Invoerstromen
De scope van het onderzoek betreft enkel de vrachtwagenbewegingen die hun oorsprong vinden
vanuit een productie areaal in Noord-Holland Noord. Echter, de vrachtwagenbewegingen die hun
oorsprong vinden buiten de regio Noord-Holland Noord zijn hierdoor uitgesloten. Grote verwerkers
zoals VEZET en Hessing verwerken ook veel producten waarvan het productie areaal niet binnen de
regio ligt. Deze vervoerstromen vallen buiten het onderzoek, maar zijn uiteraard wel een wezenlijk
onderdeel van het totaal aantal vrachtwagenbewegingen binnen de regio Noord-Holland Noord.

Pagina 20 van 45

Vrachtwagenbewegingen intensiteit op het wegdek
Het uiteindelijke doel van het in kaart brengen van de agrarische vervoersstromen in Noord-Holland
Noord is om een inschatting te maken wat voor effect de vrachtwagenbewegingen op het wegdek
hebben. Dit onderzoek geeft een goede inschatting van het aantal vrachtwagenbewegingen binnen
Noord-Holland Noord. Echter er is een beperkt inzicht in op welke wegen in Noord-Holland Noord de
meeste van deze vrachtwagenbewegingen plaats vinden. De impact op bepaalde specifieke
snelwegen (zoals de A7 & A9), als gevolg van de agrarische vervoerstromen is nog onbeantwoord.
Ook de vrachtwagenbewegingen intensiteit op belangrijke provinciale wegen is tot dusver onbekend.
Piekmomenten in productie en vrachtwagenbewegingen
Er is door dit onderzoek een goed inzicht in het totaal aantal vrachtwagenbewegingen. Echter,
gedurende het jaar zal het aantal vrachtwagenbewegingen fluctueren door verschillende tijden in
het jaar dat er per product geoogst wordt.
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9.

Conclusies en aanbevelingen

9.1

Resultaten

Het onderzoek is uitgevoerd voor de productgroepen akkerbouw, tuinbouw onder glas, sierteelt
open grond, tuinbouw open grond en melkproductie. In tabel 8 is de uitkomst van het aantal
berekende vrachtwagenbewegingen weergegeven van Noord-Holland Noord in 2015.
Tabel 8: Totale bruto opbrengst agrarische productgroepen in aantal vrachtwagen bewegingen, Noord-Holland Noord, 2015

In 2015 is er in Noord-Holland Noord 42.727 hectare beteeld met agrarische producten (exclusief
grasland t.b.v. de melkproductie), waarvan de totale bruto opbrengst circa 1,5 miljoen ton is.
Daarnaast is nog een 40.394 hectare begroeid met gras, voornamelijk bedoeld om de circa 1.364.000
koeien te voeden. Hiervan produceren circa 108.000 stuks jong melkvee ouder dan twee jaar samen
circa 918.000 ton melk per jaar.
Om de totale bruto opbrengst van agrarische producten te vervoeren hebben binnen de regio
Noord-Holland Noord ca. 100.000 uitgaande vrachtwagenbewegingen plaatsgevonden. Van deze ca.
100.000 vrachtwagenbewegingen gaat circa 35% direct de regio uit als bulk ten behoeve van
verwerking of consumptie buiten de regio. Met name akkerbouwproducten en melk hebben hier een
groot aandeel in. Opvallend is dat de productgroep tuinbouw onder glas een zeer lage geoogste
oppervlakte (<1% van het totaal, ca. 663 ha) heeft ten opzichte van andere productgroepen, maar
dat de bruto opbrengst 10% van het totaal is. Het aantal vrachtwagenbewegingen dat daar uit volgt
bedraagt zelfs 19% van het totaal aantal vrachtwagenbewegingen. Dit geeft aan wat voor enorme
impact de omvang en productie in glastuinbouwconcentratiegebieden op het aantal
vervoersbewegingen in Noord-Holland Noord heeft.
De productgroep akkerbouw is qua omvang met circa 28.700 vrachtwagenbewegingen (29%) de op
één na grootste productgroep. Van deze 28.700 vrachtwagenbewegingen gaat ongeveer twee derde
(ca. 18.000) direct de regio uit ten behoeve van de export. Hiervan is een groot deel toe te wijden
aan de productgroep aardappelen, welke zorgt voor de helft van het totaal aantal
vrachtwagenbewegingen van akkerbouw. De overige één derde van de vrachtwagenbewegingen (ca.
10.000) komt van de verwerking. Een grote verwerker met een belangrijke spilfunctie binnen de
productgroep akkerbouw is Pepsi Co/Frito Lay te Langedijk (aardappelen).
De productgroep tuinbouw onder glas bestaat voornamelijk uit de teelt van tomaten, paprika’s en
sierteelt. De glastuinconcentratiegebieden (Alton, Grootslag, Agriport) kenmerken zich door de zeer
hoge bruto opbrengst in deze productgroep. Van de circa 254.000 ton in de productgroep tuinbouw
onder glas wordt circa 240.000 ton (95%) in de glasconcentratiegebieden geproduceerd. De overige
5% van de bruto opbrengst komt uit het buitengebied. Het aantal vrachtwagenbewegingen van de
productgroep tuinbouw onder glas is circa 19.000, waarvan circa 10.000 vrachtwagenbewegingen
toe te wijden zijn aan het transport van sierteelt. Sierteelt is volumineus maar heeft een laag
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soortelijk gewicht. Dit resulteert in relatief veel vrachtwagenbewegingen vanuit
glasconcentratiegebied Alton (ca. 2.800, 15% van het totaal) en het buitengebied (ca. 6.000, 31% van
het totaal). Waar Agriport goed is voor 67% van de productie in de productgroep tuinbouw onder
glas, genereert Agriport ‘slechts’ één derde (ca. 6.000) van de vrachtwagenbewegingen in deze
productgroep.

Noord-Holland Noord beschikt met circa 11.000 hectare over circa 45% van het totale Nederlandse
areaal sierteelt open grond. Toch is sierteelt open grond een relatief kleine productgroep met een
totale bruto opbrengst van circa 114.000 ton en circa 7.800 vrachtwagenbewegingen. De productie
van tulpen is ruim de helft van de totale bruto opbrengst met 62.000 ton en circa 4.200
vrachtwagenbewegingen. Het soortelijk gewicht van bloembollen en knollen is per product lastig vast
te stellen vanwege de verschillende ziftmaten en de onderlinge verdeling van deze maten in de
geoogste opbrengst. Een gemiddelde is genomen van 26 gram per bloembol. Bedrijven met een
spilfunctie in deze productgroep zijn de Coöperatieve Nederlandse Bloembollencentrale (CNB;
bemiddeling in de handel en prepareren van sierteelt producten) en Royal Flora Holland (veiling).
Circa 52% van de vrachtwagenbewegingen (ca. 4.100) gaan direct de regio uit naar één van deze
bedrijven.
De totale bruto opbrengst van tuinbouw open grond in Noord-Holland Noord was in 2015 circa
303.000 ton. Een aanzienlijk deel van de totale bruto opbrengst (ca. 62%) komt voort uit de
productgroep koolgewassen (ca. 187.500 ton). De circa 303.000 ton bruto opbrengst van de
tuinbouw open grond in Noord-Holland Noord is gelijk aan circa 14.100 vrachtwagenbewegingen
binnen de regio In heel Nederland zijn drie grote groenteverwerkers actief, waarvan er twee zijn
gevestigd in Noord-Holland Noord. VEZET uit Warmenhuizen is de grootste groenteverwerker van
West-Europa en levert alle vers gesneden groente en fruit voor Albert Heijn in Nederland en België
Het totale grasland areaal in Noord-Holland Noord dat gebruikt wordt voor melkvee is 40.394
hectare. Circa 108.000 stuks jongvee ouder dan twee jaar produceren samen 918.000 ton melk. Dit
vormt 37% van de totale bruto opbrengst van agrarische producten in Noord-Holland Noord. De
kaasfabriek van Friesland Campina te Lutjewinkel verwerkt jaarlijks circa 450.000 ton melk tot kaas
en heeft daarmee een belangrijke spilfunctie voor de verwerking van koemelk. Om één kilo kaas te
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produceren is tien kilo koemelk nodig. Een andere grote verwerker is de Beemster Kaas fabriek van
Cono, welke buiten de regio Noord-Holland Noord gelegen is. In totaal resulteert de melkproductie in
circa 30.100 vrachtwagenbewegingen en is daarmee 30% van het totaal aantal
vrachtwagenbewegingen in Noord-Holland Noord.
De meeste van de 100.000 vrachtwagenbewegingen van agrarische producten gaan richting het
zuiden ten behoeve van de export of verwerking elders in Nederland. Deze agrarische
vervoerstromen zullen voornamelijk over belangrijke verkeersaders zoals de A7, A8 en A9 gaan. Er
van uit gaande dat iedere vrachtwagen ook retour gaat resulteert in circa 200.000
vrachtwagenbewegingen. Dit zijn dan enkel de vrachtwagenbewegingen waarvan de oorsprong van
het product in een productieareaal in Noord-Holland Noord ligt. Logischerwijs zullen er ook veel
vrachtwagenbewegingen met agrarische producten de regio ingevoerd worden ten behoeve van
verwerking en consumptie.
Volgens een rapport van Transport en Logistiek Nederland gingen er in 2011 circa 2.000
vrachtwagenvoertuigen over de wegen in Noord-Holland Noord op een gemiddelde werkdag. De
resulteert in circa 520.000 vrachtwagenvoertuigen per jaar. De circa 200.000
vrachtwagenbewegingen ten behoeve van de agrologistiek zijn daarmee ca 38% van het totaal. Dit
geeft de omvang van de agrarische
sector in Noord-Holland Noord aan en de
noodzakelijkheid van een gedegen
infrastructuur. Lange zware
vrachtvoertuigen (LZV’s) hebben meer
laadcapaciteit en worden momenteel al
door onder andere VEZET gebruikt. Door
meer gebruik te maken van LZV’s zou
het aantal vrachtwagenbewegingen
gereduceerd kunnen worden, waarmee
tevens een reductie van de CO2 emissie
bewerkstelligt wordt. Dit vereist
infrastructurele aanpassingen zoals het
ruimer maken van rotondes en het
verzwaren van viaducten en
brugconstructies.
Bron: Transport in cijfers 2015, Transport en Logistiek Nederland

9.2

Aanbevelingen

Onderstaand is een beschrijving gegeven van de aanbevelingen. Grotendeels hebben deze
betrekking op het ondervangen van de in hoofdstuk 8 uiteengezette limitaties.
Gebruik jaardata
Dit onderzoek maakt gebruik van de Basisregistratie Percelen en CBS-data van 2015. Jaarlijks
verschillen beteelde oppervlakten product en de bruto opbrengst per hectare. Het onderzoek betreft
derhalve een momentopname. Om een goed beeld te krijgen van de trends en ontwikkelingen zou
dit onderzoek jaarlijks herhaald moeten worden. Na enkele jaren ontstaat er een goed beeld van de
trendmatige ontwikkeling op basis waarvan prognoses en voorspellingen voor de toekomst gemaakt
kunnen worden. Dergelijke prognoses kunnen vervolgens gebruikt worden voor de planning van
infrastructurele aanpassingen.
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Gecombineerd transport
Formeel is iedere rit van A naar B een transportbeweging. Voor collectievrachten waarbij een
vrachtwagen bijvoorbeeld vier bestemmingen aandoet voordat deze vol is, geldt dat dit formeel
gezien vier vrachtwagenbewegingen zijn. In dit onderzoek zijn collectievrachten geteld als één
vrachtwagenbeweging. Een aanbeveling is om gecombineerd transport nader uit te werken in
vervolgonderzoek. Daarbij dient wel in ogenschouw genomen te worden dat dit complex is en dat er
altijd gewerkt zal moeten worden met aannames. Enerzijds verbetert dus de volledigheid van het
onderzoek, anderzijds neemt de betrouwbaarheid wellicht weer af.
Vrachtwagenbewegingen stroomopwaarts in de logistieke keten
In dit onderzoek zijn alleen de uitgaande vrachtwagenbewegingen in kaart gebracht die één op één
samenhangen met de productie die afkomstig is van het productieareaal in Noord-Holland Noord.
Zoals aangegeven in het onderzoek komen de vrachtwagens die Noord-Holland Noord met product
verlaten ook weer terug, veelal met leeg fust. Als aanname is het aantal vrachtwagenbewegingen
daarom verdubbeld. In vervolgonderzoek zou dit nauwgezetter uitgewerkt kunnen worden. Hiermee
verbetert de betrouwbaarheid van het onderzoek
Invoerbewegingen
De import de regio in is in onderhavige onderzoek niet meegenomen. Het betreft vooral de
vervoersstromen naar de grote verwerkers zoals VEZET, Hessing en PepsiCo. Daarnaast wordt er ook
veel veevoer naar de regio Noord-Holland Noord getransporteerd. In vervolgonderzoek zouden de
vrachtwagenbewegingen stroom opwaarts in de logistieke keten ook meegenomen kunnen worden,
ten einde een vollediger beeld van het totaal aantal agrarische vervoersstromen te krijgen.
Nader onderzoek vrachtwagenbewegingen intensiteit wegennet
Een suggestie voor nader onderzoek is om de berekende vrachtwagenbewegingen in Noord-Holland
Noord te vertalen naar een intensiteit analyse op het wegennet. Vanuit dit onderzoek is duidelijk dat
een groot aantal van de vrachtwagenbewegingen richting het zuiden stroomt ten behoeve van de
verwerking en consumptie. Een inzicht in de bezettingsgraad van het wegennet op belangrijke aders
zoals de A7, A8 en A9, dat toe te wijden is aan de bruto opbrengst van agrarische producten in
Noord-Holland Noord, kan een belangrijke toevoeging zijn voor investeringsbeslissingen op het
gebied infrastructuur. De rol van provinciale wegen als belangrijke aftakkingen op deze hoofdaders
kan daarin ook meegenomen worden. Dergelijke analyses kunnen vervolgens gebruikt worden voor
de planning van infrastructurele aanpassingen.
Nader onderzoek piekintensiteit
Gezien het feit dat de productie van agrarische producten fluctueert per product gedurende het jaar
zal het aantal vrachtwagenbewegingen gedurende het jaar ook fluctueren. Een analyse van deze
fluctuatie zal inzicht geven in de piekbelasting, op basis waarvan de capaciteitsbehoefte van het
wegennet gebaseerd kan worden. Dergelijke analyses kunnen vervolgens gebruikt worden voor de
planning van infrastructurele aanpassingen.
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10. Referenties
Statistieken geoogste oppervlakte
Areaalakkerbouw, tuinbouw
opengrond, sierteelt open
grond
Areaal Agriport

CROP-R, Basis Registratie
Percelen 2015

RVO tabel gewascodes 2015

Agriport A7

Jack Kranenburg

Areaal Grootslag en Alton

Ontwikkelingsbedrijf NoordHolland Noord

Bert Cozijnsen

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/landbouw/cijfers/default.htm
Beladingsmethode en beladingsgraad
Sierteelt beladingsmethode en
beladingsgraad

Ondernemersvereniging Alton

Leo van der Hulst en
Bernadette Bijman-Kroon

http://www.koudecentraal.nl/documents/
http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/lijsten/sd-ladingen.html
http://www.rvo.nl/sites/default/
http://www.fluwel-professional.nl/afmetingen-van-bloembollen
Bruto opbrengst
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/landbouw/publicaties/
http://www.thequestionmark.org/products/41036/facts/environment
http://www.tuinbouw.nl/sites/default/files/
http://www.fruitrevue.be/berichten-fruitteelt.php
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/
Verwerkingsproces
Verwerkingsproces witte kool

Kramer’s Hart & Co Zuurkool

Dirk Kramer

https://www.frieslandcampina.com/nl/nieuws/100-jaar-lutjewinkel/
Logistiek algemeen
http://www.kennisdclogistiek.nl/system/downloads/attachments/000/000/010/original/Transport_i
n_Cijfers_2015.pdf?1436175517
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11. Bedankwoord
D-VELOPMENT wil graag alle personen bedanken die medewerking hebben verleend aan de
totstandkoming van dit onderzoek. Deze personen hebben een bijdrage geleverd aan het onderzoek
door middel van het deelnemen aan interviews of het anderszins verstrekken van nuttige informatie.
De interviews hebben belangrijke en betrouwbare data opgeleverd die de uitkomst van het
onderzoek van extra toegevoegde waarde heeft voorzien. Specifiek wil D-VELOPMENT de volgende
personen bedanken voor hun zeer gewaardeerde bijdrage aan dit onderzoek: Peter Appel van Peter
Appel Transport, Dennis Wetenkamp van AB Texel, Hans Boshuizen van VEZET, Ger Kos van BEJO
Zaden en Daan de Boer van AS de Boer. . Daarnaast zou D-VELOPMENT van de mogelijkheid gebruik
willen maken om Jack Kranenburg van Agriport A7, Bert Cozijnsen van Ontwikkelingsbedrijf NoordHolland Noord, Dirk Kramer van Kramers Hart & Co Zuurkool, Leo van der Hulst van Van der Hulst
Rozen en Bernadette Bijman-Kroon van Rubens te bedanken voor hun informatievoorziening
omtrent productiearealen, productieprocessen en transportmethodes.
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12. Bijlage 1: Akkerbouw, 2015
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13. Bijlage 2: Tuinbouw onder glas, 2015
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14. Bijlage 3: Sierteelt open grond, 2015
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15. Bijlage 4: Tuinbouw open grond, 2015

Totaal Tuinbouw open grond Noord-Holland-Noord (2015)

Geoogste
oppervlakte

Bruto
opbrengst

Product
ha
1.000 kg
Totaal Appelen (2015)
103
4.132
Totaal Kersen, zoet (2015)
8
83
Totaal Peren (2015)
601
18.020
Totaal Pruimen (2015)
15
58
Totaal Aardbeien (2015)
6
88
Totaal Bessen (2015)
4
65
Totaal Frambozen (2015)
0
1
Totaal Wijndruiven (2015)
4
12
Totaal Overig kleinfruit (zoals kruisbessen, kiwi's) (2015)
2
44
Subtotaal Fruitgewassen (2015)
743
22.503
Totaal Andijvie, productie (2015)
12
345
Totaal Overige niet genoemde bladgewassen, zaden en opkweekmateriaal
13
(2015)348
Totaal Raapstelen, productie (2015)
0
1
Totaal Sla (2015)
579
10.425
Totaal Spinazie-achtigen (2015)
221
6.079
Totaal Bloemkool-achtigen (2015)
1.294
20.702
Totaal Boerenkool, productie (2015)
49
1.222
Totaal Broccoli (2015)
777
7.339
Totaal Koolrabi, productie (2015)
0
2
Totaal Sluitkool-achtigen (2015)
2.136
158.112
Totaal Peulen, productie (2015)
1
9
Totaal Pronkbonen, productie (2015)
0
1
Totaal Asperges (2015)
9
71
Totaal Knolvenkel/venkel, productie (2015)
0
2
Totaal Overige niet genoemde groenten, productie (2015)
131
3.614
Totaal Prei, zaden en opkweekmateriaal (2015)
2
64
Totaal Rabarber, productie (2015)
0
8
Totaal Selderij, bleek- en groen-, zaden en opkweekmateriaal (2015)
53
1.124
Totaal Aardperen (2015)
2
95
Totaal Bospeen, productie (2015)
2
150
Totaal Knolselderij, productie (2015)
227
9.094
Totaal Kroten/rode bieten (2015)
257
11.163
Totaal Radijs, productie (2015)
1
7
Totaal Waspeen, productie (2015)
116
9.252
Totaal Winterpeen (2015)
577
40.355
Totaal Pompoen, productie (2015)
21
721
Totaal Kruiden, productie (2015)
9
220
Totaal Courgette, productie (2015)
0
2
Totaal Komkommer, productie (2015)
0
4
Subtotaal Groenteteelt (2015)
6.487
280.529
Totaal Tuinbouw open grond (2015)
7.230
303.033

Vrachtwagenbewegingen
∑ N1,2,3,4
174
3
759
2
8
5
0
1
3
955
75
76
0
1.801
708
742
89
285
0
5.726
0
0
3
0
152
6
0
83
4
12
349
420
0
289
1.596
43
38
0
0
12.497
13.452
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16. Bijlage 5: Interview AB Texel
Onderwerp:
Aanwezig:

Onderzoek Agrarische vervoersstromen NHN – Interview AB Texel
Dennis Wetenkamp – directeur AB Texel
Dave Vlaming – D-VELOPMENT
Frank Vlaming – D-VELOPMENT
Datum:
Vrijdag 9 september 2016
Verslagdatum: Dinsdag 13 september 2016
Status:
Definitief
1.
Kennismaking
Dennis Wetenkamp is directeur van AB Texel. AB Texel richt zich voornamelijk op het transport van
akkerbouw producten. Dennis Wetenkamp heeft het bedrijf gestart in 1989 en inmiddels heeft het
bedrijf dagelijks 1.400 trekker-oplegger combinaties rijden en 1.400 FTE in dienst. AB Texel heeft in
de afgelopen jaren 26 bedrijfsovernames gedaan en heeft jaarlijks een omzet van circa € 200 miljoen.
Per dag wordt circa 40.000 ton aan akkerbouw producten vervoerd door AB Texel.
AB Texel onderscheid vier afzetgebieden:
1. Aardappelen: met name richting grote verwerkers, export en retail.
AB Texel bediend de volgende grote verwerkers in de aardappelmarkt en heeft daarmee een
marktaandeel van 90%.
a. McCain, Lelystad (FL)
b. PepsiCo/Frito Lay, Broek op Langedijk (NH)
c. Aviko, Steenderen (OV)
d. Agrico, Emmeloord (FL)
2. Veevoer: met name richting grote verwerkers (ForFarmers, Agrifirm)
3. Meeltransport: met name richting grote verwerkers zoals Meneba in Wormerveer en
Rotterdam en Koopmans in Heereveen
4. Zuiveltransport: melk, kaas en pakken melk.
2.
Introductie en toelichting onderzoek agrarische vervoerstromen NHN door Dave Vlaming
Dave Vlaming geeft aan dat D-VELOPMENT eind 2015 opdracht heeft gekregen van de Greenport
NHN om een onderzoek uit te voeren naar agrarische vervoersstromen in Noord-Holland Noord. Op
basis van CBS-data van het jaar 2014 is op het schaalniveau van de provincie Noord-Holland het
aantal hectare en de geproduceerde hoeveelheid per product in kaart gebracht. Vervolgens is
bepaald hoeveel vrachtwagenbeladingen van 32ton/95m3 het betreft om alle geproduceerde
producten te vervoeren. Het betreft circa 53.000 vrachtwagenbeladingen. Dit aantal zegt echter niets
over het aantal vrachtwagenbewegingen. Een product kan binnen een logistieke keten immers
meerdere keren vervoerd worden, waarbij er verschillende beladingsgraden gelden afhankelijk van
de wijze van transport (los gestort of in bakjes/kratten). Greenport NHN in de zomer van 2016
opdracht verstrekt aan D-VELOPMENT om het aantal vrachtwagenbewegingen te bepalen voor de
agrarische producten die geproduceerd worden in de regio Noord-Holland Noord. Daarbij hanteert
D-VELOPMENT de volgende gefaseerde aanpak:
- Fase 1: Actualisatie productieareaal en geproduceerde hoeveelheid Noord-Holland o.b.v.
CBS-cijfers 2015;
- Fase 2: Inkoop productiedata van de regio Noord-Holland Noord bij Crop-R (het bedrijf achter
de website www.boerenbunder.nl);
- Fase 3: Productieareaal en geproduceerde hoeveelheid regio NHN o.b.v. Crop-R data;
- Fase 4: In kaart brengen logistieke ketens per productgroep;
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-

Fase 5: Calculaties aantal vrachtwagenbewegingen per productgroep voor regio NHN.

3.
Bespreken interviewvragen, zie bijlage 1
Dave Vlaming geeft aan dat er in het onderzoek vier logistieke stromen onderscheiden worden. Het
betreft:
1. Bulk – Retail (één vervoersbeweging)
2. Bulk – Verwerking – Retail (twee vervoersbewegingen)
3. Bulk – Opslag – Verwerking – Retail (drie vervoersbewegingen)
4. Bulk – Opslag (één vervoersbeweging)
Dennis Wetenkamp geeft aan dat er veel producten direct de regio uit gaan. Dat kan direct voor
export zijn, maar bijvoorbeeld ook voor verwerking elders in Nederland. Dennis Wetenkamp
adviseert een vijfde categorie toe te voegen:
5. Bulk – Export
Interviewvragen:
1. Wat is het procentuele aandeel per productgroep van de vier omschreven logistieke ketens?
Dennis Wetenkamp geeft de volgende inschatting:
Logistieke ketens
Productgroepen 1.Bulk-Retail 2.Bulk-verw- 3.Bulk –
4.Bulk –
Retail
OpslagOpslag
verw.-Retail
a. Akkerbouwgewassen
i. Aardappelen
%
10%
%
%
ii. Suikerbieten
%
%
%
%
iii. Mais
%
%
%
100%
iv. Uien
%
50%
%
%
v. Tarwe en
%
%
%
%
overige granen
vi.
%
50%
%
%
Kruisbloemigen
vii.
%
50%
%
%
Vlinderbloemigen
b. Sierteelt
i. Bloembollen en
%
30%
%
0%
knollen
ii. Bloemen
%
%
%
%

5. Bulk Export

90%
100%
%
50%
100%
%
%

70%
100%

Consumptie aardappelen: ca. 73.000 ton (Crop-R, 2015)
PepsiCo/Frito Lay in Broek op Langedijk verwerkt ca. 100.000 ton consumptieaardappelen per jaar,
waarvan ca. 30.000 ton afkomstig uit de regio Noord-Holland Noord. De rest van de benodigde
aardappels is import elders uit Nederland.
De overige circa 43.000 ton gaat deels naar aardappelverpakkingsbedrijven zoals Van Kampen uit
Hillegom en De Kock uit Purmerend. Deze aardappels gaan naar de retail. Tot slot gaat een deel naar
overige grote verwerkers zoals:
- McCain, Lelystad, Flevoland
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-

Lamb Weston, Oosterbierum, Friesland
AVEBE, Foxhol, Groningen

Pootaardappelen: ca. 236.000 ton (Crop-R, 2015)
Pootaardappelen gaan vrijwel allemaal naar de haven van Beverwijk.
Suikerbieten
100% Bulk – verwerking: naar de SuikerUnie te Groningen.
Uien
50% export en 50% verwerkt bij uiensorteerders in Noord-Holland Noord t.b.v. de retail.
Luzerne
100% naar grasdrogerij Hartog in Lambertschaag voor verwerking in veevoer.
Cichorei
100% naar Roosendaal t.b.v. verwerking in inuline (een zoetstof).
Tarwe
Gaat voor 100% Noord-Holland Noord uit t.b.v. verwerking (50%) en export als bulk naar het
buitenland (50%)
Mais
Blijft voor 100% in Noord-Holland Noord t.b.v. veevoer. Het product wordt direct vanaf het land naar
de boeren/veehouderijen vervoerd. Er vinden derhalve geen tot weinig transportbewegingen met
vrachtwagens plaats.
Witlofwortel, zaden en opkweekmateriaal
Blijft voor 100% in Noord-Holland Noord
Erwten
100% blijft in Noord-Holland Noord en gaat richting Enkhuizen voor de verwerking van zaaizaad.
Bloembollen en knollen
30% wordt verwerkt/verpakt in Noord-Holland Noord, bijvoorbeeld via CNB of Kaptein. Vervolgens
gaat het de regio uit voor de export (twee vervoersstromen). 70% gaat direct de regio uit richting
Hillegom, Lisse of Naaldwijk (één vervoersstroom).
3. Wat is de beladingsmethode per stap in de vier omschreven logistieke ketens per productgroep?
Akkerbouw producten worden voornamelijk los gestort vervoerd in de logistieke keten bulk-export.
Akkerbouw producten die de logistieke keten bulk-verwerking-retail volgen worden in de
transportbeweging van verwerking naar retail voornamelijk vervoerd op pallets.
4. Wat is de beladingsgraad per stap in de vier omschreven logistieke ketens per productgroep?
Beladingsgraad aardappelen:
Bulk – Retail: los gestort of in zakken op pallets. Beide met 35 ton per vrachtwagen.
Bulk – Verwerking – Retail t.b.v. chips: aanvoer bulk met 35 ton per vrachtwagen. Uitvoer chips met
4 tot 5 ton per vrachtwagen.
Bulk – Verwerking – Retail t.b.v. patat: aanvoer bulk met 35 ton per vrachtwagen. Uitvoer patat met
30 ton per vrachtwagen.
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Suikerbieten
Los gestort, 35 ton per vrachtwagen.
Gemiddelde beladingsgraad vrachtwagens in Europa.
In het buitenland geldt een andere beladingsgraad voor akkerbouwproducten die los gestort worden
Voor landen zoals Duitsland, België en Frankrijk betreft het 30 ton per vrachtwagen voor los gestort
op in zakken op pallets.
5.

Wat verder te tafel komt

Melkvervoerstromen
Dennis Wetenkamp adviseert om de melkvervoerstromen ook in kaart te brengen. Dennis
Wetenkamp geeft aan dat deze vervoersstromen groot van omvang zijn en derhalve een essentieel
onderdeel in het onderzoek zouden moeten zijn. Dennis Wetenkamp geeft aan dat kerncijfers
omtrent deze productgroep gemakkelijk en accuraat zijn te bepalen. De productie van melk kan
worden berekend door het aantal koeien te vermenigvuldigen met 8.500 kilo melkproductie per koe
per jaar. De logistieke keten die de melk volgt is 100% bulk – verwerking – retail. Een vrachtwagen
vervoerd circa 30.000 tot 32.000 kilo melk (30 tot 32 ton).
Er is een aantal grote melkverwerkers in Noord-Holland-Noord gevestigd, waaronder Friesland
Campina in Lutjewinkel en Klaverkaas in Winkel. Het grootste deel van de melkproductie wordt in de
regio Noord-Holland Noord verwerkt.
Grote verwerkers van agrarische producten
Dennis Wetenkamp noemt enkele grote verwerkers waar meer informatie vergaard kan worden voor
het onderzoek naar de agrarische vervoerstromen.
- VEZET
- Hessing
- Van Stralen & de Vries, Zwaagdijk. Contact persoon is Robert van Stralen
Vervoersstromen de regio Noord-Holland Noord in en de regio door
Dennis Wetenkamp geeft aan dat er ook veel vervoersstromen de regio in gaan. Bijvoorbeeld al het
veevoer voor koeien, kippen, varkens komt elders uit het land. Er zitten namelijk geen
veevoerverwerkers in de regio Noord-Holland Noord.
Daarnaast geeft Dennis Wetenkamp aan dat er veel agrarisch transport is dat door de regio NoordHolland Noord gaat. Het betreft bijvoorbeeld het transport van aardappels uit Noord-Holland Zuid en
hebben hun eindbestemming in Friesland en Groningen of visa versa.
6.
Rondvraag
Dave Vlaming zegt toe het rapport met productieareaal en bruto opbrengt in Noord-Holland 2015
digitaal toe te sturen.
7.
Sluiting
Dave Vlaming en Frank Vlaming bedanken Dennis Wetenkamp voor de deelname aan dit onderzoek.
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17. Bijlage 6: Interview Peter Appel Transport
Onderwerp:
Aanwezig:

Onderzoek Agrarische vervoersstromen NHN – Interview Peter Appel Transport
Peter Appel – directeur Peter Appel Transport
Dave Vlaming – D-VELOPMENT
Frank Vlaming – D-VELOPMENT
Datum:
Donderdag 1 september 2016
Verslagdatum: Maandag 5 september 2016
Status:
Definitief
1.
Kennismaking
Peter Appel is directeur van Peter Appel Transport en tevens lid van de stuurgroep van Greenport
Noord-Holland-Noord. Peter Appel Transport richt zich voornamelijk op het transport van voedsel
naar retailers en overige afnemers van voedsel ( 95% van alle transporten). Hierbij focust Peter Appel
Transport zich voornamelijk op het transport van glasgroenten.
Peter Appel Transport onderscheid drie afzetgebieden
5. Retail: met name naar (distributiecentra van) supermarkten zoals Spar, Deen, etc.
6. Food service: overige afnemers van voedsel, zoals ziekenhuizen, gevangenissen, etc.
7. Inbound transport: collecteren van voedsel bij verschillende leveranciers en afleveren bij
verwerkers/afnemers.
2.
Introductie en toelichting onderzoek agrarische vervoerstromen NHN door Dave Vlaming
Dave Vlaming geeft aan dat D-VELOPMENT eind 2015 opdracht heeft gekregen van de Greenport
NHN om een onderzoek uit te voeren naar agrarische vervoersstromen in Noord-Holland Noord. Op
basis van CBS-data van het jaar 2014 is op het schaalniveau van de provincie Noord-Holland het
aantal hectare en de geproduceerde hoeveelheid per product in kaart gebracht. Vervolgens is
bepaald hoeveel vrachtwagenbeladingen van 32ton/95m3 het betreft om alle geproduceerde
producten te vervoeren. Het betreft circa 53.000 vrachtwagenbeladingen. Dit aantal zegt echter niets
over het aantal vrachtwagenbewegingen. Een product kan binnen een logistieke keten immers
meerdere keren vervoerd worden, waarbij er verschillende beladingsgraden gelden afhankelijk van
de wijze van transport (los gestort of in bakjes/kratten). Greenport NHN in de zomer van 2016
opdracht verstrekt aan D-VELOPMENT om het aantal vrachtwagenbewegingen te bepalen voor de
agrarische producten die geproduceerd worden in de regio Noord-Holland Noord. Daarbij hanteert
D-VELOPMENT de volgende gefaseerde aanpak:
- Fase 1: Actualisatie productieareaal en geproduceerde hoeveelheid Noord-Holland o.b.v.
CBS-cijfers 2015;
- Fase 2: Inkoop productiedata van de regio Noord-Holland Noord bij Crop-R (het bedrijf achter
de website www.boerenbunder.nl);
- Fase 3: Productieareaal en geproduceerde hoeveelheid regio NHN o.b.v. Crop-R data;
- Fase 4: In kaart brengen logistieke ketens per productgroep;
- Fase 5: Calculaties aantal vrachtwagenbewegingen per productgroep voor regio NHN.
3.
Bespreken interviewvragen, zie bijlage 1
Peter Appel geeft aan dat Peter Appel Transport zich voornamelijk focust op de productgroep
Tuinbouw onder glas en beperkte kennis heeft over de andere productgroepen. De productgroep
Tuinbouw onder glas is wat betreft beteelde oppervlakte een kleine productgroep vergeleken met de
andere productgroepen. Echter, omdat er circa 30 weken per jaar productie is, wordt er wel een
groot volume geproduceerd dat ook weer getransporteerd dient te worden. Het aantal
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vrachtwagenbewegingen dat hieruit voortkomt staat nu niet in de tabellen, maar zou wat Peter
Appel betreft ook moeten worden meegenomen in het onderzoek. Dave Vlaming geeft aan dat de
oppervlakten van tuinbouw onder glas niet beschikbaar zijn in de Crop-R data en daarom niet in de
tabel staan. Het aantal hectaren is redelijk eenvoudig handmatig te inventariseren, omdat het drie
glasconcentratiegebieden betreft in Noord-Holland Noord. Peter Appel adviseert contact op te
nemen met Jack Kranenburg om het areaal Tuinbouw onder glas in Agriport te achterhalen. Het
betreft in Agriport alleen tomaten en paprika’s.
Interviewvragen:
Wat is het procentuele aandeel per productgroep van de vier omschreven logistieke ketens?
Peter Appel geeft aan van de volgende productgroepen een inschatting te kunnen maken:
Suikerbieten:
100% Bulk-Verwerking-Retail.
Tomaat onder glas:
65% Bulk-Retail en 35% Bulk-Verwerking-Retail
Welke bestemmingen per stap in de logistieke keten worden door de beschreven productgroepen
afgelegd?
Peter Appel geeft aan dat het meeste van de agrarische producten de regio NHN uit gaat (ca. 95%).
De overige ca. 5% zijn gefragmenteerde samengestelde ritten die binnen de regio blijven voor
bijvoorbeeld de retail in de regio Noord-Holland Noord. Het betreft transportbewegingen die direct
gelieerd zijn aan de consumptie van de circa 650.000 inwoners in de regio.
Suikerbieten:
Verwerking vindt plaats bij Suikerunie in Groningen. De volledige productgroep wordt dus met één
transportbeweging naar buiten de regio vervoerd.
Aardappelen:
Consumptie: naar grote verwerkers (PepsiCo, frietfabrieken) en de retail
Poot: via Haven van Amsterdam of Rotterdam naar het buitenland
Sierteelt en bloembollen:
Direct naar de retail en naar de bloemenveiling Flora Holland in Aalsmeer. Bloembollen ook naar
Naaldwijk.
Klein fruit:
Naar de fruitveiling in Geldermalsen (Gelderland, nabij Tiel)
Wat is de beladingsmethode per stap in de vier omschreven logistieke ketens per productgroep?
Voornamelijk pallets, kratten en los gestort. Er passen ongeveer 32 euro pallets in een vrachtwagen
welke een gewicht hebben van 500 tot 600 kg. De volgende beladingsmethoden worden gelinkt aan
de producten.
Appels:
Kuub kisten (t.b.v. opslag)
Aardappelen: Los gestort of in zakken op euro pallets
Bloemen:
Deense karren
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Bollen:
Klein fruit:

Gaasbakken / kuub kisten
Plastic groente kratten

Wat is de beladingsgraad per stap in de logistieke keten per productgroep?
Aardappelen:
20-25 ton in een 32 ton vrachtwagen
Tomaten:
15 ton in een 32 ton vrachtwagen.
4.
Verificatie beladingsgraden Sprenger Instituut.
Voor de beladingsgraden (kg/m3) adviseert Peter Appel om klassen te definiëren. Indeling van
klassen voor de beladingsgraad zijn bijvoorbeeld:
- 150 – 200 kg/m3
- 200 – 250 kg/m3
- 300 – 350 kg/m3
- 350 – 400 kg/m3
5.
Wat verder te tafel komt: opzet van het onderzoek
Peter Appel adviseert contact op te nemen met de producenten en verwerkers van de agrarische
producten. Het betreft:
Akkerbouw :
Sierteelt:
Tuinbouw opengrond:
Tuinbouw onder glas:
Bloembollen:

AB Texel | Dennis Wetenkamp
Bloemenveiling – Flora Holland
Greenery – Hessing – VEZET | Hans Boshuizen, algemeen directeur VEZET
Agriport A7 | Jack Kranenburg en Anton Hiemstra
CNB Bovenkarpsel

Een relevante vraag aan Hessing en VEZET is om te vragen waar hun producten precies vandaan
komen. Op die manier wordt meer inzicht verkregen in de voedsel import en export van de regio.
Daarnaast geeft Peter Appel aan dat organisaties zoals LTO en het Productschap Tuinbouw mogelijk
bruikbare informatie over agrarische vervoersstromen hebben.
Ten aanzien van beladingsgraden geeft Peter Appel aan dat er gevoelsmatig veel literatuur
beschikbaar zou moeten zijn. Peter Appel merkt op dat het voor het bepalen van de
verkeersintensiteit in piekperioden handig is om ook seizoensinvloeden mee te nemen in het
onderzoek.
Tot slot is het advies om niet te veel in detail te treden, maar vooral de hoofdlijn van het onderzoek
goed in ogenschouw te houden. Bij een te hoog detailniveau bestaat het risico dat de uitkomsten
niet kloppen. “Better rougly good, then precisely wrong”, is het advies.
6.
Rondvraag
Dave Vlaming zegt toe het rapport met productieareaal en bruto opbrengt in Noord-Holland 2015
digitaal toe te sturen.
7.

Sluiting
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18. Bijlage 7: Interview A.S. de Boer B.V
Onderwerp:
Aanwezig:

Onderzoek Agrarische vervoersstromen NHN – Interview Firma A.S. de Boer
Daan de Boer – Firma A.S. de Boer
Frank Vlaming – D-VELOPMENT
Datum:
Maandag 19 september 2016
Verslagdatum: Dinsdag 27 september 2016
Status:
Definitief
1.

Kennismaking

2.
Introductie en toelichting onderzoek agrarische vervoerstromen NHN door Dave Vlaming
Frank Vlaming geeft aan dat D-VELOPMENT eind 2015 opdracht heeft gekregen van de Greenport
NHN om een onderzoek uit te voeren naar agrarische vervoersstromen in Noord-Holland Noord. Op
basis van CBS-data van het jaar 2014 is op het schaalniveau van de provincie Noord-Holland het
aantal hectare en de geproduceerde hoeveelheid per product in kaart gebracht. Vervolgens is
bepaald hoeveel vrachtwagenbeladingen van 32ton/95m3 het betreft om alle geproduceerde
producten te vervoeren. Het betreft circa 53.000 vrachtwagenbeladingen. Dit aantal zegt echter niets
over het aantal vrachtwagenbewegingen. Een product kan binnen een logistieke keten immers
meerdere keren vervoerd worden, waarbij er verschillende beladingsgraden gelden afhankelijk van
de wijze van transport (los gestort of in bakjes/kratten). Greenport NHN in de zomer van 2016
opdracht verstrekt aan D-VELOPMENT om het aantal vrachtwagenbewegingen te bepalen voor de
agrarische producten die geproduceerd worden in de regio Noord-Holland Noord. Daarbij hanteert
D-VELOPMENT de volgende gefaseerde aanpak:
- Fase 1: Actualisatie productieareaal en geproduceerde hoeveelheid Noord-Holland o.b.v.
CBS-cijfers 2015;
- Fase 2: Inkoop productiedata van de regio Noord-Holland Noord bij Crop-R (het bedrijf achter
de website www.boerenbunder.nl);
- Fase 3: Productieareaal en geproduceerde hoeveelheid regio NHN o.b.v. Crop-R data;
- Fase 4: In kaart brengen logistieke ketens per productgroep;
- Fase 5: Calculaties aantal vrachtwagenbewegingen per productgroep voor regio NHN.
3.

Bespreken interviewvragen, zie bijlage 1

Interviewvragen:
a. Wat is de gemiddelde opbrengst per hectare van bloembollen?
De opbrengst per hectare is circa 500.000 leverbare bloembollen. Een kuubkist vol met bollen weegt
na het rooien circa 650 kg (nog niet gedroogd). Met een redelijke goede oogst bevat éen kuubkist
25.000 stuks aan leverbare bloembollen. Het aantal kuubkisten dat van een hectare afkomt is dus 20
kuubkisten (500.000/25.000 = 20). Het gemiddelde gewicht per bol is 26 gram (650kg/25.000 stuks
bollen = 0,026 kg. Na het oogsten is er sprake van gewichtsverlies van de bol door het drogen
gedurende een periode dat de bol in opslag is. Volgens het RVO weegt een kuub bloembollen na het
drogen circa 540 kg. Van één hectare bloembollen areaal is de bruto opbrengst gedroogde leverbare
bollen 10.8 ton/ha (540kg * 20 kuubkisten = 10.800 kg).
b. Wat is de beladingsmethode en beladingsgraad van bloembollen?
Bloembollen worden getransporteerd in gaasbakken op het moment dat ze geleverd worden aan
bijvoorbeeld een veiling. De afmeting van een gaasbak is 75cm x 50cm x 15cm. Gaasbakken worden
in een vrachtwagen op een opzetter geplaatst van 51cm. Het aantal gaasbakken op een opzetter in
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een vrachtwagen is 10 stuks. Over de breedte van een vrachtwagen passen 33 gaasbakken (drie
opzetters met dus elk 10 gaasbakken). Uitgaande van de onderstaande kerngegevens trekkeroplegger combinatie:
Lengte:
16,5m1 lang
Maximum gewicht:
32ton
Maximum volume:
95m3
Beladingsgraad:
100%
Doordat de lengte van een opzetter 51cm is kunnen er 32 rijen met gaasbakken staan over de gehele
lengte van de trekker-oplegger combinatie (16,5 meter / 0,51 meter = 32,35). Het aantal gaasbakken
in de totale trekker-oplegger combinatie is 960 stuks (32 rijen in de lengte x 3 rijen in de breedte x 10
gaasbakken in de hoogte = 960 stuks)
Het gewicht van een gaasbak bloembollen is circa 20 kg. De beladingsgraad van een vrachtwagen
met bloembollen die getransporteerd worden in gaasbakken is circa 19.200 kg oftewel 19.2 ton
(20kg x 960 = 19.200 kg).
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19. Bijlage 8: Interview BEJO zaden
Onderwerp:
Aanwezig:

Onderzoek Agrarische vervoersstromen NHN – Interview BEJO Zaden
Ger Kos – BEJO zaden
Dave Vlaming – D-VELOPMENT
Datum:
Vrijdag 23 september 2016
Verslagdatum: Dinsdag 27 september 2016
Status:
Definitief
1.

Kennismaking

2.
Introductie en toelichting onderzoek agrarische vervoerstromen NHN door Dave Vlaming
Dave Vlaming geeft aan dat D-VELOPMENT eind 2015 opdracht heeft gekregen van de Greenport
NHN om een onderzoek uit te voeren naar agrarische vervoersstromen in Noord-Holland Noord. Op
basis van CBS-data van het jaar 2014 is op het schaalniveau van de provincie Noord-Holland het
aantal hectare en de geproduceerde hoeveelheid per product in kaart gebracht. Vervolgens is
bepaald hoeveel vrachtwagenbeladingen van 32ton/95m3 het betreft om alle geproduceerde
producten te vervoeren. Het betreft circa 53.000 vrachtwagenbeladingen. Dit aantal zegt echter niets
over het aantal vrachtwagenbewegingen. Een product kan binnen een logistieke keten immers
meerdere keren vervoerd worden, waarbij er verschillende beladingsgraden gelden afhankelijk van
de wijze van transport (los gestort of in bakjes/kratten). Greenport NHN in de zomer van 2016
opdracht verstrekt aan D-VELOPMENT om het aantal vrachtwagenbewegingen te bepalen voor de
agrarische producten die geproduceerd worden in de regio Noord-Holland Noord. Daarbij hanteert
D-VELOPMENT de volgende gefaseerde aanpak:
- Fase 1: Actualisatie productieareaal en geproduceerde hoeveelheid Noord-Holland o.b.v.
CBS-cijfers 2015;
- Fase 2: Inkoop productiedata van de regio Noord-Holland Noord bij Crop-R (het bedrijf achter
de website www.boerenbunder.nl);
- Fase 3: Productieareaal en geproduceerde hoeveelheid regio NHN o.b.v. Crop-R data;
- Fase 4: In kaart brengen logistieke ketens per productgroep;
- Fase 5: Calculaties aantal vrachtwagenbewegingen per productgroep voor regio NHN.
3.

Bespreken interviewvragen, zie bijlage 1

Interviewvragen:
Veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw, groente en fruitgewassen
1. Wat is de bruto opbrengst per hectare (ton) van veredelingsteelt en basiszaadproductie voor
tuinbouw open grond?
Gemiddeld is de bruto-opbrengst 2.500kg tot 3.000 kg strogewas per hectare.
De netto opbrengst in de vorm van zaad varieert van 200 tot 800 kg per hectare, nadat het gedorst
is. Gemiddeld genomen is daarmee de opbrengst van zaad van een hectare land circa 400 kg (0,4
ton).

Pagina 41 van 45

2. Wat is de bruto opbrengst per hectare (ton) van veredelingsteelt en basiszaadproductie voor
tuinbouw onder glas?
Voor basiszaadproductie onder glas gelden dezelfde kengetallen als voor tuinbouw open grond.
3. Wat is de beladingsmethode van de veredelingsteelt en basiszaadproductie en welke
beladingsgraad heeft het?
Het zaad wordt getransporteerd door middel van circa 24 kuubkisten of in de vorm van bulk (los
gestort).
4. Welke logistieke ketens doorloopt de veredelingsteelt en basiszaadproductie?
Teelt - dorsen – schoning (Warmenhuizen) – opslag – klanten
Veredelingsteelt en basiszaadproductie voor bloemen (bloemenzaad)
5. Wat is de bruto opbrengst per hectare (ton) van bloemenzaadteelt?
De bruto – opbrengst per hectare is circa 2.500 kg strogewas. Netto wordt hier circa 300 kg bruikbaar
bloemenzaad van over gehouden.
6. Wat is de beladingsmethode van bloemenzaadteelt?
Voor bloemenzaadteelt is dezelfde beladingsmethode en beladingsgraad van toepassing als
basiszaadproductie van akkerbouw, groente en fruitgewassen. Circa 24 kuubkisten, of los gestort.
7. Welke logistieke ketens doorloopt bloemenzaad?
Bloemenzaadteelt doorloopt dezelfde logistieke ketens als basiszaadproductie van akkerbouw,
groente en fruitgewassen.
Teelt - dorsen – schoning (Warmenhuizen) – opslag – klanten
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20. Bijlage 9: Interview VEZET
Onderwerp:
Aanwezig:

Onderzoek Agrarische vervoersstromen NHN – Interview VEZET
Hans Boshuizen – managing director Koninklijke VEZET
Dave Vlaming – D-VELOPMENT
Datum:
Vrijdag 21 oktober 2016
Verslagdatum: Zondag 23 oktober 2016
Status:
Definitief
Bijlagen:
161023 Concept – Verwerking fruit- en groentegewassen door VEZET
1.
Kennismaking
Hans Boshuizen is managing director van Koninklijke VEZET. VEZET is in 1914 opgericht onder de
naam ‘Verenigde Zuurkoolfabrikanten in Nederland’ en sindsdien uitgegroeid tot de grootste
groente- en fruitverwerker van West-Europa. VEZET is al 40 jaar partner van Albert Heijn en levert
alle vers gesneden groente- en fruit producten voor het supermarktbedrijf in Nederland en België.
Albert Heijn heeft een marktaandeel van 47% in vers gesneden groente en fruit en daarmee VEZET
ook. Albert Heijn is goed voor 95% van de afzet van VEZET. De overige 5% afzet wordt gerealiseerd
met leveringen aan supermarktketen Coop in Denemarken. Daarnaast heeft VEZET een joint venture
in Zweden onder de naam Nordic Convience, is VEZET eigenaar van een groenteverwerkingsbedrijf in
Noorwegen waar alleen voor de Noorse markt geproduceerd wordt en is VEZET eigenaar van
Tuinderij VERS, een groenteverwerkingsbedrijf in Briele (net onder Rotterdam) met een capaciteit
van ca. 10% van VEZET in Warmenhuizen.
In Nederland zijn drie grote groenteverwerkingsbedrijven actief. Het betreft Hessing uit Zwaagdijk,
W. Heemskerk uit Rijnsburg en VEZET uit Warmenhuizen. VEZET is de grootste en groeit circa 10%
per jaar. De fabriek in Warmenhuizen is momenteel circa 40.000m2. In november 2016 wordt gestart
met de uitbreiding van nog eens 10.000m2 t.b.v. logistiek en expeditie.
2.
Introductie en toelichting onderzoek agrarische vervoerstromen NHN door Dave Vlaming
Dave Vlaming geeft aan dat D-VELOPMENT eind 2015 opdracht heeft gekregen van de Greenport
NHN om een onderzoek uit te voeren naar agrarische vervoersstromen in Noord-Holland Noord. Op
basis van CBS-data van het jaar 2014 is op het schaalniveau van de provincie Noord-Holland het
aantal hectare en de geproduceerde hoeveelheid per product in kaart gebracht. Vervolgens is
bepaald hoeveel vrachtwagenbeladingen van 32ton/95m3 het betreft om alle geproduceerde
producten te vervoeren. Het betreft circa 53.000 vrachtwagenbeladingen. Dit aantal zegt echter niets
over het aantal vrachtwagenbewegingen. Een product kan binnen een logistieke keten immers
meerdere keren vervoerd worden, waarbij er verschillende beladingsgraden gelden afhankelijk van
de wijze van transport (los gestort of in bakjes/kratten). Greenport NHN heeft in de zomer van 2016
opdracht verstrekt aan D-VELOPMENT om het aantal vrachtwagenbewegingen te bepalen voor de
agrarische producten die geproduceerd worden in de regio Noord-Holland Noord. Daarbij hanteert
D-VELOPMENT de volgende gefaseerde aanpak:
- Fase 1: Actualisatie productieareaal en geproduceerde hoeveelheid Noord-Holland o.b.v.
CBS-cijfers 2015;
- Fase 2: Inkoop productiedata van de regio Noord-Holland Noord bij Crop-R (het bedrijf achter
de website www.boerenbunder.nl);
- Fase 3: Productieareaal en geproduceerde hoeveelheid regio NHN o.b.v. Crop-R data;
- Fase 4: In kaart brengen logistieke ketens per productgroep;
- Fase 5: Calculaties aantal vrachtwagenbewegingen per productgroep voor regio NHN.
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3.

Bespreken interviewvragen

1. Hoeveel ton verwerkt VEZET in Warmenhuizen per productgroep?
VEZET verwerkt gemiddeld 1.600 ton grondstoffen per week, waarvan ca. 67% wordt verwerkt tot
eindproduct en ca. 33% overblijft als restproduct voor diervoeders of vergisting. De productie
genereert circa 80 tot 100 inkomende en 80 tot 100 uitkomende vrachtwagenbewegingen per dag.
Totaal gaat het om circa 64.000 vrachtwagenbewegingen per jaar, waarvan circa 32.000 inkomende
en circa 32.000 uitgaande.
In bijlage 1 is een overzicht weergegeven waarin per groente en fruitgewas is weergegeven hoeveel
VEZET verwerkt en hoeveel daarvan in de regio Noord-Holland Noord geproduceerd is.
2. Hoeveel ton van de in Warmenhuizen verwerkte groente/fruit per productgroep komt uit
Noord-Holland Noord?
In de periode 15 mei tot en met 31 oktober (week 20-43) komt ca. 90% van de door VEZET verwerkte
producten uit Nederland. Het betreft vrijwel alle groenten, alsmede de appels en peren. Van de
producten die uit Nederland komen haalt VEZET het liefst zoveel mogelijk producten direct uit de
regio Noord-Holland Noord.
3. Hoeveel ton van de in Warmenhuizen verwerkte groente/fruit komt van buiten Noord-Holland
Noord en waar komt dit vandaan?
In de periode 1 november tot en met 14 mei (week 44-19) zijn er nauwelijks verse groente- en fruit
producten beschikbaar in Nederland. In deze periode worden de groenteproducten, appelen en
peren daarom geïmporteerd uit Zuid-Europese landen als Frankrijk, Spanje, Portugal en Italië.
Exotisch fruit komt jaarrond veelal uit landen als Griekenland (druiven), Ghana (mango), Nieuw
Zeeland (kiwi’s) en Costa Rica (ananas).
4. Waar gaan de in Warmenhuizen verwerkte producten naar toe?
VEZET levert circa 95% van haar producten aan Albert Heijn. Deze producten worden vervoerd naar
de vijf distributiecentra van Albert Heijn. Circa 33% gaat naar het AH vers-DC in Nieuwgein. De
overige producten voor Albert Heijn gaan naar de DC’s in Zaandam (16%), Zwolle (17%), Pijnakker
(17%) en Tilburg (17%). Daarnaast gaat circa 5% van de door VEZET verwerkte producten naar de
DC’s van Coop in Denemarken.
De A9 is de belangrijkste verkeersader voor VEZET. Circa 80% van alle vrachtwagenbewegingen
maakt gebruik van de A9. Het betreft alle vervoersstromen van en naar Nieuwegein, Zaandam,
Pijnakker en Tilburg. Het vervoer van en naar Zaandam maakt ook gebruik van de A8-N8. Het
doortrekken van de A8 naar de A9 zou voor VEZET een enorme verbetering in deze logistieke stroom
zijn. De vervoersstroom van en naar Zwolle betreft circa 16% van de vrachtwagenbewegingen en
maakt gebruik van de N23 Houtribdijk Enkhuizen-Lelystad. Circa 5% van de vrachtwagenbewegingen
gaat naar Denemarken. Deze vervoerstroom gaat via de A7 Afsluitdijk.
5. Maakt VEZET in Warmenhuizen ook gebruik van halffabricaten?
Hans Boshuizen geeft aan dat alle producten bij VEZET worden aangeleverd als grondstof en
verwerkt worden tot kant en klaar eindproduct. Enige uitzondering is taugé. Hans Boshuizen geeft
aan dat VEZET de taugé inkoopt bij Van der Plas Sprouts uit Broek op Langedijk en één op één door
levert aan Albert Heijn. Taugé wordt eveneens door VEZET verwerkt in groentepakketten.
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6. Wat is de beladingsmethode van de inkomende en uitgaande producten van VEZET?
Hans Boshuizen geeft aan dat alle producten worden aangeleverd en afgeleverd met vrachtwagens.
Grotendeels betreft het koeltransporten. De inkomende producten worden voornamelijk
aangeleverd in bulkcontainers van 1.000kg of klapkratten/groentekisten die gestapeld zijn op
europallets. De inkomende vrachten met grondstoffen hebben een gemiddelde beladingsgraad van
circa 90%, aldus Hans Boshuizen. De uitgaande vrachten met eindproducten (67% van het totaal
aantal uitgaande vrachten) mogen in de hoogte niet helemaal vol gestapeld worden. De gemiddelde
beladingsgraad is derhalve circa 70%. Op de terugrit vanuit de DC’s wordt fust mee terug genomen
naar Warmenhuizen.
De uitgaande vrachten met restproducten betreffen bulktransporten met een gemiddelde
beladingsgraad van 90%. Deze reststroom wordt volledig vervoert naar SITA en/of GP Groot op de
Boekelermeer in Alkmaar, waar het wordt verwerkt tot veevoer of gebruikt wordt als brandstof voor
vergisting.
Voor de bevoorrading van de DC’s in Zwolle, Pijnakker en Tilburg maakt VEZET gebruik van
zogenaamde Lange Zware Vrachtvoertuigen (LZV’s). LZV’s zijn maximaal 25,25m lang en hebben een
maximaal gewicht van 60 ton. In LZV’s kunnen maximaal 51 Europallets vervoert worden in plaats
van 33 Europallets in een standaard trekker-opleggercombinatie.
4.

Wat verder te tafel komt

Sluitkool-achtigen: zuurkool
Hans Boshuizen meldt dat een groot deel van de productgroep Sluitkool-achtigen verwerkt wordt tot
zuurkool. In Nederland zijn twee zuurkoolverwerkers gevestigd. Het betreft Kramer’s Zuurkool (GKZ)
gevestigd aan de Voorburggracht 141 in Zuid-Scharwoude en Hart & Co Zuurkoolfabriek gevestigd
aan de Voorburggracht 489 in Oudkarspel. Hans Boshuizen adviseert om Dirk Kramer van Kramer’s
Zuurkool te bellen om te vragen hoeveel zuurkool zij verwerken. De door Kramer’s verwerkte en
verpakte zuurkool gaat via VEZET naar Albert Heijn.
5.
Rondvraag
Dave Vlaming vraagt of Hans Boshuizen nog aandachtspunten of vragen heeft.
Lange Zware Vrachtvoertuigen (LZV’s)
Hans Boshuizen geeft aan dat met de inzet van LZV’s de CO2-uitstoot wordt beperkt en de kosten
voor de logistiek worden verlaagd. LZV’s mogen echter niet op alle wegen rijden, omdat bruggen niet
sterk genoeg zijn of rotondes niet breed genoeg opgezet. VEZET zou meer gebruik kunnen maken van
LZV’s indien meer wegen en knooppunten hiervoor geschikt gemaakt worden.
Openbaar vervoer
Bij VEZET in Warmenhuizen werken circa 1.200 mensen. De productie vindt zeven dagen per week
plaats in twee ploegen, van ’s morgen 7:00 uur tot ’s middag 13:00 uur en van ’s middag 13:00 tot ‘s
avonds 01:00 uur. Vrijwel al het personeel komt met de auto. Indien het openbaar vervoer van en
naar VEZET beter zou zijn, zou het autogebruik teruggebracht kunnen worden.
6.
Sluiting
Dave Vlaming bedankt Hans Boshuizen voor het gesprek. Dave Vlaming zegt toe de door VEZET
opgegeven cijfers te zullen verwerken en als bijlage van dit verslag mee te sturen ter controle door
VEZET. Na verwerking van de definitieve cijfers zal VEZET een exemplaar van het rapport ontvangen.
Hans Boshuizen meldt dat hij lid is van de Stuurgroep van de Greenport NHN en via deze weg het
rapport ook zal ontvangen.

Pagina 45 van 45

