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Duurzame Supply 
Chain V10.0

In de nacht brengen colonnes zelfrijdende 
elektrische vrachtwagens goederen van pro-
ducenten naar de urban-productcentra en 
duurzame halfproducten retour. De rijbanen 
worden dynamisch vrijgehouden voor een 
gegarandeerde on-time delivery. In de 
urban-productcentra ondergaat een deel van 
de goederen een laatste productiestap. Na 
consolidatie op bestemming volgt een elektri-
sche rit naar de diverse retailers in de stad. De 
retailer zal op bestelling de producten afwer-
ken en just-in-time klaarzetten. In deze Sup-
ply Chain V10.0 is het transportvolume met 
gemiddeld 25% afgenomen en zijn retourstro-

men vervallen. De waarde per volume van  
de vervoerde producten is met een factor 10 
toegenomen en de footprint per product is 
aanzienlijk gereduceerd.
Dit toekomstscenario schetst een duurzame 
food supply chain over tien jaar. Waar staan 
we nu en welke stappen zijn te zetten om de 
footprint van voedingsmiddelen terug te 
brengen?

Resultaat, maar dan?
Door de partijen in de supply chain zijn de 
afgelopen jaren veel maatregelen genomen 
om de duurzaamheid van producten meer te 

Veel is inmiddels bereikt bij het verduurzamen van de food  
supply chain. Maar de grenzen van het optimaliseren van de 
afzonderlijke schakels komen in zicht. Het moet dus drastisch 
anders. De Supply Chain V10.0, de supply chain van de  
toekomst, vereist een nieuwe generatie oplossingen, waarbij  
we anders en vooral breder naar de gehele supply chain kijken  
en iedereen participeert.

Toekomstscenario van de leveringsketen

laten aansluiten bij de wens van consumenten. 
In de productie wordt steeds energie-efficiën-
ter gewerkt en grondstoffen worden effectie-
ver gebruikt, waarbij teruglevering aan de 
natuur centraal staat. Vrachtwagens zuiniger, 
de vullingsgraad is hoger en leeg retourrijden 
behoort bijna tot het verleden, mede door 
horizontale integratie in de bedrijfskolom-
men. De resultaten die zijn behaald, hebben 
tot gevolg dat het verder verduurzamen van 
transport en verlagen van het energieverbruik 
steeds meer inspanning verlangt. Kortom, 
investeringen gaan een steeds langere terug-
verdientijd kennen. Daarnaast bereiken oplos-
singen steeds meer het duurzame plafond; 
andere factoren bepalen nu de footprint. In de 
toekomst moet het dus anders.  

Drogen versus watertransport 
Vaak is drogen onderdeel van het productie-
proces. Een aantal industrieën verwijdert 
water uit het tussenproduct zodat het volume 
significant afneemt voordat transport plaats-
vindt naar de volgende productielocatie. Des-
tijds is de afweging gemaakt tussen de kosten 
van het transporteren van het ‘natte’ product 
en de kosten van drogen. Het toevoegen van 
water en warmte om het product te activeren 
op de volgende locatie, is niet meegenomen in 
deze afweging. Vandaag de dag ligt deze afwe-
ging lastiger omdat de financiële en duurzame 
factoren meewegen en niet altijd direct onder-
scheidend zijn.

Dit beeld wordt verleden 

tijd. In de toekomst brengen 

in de nacht colonnes zelf- 

rijdende elektrische vracht-

wagens goederen naar de 

urban-productcentra en 

duurzame halfproducten 
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‘ De toekomst: George Clooney 
tapt een glas frisdrank uit 
zijn home-dispenser’

Supply chain in kaart
Tebodin hanteert bij duurzame vraagstukken 
de APGS (Ambitions, Principles, Goals, Stra-
tegies)-methode in combinatie met sustaina-
ble value engineering. APGS vertaalt de duur-
zame ambitie van het bedrijf in concrete doe-
len. Met sustainable value engineering brengt 
een team de bijdrage aan duurzaamheid, 
klantspecificaties en kostprijs van alle onder-
delen in de product supply chain in kaart. Het 
team selecteert uit deze relaties de meest belo-
vende oplossingsrichtingen en toetst deze aan 
de eerder gestelde doelen. Na een toetsing op 
haalbaarheid valt een investeringsbesluit en 
volgt de uitwerking.
In het voorbeeld blijkt dat – naast het elimi-
neren van het droogproces – de hoeveelheid 
water in het product beter kan worden afge-
stemd op het vervolgproces. Hierdoor neemt 
het waterverbruik significant af en is uitein-
delijk toch minder transport nodig. Een 
andere (in dit geval) niet-haalbare optie is het  
verplaatsen van een productiestap naar de 
andere productielocatie (up- of downstream) 
en daarmee reduceren van het totale transport 
en energieverbruik in de keten. 

Toekomstige oplossingen
De conclusie uit dit voorbeeld is dat toekom-
stige oplossingen niet meer gericht zijn op het 
optimaliseren van de aparte schakels in de 
supply chain. Oplossingen in de supply chain 
zijn nodig die de footprint verkleinen bij een 
acceptabele investering: producten in een 
andere vorm of het verplaatsen van produc-

tiestap(pen) up- of downstream in de keten. 
Innovaties, die nu nog experimenteel zijn, 
bieden kansen. 

Producten anders aanbieden
Ook veranderingen in de samenstelling van 
producten is kansrijk als het gaat om optima-
lisatie van de supply chain. Een gedateerd 
voorbeeld is het verpakken van chips in een 
bus in plaats van in een zak. Oorspronkelijk 
bedoeld om de kwaliteit te borgen, resulteerde 
het ook in afname van transport door een 
efficiëntere verpakking. Het productieproces 

is aangepast om de chips gelijkvormig te 
maken en te kunnen stapelen. Een ander 
voorbeeld is een product in pasta-vorm aan-
bieden in plaats van als poeder, waardoor het 
droogproces (gedeeltelijk) kan vervallen. 
Een product in een geconcentreerde vorm 
aanbieden biedt eveneens mogelijkheden. 
Neem frisdranken. Ze worden verkocht in 
flessen en bevatten een flinke watercompo-
nent. Optie is het toevoegen van water uit te 
stellen. De consument koopt dan een fris-
drankconcentraat dat hij thuis in zijn ‘koel-
kast’-dispenser plaatst en op het moment van 
consumptie wordt het product bereid. De 

concentraten zijn zo significant kleiner dat 
transport met minimaal 80% afneemt. Een 
belangrijk ander duurzaam effect is dat het 
aantal PET-flessen in omloop met eenzelfde 
factor afneemt. Bij  een stad met een half mil-
joen inwoners en een gemiddelde jaarlijkse 
frisdrankconsumptie van ruim 100 l/hoofd 
bevolking (2011) verdwijnen er jaarlijks 30 
miljoen PET-flessen van 1½ liter (frisdrank-
concentraat factor 10 verdund).
Dit voorbeeld is bedoeld om de denkrichting 
te illustreren en natuurlijk dient de (water)
kwaliteit van het eindproduct te worden 
geborgd. Daarnaast heeft ieder huishouden 
een dispenser nodig en moet de consument 
het concept omarmen. Bij de bekende (min-
der duurzame) koffiepads en -cupjes is dit wel 
mogelijk gebleken. De toekomst: George 
Clooney tapt een glas frisdrank uit zijn 
home-dispenser!

Innovaties veranderen supply chain
Innovaties hebben invloed op veel aspecten 
van de supply chain. Het is nu mogelijk om 
biobased grondstoffen als eiwitten, vetten en 
suikers uit organische reststromen te produ-
ceren. Het terugwinnen van mineralen uit 

mest is een kwestie van 
tijd. In de supply chain 
V10.0 dragen deze 
innovaties op grote 
schaal bij aan het ver-
duurzamen van de 
voedselketen en huidi-
ge oplossingen moeten 

hierop anticiperen. De eerste productiefacili-
teiten ontstaan inmiddels bij de nu geconcen-
treerde reststromen. Als in de toekomst de 
omvang van de reststromen toeneemt,  
ontstaan op de plaatsen waar voldoende  
reststroom is lokale (mobiele) productie- 
eenheden. Combineer zo’n locatie met een 
urban-productcentrum en de geproduceerde 
biobased grondstoffen gaan ‘s nachts naar de 
afnemer of worden ter plaatse verwerkt tot 
halffabricaten en/of specifieke eindproducten. 
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Worden productiestap(pen) up- of downstream in de keten verplaatst voor een duurzame supply chain?


