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NAAR EEN DUURZAAM STEDELIJK 

VOEDSELSYSTEEM

Lunchlezing Urban Technology – 12 februari 2019
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HOE VOEDEN WE DUURZAAM DE STAD? 



VOEDSEL BELANGRIJK THEMA, 

VOEDSEL…
► Is energie voor mensen in de stad

► Belangrijk voor welzijn en gezondheid van mensen in de stad

Titel presentatie 3



Titel presentatie 4

Primaire 
productie

Industrie

Groot-
handel

Detailhandel 
en horeca

Consu-
ment

Afval-
verwerking

EEN DUURZAAM 
VOESELSYSTEEM 
PAST IN DE 
DONUT…

VOESELSYSTEEM



Titel presentatie 5

Primaire 
productie

Industrie

Groot-
handel

Detailhandel 
en horeca

Consu-
ment

Afval-
verwerking

EEN DUURZAAM 
VOESELSYSTEEM 
PAST IN DE 
DONUT…

VOESELSYSTEEM



Leefbaarheid: groei toerisme en 
1-pers huishoudens leidt tot meer horeca en ‘to-go’ 
verkooppunten van voedsel. Gevolg: veel logistieke 
stromen, gevaarlijke situaties (laden en lossen), overlast.

Infrastructuur: 
een derde van de 

logistieke bewegingen 
in de stad en regio is 

voedselgerelateerd en 
de vraag neemt toe 

terwijl infrastructuur 
(in piekuren) al 

overbelast is. 

Ruimte: primaire 
productie, 

industrie, logistiek 
vragen ruimte, 

maar die is in 
stedelijke gebieden 

steeds schaarser.
Gezondheid: veel 
mensen eten niet 
gezond. Niet 
iedereen heeft 
toegang tot 
gezonde en 
betaalbare 
voeding. 
Verschillen per 
wijk groot. 

UITDAGINGEN VOEDSELSYSTEEM
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Milieu (o.a. bodemkwaliteit): 
van boer tot bord gaat ongeveer 
30% van het voedsel verloren. 
Veel organisch materiaal blijft 
in Amsterdam onbenut 
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Bron: Ellen MacArthur Foundation

DE IDEALE WERELD?



ONDERZOEK RESTSTROMEN
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ONDERZOEK RESTSTROMEN

Bron: gemeente Amsterdam



RE-ORGANISE RE-STORE
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Ontwikkelen van kennis en best practices voor het 

vormen van veerkrachtige stedelijke circulaire 

systemen (inzamelen, transporteren, verwerken en 

verwaarden) rondom (wormen)composteren en/of 

biovergisten

Voor en met de stad

Bron foto: Enki energy Bron foto: The Waste Transformers

DOELSTELLING RE-STORE



Inzameling 
reststoffen

Transport 
reststoffen
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tot  
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Verwaarding 
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CENTRAAL, DECENTRAAL, OF HYBRIDE...?



EN DAARBIJ:

• Welke actoren spelen welke rol? 

• Welke doelstellingen beogen de actoren te bereiken?

• Welke samenwerkingsverbanden zijn nodig, en welke 
afspraken worden hierbij gemaakt?

• Welk beleid en welke wetgeving zijn van toepassing?

• Welke financiële, ecologische en sociale impact wordt 
hiermee bereikt?

Uiteindelijk:

Sluit de impact nog steeds aan bij de oorspronkelijke 
doelstelling(en)?



ONDERZOEK VERWAARDEN

RESTSTROMEN

Waarom bij Urban Technology:

-UT is sterk in keten- en systeemdenken (circulair), en het vinden van 

oplossingen voor complexe stedelijke problematiek

-Kennis van en een netwerk binnen: procestechniek, logistiek, bebouwde

omgeving, businessmodellen, data-analyse, simulatiemodellen

-Gebruikmakend van UT onderzoeksmethoden: Life Cycle Assesments, 

simulatiemodellen, participatory action research, ontwerpgericht onderzoek, 

prototypebouw, businessmodelling.



MAPPING OUR FOODSYSTEM

Food- and waste

Foodactors

Food consumption

Food production

Soil/ land use

Agri-Food Logistics

Onderzoeksvraag:

Effecten horecadistributie op de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en 

leefbaarheid in de MRA en stad Amsterdam

Hoe kan dit verbeterd worden?



NEDERLAND LETTERLIJKE MIDDELPUNT

VAN GLOBALE VOEDSELOGISTIEK
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Agri-Food logistics MRA:

• Greenport Aalsmeer

• Greenport NHN

• A’dam Harbour

• Schiphol

• Flevokust Harbour/ LAB

Maar... Is ons agri-food logistiek systeem future proof?
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250.000 logistieke bewegingen per dag – 18% totale verkeer

Waarom onderzoek naar agri-food?

• 25-30% voertuigen = Agri-Food Gerelateerd

• Belangrijke agri-food hubs: green- en mainports

• Sterke stijging vraag naar voedsel in steden



HORECADISTRIBUTIE BELANGRIJKSTE STROOM:

EEN REGIONAAL PROBLEEM EN HET LOOPT VAST

>3000 leveranciers

>600 groothandels > 6 fte

55%

40%

<5%

<1%

>3600 horecadistributeurs 

Groei # kleine leveranciers

74% <25 km vd stad

50% <10km vd stad

5.000 vestigingen – 80% binnen de A10

Gem. 12,7 lev./ week + 7,7 leveranciers

73% leveringen < 1m3, 90% < 5m3

82% tussen 7-13u, 68% tussen 9-12u

70.000 leveringen/ week 

20.000 - 30.000 ritten / week

25%-40% van stadslogistiek

>80% volume door <20% bedrijven 

44%

- Groot te kort aan chauffeurs

- Te hoge kosten last-mile

- Verschuiving naar online markten

- Toename gevraagd volume

- Toename # leveringen door bestelgedrag

- Afname bereikbaarheid



PROBLEEM 1: BESTELGEDRAG VAN CHEFS LEIDT TOT 

INEFFICIËNTE EN DURE BEVOORRADING
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DE HORECAKEUKEN ALS 

LOGISTIEKE ORGANISATIE

LEVEL 3: LEAN KITCHEN 

(14%)

LEVEL 1: KITCHEN FIRST! 

(50%)

LEVEL 2: SLIM GEREGELD 

(35%) 

Uitdaging: inefficientie en groei van horeca gaat leiden tot meer volumes en logistiek

LEVEL 4: LEAN & GREEN 

KITCHEN (<1%)



PROBLEEM 2: MINDER RUIMTE VOOR LOGISTIEK IN 

DE MRA DOOR BOUW 250.000 HUIZEN TOT 2040
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Geplande woningbouw

Gebied horeca lever-

anciers A’dam

Clusters Food-leveranciers

74% leveranciers op 25 km afstand

50% leveranciers in op 10 km afstand

Afname grond voor (logistiek) vastgoed (i.e. A’dam -350 ha)

Afname ruimte op de weg: 150k huizen = 39% meer mobiliteit

Conflict met groei Schiphol, het havengebied en Greenports



OPLOSSING (?): ONTSTAAN (DECENTRALE) KETEN- EN 

VERKEERSCOORDINATIE RONDOM STEDEN

(decentrale) Control towers

overzien logistieke netwerken 

in de stad en regio

Stimuleren van nieuwe logistieke 

concepten & voertuigtechnologie

Regelgeving om nieuwe 

kaders voor logistiek te 

stellen. Óók voor 

horecaondenemers

Opzetten samenwerkingsverbanden 

horecadistributeurs en 

horecaondernemers

Verzamelen &  gebruiken van logistieke data om 

factbased besturing mogelijk te maken

Intelligent Access:

coordineren van mobiliteit

iot Block-

chain

Big Data

Eerlijke verdeling van kosten & opbrengsten over de keten – dus inclusief de ontvangers



ONDERZOEK DATA: 

EVIDENCE-BASED FOOD SYSTEM DESIGN

Mapping the food system: food system actors and food flows

Food actors in the chain 
from farm to fork

Food flows

Food production

Food consumption



1. DATABRONNEN IDENTIFICEREN EN 

OPVRAGEN

VestigingenregisterHandelsregister (via BI)

Alle vestigingen in de MRA 

postcodegebieden (plus 

Flevoland) met voedsel-

gerelateerde activiteit 

(~180 SBI codes)

Ca. 26.000 observaties

BAG 

Register 
(via API)

Toevoeging 

BAG ID, 

oppervlak, 

gebruiksdoel, 

coordinaten

Toevoeging 

vestigingen met 

voedsel-

nevenactiviteit 

Ca. 20.000 

observaties



2. DATASETS OPSCHONEN EN KOPPELEN

Script in 

Uitdagingen:

► Verschillen tussen Vestigingenregisters

► Beschikbare attributen

► Kolomnamen

► Notering datumvelden, XY coordinaten

► Adressen Handelsregister niet altijd BAG conform



Hotel and catering industry, specialty 

stores, and wholesale in food

3. DATA OP WEBKAART ZETTEN

Food Center Amsterdam



4. DATA-ANALYSE

Cases tot nu toe: 

► Databronnen: hele MRA

► Opschonen en koppelen, op de kaart zetten en analyseren: 

• Amsterdam

• Zaanstad

• Haarlemmermeer

• Almere



VERVOLG
4. Data verder verfijnen en aanvullen

► Filteren:

► Alléén voedselgerelateerde ondernemingen

► Alléén vestigingen die een fysieke rol spelen in de voedselketen

-> verwijderen handelshuizen, import-export, hoofdkantoren, etc.

-> verwijderen verwaarloosbare bedrijven

► (Her)categoriseren:

► Horeca-categorieën herindelen op  basis van logistiek profiel

► Voorspellende variabelen vinden voor logistiek profiel

► Stromen tussen actoren

► Reststromen

5. Data verder beschikbaar maken voor analyse:

► Open-access?

► Privacy?

► Waar op een server?

► Wie onderhoudt het?

27



VRAAGSTUKKEN VOEDSELSYSTEEM 

ZIJN VRAGEN OVER DE STAD
► Duurzaamheid

► Leefbaarheid

► Ruimtegebruik

► Gezondheid

► Infrastructuur
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► Techniek: bijvoorbeeld voor organische reststroomverwerking.

► Logistiek: hoe organiseren we belevering van de stad efficienter? Hoe 

kunnen we specifieke schakels (bijv. Horeca) of ketens (bijv. Korte ketens) 

efficienter maken?

► Ruimtelijke inrichting: hoe maken we ruimte voor voedsellogistiek? Welke 

ruimtelijke inrichting maakt toekomstige voedsellogistiek mogelijk?

► Gedrag: hoe zetten we een kok aan tot anders bestellen en een consument 

tot andere eetgewoontes?

► Urban management en business modellen: hoe kunnen we oplossingen 

in bovenstaande thema’s organiseren over de grenzen van ketens, 

schakels, overheidsafdelingen heen?

► Data en modelleren: data over voedselactoren, locatie, hoeveelheid 

voedselaanvoer en afvoer, afval zijn een basis voor het begrijpen van 

uitdagingen en vinden van oplossingen in al het onderzoek.
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OM OPLOSSINGEN TE VINDEN EN 
IMPLEMENTEREN HEEFT URBAN TECHNOLOGY 
(EN HVA) VEEL KENNIS IN HUIS:



OM OPLOSSINGEN TE VINDEN EN 

IMPLEMENTEREN BINNEN UT:

► Vaardigheden: systeemdenken

► Onderzoeksmethoden: Life Cycle Assesments, simulatiemodellen, 

participatory action research, ontwerpgericht onderzoek, prototypebouw, 

businessmodelling.

► Netwerk: logistiek, voedsel en duurzaamheid, procestechniek, bebouwde 

omgeving, businessmodellen, data-analyse, open data
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VOEDSELVRAAGSTUK PAST BIJ 

URBAN TECHNOLOGY EN HVA

► Een duurzaam voedselsysteem is fundament van een duurzame, leefbare 

en gezonde stad

► UT heeft samen met HvA kennis in huis om integraal oplossingen te vinden.

► Het voedselsysteem staat onder druk zonder dat de meeste mensen dit 

weten of merken: er is onderzoek nodig en actie om het te verbeteren.

► Het begin is er maar er kan nog veel meer.
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