
Modellen voor een 
duurzamere voedselproductie

Daar waar duurzaamheid vroeger vooral een 
unique selling point was, wordt het nu steeds 
meer een voorwaarde om succesvol te kunnen 
blijven opereren. Consumenten en stakeholders 
nemen het mee in hun beoordeling van producten 
en merken. Ook de lange termijn trend van 
stijgende grondstof- en energieprijzen zorgt ervoor 
dat duurzaam werken steeds meer loont.

In twee TiFN-projecten zijn methoden 
ontwikkeld om de duurzaamheid, met focus 

op grondstofefficiëntie en milieu-impact,  
binnen productieketens te analyseren en 
verder te verhogen. In het project ‘Valorisation 
of raw materials and process efficiency’ is 
een simulatiemodel ontwikkeld waarmee 
bedrijven de duurzaamheidseffecten van 
productieaanpassingen precies in kaart 
kunnen brengen. In het project ‘Reduction 
of spoilage in fresh and chilled products’ is 
een model ontwikkeld dat de effecten van 
verbetermaatregelen in versketens in kaart brengt.

• Duurzaamheid productieketens in beeld
• Opties voor dervingsreductie doorgerekend

Meer weten?

Wilt u meer weten over de uitkomsten van de projecten of wilt u toegang tot de projecten? Neem dan contact op met de 
projectleiders: Reduction of spoilage in fresh and chilled products: Joost Snels, joost.snels@wur.nl, tel. 0317-481155
Valorisation of raw materials and process efficiency: Friso van Assema, friso.vanassema@wur.nl, tel. 0317-480951

“Snel objectieve gegevens in handen”

Beide projecten zijn met financiële steun van FNLI 
en CBL uitgevoerd. Beide brancheorganisaties 
ondersteunen hun leden bij de verduurzaming van 
de Nederlandse voedingsmiddelenketen. Philip den 
Ouden (directeur FNLI) en Marc Jansen (directeur 
CBL) zijn enthousiast over de resultaten: “Het 
heeft voor ons een duidelijke meerwaarde, omdat 
bedrijven nu snel objectieve gegevens in handen 
krijgen op grond waarvan ze beslissingen kunnen 
nemen over verbetermaatregelen. Daarnaast geven 
de projecten helder weer dat duurzaamheidswinst 
hand in hand kan gaan met economische 
voordelen. Dit is een extra stimulans om verder te 
verduurzamen in de sector.” 

Marketing maatregelen

Vermindert derving Verhoogt out-of-stock

Vergroten van consumentenvraag Ja Ja
Verminderen van selectiegedrag op THT/TGT Ja Nee

Technologische maatregelen 

Verminderde derving door overschrijding THT 
(ten minste houdbaar tot)

Verminderde derving 
door kwaliteitsverlies

Verhogen van initiële productkwaliteit Ja Ja
Verlagen van eisen minimaal geaccepteerde 
productkwaliteit 

Ja Ja

Verlagen van de referentietemperatuur Ja Nee

Verlagen van de opslagtemperatuur Nee Ja
Verlagen van de temperatuurgevoeligheid van het 
product

Nee Ja

Verlagen van het minimaal aantal dagen tot de THT Ja Nee

Logistieke maatregelen

Vermindert derving Verhoogt out-of-stock

Verlagen van veiligheidsmarge voor voorraad Ja Ja
Snellere levering Ja Nee
Verlagen van onzekerheid in de vraag Ja Nee

Aanpassen van de bestelgrootte Ja Ja
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In het project ‘Valorisation of raw materials and 
process efficiency’ heeft TiFN een simulatiemodel 
ontwikkeld dat op basis van exergie een uitspraak 
doet over de milieu-impact van een proces, 
product of keten. Exergie is een maat voor het 
totale verbruik van energie, grondstoffen, water, 
chemicaliën en bijproducten. Hoe minder exergie 
er verloren gaat, hoe groter de grondstof-
efficiëntie en dus hoe kleiner de milieu-impact.

In het TEM-model (TiFN Exergy and Multicriteria decision 
making Model) wordt de volledige productieketen in beeld 
gebracht en kunnen scenario’s worden doorgerekend. Wat 
gebeurt er als er andere grondstoffen worden gebruikt? 
Wat is de milieu-impact van een nieuwe processtap? Wat 
is het effect van het (anders) verwerken van reststromen? 
Wat gebeurt als je de distributie anders inricht? Het model 
geeft ook de financiële effecten en de gevolgen voor de 
productkwaliteit weer. Op die manier kunnen bedrijven 
eenvoudig en snel afwegingen maken welke investeringen 
interessant kunnen zijn. In het project is samen met  het 
bedrijfsleven gekeken naar productieketens, te weten de 
fritesproductie, de broodketen, de champignonketen en 
de groenteketen. Bij deze laatste werd een vergelijking 
gemaakt tussen seizoens-, import- en diepvriesgroenten.

Sonneveld Group: 
“Model geeft concreet inzicht”

Peter Weegels van bakkerijgrondstoffenleverancier 
Sonneveld Group heeft meegewerkt aan de praktijktest 
van het TEM-model: “Duurzaamheid staat hoog in ons 
vaandel, maar het was lastig om te doorgronden hoe 
we de duurzaamheid van ons proces het beste konden 
verbeteren. Het simulatiemodel kon ons dat inzicht bieden, 
inclusief de financiële effecten.” Sonneveld Group heeft 
het model specifiek gebruikt om na te gaan op welke 

manier retourbrood het 
beste verwerkt kan worden. 
Weegels: “We hebben 
nu helder inzicht in de 
duurzaamheidsaspecten 
van ons productieproces 
en werken in verschillende 
innovatieprojecten aan de 
verdere verduurzaming. 
De uitkomsten van het 
simulatiemodel zijn hiervoor 
de basis geweest.”

C4C: “Alleen het in kaart brengen is al 
leerzaam”

Caroline van 
der Horst, R&D-
manager bij 
substraatproducent 
voor de 
paddenstoelenteelt 
C4C, heeft het 
TEM-model ook 
getest: “Je ontkomt 
er niet aan om 
steeds verder te 
verduurzamen. Voor 
ons is het verwerken 
van reststromen key 
business. Een model 
dat ons kan helpen 
die business verder 

te optimaliseren is altijd welkom. Het ‘spelen’ met het 
model is nog veel leerzamer. Opeens kun je opties 
onderzoeken die je in de praktijk nooit zou gaan testen 
omdat het een te grote impact heeft op de productie.”

Exergie-analyse eiwitten: 
vleesvervanger wint op milieu-impact

Dat de consumptie van een vleesvervanger een 
lagere milieu-impact heeft dan de consumptie van 
varkensvlees is bekend. Maar is dat ook zo als je het 
gebruik van bijstromen meerekent? En wat gebeurt er 
als je het verschil in voedingswaarde meeneemt? In 
haar afstudeeropdracht bij Wageningen Universiteit 
achterhaalde Lisa Overmans de antwoorden met een 
exergie-analyse.
Bij de productie van varkensvlees gaat volgens deze 
analyse 6 keer zoveel exergie verloren als bij de productie 
van een vleesvervanger op basis van  soja. Reken je 
de verwaarding van bijstromen mee, dan dalen de 
exergieverliezen van varkensvlees, maar gaat nog steeds 
ruim 5 keer meer exergie verloren vergeleken met de 
vleesvervanger. Ook als je nutritionele waarde (uitgedrukt 
in beschikbare essentiële aminozuren die beschikbaar zijn 
voor het lichaam) van beide producten meeneemt, blijft 
varkensvlees tot de grootste exergieverliezen leiden. 

In het project ‘Reduction of spoilage in fresh 
and chilled products’ is een model ontwikkeld 
dat supermarkten en leveranciers helpt de 
derving van verse producten te beperken. 
Het model geeft inzicht in wat het effect van 
specifieke technologische, logistieke en 
marketingmaatregelen is. Gebruikers kunnen 
met deze kennis bijvoorbeeld het bestelproces 
anders inrichten of bepalen in welke 
oplossingsrichtingen ze willen investeren.

Elke versketen te modelleren

De modellen zijn ontwikkeld met praktijkgegevens van de 
ketens voor vlees en ijsbergsla. Door de unieke inrichting 
kan de modelopzet relatief eenvoudig worden gebruikt 
voor andere ketens en voor specifieke omstandigheden 
binnen een keten. Het project heeft een bibliotheek 
aan modelonderdelen ontwikkeld die binnenkort vrij 
beschikbaar komen. Consultants en onderzoekers kunnen 
daarmee in principe elke versketen precies modelleren. 

Bestelproces 
geoptimaliseerd

Albert Heijn is één 
van de twee retailers 
die betrokken waren 
bij de ontwikkeling 
van het Decision 
Support Model. 
Peter Werre, Project 
Manager Strategic 
Sourcing Support 
van Albert Heijn: 
“Beperken van 
voedselverspilling 
is al jaren een hot 
topic in onze winkels. 
Met dit TiFN-project 
hebben we ons 
bestelproces tegen 

het licht kunnen houden. Voor ons was het aanleiding 
om onze bestelalgoritme te evalueren en waar nodig 
aanpassingen te doen. Hierdoor creëren we weer een 
kans om voedselverspilling verder terug te dringen.”

Inzicht in bederffactoren 

Groentebewerkingsbedrijf W. Heemskerk BV 
participeerde ook in het project. Martijn Vrenssen, 
Product & Process Innovation Technologist: 
“Wij hebben meegewerkt bij de verzameling van 
praktijkgegevens voor ijsbergsla. Vanzelfsprekend 
is het is voor ons belangrijk om de productkwaliteit 
zo hoog mogelijk te houden en om bederf zoveel 
mogelijk te vertragen. We wisten al dat de 
temperatuur daarbij een belangrijke factor was, maar 

uit dit project bleek dat dat nog veel belangrijker was 
dan wij dachten. Voor ons is dat aanleiding om dit 
nader te onderzoeken om daarmee uiteindelijk bederf 
verder terug te dringen op de winkelvloer.”

Wat werkt en wat niet?

Met het Decision Support System kunnen technologische, 
logistieke en marketingmaatregelen worden doorgerekend. 
Uiteraard zijn de uitkomsten van de verschillende 
maatregelen afhankelijk van het type product en de exacte 
inrichting van de keten. 
Op de achterzijde vindt u de tabellen met daarin de 
maatregelen.

Valorisation of raw materials and process efficiency
Wat is de milieu-impact van de keten?

Reduction of spoilage in fresh and chilled products 
Derving verse producten terugdringen
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