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Informatiebehoefte in multimodale transportketens



Missie: Nationale en internationale belangenbehartiging van de 
(Nederlandse) groothandel bloemkwekerijproducten.

 220 exporteurs 
 Leden vert. 65 % van de sierteelt exportomzet (€ 5.2 mld)

 8 werknemers in Aalsmeer

Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten

Toegang tot het assortiment

Efficiënte Duurzame logistiek

ICT & Marktinformatie  

Arbeid

handels promotie in de afzetketen

Belangen-
behartiging 

Kenniscentrum Projecten en 
diensten

Voor wie verstandig handelt!



• Visie:
Nederlandse Groothandelsbedrijven in de sierteeltsector willen 
door de consument worden gezien als duurzame partners in de 
sierteeltketen.

• Emissiedoelstelling Bloemen & Planten export (2020): 
De CO2-uitstoot verminderen met 15%, door vervoer per spoor of 
d.m.v. zeetransport (short sea) te vervoeren

• Emissiedoelstelling Bloemen & Planten import (2020): 
De CO2-uitstoot verminderen met 40%, door vervoer van 
zeecontainers (deep sea) i.p.v. luchtvracht.

• Kwaliteitsverbetering in de keten, door betere communicatie en 
samenwerking tussen de ketenpartners

GreenCHAINge
Logistieke visie VGB bestuur



Handelsstromen ‘import’ wereldwijd

$ 1.200 mio 
$ 500 mio

20% van de 
Nederlandse 
export 
bestaat uit 
import



Europese export routes Trein, Short Sea

97% van de 
Nederlandse 
Bloemenexport 
blijft binnen 
Europa



Railcorridor  Bettembourg (L) >> Le Boulou (F)  > Barcelona

Ontkoppeling trekker en oplegger



Railcorridor Warschau
Ontkoppeling vrachtwagen en lading 



‘Externe’
Instellingen 
temperatuur, 
ventilatie en  
en circulatie



Railcorridor Malmö











Informatiebehoefte multimodale transportketens:

• Tracking & 
Tracing

• Conditionering
• Temperatuur
• RV

• Kwaliteit
• Vaasleven
• Verwelking
• Uitval

• Ethyleen
• Botrytis
• Bacteriën



Potplanten: de vereiste temperatuur meegeven



Real-time 
Kwaliteits-
gestuurde -

keten
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Kwaliteit gestuurde Sierteeltketen

Kwaliteit 
monitorings-
technologie

(sensoren, 
dataloggers)

Tracking & 
tracing

technologie

(barcodes, 
RFID, wireless)

Internet Techno-
logie

cor.verdouw@wur.nl

mailto:cor.verdouw@wur.nl


Alarm overschrijding norm:
- Logistiek
- Omgevingscondities
- Planteigenschappen
- Verwachte kwaliteit

Kwaliteit gestuurde sierteeltketen, Doel 

Tracking & 
tracing van 

items

Monitoren van 
omgevings-

condities

Beoordelen 
van huidige 

kwaliteit

Voorspellen 
kwaliteit 
verloop

Locatie van 
items

Huidige 
condities

Product 
eigen-

schappen

Forecast 
van 

kwaliteit

Afgeven van waarschuwingen

Data-
management

Normen:
- Logistiek
- Omgevingscondities
- Planteigenschappen
- Verwachte kwaliteit

cor.verdouw@wur.nl
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don.willems@wur.nl

Kwaliteit voorspelling model



Praktijk:
T&T  treinpilot Helsingborg



T&T Helsinki  Short Sea 

• Rotterdam  Helsinki 

• Laden Fertiplant 20 mei 

• Temperatuur 8 °C.

• Geen sturing op RV

• Aankomst Helsinki 24 mei 

• Aankomst  Turku 25 mei



Helsinki: Dataloggers short sea reefer



T&T zeetransport Kenia 





TD sum = 30 x 0.6 C = 18

Bloemen: startkwaliteit +temperatuur x dagsom = kwaliteit



Afbeelding Flowerwatch

TD sum = 19





Bedankt voor uw aandacht!


