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SAMENVATTING  
 

Vanuit problemen en een groeiend wantrouwen in het conventionele voedselsysteem wordt er 

steeds meer gezocht naar duurzamere oplossingen. De belangrijkste oorzaak van de 

problemen rond voedselproductie is de verregaande modernisering van landbouw. 

Schaalvergroting en intensivering werden in eerste instantie gezien als de oplossingen voor 

het voedseltekort. De keerzijde hiervan is de lage inkomens voor agrariërs, milieuvervuiling, 

dierenleed, afnemende biodiversiteit en betwiste kwaliteit. Dit zorgt ook voor een groeiend 

wantrouwen vanuit consumenten in de veiligheid en kwaliteit van het voedsel. Ook 

gezondheidsproblemen, zoals obesitas en ondervoeding bij voornamelijk ouderen in zieken- 

en verzorgingshuizen, zijn een groeiend probleem (Wiskerke, 2007). Een ander bijkomend 

probleem is gerelateerd aan de retailsector, waar onzichtbaarheid en anonimiteit van de 

productiekant worden versterkt, waardoor de afstand tussen producent en consument verder 

toeneemt.  

 

Vanwege de keerzijde van de modernisatie en het conventionele voedselsysteem is er 

gezocht naar alternatieve voedselnetwerken. Een belangrijk principe hiervan is nieuwe, 

hechtere relaties tussen producenten en consumenten, waarbij er een directere link met 

lokale landbouw, natuur en landschap wordt opgebouwd (Sonnino & Marsden, 2006). Ook ligt 

er veel focus op het creëren van onderscheidend vermogen, zoals kwaliteit. Drie belangrijke 

gerelateerde concepten in het begrijpen van de opkomende dynamica binnen alternatieve 

voedselnetwerken zijn (Wiskerke, 2009; Watts et al, 2005): 

1. Het consumptie aspect; wordt gekarakteriseerd door een wisselwerking van vraag en 

aanbod. Diversiteit van consumentenwensen en de rol van de retail sector.   

2. Het kwaliteit aspect; verschillende definities van kwaliteit(-wensen).   

3. Verankering; Het verankeren van goederen en diensten in het eigene van een regio. Dit 

wordt beschouwd als een van de meest belangrijke eigenschappen van alternatieve 

voedselnetwerken, omdat het zich zo onderscheidt van conventioneel, die los is geraakt 

van het gebied (Sonnino & Marsden, 2006). Er zijn verschillende  typen van verankering; 

• ecologische: ecologische waarden en duurzaamheidaspecten  

• territoriale/regionaal: plaats/ geografisch gebied van productie  

• sociale: samenwerking, vertrouwen, waarden en solidariteit 

• culturele: gemeenschap, tradities en identiteit  

 

Ondanks de tegenbeweging van alternatief is de scheiding tussen conventioneel en alternatief 

in de werkelijkheid niet zo zwart en wit (Kirwan et al, publicatie aanstaande; Sonnino & 

Marsden, 2006). Daarom is het van belang om naar specifieke aspecten te kijken binnen 

beide systemen. Het overgrote deel van het voedselsysteem is conventioneel en daarom is 

het interessant om ook naar het potentieel hiervan te kijken. Alternatieve voedselnetwerken, 

zoals boerenmarkten zijn veel onderzocht, maar er is echter weinig onderzoek gedaan naar 

lokaal voedsel en korte ketens binnen supermarkten en versmarkten als onderdeel van het 

conventionele voedselsysteem. Vooral versmarkten wordt grotendeels vergeten. Daarnaast 

staat de versmarkt, als belangrijke bron van vers voedsel in Nederland, onder druk. Markten 

hebben het de laatste jaren in heel het land moeilijker gekregen, waarop er nu steeds meer 

naar oplossingen wordt gezocht. Een focus op duurzaam voedsel kan mogelijk een uitkomst 

bieden. Supermarktketens zijn machtige organisaties die al sterk bezig zijn om de consument 
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voor zich te winnen doormiddel van biologische en streekproducten. Bij versmarkten is er nog 

weinig veranderd en ook weinig bekend over deze voedselketen, terwijl er in vrijwel elke stad 

en dorp een markt is. Door gebrek aan inzicht wordt er niets gedaan om de versmarkt in te 

zetten als mogelijke vehikel voor duurzame ontwikkeling. Daarom is het belangrijk om inzicht 

te krijgen in de situatie van conventionele versmarkten.  

 

Het doel van dit onderzoek is om de voedselketen van een viertal reguliere versmarkten in 

Nederland in kaart te brengen en hierbij het potentieel van de versmarkt als onderdeel van 

een lokaal/regionaal voedselnetwerk te onderzoeken. De hoofdvraag van dit onderzoek is: 

Hoe ziet de voedselketen van de reguliere versmarkten van de vier grootste 

Brabantse steden eruit en in hoeverre is er potentieel voor een grotere regionale 

verankering?  

 

Voor dit rapport is er een literatuur onderzoek en empirisch onderzoek uitgevoerd. Het betreft 

een kwalitatief onderzoek in de vorm van een case-study. De cases zijn de vier grootste 

versmarkten van de Brabantse steden; Breda, Tilburg, Eindhoven en ’s-Hertogenbosch. Op de 

markten zijn de kramen random gekozen en zijn er in totaal 52 afzonderlijke interviews 

afgenomen met marktkooplieden in groente & fruit, kaas & eieren, vlees en vis. Verder zijn 

de vier marktmeesters geïnterviewd en twee medewerkers van de veiling van Zaltbommel.  

 

Resultaten en conclusies 

Het aandeel regionaal voedsel is groter dan verwacht, namelijk 13 van de 27 geïnterviewde 

kooplieden in AGF (groente & fruit) haalt een gedeelte van hun producten uit eigen tuin en/of 

direct van een boer. Als men de veiling meetelt dan is dit 18 van de 27 AGF-kooplieden. Maar 

het grootste deel van de producten (59% van het totaal) komt van groothandels, producten 

die overal vandaan komen. Het aandeel regionaal voedsel in AGF is per stad zeer verschillend.  

Kaas wordt niet specifiek regionaal ingekocht. Wel wordt er een groeiend aandeel in 

biologische kaas ingekocht. Poeliers verkopen Nederlandse kip van de bio-industrie en wordt 

direct van de slachterij ingekocht waarna ze het zelf verwerken. Men heeft een groeiend 

aandeel biologisch vlees in het assortiment en in het jachtseizoen wordt wild verkocht, welke 

direct van lokale jagers afkomt. De vis wordt veelal bij groothandels ingekocht. Hierbij wordt 

niet veel aandacht besteed aan het MSC-label, maar let men vaak wel op de paringsseizoenen 

van vissen, voor duurzame ontwikkeling.  

 

De voedselketen van de Brabantse versmarkten bevat zowel conventionele en alternatieve 

aspecten. De versmarkten zijn niet geheel conventioneel en niet geheel alternatief. De 

versmarkt heeft alternatieve aspecten zoals lokale producten, regionale producten, sterke 

sociale verbindingen en weinig voedselverspilling. Deze zijn echter niet zichtbaar omdat de 

kooplieden er niet bewust mee bezig zijn. De alternatieve aspecten worden vooral bevorderd 

door klantenvraag, kwaliteitseisen van de kooplieden zelf en onderliggende tradities bij de 

marktkooplieden. Ook vertrouwen speelt hierin een grote rol.  

 

De markt is verankerd, vooral in sociaal en cultureel opzicht, maar ook in territoriale en 

ecologische verankering. De markt biedt veel potentie voor het vergroten van de verankering, 

maar is onzichtbaar in de huidige discussie over de regionalisering en verduurzaming van 

voedselsystemen.   
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SUMMARY 
 

More and more attention is paid to sustainable food systems, due to several problems and a 

growing mistrust of consumers in the conventional food system. The main cause of the 

problems regarding food production is the ongoing modernization of agriculture. Scale 

enlargement and intensive agriculture were seen as the solutions for the shortage of food.  

However, the negative effects of this modernization process are low income levels of farmers, 

environmental pollution, ecological degradation, a contested quality of food, the loss of 

organoleptic quality and diversity (Wiskerke, 2009). This causes that consumers distrust the 

safety and quality of food. Furthermore, there are health problems which are two-sided: on 

the one hand obesity is an important and growing health problem and on the other hand 

malnutrition is a growing concern. Another problem is related to the retail sector. Marketing 

of products is focused on consumption; the production of food is hidden in these images. This 

increases the gap between consumers and producers.  

 

Due to these negative impacts of modernization and the conventional food system, one has 

looked for alternative food networks (AFNs). A important principle of AFNs are the new, close 

relations between producers and consumers, in which a more direct link is made between 

local agriculture, nature and the landscape (Sonnino & Marsden, 2006). Another focus of 

AFNs is the creation of product distinction, such as quality. There are three important, related 

concepts in the understanding of the upcoming dynamics within AFNs (Wiskerke, 2009; Watts 

et al, 2005): 

1. Consumption turn: this is characterized by a diversity of consumption preferences and the 

role of the retail.  

2. Quality turn: different quality definitions, where is quality produced and by whom. 

3. Embeddedness: this is considered to be a characteristic feature of AFNs, distinguishing 

them from conventional FSCs that have become disembedded. There are four types of 

embeddedness: 

• Natural embeddedness: ecological values and sustainability promises 

• Territorial embeddedness: place/geographic area of production 

• Social embeddedness: cooperation, trust, shared values, solidarity 

• Cultural embeddedness: community, traditions, identities, rurality  

 

Despite the alternative movement, the distinction between conventional and alternative is not 

so clear (Kirwan et al, publication forthcoming; Sonnino & Marsden, 2006). Therefore it is 

important to research aspects of both alternative as conventional food supply chains (FSCs). 

The main part of the food system is conventional, which means it is important to also look at 

the potential for sustainable possibilities within conventional FSC. AFNs like farmers’ markets 

have been researched often, however there is hardly any research done on the role of local 

food and short food supply chains (SFSCs) within supermarkets and traditional markets as 

part of the conventional FSC. Especially the traditional markets are forgotten. In addition, the 

traditional markets, as a important source of fresh food in the Netherlands, are under 

pressure. Many Dutch organizations are looking for solutions for the future of the markets, as 

they have much difficulty by keeping up with the changes in society. A focus on sustainable 

food could mean a solution. Supermarkets are powerful organizations which already are 

trying to win the consumer preferences by selling organic and labeled typical products. While 
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there has been done nothing to look at the potential of the fresh markets as a tool for 

sustainable development, because the food supply chain of the traditional markets is hardly 

known. This is why it is important to get insight into the situation of traditional markets.  

 

The goal of this research is to make clear how the food supply chain of four traditional Dutch 

markets look like and to research the potential of the fresh markets as a part of a local and 

regional food network. The main research question is: How does the food chain of the 

regular fresh markets of the four biggest cities of Brabant look like and in how far 

is there potential for a larger regional embeddedness? 

 

A literature and an empirical study have been done for this research. The empirical study is a 

case-study. The cases are the four biggest fresh markets of the following cities of the 

province of Noord-Brabant: Breda, Tilburg, Eindhoven en ’s-Hertogenbosch. The market 

traders were randomly chosen and in total 52 separate interviews were done in fruits and 

vegetables, cheese and eggs, meat and fish. Furthermore the four marktmeesters and two 

people of the clock auction of Zaltbommel were interviewed.  

 

Results and conclusions 

The share of regional food in the FSC of the fresh markets is larger than expected, namely 13 

of the 27 interviewees in fruits and vegetables has a part of their products from their own 

garden or directly from a farmer. When one also counts the part of the clock auction, then 

this is 18 of the 27 interviewees. But still the biggest share comes from the wholesalers (59% 

of the total), so products that come from everywhere. The share of regional food in fruits and 

vegetables is very differently per city. Cheese is not specifically regional bought. However 

there is a growing share of organic cheese at the markets. The poulterers sell Dutch chicken, 

that come from intensive animal husbandry, and is directly bought from the slaughterhouses 

to be processed by themselves. They also have a growing share of organic meat, but it is still 

very small. In the hunting-season they also sell game, which comes from local hunters. The 

fish is mainly bought at wholesalers. Most of the  market traders in fish do not pay attention 

to the MSC-label, but some of them do pay attention to the mating season of the fish, to 

maintain sustainable development.  

 

The FSCs of the fresh markets of Brabant are not completely conventional and not completely 

alternative. This research also shows that the distinction is not so clear. The fresh markets 

have alternative aspects like local products, regional products, important social relations and 

little  waste of food. These aspects however, are not visible to consumers and other parties, 

because market traders are not aware of it. The alternative aspects are mainly enhanced due 

to consumers preferences, quality preferences and the underlying traditions of the way of 

working of the market traders. Also trust plays an important role.  

 

The fresh markets are embedded, especially in socially and cultural aspects, but also in 

territorial and ecological embeddedness. The fresh markets offer much potential for the 

enhancement of the embeddedness, but this is not visible in the present discussion on the 

regionalization of food supply chains.  
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1.   INLEIDING  
 
 

Het thema voedsel krijgt steeds meer aandacht in de wereld en in Nederland. Het belang van 

duurzaam geproduceerd voedsel en het belang ervan op de volksgezondheid en cultuur wordt 

steeds meer erkend. Met het uitgeven van de ‘Nota Duurzaam Voedsel’ in juli 2009 heeft het 

ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aangegeven te willen werken 

naar een duurzame productie en consumptie van ons voedsel. Hierbij is ook de ambitie 

uitgegeven om binnen vijftien jaar koploper te zijn in de wereld op het gebied van duurzaam 

voedsel. LNV definieert duurzaam voedsel als aspecten zoals, het gebruik van grondstoffen, 

emissies, water en energiegebruik, de verspilling van voedsel, het welzijn voor mens en dier 

en het ruimtebeslag (LNV, 2009).  

 

Tegenwoordig zijn lokaal, regionaal en korte ketens kernwoorden. Naast landelijke initiatieven 

zoals ‘Week van de Smaak’ zijn ook gemeenten en steden steeds meer gericht op duurzaam 

voedsel. Bijvoorbeeld door het opzetten van stedelijke voedselstrategieën1. Waar de focus 

vaak ligt op het verbinden van stad en platteland, regionale ontwikkeling en het vergroten 

van de bewustwording bij consument en producent. Daarbij komt ook de groeiende interesse 

van de consument voor typische streekproducten, lokaal en biologische producten.  

 

Alternatieve landbouwproductie, zoals biologische landbouw, ‘kwaliteit’ producten en 

‘vergeten’ gewassen als het Speltgraan krijgen steeds meer bodem in Nederland. Maar ook 

nieuwe voedselnetwerken, zoals boerenmarkten en pergola-associaties (Community 

Supported Agriculture; nieuw samenwerkingsverband tussen boeren en consumenten) 

groeien in aantallen. Deze alternatieve voedselnetwerken zijn dan ook veel onderzocht.  

 

Er is echter weinig onderzoek gedaan naar lokaal voedsel en korte ketens binnen 

supermarkten en versmarkten als onderdeel van het conventionele voedselsysteem. In de 

academische wereld en in de praktijk wordt het potentieel van de versmarkt grotendeels 

vergeten. Het overgrote deel van het voedselsysteem is conventioneel en daarom is het van 

belang om naar het potentieel hiervan te kijken. Daarnaast staat de versmarkt, als 

belangrijke bron van vers voedsel in Nederland onder druk. Markten hebben het de laatste 

jaren in heel het land moeilijker gekregen, waarop er nu steeds meer naar oplossingen wordt 

gezocht. Een focus op duurzaam voedsel kan mogelijk een uitkomst bieden. 

Supermarktketens zijn machtige organisaties die al sterk bezig zijn om de consument voor 

zich te winnen doormiddel van biologische en streekproducten. Bij versmarkten is nog weinig 

veranderd en ook weinig bekend over de voedselketen, terwijl er in vrijwel elke stad en dorp 

een markt is. Hierdoor is het belangrijk om inzicht te krijgen in de situatie van conventionele 

versmarkten. Hoe lokaal en kort is die voedselketen in Nederland en wat is het potentieel 

voor een lokaler en korter voedselsysteem en een grotere verankering?  

                                                 
1 Een voedselstrategie richt zich op het totale, complexe voedselsysteem dat dagelijks voorziet in de behoeften van 

de regio. Dit voedselsysteem omvat de primaire productie, het transport, de verwerking, opslag en distributie, 

verkoop en marketing, rest-verwerking en dienstverlening en het maakt deel uit van wereldwijde netwerken. Een 

voedselstrategie is vaak zowel een visie als een actieprogramma voor duurzaam voedsel, waarbij de visie en de 

acties zo integraal mogelijk worden aangepakt.  
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Om dit te onderzoeken zijn de grootste versmarkten van de vier grootste steden van de 

provincie Noord-Brabant, zijnde Breda, Tilburg, Eindhoven en ’s-Hertogenbosch in dit rapport 

gedefinieerd als het onderzoeksgebied. Er is gekozen voor deze vier steden omdat ze als 

onderdeel van ‘Brabantstad’ een groeiend samenwerkingsverband hebben en er naar één 

provincie gekeken kan worden. Daarbij hebben deze provincie en steden interesse in het 

beter ontwikkelen van lokaal en duurzaam voedsel.  
 

1.1 Inhoud rapport 

Dit hoofdstuk is de inleiding van dit onderzoek. Hoofdstuk 2 behandelt de theorieën en 

fundering. Hoofdstuk 3 bevat de onderzoeksvragen en onderzoeksmethoden. Hoofdstuk 4 

geeft globaal inzicht in de ontwikkelingen en situatie van de versmarkten in Nederland en 

Noord-Brabant. In Hoofdstuk 5 worden de resultaten van het veldonderzoek in kaart gebracht 

en uitgelegd. Hoofdstuk 6 bekijkt het potentieel voor grotere verankering van de versmarkt in 

de provincie Noord-Brabant. In hoofdstuk 7 komen een aantal overige discussiepunten aan 

bod, waarop in hoofdstuk 8 de conclusies en aanbevelingen behandelt worden.  
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2. CONCEPTUEEL KADER –  
CONVENTIONELE EN ALTERNATIEVE VOEDSELSYSTEMEN 

 

2.1 Conventionele voedselsystemen  

Het overgrote deel van het voedselsysteem in Nederland is conventioneel, ongeveer 98% 

(Kirwan et al, publicatie aanstaande). Het conventionele systeem kenmerkt zich door 

grootschaligheid en globalisatie. Hierdoor wordt veel geproduceerd, maar is er ook een 

veelzijdige problematiek ontstaan (Van der Ploeg, 2006).  

 

De ontwikkeling van conventionele landbouw 

De verregaande schaalvergroting van de landbouw is de belangrijkste oorzaak van de 

problemen rond de voedselproductie. De modernisering van de landbouw ontstond na de 

tweede wereldoorlog. Het voornaamste motief was om zo veel mogelijk betaalbaar voedsel te 

produceren voor de eigen bevolking, zodat er geen honger meer zou zijn (Bauwens & de Veer 

1990 in Wiskerke 2007). Maar vanaf de midden jaren vijftig veranderde dit, toen de 

agrarische sector de export van landbouwproducten diende te verhogen voor de nationale 

betalingsbalans (Schaap 1983 in Wiskerke, 2007). Schaalvergroting en intensivering van de 

landbouw werden als oplossingen gebruikt om dit te verwezenlijken. Het werd een groot 

succes, aangezien Nederland heel veel kon exporteren en nu nog steeds, na de Verenigde 

Staten, de grootste exporteur is van landbouwproducten (LNV, 2009).  

 

Maar er is ook een schaduwzijde aan dit succes. De keerzijde is de lage inkomens voor 

agrariërs, milieuvervuiling, dierenleed, afnemende biodiversiteit en hierbij het verlies van 

organoleptische kwaliteit (door het eenzijdig gebruik van hoog-productieve planten en 

dierlijke rassen en de standaardisatie van voedselproductie- en verwerkingstechnieken). 

Daarbij komt ecologische degradatie (dat nauw verbonden staat met intensieve aard van 

voedselproductie) en wantrouwen in de veiligheid en kwaliteit van het voedsel. Ook 

gezondheidsproblemen zoals obesitas en ondervoeding bij voornamelijk ouderen in zieken- en 

verzorgingshuizen zijn een groeiend probleem (Wiskerke, 2007).   

 

De landbouwsector bevindt zich in een crisis die onder andere door de modernisering wordt 

veroorzaakt. Deze crisis komt voort uit een groeiende ‘squeeze’, die zowel intern als extern 

wordt veroorzaakt en versterkt (Van der Ploeg, 2006). De externe ‘squeeze’ komt vanuit de 

agri-business die ondermeer hoge prijzen vraagt aan de boer voor producten zoals kunstmest. 

Daarbij komt dat lage prijzen worden betaald aan de boer voor de landbouwproducten. 

Hierdoor worden boeren gedwongen uit te breiden, om toch te blijven bestaan; de interne 

‘squeeze’. Veel kleine agrariërs kunnen en/of willen dit niet en moeten vaak stoppen. Alleen 

grootschaligheid zorgt nog voor een goed inkomen. De externe ‘squeeze’ wordt ook nog 

verder versterkt door de interne druk, omdat het de agrariërs afhankelijker maakt van de 

landbouwindustrie (Van der Ploeg, 2006). 

 

Het modernisering proces was voor lange tijd de oplossing van dit probleem, door verdere 

schaalvergroting en intensivering van het productieproces. Aangezien dit voor verdere 

implicaties zorgde is er gezocht naar andere oplossingen (zie figuur 1). Een oplossing is een 

kostenreductie bewerkstelligen, door bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden aan te gaan met 
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andere boeren of overheadkosten zoals administratiekosten te drukken. De agrariër kan ook 

zoeken naar andere inkomstenbronnen; inkomen vergaren door nieuwe activiteiten te 

ontplooien, bijvoorbeeld agro-toerisme of een zorgboerderij. Of door het vergroten van 

waarde op de producten, oftewel focussen op kwaliteit en directe verkoop (Van der Ploeg, 

2006).  

 

 

Figuur 1: naoorlogse agrarische ontwikkeling en de prijs ‘squeeze’ (Renting et al, 2003)  

 

Door de modernisering is er een globale ontwikkelingstrend ontstaan waarbij regionale 

verbondenheid onbelangrijk geworden is. “De productie en voorzieningen van goederen en 

diensten is steeds minder regionaal gebonden en is daarmee zowel ruimtelijk als sociaal meer 

los komen te staan van de plaats van verwerven en nuttigen” (Wiskerke, 2007:5). Hierbij 

worden drie processen beschreven:  

1. ontkoppeling (disconnecting): de productie en de consumptie zijn door fysieke afstand van 

elkaar gescheiden;  

2. onthechting (disembedding): de plaats van productie en levering verliest zijn invloed op de 

kwaliteit en eigenschappen van de producten;  

3. ontvlechting (disentwining): door opschaling en specialisatie worden verschillende voedsel- 

productieketens van elkaar gescheiden.  

 

Deze drie ontwikkelingen hebben gezorgd voor een proces dat gedreven wordt door 

kostenefficiënt produceren en schaalvoordelen, waar geen onderscheidt meer wordt gemaakt 

in producten of herkomst (Wiskerke, 2007). Plaats van productie en consumptie, zowel 

ruimtelijk als mentaal en sociaal zijn verder van elkaar af te komen staan. Gevolg hiervan is 

dat er een toenemende inwisselbaarheid is van regio’s en dus een stijgende concurrentie op 

basis van algemene economische criteria. Zo ontstaan er specifieke clusters van activiteiten in 

bepaalde gebieden, terwijl andere gebieden juist marginaliseren. Hierdoor gaan bedrijven 

naar de “interessante” gebieden waar ze economisch voordeel kunnen behalen, waardoor de 

andere gebieden nog verder worden uitgesloten (Van der Ploeg, 2006).  

 

Het probleem is niet alleen de groeiende fysieke afstand tussen producent en consument, 

maar ook een mentale afstand, zoals kennis en bewustzijn (Wiskerke, 2009). Er is een 

ontwikkeling gaande waarbij de consument meer wil weten over de herkomst van voedsel. 

Mensen zijn zo ver weg komen te staan van de productie van hun voedsel, dat ze ook geen 
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weet meer hebben over hoe het geproduceerd wordt, wat het is en hoe het klaargemaakt 

moet worden. De anonimiteit van de grootschalige productie en de wereld voedselmarkt 

maakt het moeilijk om er controle over te krijgen. Daarbij is er groeiend wantrouwen in de 

veiligheid en kwaliteit van voedsel bij de consument. Dit wantrouwen in veiligheid komt 

voornamelijk door recente uitbraken van verschillende dierenziekten (Wiskerke, 2009), zoals 

BSE, mond- en klauwzeer, varkenspest, vogelgriep, Q-koorts en hoog antibioticagebruik. De 

anonimiteit van de voedselketen versterkt dit wantrouwen. Het is bijvoorbeeld erg lastig om 

in de supermarkt te achterhalen waar het voedsel vandaan komt en hoe het geproduceerd is.  

 

Vanwege de keerzijde van de modernisatie en de conventionele voedselsystemen is er 

gezocht naar alternatieven. Dus alternatieve voedselnetwerken als tegenbeweging van 

globalisatie, waarbij er twee hoofdlijnen zijn: 

• het creëren van onderscheidend vermogen, doormiddel van bijv. organoleptische 

kwaliteiten; 

• en doormiddel van nieuwe manieren voor het samenbrengen van producenten, 

consumenten en voedsel weer koppelen aan de sociale, culturele en ecologische 

context (Wiskerke, 2009).    

 

2.2 Alternatieve voedselsystemen 

Vanwege de problematiek in de productie en de veranderende interesses van de 

maatschappij is het nodig om het voedselsysteem te hervormen. Hiervoor zijn tal van 

alternatieve productie –en consumptiemanieren opgesteld. Alternatieve netwerken worden 

ook wel nieuwe netwerken genoemd, waarmee bedoeld wordt dat het een nieuwe vorm is als 

tegenhanger van conventionele systemen (Renting, 2003; Slee & Kirwan, publicatie 

aanstaande). Een belangrijk principe voor alternatief zijn nieuwe, hechtere relaties tussen 

producenten en consumenten. Er wordt een directere link met lokale landbouw, natuur en 

landschap opgebouwd (Sonnino & Marsden, 2006). De belangrijkste reden voor alternatieve 

voedselsystemen in Nederland is om uit de kostprijs ‘squeeze’ te komen door meerwaarde te 

creëren in de verschillende schakels van de voedselketen (Kirwan et al, publicatie 

aanstaande). Maar er is geen duidelijke definitie voor alternatieve voedselnetwerken en de 

scheiding tussen conventioneel en alternatief is in de werkelijkheid niet zo zwart en wit 

(Kirwan et al, publicatie aanstaande; Sonnino & Marsden, 2006).  

 

Er zijn wel een aantal criteria voor het definiëren van alternatieve voedselsystemen. Jarosz 

(2008) beschrijft er vier:  

1. kortere afstanden tussen producenten en consumenten; 

2. grootte van boerenbedrijven en type landbouwtechnieken, zoals biologisch of 

holistisch (kijken naar het geheel); 

3. het bestaan van nieuwe verkoopmanieren zoals boerenmarkten en pergola; 

4. toewijding aan sociale, economische en ecologische dimensies van duurzame 

voedselproductie, distributie en consumptie (Jarosz, 2008).  

Ook vermeld Jarosz (2008) dat alternatieve voedselnetwerken transportafstanden verkleinen 

en hierdoor minder brandstof verbruiken en minder tussenpersonen hebben in de 

voedselketen. Deze benadering wordt wel als idealistisch beschouwd, want zoals Wiskerke 

(2009) en Sonnino & Marsden (2006) zeggen; alternatief is niet altijd duurzamer dan 
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conventioneel. Er zijn drie concepten die algemeen belangrijk worden beschouwd in het 

begrijpen van de opkomende dynamica binnen alternatieve voedselnetwerken (Wiskere, 2009; 

Watts et al, 2005) namelijk:  

 

1. Het consumptie aspect 

De huidige tijd wordt bestempeld als een consumptiemaatschappij, waar de nadruk ligt op 

consumeren. Dit wordt gekarakteriseerd door een wisselwerking van vraag en aanbod. Het 

groeiend bewustzijn van consumenten is een belangrijk aspect binnen de ontwikkeling van 

alternatief voedsel. Er is een grote diversiteit aan productkeuzes ontstaan. De vraag is of dit 

aan de consument of aan de markt ligt, maar wel is het keuze aspect belangrijk voor 

consumenten. Mensen kunnen nu beslissen of ze kiezen voor biologisch, fair trade, lokaal of 

dat ze gaan voor het goedkoopste. Er wordt dan ook beargumenteerd dat de voedselsector 

veranderd is van een aanbod naar een vraag gedreven sector. De consument heeft veel 

macht gekregen en bepaald nu wat er geproduceerd wordt (Wiskerke, 2009). Waar meer 

vraag naar is, zal het aanbod aanpassen.  

Maar ook de markt speelt een belangrijke rol in de consumptiemaatschappij. Zo 

beargumenteert Bauman (2001) in zijn paper ‘Consuming Life’ dat uiteindelijk de markt 

bepaalde angsten en wensen creëert die de consument laten denken dat ze de producten 

nodig hebben. Bauman zegt dus dat juist de industrie een consumptiemaatschappij creëert. 

Er wordt gediscussieerd over het aspect of de consument of de industrie de macht heeft. 

Welke reden er ook is voor het consumptie aspect, deze ontwikkelingen zijn van invloed op 

de groei van alternatieve voedselnetwerken. Het gaat namelijk om de diversiteit in vraag en 

aanbod van alternatieve producten en netwerken. Hierin speelt kwaliteit van de producten en 

productieprocessen een belangrijke rol.  

 
2. Het kwaliteit aspect  

Kwaliteit is de tweede opkomende dynamica binnen alternatieve voedselnetwerken. Kwaliteit 

aspecten zijn erg belangrijk voor alternatief voedsel, aangezien het zich hiermee van 

conventioneel onderscheidt. Vanuit de groeiende problemen met de conventionele 

voedselproductie is er ook een groeiend verlangen naar veilige, gezonde kwaliteitsproducten. 

Kwaliteitwensen van consumenten zijn gerelateerd aan hun angsten, zoals ziekten als de 

varkenspest (Murdoch et al, 2000). Het probleem is wel dat kwaliteit zeer subjectief is (Watts 

et al, 2005; Renting et al, 2003). Verschillende definities van kwaliteit vormen ook 

verschillende alternatieve netwerken, met verschillende aandachtspunten. Kwaliteit is een 

complex concept. Het kan namelijk relateren aan verschillende productattributen, zoals 

ethische kwesties binnen het productie systeem, lokaliteit, specifieke herkomst (terroir and 

places) en voedselveiligheid. Dit maakt het moeilijk om alternatieve voedselproducten te 

conceptualiseren (Sonnino & Marsden, 2006). Maar bij alternatieve voedselnetwerken gaat 

het om meer dan alleen het product, het gaat ook om verankering van de ‘alternatieve’.  

 
3. Verankering (embeddedness)  

Het verankeren van goederen en diensten in het eigene van een regio. Dit kan gaan om 

sociaal-culturele, cultuurhistorische, landschappelijke en/of andere karakteristieke 

eigenschappen van de regio. Verankeren impliceert ook het tot waarde brengen van het 

territoriale kapitaal van een regio (Wiskerke, 2007). Het concept ‘verankering’ kan erg 

bruikbaar zijn om de relatie tussen voedsel en het gebied te onderzoeken. Verankering wordt 
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beschouwd als een van de meest belangrijke eigenschappen van alternatieve 

voedselnetwerken, omdat het zich zo onderscheidt van conventioneel, die los is geraakt van 

het gebied (Sonnino & Marsden, 2006). Het concept verankering is ontwikkeld binnen 

economische geografie: sociale relaties waarin economische activiteiten zijn verankerd 

(Hinrichs 2000). Inmiddels is het concept uitgebreid binnen agro-food studies en omvat het 

ook andere typen van verankering; 

• ecologische: ecologische waarden en duurzaamheidaspecten  

• territoriale/regionaal: plaats/ geografisch gebied van productie  

• sociale: samenwerking, vertrouwen, waarden en solidariteit 

• culturele: gemeenschap, tradities en identiteit 

Deze typen verankering zijn gerelateerd aan elkaar en er is veel overlapping (Wiskerke, 2009; 

Penker, 2006). Het concept verankering moet dan ook niet alleen gebruikt worden om de 

sociale dimensie van alternatieve voedsel netwerken te beschrijven en benadrukken. Als het 

buiten de sociale dimensie ook wordt toegepast is het werkelijk een sterk concept, want de 

relatie tussen de verschillende soorten verankering maakt het concept zo sterk (Sonnino, 

2007; Sonnino & Marsden, 2006).  

 

Deze drie opkomende dynamica zijn erg belangrijk in het begrijpen van alternatieve 

voedselnetwerken. Het consumptie aspect, het kwaliteit aspect en verankering zijn sterk 

gerelateerd aan elkaar (Murdoch, 2000). Vanwege het verlangen naar andere keuzes vanuit 

de consument wordt er op zoek gegaan naar andere waarden die verankerd zijn in sociale, 

culturele, ecologische en territoriale verankering. Verankering van het alternatieve is ook het 

afzetten en laten zien wat het conventionele niet heeft, namelijk verankering.  

De ontwikkeling van alternatieve voedselnetwerken kent diverse vormen, zoals lokaal voedsel 

en korte ketens. Deze zullen nu behandeld worden.  

 

Korte voedselketens  

Het concept van korte voedselketens is een onderdeel van alternatieve voedselnetwerken en 

is daardoor ook specifieker dan de alternatieve. Het begrip korte keten wordt in het Engels 

aangeduid met de term ‘short food supply chain’. Hoe directer de producent en de consument 

verbonden zijn hoe korter de keten. De korte keten kan enkel op de afgelegde afstand duiden 

(bv. Voedselkilometers, afstand producent – consument). Het kan ook – ruimer bekeken – als 

een middel gezien worden om duurzame ontwikkeling te promoten, daarbij teruggrijpend 

naar de drie pijlers van duurzaamheid: sociale, ecologische en economische duurzaamheid. 

Het betreft (de relaties tussen) actoren die direct betrokken zijn in de productie, het 

verwerken, distribueren en consumeren van de nieuwe voedselproducten (Renting et al, 

2003).  

 

Korte voedselketens zijn ontstaan vanuit de producent op zoek naar een uitweg voor de prijs-

squeeze (Renting et al, 2003). Als er minder of geen tussenhandelaren zijn, kan de producent 

een eerlijkere prijs vragen. Daarnaast wordt de anonimiteit, die zeer groot is in de industriële 

conventionele keten, in een korte keten verkleint. Kortere producent-consument relaties 

zorgen voor een betere vertrouwensrelatie tussen beide partijen (Watt et al, 2005; Renting et 

al, 2003). Dat aspect is erg belangrijk geworden sinds de verregaande modernisering en het 

verliezen van die vertrouwensrelatie. Hierbij kan beargumenteerd worden dat de korte 

relaties zichtbaar moeten zijn voor de consument. Als bijvoorbeeld op de versmarkt de lokale 
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aardbeien naast aardbeien uit Spanje liggen, zonder daarbij informatie van herkomst te 

verschaffen, dan is het voor de consument niet duidelijk. Op deze manier zijn de lokale 

aardbeien net zo anoniem als de aardbeien uit Spanje. De zichtbaarheid van de schakels 

binnen de keten is erg belangrijk. Het gaat bij korte ketens en alternatieve voedselnetwerken 

juist om die zichtbaarheid en het bewustzijn van de alternatieve aspecten. Bij de 

conventionele keten is daar minder aandacht voor en wordt de anonimiteit vaak bewust 

versterkt. Als dat bewustzijn ontbreekt blijft het anoniem en is er ook geen onderscheidt voor 

de consument. Terwijl het vertrouwen en de zichtbaarheid erg belangrijk zijn voor 

consumenten (Watts et al, 2005).  

 

Lokaal voedsel 

Lokaal voedsel wordt als tegenhanger van het globale systeem gezien. Korte voedselketens 

impliceert korte afstand, dus lokaal. Waar korte voedselketens ontstonden vanuit 

producenten naar consumenten is lokaal voedsel een bredere beweging op een hoger niveau; 

dat van een gebied. Maar wat is lokaal voedsel? Lokaal is een woord dat veel wordt gebruikt, 

maar tot op heden is er nog geen duidelijke definitie van. In de literatuur en door 

organisaties worden verschillende definities gehanteerd. Zo kunnen lokale voedselsystemen 

volgens Blouin et al (2009) en Jones et al (2004) in diverse criteria of definitie groepen 

gecategoriseerd worden:  

• De geografische afstand: bijv. binnen een straal van 50 km rond de producent. Bij 

Jones et al (2004) valt dit onder de eerste definitiegroep. Hoewel dit een categorie is, 

zijn er geen vaste richtlijnen vastgesteld, omdat lokaliteit en afstand zeer subjectieve 

begrippen zijn. Een Amerikaan zal waarschijnlijk heel andere ideeën hebben van een 

korte afstand dan een Nederlander.  

• Temporele afstand: bijv. dat het voedsel binnen 24 uur naar het punt van consumptie 

vervoerd kan worden. Hierbij is infrastructuur erg belangrijk (Jones et al, 2004). 

• Politieke en geografische grenzen: het systeem opereert binnen de gemeentelijke, of 

provinciale grenzen.  

• Sociale afstand: volgens het aantal intermediairen tussen de producent en de 

consument. Deze groep definities is gebaseerd op sociale afstand tussen producent 

en consument, in plaats van de geografische afstand. Hier ligt de nadruk op wat 

consumenten als lokaal beschouwen op basis van emoties en sociale waarden. Maar 

uiteraard verschillen die waarden van lokaliteit bij de consumenten.  

 

Volgens Jones valt onder lokaal voedsel nog een extra brede set van definities waarbij gezegd 

wordt dat lokaal niet alleen om deze geografische en sociale waarden gaat, maar ook om 

ecologische waarden, dierenwelzijn, lokale werkgelegenheid, fair trade en culturele waarden 

(Jones et al, 2004). Dit houdt in dat er veel verschil wordt gemaakt in de definities van lokaal 

voedsel. De een ziet het puur in relatie met geografische afstand, een ander hecht er sociale 

waarde aan.  

 

Maar welke waarde er achter schuilen, de basis principes van het stimuleren van lokaal 

voedsel liggen verankerd in ecologische, economische en sociale redenen. Zo zijn motieven 

voor het stimuleren van lokaal voedsel; minder kilometers, het stimuleren van de lokale 

economie en het steunen van de lokale agrariërs. En de band verbeteren tussen consument 

en producenten en zo het vertrouwen van de consument weer terug te winnen. Ook het 



De versmarkt in kaart  

 20

stimuleren van lokale identiteit en meer biodiversiteit in de omgeving zijn belangrijke 

aspecten van lokaal voedsel (Jones et al, 2004).  

 

Lokaal voedsel krijgt veelal ook allerlei gezondheid en kwaliteit claims opgespeld, maar lokaal 

voedsel is niet altijd gezonder en duurzamer dan voedsel van ver weg. Lokaal voedsel biedt 

veel mogelijkheden en voordelen, maar moet niet gezien worden als iets dat standaard goed 

is (Born & Purcell, 2006; Watts et al, 2005). Jarosz (2008) onderstreept dit: ‘Lokale 

voedselsystemen kunnen gebruik maken van industriële productietechnieken, uitbuiten van 

personeel en nog steeds biologisch produceren. Ze zijn niet altijd goed’ (vertaald door mij).  

Lokaal voedsel biedt veel mogelijkheden, maar is niet altijd een duurzame oplossing. Het ligt 

er ook aan hoe het wordt geproduceerd en gebruikt.  

 

Daarom is er volgens Watts et al (2005) dan ook onderscheidt in functionaliteit binnen het 

alternatieve voedselsysteem. Zo bieden korte ketens volgens Watts et al een sterker 

alternatief dan de focus op het voedsel zelf, zoals bij streekproducten, biologisch, lokaal of 

kwaliteit voedsel. De korte ketens bieden volgens Watts een sterker alternatief omdat de 

focus ligt op het netwerk zelf en niet op het voedsel. De focus op het voedsel zelf maakt het 

zwakker, omdat het kwetsbaar is voor onderschikking van het conventionele systeem (Watts 

et al, 2005). Zo is ‘kwaliteit-voedsel’ zwak, aangezien kwaliteit moeilijk valt te definiëren. Dit 

maakt de relatie tussen het kwaliteit aspect en alternatieve voedselnetwerken problematisch 

(Watts et al, 2005). Daarnaast is de zwakte bij allerlei labels de regels en controle en de 

verschillende claims die ze opgespeld krijgen, zoals de gezondheidclaims van biologisch en 

lokaal voedsel (Watts et al, 2005). Daarom wordt door Watts de focus op netwerken als 

sterker gezien, omdat het hierbij gaat om de relaties en verbindingen, die de verankering in 

regionale, sociale en economische aspecten juist zo sterk maakt.  

 

2.3  Dualisme conventioneel en alternatief 

Alternatieve voedselnetwerken omvatten dus verschillende aspecten. Daarom is het begrip 

alternatief als tegenhanger van conventioneel problematisch, want het geeft een dualisme 

aan, waarbij het zicht verloren gaat op de grote verscheidenheid in productie -consumptie 

relaties (Holloway et al, 2007). Ondanks het vele gebruik van de term ‘alternatief’, is het een 

lastig begrip. Het is namelijk erg gevoelig voor inconsistent gebruik ervan. Ook termen zoals 

‘lokaal’, ‘kwaliteit’ en ‘regionaal’ zijn zeer subjectief en kunnen leiden tot onduidelijkheden 

(Slee & Kirwan, publicatie aanstaande). Bovendien is gebleken dat er geen strikte scheiding 

bestaat tussen conventionele en alternatieve voedselnetwerken. Volgens Sonnino & Marsden 

(2006) is deze scheiding niet zo duidelijk, vanwege een dubbelzinnige en sterk competitieve 

relatie tussen alternatieve netwerken en het conventionele systeem. En vanwege bestreden 

verschillen in de betekenis van ‘kwaliteit’ en ‘verankering’. Daarnaast wordt in de 

werkelijkheid conventionele en alternatieve ketenaspecten door elkaar gebruikt. Zo hebben 

de grote conventionele supermarktketens ook lokaal en biologisch voedsel in hun assortiment 

en moeten alternatieve netwerken soms wel gebruik maken van het conventionele systeem 

(Slee & Kirwan, publicatie aanstaande).  

 

De meeste supermarktketens richten zich steeds meer op streekproducten en biologische 

producten om meer aan de vraag van consumenten te voldoen. Voorbeelden hiervan zijn Plus 
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Supermarkten, Jumbo en Albert Heijn. Zo heeft het Brabantse bedrijf StreekSelecties samen 

met Plus in 2008 de GIJS-lijn opgezet. Hierbij gaat het om ambachtelijk gemaakte producten 

van Nederlandse bodem onder de naam GIJS. Ze zijn begonnen met 46 producten en het is 

nu gegroeid tot 87 producten. De Jumbo verkoopt meer dan 300 biologische producten en 

heeft een groeiend assortiment van fair trade producten. Albert Heijn heeft buiten een 

stijgend assortiment biologisch en fair trade producten, aangegeven vanaf 2011 alleen nog 

varkensvlees te verkopen met het ‘Beter Leven’ kenmerk van de dierenbescherming.  

 

Er zijn discussies over de duurzaamheid van zulke initiatieven van supermarkten. De vraag is 

of er zo weer geen vergrote anonimiteit ontstaat en de daarbij behorende problemen. En dat 

de macht weer in de handen komt te liggen van grote supermarktketens. Hierdoor zijn de 

processen van ontkoppeling, onthechting en ontvlechting weer ter zake. Zoals wordt gezegd 

in Renting et al (2003); “In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld, maar ook in landen zoals 

Zweden en Denemarken is 70 tot 80% van het biologisch voedsel in handen bij corporate 

retailers. Er wordt gesuggereerd dat de toegenomen controle van deze corporate retailers 

over alternatieve voedselketens gevaarlijk is voor de druk op lonen van boeren en op kwaliteit 

van de producten, waardoor de redenen voor alternatieve voedselnetwerken onderuit 

gehaald worden” (vertaald door mij).  

 

Maar of er nu met zulke ‘alternatieve’ producten toch weer conventionele praktijken ontstaan 

of niet; er is een verandering gaande. En nu zulke grote supermarktketens er zich mee gaan 

bemoeien, betekent het een substantiële verandering. Als men lokale en biologische 

producten wil stimuleren, moet er toch samengewerkt worden met de grote machten in de 

wereld. Daarnaast toont het voorbeeld van de Nederlandse supermarkten wel dat alternatieve 

initiatieven invloed hebben op het conventionele systeem. Zo wordt vanwege de alternatieve 

beweging, de conventionele keten uiteindelijk ook alternatiever. Alternatief zorgt ook voor 

een soort spiegel waardoor het een instrument ter emancipatie is voor conventioneel. Die 

spiegel wordt gevormd door het zichtbaar maken van waarden die onzichtbaar blijven in het 

conventionele systeem. Zo wordt er dus steeds meer aandacht besteed aan 

seizoensproducten (versus altijd leverbaar), lokale producten (versus globaal) en persoonlijke 

relaties (versus anonimiteit).  
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3.    ONDERZOEKSKADER 
 

 

De versmarkt is in principe nog vrijwel hetzelfde als vijftig jaar geleden. De markt is stil 

blijven staan en is niet met de tijd mee geëvalueerd. Daarom is het belangrijk om te kijken 

hoe de markt beter in de huidige maatschappij past. Ook de ontwikkelingen in de landbouw 

en voedselsystemen wekken nieuwe vragen op. De alternatieve netwerken zijn opgezet als 

tegenhanger van de conventionele. Maar hoe zit het met dat dualisme tussen conventionele 

en alternatieve netwerken? Vooral nu supermarkten ook meer aandacht krijgen voor 

biologisch en lokaal voedsel, wordt er grootschaliger geproduceerd en kunnen er soortgelijke 

conventionele praktijken ontstaan. Dit toont ook weer dat alternatief en conventioneel niet 

altijd zo duidelijk gescheiden zijn. Wellicht moet er dan ook niet gedacht worden in 

conventioneel en alternatief, maar meer gekeken worden naar aspecten van specifieke ketens 

en netwerken. Daarom is er in dit onderzoek gekeken naar versmarkten, die onderdeel zijn 

van het conventionele systeem, maar mogelijk potentieel hebben voor een regionaal (dus een 

alternatiever) voedselnetwerk.  

 

3.1 Probleemstelling  

De grootte van de alternatieve voedselsector verschilt per land; in Nederland is die erg klein, 

ongeveer 2% (Kirwan et al, publicatie aanstaande). Men kan dan beargumenteren dat de 

invloed op duurzame ontwikkeling van dit alternatief momenteel heel weinig is. En dat kleine 

verbeteringen in het conventionele systeem, wat zeker 95% van de voedselmarkt bezet 

(Kirwan et al, publicatie aanstaande), veel meer invloed heeft op duurzame ontwikkeling. 

Hierbij is het ook essentieel om duidelijkheid te krijgen in eventuele ‘grijze zones’ tussen 

conventioneel en alternatief in. Want zoals eerder aangegeven is het niet altijd zwart en wit.   

 

Hierdoor is het interessant om het conventionele systeem nader te bekijken. Supermarkten 

zijn al behoorlijk aan het ontwikkelen op dit gebied (zie paragraaf 2.3). Daarom is het van 

belang om te kijken naar andere belangrijke onderdelen van het conventionele systeem, zoals 

de versmarkt die overal in Nederland te vinden is. Over de voedselnetwerken van 

versmarkten is nog weinig bekend, waardoor het potentieel ook niet bekend is. Door dit 

gebrek aan inzicht wordt er nog weinig gedaan om de versmarkt in te zetten als mogelijke 

vehikel voor duurzame ontwikkeling.  

 

Hierdoor is het essentieel om de huidige situatie van versmarkten in kaart te brengen. Waar 

halen de marktkooplui hun producten vandaan? Denken zij wel eens na over lokaal, eerlijke 

prijzen, dierenwelzijn, korte ketens, voedselkilometers en duurzaamheid? En wat gebeurt er 

met het voedsel aan het eind van de dag? Wat zijn mogelijkheden voor de markt? Wat is het 

huidige marktbeleid en dient hier iets te veranderen? En wat is het potentieel voor een 

grotere verankering in de regio?  

 

Om hierin meer inzicht te krijgen wordt in dit onderzoek gekeken naar de versmarkten van de 

vier grootste steden in Brabant, zijnde; Breda, Tilburg, Eindhoven en ’s-Hertogenbosch. 

Hiermee kan er gekeken worden naar het potentieel binnen de provincie Noord-Brabant en 

daarmee een voorzet zijn voor Nederland.  
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3.2 Doelstelling 

Het doel van dit onderzoek is om de voedselketen van een viertal reguliere versmarkten in 

Nederland in kaart te brengen en hierbij het potentieel van de versmarkt als onderdeel van 

een lokaal/regionaal voedselnetwerk te onderzoeken.  

 

3.3 Relevantie van het onderzoek 

Momenteel is er zeer weinig inzicht in de voedselketens van de versmarkten en een mogelijke 

rol binnen het stimuleren van duurzaam voedsel binnen Nederland. Versmarkten worden 

veelal over het hoofd gezien. In de academische wereld is er geen eerder onderzoek 

gepubliceerd over versmarkten, hun rol in de maatschappij als conventioneel voedselsysteem. 

Maar ook in de ‘Nota Duurzaam Voedsel’ uit 2009 van het LNV worden de versmarkten niet 

genoemd. In projecten van het LNV, waar het gaat om gemeenten te informeren en 

stimuleren met betrekking tot een stedelijke voedselstrategie, blijven de versmarkten buiten 

beeld. Daarom is dit onderzoek van belang voor academici en onderzoekers in Nederland die 

zich bezig houden met voedselsystemen. Door de focus op alternatieve voedselnetwerken, 

zoals boerenmarkten is er weinig gekeken naar de reguliere versmarkt.  

 

Daarnaast is dit onderzoek relevant voor de provincie Noord-Brabant en Brabantse 

gemeenten. De provincie en een aantal gemeenten willen namelijk lokaal voedsel stimuleren. 

Meer inzicht in de voedselsystemen kan hen daarbij helpen.  

 

Ook kan dit onderzoek een meerwaarde bieden voor de consument. Wanneer blijkt dat er 

veel potentieel is voor een regionale en kortere keten op de versmarkt, zal er mogelijk ook  

meer aanbod komen op de vraag van de consumenten.  

 

3.4 Vraagstelling  

 

HOOFDVRAAG: 

 

 

Hoe ziet de voedselketen van de reguliere versmarkten van de vier grootste Brabantse steden 

eruit en in hoeverre is er potentieel voor een grotere regionale verankering?  

 

 

DEELVRAGEN: 

 

Literatuuronderzoek 

1. Wat is een alternatief voedselnetwerk? 

• Wat is een (korte) voedselketen? 

• Wat is lokaal voedsel?  

2. Wat is verankering? 

3. Wat is de conventionele versmarkt? 

• Wat is conventioneel? 

• Wat zijn kenmerken van de versmarkt in Nederland?  
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Empirisch onderzoek 

1. Hoe alternatief is de voedselketen van de conventionele versmarkt?  

2. Wat is de invloed van het gemeentelijk marktbeleid op ontwikkelingen van markten? 

3. Wat is het potentieel voor een grotere verankering van de conventionele versmarkt in 

de provincie Noord-Brabant?  

 

3.5 Onderzoeksmethoden  

Voor dit onderzoek is er een literatuur onderzoek en empirisch onderzoek uitgevoerd. 

Enerzijds is het literatuuronderzoek een verkenning geweest in het onderwerp en richting te 

geven aan het empirisch onderzoek. Anderzijds zorgt het literatuuronderzoek voor een 

verdieping om de resultaten van het empirisch onderzoek te plaatsen in een breder geheel. 

Hierbij is gekeken hoe de theorieën de werkelijkheid omschrijven en hoe de werkelijkheid 

aansluit bij de theorieën. Het empirisch onderzoek is een kwalitatief onderzoek geweest in de 

vorm van een case-study. De cases zijn de vier grootste versmarkten van Breda, Tilburg, 

Eindhoven en ’s-Hertogenbosch. Deze steden hebben meerdere markten, maar de grootste 

markt, meestal de gene in het stadscentrum, is in alle gevallen het onderzoeksgebied 

geweest. Er is gekeken naar groente en fruit, kaas, eieren, vlees en vis kramen. Op de markt 

zijn de kramen random gekozen, aangezien de tijdslimiet het niet mogelijk maakte alle 

kooplieden te ondervragen.  

 

Er is gebruik gemaakt van semi-gestructureerde interviews. Dit houdt in dat de onderwerpen 

van te voren zijn opgesteld, maar dat de manier en de volgorde van de vragen niet al van te 

voren vast staan, zodat er ruimte is voor de participant om eigen invulling te geven (Boeije et 

al, 2009). Hierdoor is het mogelijk om informatie te verkrijgen waar van te voren niet aan 

gedacht is. Vanwege het verkennend karakter van dit onderzoek, kan dit erg bruikbaar zijn.  

 

In totaal zijn er 52 afzonderlijke interviews afgenomen met marktkooplieden. Waarvan 27 in 

groente & fruit (AGF), 8 vis, 3 poeliers (poelier Tilburg wilde niet meewerken), 12 kaas & 

eieren en 2 overige kramen op aanbeveling van de marktmeester. Deze kramen betroffen een 

notenkraam en een stroopwafelkraam. Bij deze interviews is de nadruk gelegd op de sociale 

en organisatorische factoren onder marktkooplieden.  

 

Tabel 1: aantallen interviews met marktkooplieden per branche en stad 

 
 AGF Vis Vlees Kaas/eieren Overige TOTAAL 

 
Eindhoven  6  2 1 3 1 13 
Den Bosch 8 2 1  3 1 15 
Breda  6 2 1 3 0 12  
Tilburg  7  2 0  3  0  12 
TOTAAL 
INTERVIEWS 

27  8  3 12   2  52  

 

De marktmeesters (met toezicht op de centrummarkten) zijn van alle vier de steden 

geïnterviewd. Bij de veiling Zaltbommel zijn 2 interviews afgenomen. In totaal zijn dit 58 

interviews.  
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Interviews marktkooplieden  

De interviews met kooplieden zijn op de markt ter plaatse afgenomen in september en 

oktober 2010. Op deze manier kon de observatie van de kraam met het interview samen 

worden gedaan. De meeste interviews hebben in de vroege ochtend plaats gevonden, zodat 

de kooplieden meer aandacht konden geven aan de vragen. Topics die behandeld werden 

zijn; herkomst van inkoop producten, motieven voor deze inkopen, belangrijkste criteria voor 

de producten, interesse voor lokaal, biologisch en dergelijke. Daarbij zijn er vragen gesteld 

over hun klanten, samenwerking en hun toekomstvisie van de versmarkten in Nederland.  

 

Interviews marktmeesters 

De interviews met de marktmeesters zijn bij hen op kantoor uitgevoerd. Bij deze interviews 

is de nadruk gelegd op de ontwikkelingen van de betreffende markt, het gemeentelijk 

marktbeleid, het belang van de markten voor de stad en de taken en functie van de 

marktmeester.  
 
Interviews veiling Zaltbommel 

Na aanbeveling van een aantal kooplieden is er ook een bezoek gebracht aan veiling 

Zaltbommel. Daar is meegekeken hoe de veilingklok werkt, waar de producten klaar staan, 

etc. Interviews zijn gehouden met de veilingmeester en met degene die verantwoordelijk is 

voor de telers. Het bezoek heeft een ochtend geduurd, waarbij er ook contact is gelegd met 

kopers.  
 

Observaties  

Buiten het interviewen zijn ook observaties van de markten uitgevoerd. Aantekeningen en 

foto’s zijn gemaakt op de markten van gebeurtenissen, verkooppresentaties (bijv. 

informatiebordjes), voorvallen en opmerkingen.  

 

Analysemethoden 

Aangezien er veel informatie verzameld is tijdens het veldwerk en het literatuuronderzoek 

was het nodig om structurele analysemethoden te hanteren. Bij de interviews is gebruik 

gemaakt van een codering, een lijst met hoofdonderwerpen die het analyseren van de data 

mogelijk maken. De aantekeningen zijn snel na het interview uitgewerkt, zodat er zo min 

mogelijk informatie verloren raakte. Daarnaast is er gebruik gemaakt van constante 

vergelijking. Dit houdt in dat er tussentijds analyses uitgevoerd zijn om overzicht te houden 

en gelet is of de juiste informatie werd verzameld. Door het constant te vergelijken, kan er 

een beter overzicht gecreëerd worden van de situatie en kunnen bepaalde vragen en/of 

onderwerpen tussentijds anders ingestoken worden (voortschrijdend inzicht).  

 

3.6 Interne/externe validiteit en betrouwbaarheid 

Elk onderzoek dat wordt beschouwd als een kwalitatief plausibele bewijsvoering dient aan 

drie kwaliteitscriteria voldoen, namelijk validiteit, betrouwbaarheid en generaliseerbaarheid 

(Wester et al, 2000). “Hierbij gaat het om de vraag of de waarneming de werkelijkheid dekt. 

Bij validiteit gaat het om systematische fouten die leiden tot een systematische vertekening 

van de resultaten” (’t Hart, 2009: 149). De interne validiteit in dit onderzoek is vergroot door 

systematisch werken, concrete benoemingen en verslaglegging. Interviews, observaties, 
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bronnenonderzoek en literatuur zijn gebruikt om elkaar te ondersteunen en te verifiëren en 

zo ook de validiteit te vergroten.  

 

De externe validiteit oftewel de generaliseerbaarheid is niet van toepassing in dit onderzoek. 

Het is een case-study waarbij gekeken wordt naar een specifieke plaats, namelijk de grootste 

Brabantse markten. Het onderzoek zal waarschijnlijk wel als voorbeeld kunnen dienen voor 

andere plaatsen, maar valt niet te generaliseren naar alle versmarkten in heel Nederland.  

 

De betrouwbaarheid van het onderzoek is vergroot door aanvullende informatie. In de 

interviews is bijvoorbeeld gevraagd naar het verschil in seizoenen; of ze anders inkopen in 

het voorjaar en de zomer dan in het najaar en de winter. Het veldwerk is uitgevoerd in 

september en oktober, waarbij de situatie zou kunnen verschillen van april of mei. Daarom is 

hier specifiek naar gevraagd. Daarnaast zijn de observaties op de markten meerdere keren 

herhaald, wat een realistischer beeld geeft dan een eenmalige observatie.  

 

Er is in dit onderzoek gebruik gemaakt van methodische verantwoording. Dit betekent dat er 

regelmatig met de supervisor van de universiteit doorgesproken is wat en hoe het onderzocht 

wordt. Dit heeft gezorgd voor controle op het onderzoek, waardoor de betrouwbaarheid en 

validiteit beheerst werden. 

 

3.7 Beperkingen van het onderzoek 

Er zijn diverse beperkingen geweest in het onderzoeken van de voedselketen van de 

versmarkten in Noord-Brabant. Door de beperkte omvang van het onderzoek is het niet 

mogelijk de onderzoeksuitkomsten te generaliseren naar heel Nederland. Er zijn nu een 

beperkt aantal kramen onderzocht, maar idealiter is dat de totale versmarkt in kaart wordt 

gebracht. De tijdslimiet, waardoor er maar een beperkt aantal mensen geïnterviewd konden 

worden, is een grote beperking geweest. Daarnaast is vanuit het marktbeleid maar een 

beperkt aantal kramen in elke branche op de markt. Zo betekent dit, dat er altijd maar één 

poelier op de markt staat. In Tilburg wilde de poelier niet meewerken, waardoor er geen 

bevindingen zijn in deze branche voor Tilburg.  
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4.    DE VERSMARKT 
 

 

Versmarkten, ook wel warenmarkten (geheel van food en non-food) zorgen al eeuwen lang 

voor handel en verlevendigen stads- en dorpscentra in heel Nederland. Maar wat zijn 

versmarkten en hoe is de huidige situatie? Dit hoofdstuk brengt een overzicht van de 

organisatie en ontwikkelingen van markten in Nederland en Noord-Brabant.  

 

4.1 Wat is een versmarkt?  

De Kamer van Koophandel (2003) stelt dat een 

warenmarkt bestaat uit een verzameling van minimaal 

zeven kramen, verkoopwagens of grondplaatsen. 

Daarbij moet deze met vaste regelmaat op een 

bepaalde dag en plaats en op vastgestelde uren 

plaats vinden (CVAH, 2010). Het meest voorkomende 

type versmarkt is de weekmarkt die op één tot drie 

vaste dagen per week wordt gehouden. Naast 

weekmarkten zijn er ook dag- en themamarkten. 

Dagmarkten vinden op tenminste vier vaste dagen per week plaats, zijn doorgaans de hele 

dag geopend en groter dan weekmarkten. Themamarkten zijn gespecialiseerde markten die 

zich met de verkoop van bepaalde producten (o.a. kunst, biologische producten, boeken) 

richten op specifieke doelgroepen (KvK, 2003). In dit onderzoek is er gekeken naar 

weekmarkten.  

 

Markthandel is ambulante handel. Alle detailhandelsondernemingen die de verkoop van 

consumptiegoederen aan particulieren als hoofdfunctie uitoefenen én deze functie vanuit een 

marktkraam, verkoopwagen, grondplaats, standplaats op de openbare weg of vaartuig 

uitoefenen worden gerekend tot ambulante handel (HBD, 2010). Begin 2010 telde de 

ambulante handel in totaal 23.240 ondernemingen in Nederland. Ruim een derde daarvan 

verkoopt foodproducten (HBD, 2010).  
 

4.2 De markt onder druk 

De ambulante handel maakt in Nederland een neerwaartse ontwikkeling door. De situatie in 

de provincie Noord-Brabant wijkt niet af van deze landelijke ontwikkeling. De markt heeft het 

sinds een aantal jaren erg moeilijk. Dit heeft meerdere redenen, waaronder:  

1. Het stijgend aantal tweeverdieners 

Veel mensen hebben geen tijd meer doordeweeks om overdag naar de markt te gaan. 

Daarnaast is het voor tweeverdieners makkelijk om alles in één keer bij de supermarkt in 

te kopen, waarbij er ook een grotere behoefte is naar kant-en-klaar maaltijden.  

2. De economische crisis 

Door de crisis zijn de kosten voor kooplieden erg hoog geworden. Hiervoor zijn in 

sommige steden al maatregelingen genomen. Zodat krijgen kooplieden nu de kans om 

eigen materiaal mee te nemen, in plaats van het te huren.  
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3. Zeer strenge hygiëne/veiligheid regelgeving  

Sinds een aantal jaren zijn er extra strenge regelingen bij verkoop van voorgesneden 

groente. Er worden hoge eisen gesteld aan de koeling, verwerkingsplek en dergelijke. 

4. Parkeerproblematiek in de binnensteden 

Vanwege beperkte parkeermogelijkheden in binnensteden, is het voor veel mensen niet 

aantrekkelijk om in de binnenstad boodschappen te doen.  

5. Groeiend ruimtegebrek in steden 

Er is een grotere concurrentie van andere stedelijke voorzieningen ten aanzien van de 

ruimtelijke ordening, waardoor er steeds meer druk wordt gelegd op de marktpleinen. 

Hierdoor worden markten steeds verplaats tijdens allerlei evenementen. Dit kost 

kooplieden op zo’n moment tussen 20% en 50% van hun omzet, omdat vaste klanten 

hen niet meer goed kunnen vinden (HBD, 2010). Zulke verplaatsingen in de huidige 

economische situatie kunnen funest zijn voor individuele marktkooplieden (HBD, 2010).  

6. Grotere concurrentie van supermarkten en winkels 

Steeds meer winkels bieden goedkoop en vers voedsel aan, vaak al verwerkt en 

gesneden, wat voor kooplieden moeilijk is vanwege strenge hygiëneregels. Ook acties 

zoals de kiloknallers op vlees hebben veel invloed. Individuele kooplieden kunnen vaak 

niet voor zulke lage prijzen handel voeren.  

7. Latere openingstijden van winkels in centrum 

Door de latere openingstijden van de winkels komen marktklanten nu ook later. Winkels 

gaan vaak open rond 10.00 uur, terwijl dat vroeger 9.00 uur was. Nu komen klanten pas 

rond 10.00 uur. Maar veel markten stoppen om 13.00 uur. Dit betekent dat er een 

redelijk korte verkoop tijd is voor marktkooplieden.  

8. Daling van nieuwe marktkooplieden 

Het aantal marktkooplieden in Nederland en Brabant is aan het afnemen. Weinig jonge 

mensen kiezen voor het zware beroep. Dit leidt tot veroudering en verschraling van de 

markt, terwijl de marktenervaring die de oudere kooplieden hebben verloren gaat. Mede 

daardoor vallen gaten in het aanbod en wordt de attractiviteit van de markt minder (HBD, 

2009).  

 

De markt heeft vele tientallen jaren weinig verandering ondergaan. Alles was erop gericht om 

de individuele koopman te beschermen. Vooral de vakbond van marktkooplieden was zeer 

behoudend. Nu de markten steeds meer onder druk staan is er wel de wil om te veranderen 

en te moderniseren. Veel van het beleid is nog zo’n vijftig jaar oud en veel regels werken niet 

meer in de huidige maatschappij (interviews, 2010).  

 

Er is nu wel een nieuwe type markt geïntroduceerd door CVAH en HBD. Dit is de Siermarkt in 

Amsterdam. De Siermarkt in Slotervaart wordt gerund door kooplieden in plaats van de 

gemeente. De kooplieden regelen de markt helemaal zelf; dus welke nieuwe kooplieden 

kunnen komen, de plaats, de tijd etc. De siermarkt is een wijkmarkt met zo’n 35 kooplieden. 

Ook is er elke week een marktkraam gereserveerd voor een lokale organisatie uit de wijk, 

zoals sportclubs, kinderdagverblijven, buurthuizen en bibliotheken om zich te presenteren aan 

medebewoners van Slotervaart. Deze nieuwe markt is het eerste resultaat van het 

pilotproject ‘De markt heeft toekomst’, waarbij alle ‘traditionele regels’ worden losgelaten. De 
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samenwerking tussen enthousiaste ondernemers is cruciaal. De expertise die wordt opgedaan 

via deze pilots gaat het HBD verwerken in een draaiboek, waarmee gemeenten en 

ondernemers in de toekomst zelf met vernieuwingen van hun marktorganisatie en 

marktconcept aan de slag kunnen (HBD, 2010). Het idee is dat doordat kooplieden het zelf 

managen er meer diversiteit zal komen in het aanbod van de markt.  

 

4.3 Gemeentelijk beleid 

Markten worden gehouden op pleinen en in winkelgebieden op gemeentelijke grond. De 

wekelijkse op –en afbouw van de markt, de indeling op het marktterrein en de reiniging van 

het terrein zijn strak gereguleerd. Daarom worden markten door gemeenten georganiseerd 

en beheerd, waarbij de marktmeester de vertegenwoordiger is van de gemeentelijke 

organisatie. 

 

Het marktbeleid wordt door verschillende partijen bepaald en doorgevoerd. Het beleid is over 

het algemeen plaatselijk, maar er zijn ook nationale regels. Marktbeleid wordt bepaald door 

het College van Burgemeester en Wethouder (B&W). Het College B&W wordt geadviseerd 

door de marktmeester en marktadviescommissie. Deze commissie heeft de bevoegdheid om 

gevraagd en ongevraagd het College van Burgemeester en Wethouders te adviseren (HBD, 

2009). De marktadviescommissie bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende partijen. 

De samenstelling per commissie verschilt per gemeente, maar over het algemeen omvat deze: 

• Leden van het bestuur van de Centrale Vereniging Ambulante Handel (CVAH)  

• Marktkooplieden (die gekozen zijn door de andere kooplieden) 

• Horeca 

• Voorzitter winkeliersvereniging 

• De wethouder 

• De marktmeester(s) 

• Kamer van Koophandel 

• Consumenten (dit is niet in alle gemeenten) 

 

Elke gemeente heeft haar eigen regels over de warenmarkt vastgelegd in de 

marktverordening. Dat is een soort wetboek met alle regels met betrekking tot de markt. De 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) maakt het model van verordening. Dit model 

kunnen de gemeenten aanpassen op hun situatie. De marktadviescommissie schrijft een 

voorstel voor de verordening, die daarna door het College van Burgemeester en Wethouders 

(B&W) goedgekeurd dient te worden. De marktmeester is een belangrijke spil, aangezien 

deze het meest met de markt bezig is maar, het College B&W is eindverantwoordelijk voor de 

marktverordening. De marktverordening wordt ongeveer elke drie tot vier jaar bijgewerkt. 

Het doel van de marktverordening en de taak van de gemeente – het college van B&W, de 

coördinator economische zaken en de marktmeester – is het handhaven van de orde op de 

markt.  

 

4.4 Marktmeesters 

In de steden Breda, Tilburg, ’s-Hertogenbosch en Eindhoven is marktmeester een fulltime 

functie en zijn er twee a drie marktmeesters in dienst bij de gemeente. De marktmeester is 
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een ambtenaar die door de gemeenteraad is aangesteld als toezichthouder op die 

warenmarkt. Hij of zij is ondermeer gebonden aan de Gemeentewet, de AWB (Algemene Wet 

Bestuursrecht) en aan de Marktverordening. De marktmeesters hebben hiervoor een 

opleiding gevolgd die hun helpt in de uitvoering van hun functie.  

 

Marktmeesters controleren en handhaven de orde op de markten en alles wat erbij komt 

kijken. De marktmeester zorgt dat de kooplieden zich aan de regels houden. Er wordt 

gecontroleerd op een geldige vergunning, betaald standgeld, de branche, de toegewezen 

plaats en de aangemelde handel. Daarnaast houdt de marktmeester in de gaten of iedereen 

bij zijn eigen branche blijft. Het is strikt vastgesteld in de marktverordening wat men mag 

verkopen op zijn/haar kraam (interviews marktmeesters, 2010; Hollandse markten, 2010). 

Daarbij hebben de marktmeesters in de meeste plaatsen ook de zorg over evenementen in 

het centrum, zoals de kermis. Verder bemiddelt de marktmeester bij conflicten en is hij/zij het 

sociaal aanspreekpunt voor kooplieden.  

 

“Kooplieden komen vaak naar mij toe als ze het moeilijk hebben en/of ze privé problemen 

hebben. Dan huilen we samen erom en kunnen ze hun hart luchten. Dan ben ik ook op de 

hoogte van hun situatie” (marktmeester Eindhoven) 

 

Maar de belangrijkste taak, in de ogen van de marktmeesters zelf, is om de markt vol te 

houden en kooplieden enthousiast te krijgen (interviews marktmeesters, 2010). 

 

4.5 Belangrijke partijen voor warenmarkten in Nederland 

Marktmeesters hebben te maken met veel verschillende mensen en organisaties, met alles 

wat de markt kruist. Zo heeft men te doen met politie, brandweer, belastingdienst, 

warenautoriteit, winkeliersverenigingen, bouw- en straatmakerbedrijven en 

projectontwikkelaars. Daarbij hebben marktmeester te maken met een aantal organisaties die 

zich bezig houden met de ontwikkelingen van de versmarkten in Nederland:  

• Centrale Vereniging Ambulante Handel (CVAH) 

Dit is de brancheorganisatie waarin de Markt- , Straat- en Rivierhandelaren van 

Nederland verenigd zijn. Dit is een organisatie voor de belangen van de kooplieden.  

Het CVAH organiseert één keer per jaar een congres waarvoor marktmeesters 

worden uitgenodigd.  

• Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) 

De HBD is een publiekrechtelijk samenwerkingsverband van ondernemers- en 

werknemersorganisaties in de detailhandel. Iedere onderneming in de detailhandel is 

verplicht aangesloten bij het HBD. Dat is geregeld in de Wet op de 

Bedrijfsorganisatie. Dit zorgt ervoor dat de kosten per onderneming laag blijven 

en dat er niemand profiteert zonder te betalen.  

• Kamer van Koophandel (KvK) 

Marktkooplieden worden verplicht door gemeenten om ingeschreven te staan bij de 

Kamer van Koophandel.  

• Nederlandse Vereniging van Marktbeheerders (NVM) 
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De NVM maakt zich sterk om, namens de gemeenten als organisatoren, de positie 

van de warenmarkten te stabiliseren en te verbeteren. De NVM organiseert 

gemiddeld twee keer per jaar een bijeenkomst voor marktmeesters en hun afdelingen.  

• Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 

De VNG is een dienstverlenende organisatie. De VNG is de belangenbehartiger van 

alle gemeenten en hierdoor een belangrijke gesprekspartner voor andere overheden 

en maatschappelijke organisaties.  

• Bestuursacademie Nederland  

Verzorgt opleiding voor marktbeheerders en marktmeesters en organiseert elk jaar 

een bijscholingsdag.  
 

Deze organisaties doen veel onderzoek doen naar ontwikkelingen van markten, 

marktbezoekers, functies van markten etc. Deze informatie wordt als zeer bruikbaar 

beschouwd voor de marktmeesters en gemeenten, omdat ze deze informatie kunnen 

toepassen in hun eigen beleid (interviews, 2010).  
 

4.6 Marktkooplieden 

Het aantal marktkooplieden in Nederland en Brabant is aan het afnemen. Er komen steeds 

minder nieuwe kooplieden bij. Het beroep als marktkoopman is erg zwaar. Marktkooplui 

maken lange dagen, moeten de inkoop van hun handel doen, de markt op –en afbouwen en 

in weer en wind buiten staan. Daarnaast is het voor veel jonge ondernemers moeilijk om te 

beginnen als ze de kraam niet van familie en/of vrienden kunnen overnemen. Veel 

investeringen zijn nodig en banken verschaffen steeds moeilijker een lening aan kooplieden 

(interviews, 2010). De meeste marktkooplieden gaven aan de handel van familie 

overgenomen te hebben. Er zijn weinig kooplieden die zonder familiebanden marktkoopman 

zijn geworden.  

 

Maar er zijn ook voordelen aan het beroep als marktkoopman. Tijdens de interviews werd 

vooral vrijheid als grootste voordeel aangegeven. Men kan zelf bepalen wat te verkopen, 

welke markten en welke dagen. Ze zijn hun eigen baas. Op de markt hangt ook een informele 

werksfeer wat vele als prettig ervaren. Daarnaast zijn ze zomers buiten, hebben ze veel 

sociaal contact en is het combineerbaar met een andere baan.  

 

“Ik doe dit werk erg graag, vooral in de zomermaanden, in de winter kan het wel erg 

tegenvallen. Maar ik zou dit werk veel vaker willen doen in plaats van vrachtwagenchauffeur 

zijn, maar helaas verdien je niet genoeg met die eieren. Het werk op de markt is erg vrij. Ik 

heb geen baas die zegt wat ik moet doen, dat bepaal ik zelf. Daarnaast kan ik met mijn 

klanten praten en grapjes maken. Dat kan niet in een winkel, daar ga je niet zo losjes om 

met de klanten. Ook kijk ik mijn ogen uit hier, er is zoveel te zien bij de mensen die hier 

langs lopen; dat vind ik leuk. Het is erg sociaal werk” (Eieren, ’s-Hertogenbosch)  

 

Er zijn wel allerlei criteria voor kooplieden om op een markt mogen te staan. Zo verlangen 

gemeenten in Nederland dat marktondernemers zijn ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel en bekend zijn bij het Hoofdbedrijfschap Detailhandel. Zo ontstaat er een eerlijke 
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balans op de markt, omdat er geen handelaren zijn die niets aan de fiscus afstaan. Daarnaast 

gelden er hoge eisen op het gebied van hygiëne, waarvoor de ‘Hygiënecode Ambulante 

Handel’ is opgesteld. In deze hygiënecode wordt aangegeven hoe verse artikelen en 

etenswaren getoond en verkocht moeten worden. Dit verklaart ook het toenemend aantal 

verkoopwagens op de markt. In een verkoopwagen is bijvoorbeeld de koeling makkelijker te 

beheersen (CVAH, 2010).  

 

Een andere belangrijke regel is dat de vergunninghouder altijd persoonlijk aanwezig moet zijn. 

Alleen natuurlijke personen kunnen een marktvergunning krijgen. Dat wil zeggen dat alleen 

een eenmanszaak of een V.O.F. (twee of meer eenmanszaken die gezamenlijk een 

onderneming drijven) een marktvergunning kunnen krijgen. De reden voor persoonlijke  

aanwezigheid komt voort uit het verleden. Om te verkomen dat iemand een vergunning zou 

“verkopen” of verpachten aan iemand anders is de eis gesteld dat de vergunninghouder 

persoonlijk aanwezig moet zijn. Zo kan er geen handel in marktplaatsen plaatsvinden. 

Tegenwoordig proberen gemeenten van deze regel af te wijken, omdat bij ziekte of vakantie 

er een lege kraam op de markt staat (dan bijv. twee weken geen brood op de markt) en het 

personeel of medevennoot de plaats niet kan overnemen bij beëindiging of overlijden.  

 

Ook hebben marktkooplieden in sommige steden, zoals Tilburg en Eindhoven, nog te maken 

met wachtlijsten die ingedeeld zijn per branche. De wachtlijsten worden wel steeds minder en 

korter. Als een plaats vrijkomt op de markt, dan krijgt de eerste op de lijst van dezelfde 

branche de plaats. Hierdoor moeten kooplieden soms lang wachten en een nadeel is dat de 

marktmeester niks te zeggen heeft over welke kraam er komt. Daarom wordt er steeds meer 

gekozen voor een sollicitatiesysteem zoals bij banen, waarbij de beste sollicitant wordt 

gekozen. Dus als er een plaats vrijkomt op de markt, is het mogelijk voor kooplieden om op 

deze plek te solliciteren.  

 

4.7 Marktbezoekers  

Marktbezoekers zijn in heel Nederland aan het vergrijzen, het zijn doorgaans oudere 

consumenten. Marktbezoekers zijn trouwe en tevreden klanten, maar willen wel dat er een 

mogelijkheid tot pinnen komt op de markt (HBD, 2010). Een op de vijf Nederlandse 

consumenten geeft aan minimaal één maal per week naar de markt te gaan. Een kwart van 

de Nederlanders geeft aan één a tweemaal per maand naar de markt te gaan en één op de 

vijf geeft aan vrijwel nooit op de markt te komen (CVAH, 2010). De food-kramen trekken de 

meeste klanten en zijn het belangrijkste deel van de warenmarkt (Kvk, 2003). Het percentage 

Nederlanders van 18 jaar en ouder dat per maand bij een viskraam koopt ligt rond de 20%, 

bij de kaaskraam rond de 17% en bij groente&fruit ligt het tussen de 25 en 30% (HBD, 2010).  

 

Het marktpubliek varieert per markt binnen de steden. Elke markt is anders. Zo trekken de 

kleine wijkmarkten veel meer oudere mensen en allochtonen. Door het groeiend aantal 

tweeverdieners zijn er steeds minder huisvrouwen die doordeweeks hun boodschappen op de 

markt doen. De zaterdagsmarkt trekt veel meer toeristen die in de stad zijn. In ’s-

Hertogenbosch was er zelfs een marktkoopvrouw die aangaf dat ze meerdere klanten heeft 

uit Amsterdam en omstreken die elk jaar bij haar asperges kopen in het seizoen. Op zaterdag 
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en vrijdag is er veel sprake van fun-shopping. Mensen hebben de boodschappen al bij de 

supermarkt gehaald, maar komen nog voor een visje of een extraatje naar de markt. Ze 

halen dus niet alle boodschappen op de markt. Ongeveer tweederde van de marktbezoekers 

combineert het marktbezoek met een bezoek aan de nabijgelegen winkels. De 

aantrekkingskracht van een warenmarkt wordt dan ook mede bepaald door de kwaliteit van 

het nabijgelegen winkelgebied. Andersom heeft een kwalitatief goede warenmarkt een 

positief effect op de aantrekkingskracht van een winkelcentrum (KvK, 2003).  

 

De belangrijkste redenen voor marktbezoek zijn gezelligheid, lage prijzen (maar op dit punt is 

er steeds meer concurrentie vanuit de winkels), een groot aanbod in verse producten en 

goede kwaliteit (HBD, 2010; KvK, 2003).  



De versmarkt in kaart  

 34

5. DE VOEDSELKETEN VAN DE BRABANTSE MARKTEN  
 

 

Dit hoofdstuk is de uitwerking van de 52 interviews 

die zijn gedaan met marktkooplieden uit Breda, ’s-

Hertogenbosch, Tilburg en Eindhoven. Er is gekeken 

naar de centrummarkten, niet de wijkmarkten 

(behalve in Eindhoven, waar de grootste markt 

buiten het centrum is). In elke stad zijn er twee 

verschillende centrummarkten bezocht, één 

doordeweeks en één op zaterdag. Alle type 

branches in de foodsector zijn bezocht, deze zijn 

groente&fruit (AGF), vis, gevogelte, kaas en eieren kramen. De informatie uit de interviews is 

per branche weergegeven, aangezien “men geen appels met peren kan vergelijken’.  
 

Tijdens de interviews is er gekeken naar herkomst en motieven van de inkoop; waar halen 

de marktkooplieden hun producten vandaan en waarom. Hierbij is de aandacht gelegd op de 

belangrijkste criteria, de aspecten waar de kooplieden op letten bij de inkoop van hun 

producten. Verder is er gevraagd of er aandacht is voor milieu en herkomst en of dit een rol 

speelt in hun werk. Daarna is er geïnformeerd naar hun klanten en hun klantenrelatie en wat 

er gebeurt met hun koopwaren aan het eind van de dag. Worden de producten hergebruikt 

of worden ze weggegooid? Via observatie is vervolgens gekeken naar de presentatie van de 

kraam en hun manier van verkoop. Ook is er tijdens de interviews gevraagd naar 

samenwerkingsverbanden en hun toekomstvisie van de markt, maar deze antwoorden zullen 

in het volgende hoofdstuk behandelt worden.  

 

De nummers achter de quote’s van de marktkooplieden verwijzen naar de nummers in de 

desbetreffende tabellen in dit hoofdstuk.  

 

5.1 Groente en Fruit  

In de groente en fruit branche zijn in totaal 27 kooplieden 

geïnterviewd. In ’s-Hertogenbosch zijn er 8 kooplieden 

geïnterviewd, in Tilburg 7 en in Breda en Eindhoven beide 6 

kooplieden. Daarnaast is er in de groente en fruit branche ook 

een interview afgenomen met veiling Zaltbommel.  

 

 

Herkomst inkoop producten 

Van de 27 geïnterviewde marktkooplui haalt iedereen producten bij groothandels en bij 

veilingen. Toch zijn er 13, dus bijna de helft, die de producten gedeeltelijk of op een 

alternatieve wijze bemachtigen. Er wordt dan een gedeelte gehaald uit eigen tuin, direct van 

een boer of direct van de importeur. Degene die een gedeelte van hun producten direct bij de 

boer halen, gaan naar een boer in hun eigen woonomgeving en zodoende vaak in de buurt 

van de markt locatie.  
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Tabel 2:  herkomst van de inkoop in %, in zomer/najaar seizoen 

 

De percentages in de tabel zijn schattingen, aangezien de kooplieden niet exact weten hoe 

groot het aandeel is binnen hun assortiment. Daarbij variëren de verhoudingen per seizoen.  

 

Tabel 2 geeft aan dat het grootste aandeel van de producten wordt ingekocht bij 

groothandels en veilingen. Er is een vrij laag percentage voor alternatieve manieren, maar in 

aantallen kooplieden heeft wel bijna de helft (13 van de 27) een gedeelte alternatief. In ’s-

Hertogenbosch is dit zelfs de overgrote meerderheid, namelijk 88% van de geïnterviewde 

kooplieden haalt een gedeelte buiten de groothandel en veiling om. Breda heeft de 

kooplieden met de minste alternatieve methoden, namelijk maar 16% van de geïnterviewde 

kooplieden. In Tilburg is dit 27% en in Eindhoven is het 50% van de geïnterviewde 

kooplieden.  

Hierbij moet opgemerkt worden dat een aanzienlijk deel bij veilingen wordt gehaald. 

Veilingen hebben veelal Nederlandse producten van kleine en grote telers en weinig 

 Veiling   Groothandel Direct van  

importeur  

Direct van 

boer  

Eigen 

teelt  

      
Breda 10 83 0 7 0 

1  100    
2  100    
3 30  70    
4  100     
5 30  30  40  
6   100     

      
’s-Hertogenbosch  29 46 4 2 20 

1 10 80   10 
2 80  20   
3 80  15  5 
4 25 50   25 
5  100    

Biologisch  6   50   50 
7  90  5 5 
8  35   5 60 

      
Eindhoven  43 51 0 3 2 

1 25 75    
2 60 30  10  
3  100    
4 20 70   10 
5 75 10  10   
6 80 20    

      
Tilburg  23 59 0 3 16 

1  100     
2  100     
 3 100      
 4 60 40    
5  100     
6  40  20  40  

 Biologisch 7  30    70 
      

GEMIDDELD 
(afgerond) 

26% 59% 1% 4% 10% 
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buitenlandse producten. Daarnaast brengen de telers zelf hun producten naar de veiling, dit 

betekent dat er geen telers uit bijvoorbeeld Groningen naar Zaltbommel gaan. Het zijn niet 

allemaal regionale telers, omdat er steeds minder veilingen in het land zijn, maar de 

producten komen nooit van heel ver in Nederland. In totaal betekent dit dat een groot deel 

van het groente en fruit op de markten binnen een beperkte afstand geproduceerd wordt.   

 

Bij de interviews met de marktmeesters is er ook gezegd dat de kooplieden een gedeelte 

eigen teelt hebben en het van andere telers halen. Hierbij kan aangekaart worden dat er 

wellicht nog meer kooplieden zijn die alternatieve methoden hebben, maar wie niet 

geïnterviewd zijn. Voor een compleet beeld is het nodig iedereen te spreken.  

 

Motieven voor manier van inkoop  

Er zijn verscheidene redenen voor de gekozen manieren van inkoop. Zo kopen veel 

kooplieden hun producten bij groothandels, omdat dit makkelijk is. Bij veel groothandels is 

het mogelijk om telefonisch te bestellen en de producten te laten leveren. Daarnaast is het 

mogelijk om de producten zelf rustig te bekijken en elke gewenste hoeveelheid af te nemen. 

Een nadeel aan de groothandel is dat het relatief duur is, aangezien groothandels een extra 

tussenschakel zijn en een winststreven hebben. Een aantal gaven ook aan dat ze naar de 

groothandel gaan, omdat er geen veiling in de buurt zit. 

 

Er wordt ook relatief veel ingekocht bij veilingen. 

Groente en fruit veilingen in Nederland hebben veel 

veranderingen ondergaan in de laatste jaren. Zo 

zijn er nog maar drie onafhankelijke veilingen over 

in heel Nederland die nog volgens de 

oorspronkelijke methode werken met een 

veilingklok. De prijs verschilt met de veilingklok; 

maar is over het algemeen voordelig voor koper en 

telers. Veel veilingen zijn nu onderdeel van de 

Greenery, een internationaal groente en fruit bedrijf, opgericht in 1996. Omdat er nu minder 

veilingen in het land zijn, moeten telers en kooplieden verder reizen. In Brabant valt dit mee, 

want de drie veilingen met het veilingklok-systeem, liggen in Zaltbommel, Geldermalsen en 

Venlo. Deze plaatsen liggen niet ver van de Brabantse steden. Van de Greenery veilingen zijn 

verschillende nadelen genoemd, bijvoorbeeld dat er nu contributie betaald moet worden door 

koopmannen, waardoor het erg duur wordt voor de kleine ondernemer. Daarnaast is het bij 

deze veilingen veelal niet meer mogelijk om kleine hoeveelheden af te nemen.  

Veilingen zijn vooral populair omdat de producten erg vers zijn, aangezien ze de avond of 

ochtend van te voren worden aangeleverd door de telers. Bij de veilingen zijn veelal 

Nederlandse producten te vinden. Er is hier vrijwel geen import, alleen een klein aandeel in 

de winter. De Nederlandse producten betekenen veelal goede kwaliteit en zijn hierom ook 

veel gewild. Vooral in de juiste seizoenen betekenen Nederlandse producten een goede 

kwaliteit voor een goede prijs.  

 

Er zijn ook meerdere motieven aangegeven voor het direct kopen bij telers. Een van de 

redenen om direct bij de teler te kopen is versheid. Een tweede motief is de interessantere 

prijs vanwege de directe inkoop. Een derde aangegeven motief is de interesse van de klant in 
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lokale producten. Dit laatste punt werd alleen aangegeven door de kooplieden die het ook 

schriftelijk vermelden in hun kraam en bewust zijn van het belang van zichtbaarheid.  

Er zijn echter ook meerdere redenen aangegeven waarom koopmannen niet hun producten 

direct bij boeren halen. Veel gaven aan dat het meer tijd en gedoe kost om langs aparte 

telers te gaan. Ook is gezegd dat het veelal niet mogelijk is om het direct bij telers te halen, 

omdat die vaak onder contract zitten bij grote afnemers. Daardoor geven ook veel telers aan 

geen interesse te hebben om direct aan kooplieden te verkopen. Ook werd aangegeven dat 

er nog weinig kleinschalige telers over zijn. Het zijn vaak grote tuinbouwbedrijven die niet 

willen handelen met kleine marktkooplieden.  

 

“Vroeger haalde ik wel bij de boer, maar toen waren er veel kleine boertjes, nu zijn het alleen 

nog maar grote tuinbouwbedrijven”  (AGF, Breda  4) 

 

“Ik heb er nooit echt over gedacht om producten direct bij de boer te halen, maar bij de 

veiling is de keten ook al erg kort. Die boeren brengen hun producten rechtstreeks naar de 

veiling, waarop ik het zo koop, dus daar is ook een erg korte keten” (AGF, Eindhoven  6)  

 

Er zijn ook meerdere motieven voor de eigen teelt opgegeven. Een reden voor eigen teelt is 

vooral dat er geen tussenschakels zijn en op die manier voordelig is. Daarnaast blijkt dat bij 

veel kooplieden de grond al in de familie zit en dat men de traditie voortzet. Andere zien het 

als extra hobby. Een andere reden is om het aanbod te vergroten in onbespoten, zelf 

beheerde groente, zodat men weet wat hij/zij verkoopt. In dit opzicht is de marktkoopman 

niet veel anders dan een moestuinder of biologische-consument.  

 

Belang van herkomst  

Een groot deel, 17 van de 27 AGF verkopers geeft aan dat herkomst belangrijk is. Voor de 

meeste is dit kwaliteit gerelateerd. De meerderheid geeft aan bewust Nederlandse producten 

te kopen in de juiste seizoenen. Dit is vooral vanwege de goede kwaliteit van Nederlandse 

producten; ze zijn verser dan producten uit het buitenland en voldoen aan strengere milieu –

en kwaliteitseisen. Zo gaf een koopman aan dat ze minder klachten krijgt over allergieën bij 

bespoten producten uit Nederland dan uit het buitenland. Ook merkte een aantal kooplieden 

op dat Nederlandse  producten het beter doen dan buitenlandse producten, omdat daar meer 

interesse voor is vanuit de klant.  

 

“Ik let op herkomst. In de zomermaanden probeer ik naast mijn eigen teelt, altijd zo veel 

mogelijk Nederlandse producten te kopen. Ik merk ook dat mijn klanten dit graag willen; 

klanten hebben steeds meer interesse in lokale en Nederlandse producten” (AGF, ’s-

Hertogenbosch 4)  

 

Criteria inkoop/producten  

Belangrijkste criteria die kooplieden stellen bij de aanschaf van hun producten is kwaliteit. 

Kwaliteit wordt vooral beoordeeld op de aangegeven kwaliteitklasse van de teler, veiling of 

groothandel. Deze eisen staan in het kwaliteitshandboek. Kwaliteit wordt bepaald op vorm, 

grootte, gewicht, uiterlijk, suikergehalte etc. De smaak is geen eis voor het type 

kwaliteitsklasse (interview veiling Zaltbommel, 2010). Een klein aantal marktkooplieden gaven 

aan prijs belangrijker te vinden. 
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“Voor mij is prijs erg belangrijk en kwaliteit natuurlijk, maar ik zal er niet om liegen dat het 

vooral om prijs gaat. Want uiteindelijk moeten mensen het wel kopen en veel mensen willen 

niet veel betalen. Ik let dan ook niet op herkomst; uiteindelijk neem ik wat voor de klant 

belangrijk is en dat is een lage prijs” (AGF, Eindhoven 4 )  

 

Door de meerderheid werd nog wel de kwaliteit/prijs verhouding benadrukt. Sommige gaven 

aan niet op de prijs te letten, maar alleen op kwaliteit. Veel gaven aan dat kwaliteit en 

onderscheidend vermogen belangrijk is voor het bestaan van de markt. 

 

“Ik ga echt voor kwaliteit. Tegenwoordig kan je overal groente en fruit kopen. Daarom moet 

ik me onderscheiden, dus de beste producten verkopen” (AGF, Eindhoven 5)  

 

Milieu – biologisch 

Er zijn niet veel kooplieden die kijken naar biologische producten of milieucriteria. Veel gaven 

hierbij ook aan dat ze geloven dat de producten die uit Nederland komen al aan zulke strenge 

milieueisen voldoen, dat het wel goed zal zijn. Sommige zeiden dat biologisch te duur is voor 

hun type klanten. Andere gaven aan de kwaliteit belangrijker te vinden dan milieu en vinden 

ze de kwaliteit van niet-biologische producten vaak beter. Andere gaven aan het biologische 

keurmerk niet altijd te vertrouwen.  

 

“Ik ben niet zo bezig met milieu. Ik heb namelijk het gevoel dat het bij buitenlandse 

producten toch niet te controleren valt. Ik hoor zoveel verhalen dat daarmee gerommeld 

wordt in het buitenland. Dat is ook een reden waarom ik graag Nederlandse producten koop; 

daar is toch iets meer controle op. Maar ik kan het nooit met zekerheid zeggen; dat vertel ik 

ook mijn klanten. Ik heb bijvoorbeeld een aantal klanten die allergisch zijn voor de bespoten 

producten, vooral die uit het buitenland. Daarom zijn ze ook altijd erg blij met de producten 

uit onze eigen tuin; dan kan ik met zekerheid zeggen dat die niet bespoten zijn” (AGF, ’s-

Hertogenbosch 4) 

 

Manier van verkoop/klanten 

Bij de manier van verkoop is er tijdens het veldonderzoek gekeken hoe men de kramen 

presenteert en is er gevraagd naar de klanten die men krijgt.  

 

Doordeweeks hebben de groente en fruit marktkramen 80-90% vaste klanten, in het 

weekend zo’n 65-70% vaste klanten, want dan zijn er ook veel toeristen en mensen uit de 

omgeving. Wel wordt benadrukt door de kooplieden dat elke markt anders is, zo is het 

percentage vaste klanten hoger op de wijkmarkten dan in 

de binnenstad. Er zijn ook een aantal  kooplieden (vooral 

degene met eigen teelt) die ook aan restaurants verkopen.  

 

De meeste groente en fruit kooplieden geven met bordjes 

de productnaam en prijs aan. Sommige hebben wel 

herkomst erbij staan, maar er zijn ook meerdere kramen 

waar helemaal geen productinformatie wordt gegeven. 
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Vooral kramen die een gedeelte direct bij telers kopen of uit eigen tuin halen, geven dit niet 

duidelijk aan. Het overgrote deel (10 van de 13) doet dit niet. Hier zijn verschillende redenen 

voor:  

• “onze vaste klanten weten het” 

• “het maakt klanten volgens mij niks uit” 

• “het is meer werk” 

• “het maakt de kraam rommeliger, omdat er dan veel info staat op de bordjes” 

• “nooit aan gedacht”  

• “ik geef al ‘Holland’ aan” 

 

Zoals hier boven staat is het voor velen normaal dat ze producten nog uit eigen tuin halen of 

direct van een teler en daarom wordt het niet gezien als alternatief of als ‘nieuw ontdekt’. Ze 

zien het dan ook niet als afzetten tegen het conventionele en hebben waarschijnlijk daarom 

ook niet gedacht aan het zichtbaar maken.  

De drie kramen die wel aangeven dat ze producten uit eigen tuin verkopen, geloven dat 

mensen geïnteresseerd zijn in lokaal voedsel en dat de producten uit eigen tuin het daarom 

ook goed doen.  

 

“We zetten ‘Den Dungen’ erop, omdat het een goede naam heeft en al van oudsher de 

“moestuin” van Den Bosch is. Vooral oude mensen weten dit en komen dan ook veel bij ons 

kopen” (AGF, ’s-Hertogenbosch 8)  

 

“In de zomermaanden koop ik altijd zoveel mogelijk Nederlandse producten in. Ik merk ook 

dat klanten dit graag willen, vooral de producten uit eigen tuin doen het dan ook erg goed” 

(AGF, ’s-Hertogenbosch 4) 

Voorbeelden van het weergegeven van herkomst in ’s-Hertogenbosch 

 

Restant voedsel 

Restant voedsel wordt nergens gezien als een probleem. Vrijwel alle kooplieden hebben jaren 

ervaring met inkoop en houden weinig over. Ze weten over het algemeen wat hun vaste 

klanten veelal kopen en letten op externe omstandigheden, zoals het weer. Hierdoor wordt er 

volgens de kooplieden zeer weinig weggegooid. De overgebleven producten gaan ’s avonds 

de koeling in en worden de eerst volgende dag weer verkocht. Voor overgebleven producten 

die niet meer de koeling in kunnen zijn er de volgende oplossingen genoemd: 

• het wordt goedkoper verkocht aan eind van de marktdag (vooral voor snel 

bederfelijke groente en fruit, zoals sla en aardbeien) 
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• het wordt weggegeven aan familie en vrienden 

• het wordt gebruikt als dierenvoer (producten zoals sla worden meegeven aan klanten 

die dieren houden of voor eigen kippen) 

• het wordt gebruikt als compost voor eigen teelt 

• of het wordt toch weggegooid.  

 

Deze oplossingen zijn mogelijk, omdat er dus niet heel veel overblijft. Uiteindelijk kan gezegd 

worden, op basis van de interviews, dat er weinig voedsel verspilt wordt op de markt zelf. Het 

beleid van de gemeente is hier ook van invloed op. Een afval regeling die een aantal jaren 

geleden in werking is getreden in de Brabantse steden (behalve in Breda) heeft hier veel 

invloed op gehad. Voorheen had de gemeenten afvalcontainers op de markt staan, waar 

kooplieden hun overgebleven producten gratis konden weggooien. De kooplieden maakten 

hier veel gebruik van waardoor de opruimkosten voor de gemeente erg stegen. Deze kosten 

werden terugberekend in de staanplaats prijzen. Omdat de kosten en de prijzen zo te hoog 

werden zijn de afvalcontainers voor gratis afval gestopt. Nu moeten marktkooplieden hun 

afval zelf mee terugnemen. Dit heeft tot gevolg gehad dat ook de kwaliteit van producten in 

veel kramen verbeterde. Een aantal kooplieden verkochten namelijk vanwege de gratis 

afvalcontainers overrijp groente en fruit. Dit konden ze goedkoop inkopen en als het niet 

verkocht werd konden ze het gratis weggooien. Aangezien ze nu zelf moeten betalen voor het 

afval zijn ze ook voorzichtiger geworden met overrijpe producten. Hierdoor is dus de kwaliteit 

verbeterd op de markt en zijn de kosten minder hoog voor de gemeenten. Kooplieden letten 

nu beter op hun afval. Zo ook met hun karton en kratten. Veel werken nu ook met kratten die 

ze kunnen terugbrengen naar de veiling en groothandel of hergebruiken.  

 

5.2 Kaas en eieren 

 

Er zijn in totaal 11 kaaskramen bezocht, waarvan er drie ook 

eieren verkopen. Daarnaast zijn er 2 eierenkramen bezocht, 

die alleen eieren verkopen.  

 

Herkomst inkoop  

In tabel 3 is te zien dat de meeste kooplieden de meerderheid 

van hun assortiment inkopen bij de groothandel. De helft van de kooplieden (5 van de 11) 

haalt ook kaas direct van de boerderij.  

 

De meeste marktkooplui verkopen Noord-Hollandse kaas, maar ook Zuid-Hollandse en 

Brabantse kaas is genoemd. Drie kooplieden gaven aan 

Brabantse kaas te verkopen, bij de kraam uit Tilburg betreft 

dit kaas van eigen boerderij.  

 

Voor de eieren is er geen gesplitste inkoop. De 

meerderheid (3 van de 5) koopt de eieren in bij de boer en 

de overige twee halen het bij de groothandel.  
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Tabel 3:  herkomst inkoop kaas en eieren in %  

 Kaas Eieren  

 Groothandel Direct van 

importeurs/ 

fabrieken 

Direct 

van boer 

Groothandel  Direct 

van boer  

Eindhoven       
1  90 10   
2 80  20   
3 - - -  100 

’s-Hertogenbosch       
4 100     
5 95  10   
6 - - - 100  

Tilburg      
7 100     
8 100     
9 100    100 

(biologisch) 10  40  60 100  
Breda       

11 100     
12 100     

13 75  25  100 

GEMIDDELD 81% 8% 11% 40% 60% 

De aangeven percentages in de tabel zijn schattingen, gemaakt door de kooplieden. 

 

Motieven manier van inkoop 

De kazen worden het meest ingekocht bij groothandels, want die bieden veel gemak. Veel 

kooplieden bespreken de bestelling telefonisch, waarop de kaas bij hun thuis wordt 

afgeleverd. Daarbij verkopen groothandels ook vaak andere producten, zoals worst en eieren. 

Ook moeten de kooplieden voor buitenlandse kaas naar de groothandel, want deze is niet te 

verkrijgen bij Nederlandse boeren. Een andere reden voor de grote inkoop bij groothandels is 

dat het vrijwel niet mogelijk is om direct bij de kaasfabriek te kopen. Alleen één koopman gaf 

aan partijen kaas in te kopen bij fabrieken. Dit betekent wel overgebleven partijen en geen 

vast assortiment, dat is namelijk niet mogelijk via een kaasfabriek.  

 

Criteria inkoop/producten 

De overgrote meerderheid van de marktkooplieden gaven aan kwaliteit en smaak het 

belangrijkst te vinden in hun kaas. Sommige marktkooplieden hebben ook hun eigen manier 

met de inkoop van kaas voor een betere smaak. Zo kopen alle drie de kaaskooplieden in 

Breda de kaas jong in bij de groothandel, waarop ze de kaas zelf thuis laten rijpen voor een 

betere smaak.  

 

“De smaak is belangrijk; het onderscheidend vermogen. Ik kan toch niet concurreren met de 

lage prijzen van de supermarkten, dus is het nodig om de kwaliteit te benadrukken” (Kaas, 

Breda 1) 

 

Verkoop  

Ook bij de kaaskramen en eierenkramen hebben de meeste kooplieden veelal vaste klanten. 

Wat opvalt bij de verkoop is dat alle kooplieden kaas geven aan de klanten om te proeven. 
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Ook wordt er rekening gehouden met wat de klant wil. Zo verkoopt de meerderheid (7 van de 

11) van de kaaskramen ook biologische kaas. Vele geven aan dat dit biologische assortiment 

nog klein is, maar wel groeiende. Steeds meer klanten vragen namelijk naar biologische kaas 

en daarom beginnen steeds meer kooplieden dit te verkopen.  

 

“Mensen zijn steeds meer bewust en geïnteresseerd in biologisch, gezondheid en smaak. 

Daarom heb ik ook een groter assortiment in geitenkaas, dit is namelijk een lichter 

verteerbare kaas” (Kaas, Breda 3) 

 

De andere vier kooplieden gaven juist aan dat ze weinig vragen van klanten krijgen naar 

biologische kaas en daarom ook niet verkopen, omdat ze niet het gevoel hebben dat er vraag 

naar is.  

 

Restant kaas en eieren  

Overgebleven kaas wordt bij geen één kraam als een probleem ervaren. Dit omdat de 

kooplieden goed weten wat ze voor de week moeten inkopen. Kaas is daarbij een product dat 

minder gevoelig is voor bederving. Alleen op warme zomerdagen kan het soms lastig zijn 

voor de kramen zonder koeling. Er zijn meerdere oplossingen aangegeven voor kaas die niet 

meer verkocht kan worden, zoals hele schuine stukken kaas. Dan wordt kaas vaak geraspt 

verkocht aan klanten en horeca of wordt het in blokjes gesneden om weg te geven aan 

klanten.  

 

De eieren worden bij de kramen ongeveer om de dag of twee dagen ingekocht, zodat de 

eieren vers zijn. De kooplieden gaven aan door ervaring de hoeveelheden goed te kunnen 

inschatten en daardoor nooit over houden.   
 

5.3 Vis 

 

Voor informatie over de inkoop van vis zijn er in 

totaal acht kooplieden geïnterviewd; twee per stad.  

 

Herkomst inkoop 

Zoals in tabel 4 vermeldt staat haalt de meerderheid 

van de viskramen in de Brabantse steden hun 

producten bij groothandels. Minder dan de helft 

haalt de vis zelf direct van de visafslag in 

Scheveningen en/of Colijnsplaat (Zeeland). Er wordt  

veelal voor groothandels gekozen, omdat het veel gemak biedt. De inkoop bij groothandels 

wordt door veel kooplieden telefonisch gedaan. Bij de visafslag dient men een commissionair 

te hebben of zelf aanwezig te zijn, wat betekent dat deze Brabantse kooplieden elke week 

naar Scheveningen zouden moeten rijden. Twee kooplieden (Breda en Eindhoven) komen uit 

Scheveningen en halen dan ook hun vis bij de visafslag.  
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Tabel 4: herkomst inkoop vis in %  

 Visafslag    Groothandel 
Eindhoven    

1 95 5 
2  100  

’s-Hertogenbosch    
3  100  
4  100 

Breda    
5 60  40  
6 50  50  

Tilburg    
7  100 
8  100 

GEMIDDELD  26% 74% 

De aangeven percentages in de tabel zijn schattingen, gemaakt door de kooplieden. 

 

Criteria producten 

Kwaliteit en versheid zijn het allerbelangrijkst volgens de geïnterviewden. Maar prijs wordt 

ook zeer belangrijk gevonden. Daarbij wordt er bij de inkoop gelet op de wensen  van de 

marktklanten. Zo werd er meerdere keren gezegd dat er geen hele grote vissen of exclusieve 

vissen worden ingekocht, omdat deze vissen niet door de alledaagse mens op de markt 

gekocht worden.  

 

MSC label  

De meerderheid van de kramen verkoopt geen vis met het MSC label. Tijdens de interviews 

bleek dat veel marktkooplieden wantrouwend tegenover het label staan. De marktkoopman is 

hier eigenlijk een ‘consument’ en redeneert ook zo. Maar wel een consument met kennis die 

dus beargumenteerd kan afwijken van het label. Labels geven geen vertrouwen en daarom 

wordt het niet gekocht.  

 

MSC label  

MSC is een afkorting van Marine Stewardship Council, een internationale organisatie 

opgericht door Unilever en het Wereld Natuur Fonds. De organisatie zet zich in voor de 

bevordering van duurzame visvangst. Ook wil de organisatie de leefomgeving van de vissen 

gezond houden.  

 

Regels voor duurzame visserij volgens MSC: 

- de visserij mag niet leiden tot overbevissing of uitputting van vissoorten 

- de natuur onder water moet worden beschermd 

- de visserijbedrijven moeten zich verantwoorden voor hun doen en laten en garant staan             

voor een effectief, duurzaam beheer van het visaanbod. 

- visserijen moeten lokale, nationale en internationale wetten en regels respecteren. 

(www.msc.org)  

 

“We letten niet op het MSC label, want dat houdt niks in. Ze gebruiken alleen andere netten, 

maar die MSC vissers vissen gewoon door in het kuitseizoen, dus waar staat dat label voor? 

Het is precies dezelfde vis als verderop wordt gevangen door een visser zonder label” (Vis, 

Breda 2)  
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“Ik let niet op het MSC label, want vissers vangen de vis toch wel. Ik geloof er niet in, want 

het valt niet te controleren” (Vis, Tilburg 2) 

 

“Het is goed dat aan duurzaamheid wordt gedacht, maar die labels zijn niet de oplossing, 

want wie controleert het? Er wordt veel misbruik gepleegd. Het is een soort garantie, maar 

als koopman kom je er niet achter of het product echt duurzaam is gevangen, dus daarom is 

het geen garantie. Er is wel controle, maar niet voor 100% en dat gaat ook niet. Daarom stop 

ik liever vertrouwen in mijn leveranciers die ik al voor 40 jaar heb” (Vis, ‘s-Hertogenbosch 1) 

 

“De overheid moet meer verantwoordelijkheid nemen en de regels aanpassen, want het 

houdt nu niks in. Ze zijn overigens elke keer erg laat met maatregelingen. Er is nu pas voor 

het eerst een vangstverbod op paling in de winter, terwijl het al jaren slecht gaat met paling” 

(Vis, Breda 2)  

 

Seizoenen  

Seizoenen zijn erg belangrijk voor duurzame visserij. Bepaalde vissoorten hebben een 

paringsperiode, de kuitperiode, waarin ze zich voortplanten en de vissen vol kuit zitten. Door 

ze in die tijd te vangen, stopt men de voortplanting en dus duurzame ontwikkeling. Maar in 

de visserij wordt er wel doorgevist in deze periode en de groothandels blijven het hele jaar de 

vis verkopen. Hiermee komt hetzelfde dilemma naar voren die consumenten hebben. Je 

wordt geacht de ‘goede’ producten te kopen, terwijl de ‘slechte’ producten er wel liggen. Er 

zijn kooplieden die de kuit-vis inkopen, maar er zijn ook kooplieden die wel op de seizoenen 

letten. 3 van de 8 viskramen verkoopt geen ‘verkeerde’ vis in de kuitperiode.  

 

“Ik let wel op de paringsseizoenen van vissen, dat vind ik belangrijker dan het MSC label, 

want dan weet ik zeker dat ik goed doe. Zo verkoop ik geen vis die in de kuitperiode zit. Hier 

hebben mijn klanten begrip voor” (Vis, ‘s-Hertogenbosch 1) 

 

De rest (5 van de 8) verkoopt wel vis in de kuitperiode. Hierbij gaven ze allemaal aan dat ze 

het wel altijd melden aan de klanten dat er kuit in zit. Sommige van deze kooplieden gaven 

aan deze vis te verkopen, maar er wel mee bezig te zijn:  

 

“Het is een dilemma met de seizoenen voor vissen. De groothandel verkoopt altijd elke vis, 

dus ook in de kuitperiode. Dan kan ik kiezen om een vissoort tijdens de kuitschiet periode 

niet te verkopen, maar dan gaan de klanten naar mijn buurman. Dan neem ik toch maar een 

gedeelte kuitvis mee. Het zou eigenlijk landelijk bepaald moeten worden dat die vis dan niet 

verkocht mag worden, maar daar heb je de vissers weer mee. Het is een complexe wereld en 

met een vaak onlogisch beleid” (Vis, Tilburg 1) 

 

Verkoop 

In de verkoop van vis is het voor bepaalde vissoorten verplicht om herkomst aan te geven. 

Dat wordt dan ook overal gedaan, maar niet overal bij alle vissoorten. Bij de kramen die MSC 

vis verkopen wordt het vaak niet duidelijk aangegeven.  
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Op de interviewvraag of de kooplieden vaak vragen krijgen van klanten over 

duurzaamheidaspecten verschilde het behoorlijk. Sommige gaven aan nooit vragen hierover 

te ontvangen en daarom te veronderstellen dat hier weinig interesse voor is. Andere gaven 

aan dat er vrij regelmatig hierover vragen komen en dat er ook behoorlijk veel mensen zijn 

die speciaal alleen kweekvis kopen, omdat ze duurzame vis willen. Andere kooplieden gaven 

aan dat de vragen vanuit klanten veelal verschillen per periodes.  

 

“Het bewustzijn van klanten gaat echt in vlagen, op hype. Als er bijvoorbeeld net een reclame 

of documentaire is geweest van Greenpeace ofzo, dan zijn er ineens weer veel meer mensen 

die naar de herkomst en milieuvriendelijkheid vragen” (Vis, ‘s-Hertogenbosch 2) 

 

Restant voedsel  

Ook bij de viskramen is restant voedsel geen probleem. Zo geven alle koopmannen aan heel 

goed uit te verkopen elke dag. Ook hier is de jarenlange inkoop ervaring van belang volgens 

de kooplieden. Alles wat overblijft gaat de koeling in. Als er vis bij zit dat ze niet meer kunnen 

verkopen dan wordt het afgegeven bij de visafslag als ze er weer zijn voor de inkoop. Daar 

wordt er vervolgens dierenvoer van gemaakt of in cosmeticaproducten gebruikt. Andere 

geven het weg aan vrienden en familie. Een koopman in ‘s-Hertogenbosch zei dat de haring 

aan het eind van de dag vacuüm wordt verpakt en dan naar verzorgingsinstellingen en 

horeca wordt gebracht. Maar als het niet anders kan dan wordt de vis weggegooid. Echter, in 

eerste instantie wordt er met hoeveelheden goed rekening gehouden bij de inkoop, want het 

kost geld als er producten overblijven.  

 

5.4 Gevogelte en vlees  

In totaal zijn er drie marktpoelieren geïnterviewd. Er stond op elke markt maar één poelier. 

Helaas wilde de poelier op de markt in Tilburg niet meewerken.  

 

Tabel 5: herkomst gevogelte en vlees in %  

 Slachterij  Biologische 

groothandel  

Eindhoven  95 5 

‘s-Hertogenbosch  80 15 

Breda  90 5 

De aangeven percentages in de tabel zijn schattingen, gemaakt door de kooplieden. 

 

Herkomst inkoop 

In tabel 5 is te zien dat alle drie de marktpoelieren het grootste gedeelte direct inkopen bij 

een slachterij. Hierbij gaven ze aan alleen Nederlandse kippen te kopen. De Nederlandse 

kippen zijn van gangbare vleeskuikenhouderijen. Thuis verwerken ze het vlees zelf. Hierbij is 

de kennis van het product dus nog zeer van belang. Ze verkopen ook alle drie ander vlees 

buiten kip, waaronder wild maar ook eend en lam die ze ook direct van een slachterij halen. 

Daarnaast verkopen ze alle drie biologische kip. Het is bij allemaal wel een zeer klein gedeelte 

van hun aanbod, maar ze gaven wel aan dat het groeiende is.  
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“Ik verkoop biologisch om me te onderscheiden van winkels. Maar op de markt is er niet veel 

vraag naar biologische kip. In Breda komen veel allochtonen op de markt en die gaan meer 

voor goedkoop. Daar moet ik rekening mee houden”  (Vlees, Breda 1)  

 

De biologische kip komt in alle gevallen van de groothandel. In ‘s-Hertogenbosch en 

Eindhoven komt de biologische kip meestal uit Frankrijk. De reden hiervoor volgens de 

koopman in Eindhoven is dat ze in Frankrijk veel verder zijn met biologisch vlees en dat er 

dus meer aanbod is in Frankrijk. In Breda word Kemperkip verkocht, biologische Nederlandse 

kip. 

 

Wild  

Bij de marktkramen in ’s-Hertogenbosch en Breda wordt er ook wild verkocht in het 

jachtseizoen van oktober tot en met december. In ’s-Hertogenbosch komt het wild direct van 

jagers uit het dorp van de marktkoopman. Die leveren het bij de poelier thuis af. Indien ze te 

kort komen kopen ze wild bij de groothandel.  

 

Criteria 

Ook bij deze kramen geven de marktkooplieden aan ‘kwaliteit’ het belangrijkst te vinden. 

Kwaliteit wordt beoordeeld aan de hand van de certificering van de Nederlandse 

kwaliteitseisen, zoals uiterlijk, bloeduitstortingen en voedselveiligheid. Daarom wordt er 

volgens de poeliers ook bewust voor Nederlandse kip gekozen. Prijs werd elke keer als 

tweede criteria genoemd.  

 

“Veel kip uit het buitenland is ingespoten of dergelijke, maar wij hebben een goed Nederlands 

product en zijn verzekerd van goede kwaliteit” (Vlees, ‘s-Hertogenbosch 1)  

 

“Omdat we zo klein zijn is kwaliteit het belangrijkst, dan pas prijs”  (Vlees, Eindhoven 1)  

 

Men kan zich hierbij wel afvragen of kip van de Nederlandse gangbare vleeskuikenhouderijen 

wel van zo’n goede kwaliteit is. Maar volgens de marktpoelieren zijn de Nederlandse 

producten in ieder geval beter dan buitenlandse producten.  

 

Verkoop 

Ook bij de poelierkramen is er een hoog percentage in vaste klanten. Hier werd ook genoemd 

dat ze de enige poelier zijn en dus geen concurrentie hebben van andere marktkramen. Ook 

bleek dat deze poeliers scherp letten op wat hun klanten willen. Zo verkoopt de kraam in ’s-

Hertogenbosch alleen halal geslacht vlees om aan elke wens van de consument te voldoen. 

Daarbij hebben ze ook een groot aanbod in kant-en-klaar gerechten. Waarbij ze bijvoorbeeld 

zelfgemaakte kipsate en kiphamburgers verkopen. Deze kant-en-klaar maaltijden doen het  

naar eigen zeggen heel goed. Volgens de poeliers zoeken veel klanten toch naar gemak.  

 

Restant voedsel  

Overgebleven voedsel is geen probleem bij de marktpoelieren. Het vlees gaat aan het eind 

van de dag de koeling in en wordt de eerstvolgende dag verkocht. Daarnaast is ook hier jaren 

ervaring met inkoop, waardoor er betere inschattingen gemaakt kunnen worden zodat er 

weinig overblijft.  
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6. VERANKERING VAN DE VERSMARKTEN IN BRABANT  
 

 

Dit hoofdstuk behandeld de uitkomsten van het veldonderzoek in combinatie met de 

literatuur over alternatieve en conventionele voedselnetwerken. Hierin wordt het concept van 

verankering belicht, om zo het potentieel van reguliere versmarkten in Brabant te 

onderzoeken. 

 

Verankering 

Het concept verankering wordt beschouwd als een van de meest belangrijke eigenschappen 

van alternatieve voedselnetwerken, omdat het zich op die manier onderscheidt van 

conventioneel, die los is geraakt van het gebied en waar juist onthechting heeft plaats 

gevonden (Sonnino & Marsden, 2006). Alternatieve producten en - netwerken zijn juist bezig 

om verankerd te raken. Om weer producent en consument te koppelen, de verankering te 

vergroten en verschillende voedselproductieketens weer met elkaar te verbinden, te 

vervlechten. Aangezien het concept verankering erg bruikbaar is voor het weergeven van de 

relatie tussen voedsel en in dit geval de versmarkt en het gebied, zal het hier bekeken 

worden. Er zijn verschillende typen van verankering, zoals territoriale, sociale, culturele en 

ecologische verankering. Deze zullen per type behandeld worden.  

 

De versmarkt is een typisch voorbeeld van overlap van conventioneel en alternatief. Een 

belangrijke observatie is dat allerlei vormen van verankering wel aanwezig zijn, maar niet 

zichtbaar zijn. Door aspecten hieronder te behandelen wordt duidelijk waarom dit zo is.  

 

6.1 Territoriale verankering 

Territoriale, ook wel regionale verankering richt zich vooral op korte lijnen tussen 

consumenten en producenten. Het draait om het versterken van de regionale ontwikkeling. 

De nadruk ligt op het versterken van relaties tussen de voedselketens en andere activiteiten 

in de regio (Oerlemans et al, 2006). 

 

Verankering van de markt in regionale productie is er gedeeltelijk al. Er is in alle branches van 

de versmarkt een gedeelte lokaal en regionaal. Deze komt vanuit eigen tuin, direct van telers 

of van de veiling. De verhoudingen zijn in onderstaand figuur weergegeven.  

 

Herkomst inkoop AGF

Groothandel

Veiling 

Importeurs  

Direct van boer 

Eigen teelt 

 
Figuur 2: herkomst inkoop AGF van de geïnterviewde kooplieden in zomerseizoen 
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De veiling Zaltbommel is een coöperatie van telers. De veiling heeft een bestuur van telers; 

het is eigendom van telers. De authentieke veiling met een authentieke veilingklok trekt 

steeds meer tuinders. De veiling is een open marktplaats, waarbij de veiling geen 

winstoogmerk heeft. Deze manier zorgt voor transparantie en eerlijkere prijzen voor telers. Er 

worden vrijwel alleen Nederlandse producten op deze veiling verhandeld. Alleen in de winter 

is er een korte periode waarbij er een aantal producten geïmporteerd worden om aan de 

vraag van de kopers te voldoen. Bijvoorbeeld als Nederlandse komkommers niet meer 

leverbaar zijn, worden deze geïmporteerd. De import is een klein aandeel. De producten op 

de veiling zijn aantrekkelijk, want ze zijn vers en seizoensgebonden, wat vaak een gunstige 

prijs betekent. Daarnaast werd aangegeven tijdens de interviews dat Nederlandse producten 

vaak van goede kwaliteit zijn en daarom gewild. De producten op veiling Zaltbommel worden 

per teler verkocht. Op elke partij producten staat van welke teler het is. Zo is het altijd 

traceerbaar en kunnen kopers kopen bij de teler waarbij ze goede ervaringen hebben. Het 

betreft hier dus ook anonimiteit van herkomst versus kenbaarheid van herkomst.  

 

Tussen de Brabantse steden zijn er verschillen in de grootte van de territoriale verankering. 

Zo blijkt uit de resultaten dat ’s-Hertogenbosch veel meer eigen teelt heeft en een groot 

gedeelte bij de veiling haalt. Breda heeft op dit gebied de minste territoriale verankering.  

Waar dit aan ligt is niet onderzocht. Volgens de marktmeester van Eindhoven zou het kunnen 

komen omdat vooral ’s-Hertogenbosch van oudsher veel tuinders in het gebied heeft die aan 

de stad leveren en dat is bij Breda en de andere Brabantse steden altijd minder geweest.  

 

6.2 Sociale verankering 

Sociale verankering richt zich vooral op waarden, vertrouwen, solidariteit en samenwerking.  

De markt is belangrijk voor sociale functies en heeft een sterk sociaal netwerk. Zo blijkt uit 

eerder onderzoek (HBD, 2010) en uit de interviews met de marktkooplieden en 

marktmeesters, dat klanten veelal naar de markt komen voor de gezelligheid en het sociale 

contact. Het ‘elkaar kennen’ en de sociale interactie is van groot belang voor marktklanten. 

Door meerdere kooplieden werd aangeven dat in hun beleving in de huidige maatschappij 

sociaal contact steeds minder wordt en dat veel mensen hun verhaal nergens kwijt kunnen. 

Op de markt is daar nog wel ruimte voor. Tijdens de interviews is ook vaak gemeld dat 

klanten een groter vertrouwen hebben in de kwaliteit van de marktproducten dan die van de 

supermarkt. Dat vertrouwen speelt eveneens een grote rol. Een kanttekening hierbij is dat er 

geen klanten zijn geïnterviewd voor dit onderzoek.  

 

Veel vaste klanten  

Vrijwel alle geïnterviewde kooplieden uit elke branche gaven aan dat ze veel vaste klanten 

hebben. Het aantal vaste klanten wordt vaak geschat op zo’n 80% - 90%. Hier zijn volgens 

de kooplieden de volgende redenen voor: persoonlijke behandeling, een praatje, het 

vertrouwen in de kwaliteit en prijs en sommigen komen naar de kraam omdat hun ouders 

daar ook kwamen.  

 

“Ik heb veel vaste klanten. Er zijn klanten bij die al sinds het begin dat ik op de markt sta hier 

komen. Daarnaast zie ik ook generaties langskomen. Laatst zag ik alweer de 3e generatie van 

klanten. Ik geef namelijk altijd een doosje rozijnen mee aan de kinderen, waarop de moeder 
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meteen ook zei tegen haar dochter dat zij ook altijd zo’n doosje kreeg. Ik wil zelf goede 

producten verkopen en ik weet dat mensen dan daarvoor ook terug komen. Daarnaast heb ik 

ook een goed gevoel voor klanten aanspreken. Ik ben me er absoluut van bewust dat ik 

zonder die klanten meteen kan opdoeken. Het gaat er dan ook echt om, om de klant 

tegemoet te komen. De manier van verkopen en vertrouwen is daarbij belangrijk” (Overige, 

Notenkraam Eindhoven)   

 

Marktkooplieden kunnen naast een sociaal praatje ook vertellen over de producten, de 

herkomst, de bereidingswijze etc. Ze zijn namelijk verplicht altijd persoonlijk aanwezig te zijn 

in hun kraam. Hierdoor kunnen de kooplieden als vakman vragen beantwoorden over hun 

producten. In de supermarkt is dit niet mogelijk. Daar weet het personeel vrijwel niets van de 

producten af. Dit is dan ook iets was klanten waarderen aan de markt en de kooplieden (HBD, 

2010; KVK, 2003; interviews kooplieden 2010).   

 

“Ik krijg weleens vragen van klanten over waar de producten vandaan komen. Dan kan ik 

meteen een heel verhaal vertellen over hoe ze geteeld worden en waar precies ze vandaan 

komen. Klanten waarderen zo’n verhaal” (Overige, notenkraam Eindhoven) 

 

Vertrouwen in vaste leveranciers 

De relaties tussen de kooplieden en hun leveranciers zijn eveneens veelal op vertrouwen 

gebouwd. Veel kooplieden staan al zo’n 30 jaar op de markt en hebben in die tijd veelal 

goede en sterke relaties opgebouwd met hun leveranciers. Het merendeel heeft meer 

vertrouwen in hun leveranciers en zichzelf dan in labels, bijvoorbeeld de eerder vermelde 

viskraam uit ’s-Hertogenbosch (hoofdstuk 5).   

 

Relatie tussen de marktmeesters en kooplieden  

Volgens de marktmeesters zijn de relaties tussen hen en de kooplieden over het algemeen 

goed. Er zijn uiteraard weleens conflicten, maar dit wordt niet als een probleem beschouwd. 

Er werd telkens aangegeven dat de vertrouwensband tussen kooplieden en marktmeester 

juist erg belangrijk is.  

 

“We hebben 300 kooplieden in Eindhoven en we kennen iedereen persoonlijk bij voor -en 

achternaam. Het vertrouwen staat hoog. Er is een wisselwerking tussen de marktmeesters en 

de kooplieden, je zorgt voor elkaar. Dit is overigens niet overal zo. Ik denk dat dit echt iets te 

maken heeft met Brabantse gemoedelijkheid” (Marktmeester Eindhoven) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: de markt ‘mini-gemeenschap’; vertrouwensbanden op de Brabantse markten   

 

Leverancier  Marktkoopman 

Marktmeester 

Klant  
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Vertrouwen  

Tijdens het onderzoek is er door de marktmeesters en verscheidene kooplieden opgemerkt 

dat de markt een eigen wereldje op zichzelf is, dat het een eigen gemeenschap is (zie figuur 

3). De verschillende vertrouwensrelaties en de waarde die wordt gegeven aan de sociale 

interacties spelen hierin een grote rol. Deze netwerken zijn van groot belang, want zoals in 

Watts et al (2005) staat beschreven maken de netwerken de verankering juist zo sterk. 

Volgens Watts et al (2005) is er onderscheidt in functionaliteit binnen het alternatieve 

voedselsysteem. Zo bieden korte ketens volgens Watts et al een sterker alternatief dan de 

focus op het voedsel zelf, zoals bij streekproducten, biologisch, lokaal of kwaliteit voedsel. Dit 

omdat bij bijvoorbeeld korte ketens de  focus ligt op het netwerk zelf en niet op het voedsel. 

Dit netwerk zorgt voor een sterkere verankering in regionale, sociale en economische 

aspecten.  

 

Er kan geconcludeerd worden dat ‘vertrouwen’ zeer belangrijk is voor zowel marktmeesters, 

kooplieden en klanten. Marktmeesters willen erop vertrouwen dat de markt goed blijft lopen 

doordat ook kooplieden hun best doen. Kooplieden willen erop vertrouwen dat ze echt goede 

producten verkopen en dat ze kunnen blijven verkopen. Hierdoor zijn labels ook niet veel 

gebruikt op de markten, want er is veel wantrouwen jegens labels, zoals het MSC vislabel en 

het EKO keurmerk. Anderzijds krijgen kooplieden ook te horen van klanten dat zij niet altijd 

geloven dat hun producten echt uit eigen tuin komen. Voor het zichtbaar maken van de 

alternatieve aspecten van de markten moet er rekening worden gehouden met dit 

vertrouwen.  

 

Marktkoopman als sociaal werker  
Het sociale aspect van het beroep als marktkoopman is een erg belangrijke factor in het 

bestaan van de markt en de kooplieden. De meeste kooplieden gaven aan dat ze dit beroep 
hebben omdat ze erin gegroeid zijn. De meesten zijn er rond hun 16e mee begonnen, meestal 

waren hun ouders of grootouders al marktkooplieden. Ze gaven daarbij aan dat ze dit werk 

nu nog steeds doen vooral vanwege de vrijheid en de sociale contacten.   
 

“Het marktberoep is voor mij zo interessant, want het biedt veel vrijheid. Je bent onder de 

mensen, het is heel sociaal. Alleen in de wintermaanden kan het soms wel vervelend zijn. Met 

klanten heb ik veel sociaal contact. Sommige komen echt hun hart luchten bij ons. In het 

begin van mijn marktcarrière wist ik niet wat ik daar mee aan moest, maar nu ken ik ze beter 

en kan ik er beter mee omgaan” (AGF , Eindhoven 2) 

 

“Ik voel me soms ook een soort sociaal werkster. Ik heb veel vaste klanten en sommige 

komen echt hun verhaal doen bij mij om iemand te hebben die naar hen luistert. Ik hoef dan 

ook niks te zeggen, maar ze vinden het al fijn om hun hart te luchten. Dat kunnen ze in de 

huidige maatschappij niet vaak meer doen. Dat contact maakt dit beroep zo leuk” (Eieren, 

Eindhoven 3)  
 

Samenwerking kooplieden Brabant  

Ook de relatie tussen kooplieden onderling is een belangrijk aspect binnen de sociale functie 

van markten. Uit interviews met de marktmeesters en de kooplieden is gebleken dat er 
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weinig samenwerking onderling is. Het zijn allemaal kleine zelfstandige ondernemers die een 

individueel winststreven hebben en dit op hun eigen manier proberen te bereiken. Vanuit 

deze positie zijn andere marktkooplieden concurrenten, zeker degene die opereren in 

dezelfde of overlappende branche. Dat bemoeilijkt samenwerking. Maar er is wel een 

collectief belang. Samen moeten ze zorgen voor continuïteit van de markt, door klanten naar 

de markt te trekken. Dit zien sommige kooplieden ook in: 

 
“Je moet het toch samen doen, alleen kun je geen markt houden” (AGF, Tilburg, 3) 

 

“Ik zie eigenlijk geen samenwerking op de markt, eerder haat en nijd. Ze gunnen elkaar niks, 

beconcurreren elkaar eerder. Vooral in slechte tijden zie je dat dit erger wordt. Het zou nog 

veel gezelliger en beter zijn als ze wel zouden samenwerken, maar ze gunnen elkaar niks. Dat 

is erg jammer” (Eieren, ‘s-Hertogenbosch 3) 

 

Collegialiteit is daarbij zeer belangrijk. Als sommige kooplieden regelmatig niet komen 

opdagen, vallen er steeds open plekken in de markt. Wanneer er te vaak open plekken zijn in 

de markt, maakt dit het een stuk minder aantrekkelijk en verliest de markt klanten. Hierdoor 

ondervinden de andere kooplieden de gevolgen. Een aantal keren werd opgemerkt dat, 

voordat de markt is opgebouwd, iedereen veelal aan zichzelf denkt. Als de markt er staat is er 

wel collegialiteit, zoals bijvoorbeeld uitwisseling van producten.  

 
“Er is wel samenwerking. Als ik bijvoorbeeld iets te kort kom, dan kan ik het wel van de 
buurman krijgen” (AGF, Breda 1) 
 

“Er is geen samenwerking onderling. Af en toe heb komt de buurman bij mij fruit halen, want 
hij verkoopt ook aan veel horeca en dan hebben ze ook wat fruit nodig” (AGF, ‘s-
Hertogenbosch 2) 
 

Er is wel wat organisatie onderling. In ’s-Hertogenbosch hebben een aantal kooplieden de 

‘promotieclub van de markt-binnenstad’ opgericht. De marktmeesters worden hierbij 

betrokken vanuit hun functie. De promotieclub organiseert allerlei activiteiten, zoals 

haringhappen, een Sinterklaasactiviteit, een make-over voor moeders op Moederdag en 

asperge-activiteiten in het seizoen. Ook regelen kooplieden zelf het opbouw schema van de 

markt. In Eindhoven is er het voorbeeld hoe de kooplieden eigenhandig een aantal 

zakkenrollers op de markt hebben aangepakt. Maar structurele samenwerking is er niet. 

  

6.3 Culturele verankering   

Cultuur en tradities zijn ingebed in versmarkten. Versmarkten bestaan al sinds de 

middeleeuwen en zijn een belangrijk deel geworden van cultuur en tradities. Onderzoek, 

zoals  resultaten in het artikel ‘Markets as sites for social interaction’ van Watson en Studdert, 

(2006, Universiteit van Bristol) toont dit aan. Maar ook tijdens de interviews kwam dit naar 

voren. Er zijn generaties van kooplieden die elkaar opvolgen en klanten die hun ouders 

volgen naar de markt. 
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“Ik denk dat de mensen vooral naar de markt komen, omdat het zo van vroeger uit gegroeid 

is en het een soort traditie, cultuur is. Veel mensen vinden dat de markt betere kwaliteit en 

prijs hanteert en de gezelligheid is natuurlijk heel belangrijk” (Kaas, ‘s-Hertogenbosch 1) 

 

Vaardigheden en kennis wordt doorgegeven. De markt is een bolwerk van tradities. Zo wordt 

er nog aan eigen teelt gedaan, omdat de ouders dit ook deden en het stuk land nog in de 

familie zit.  Zo gaat het op de markt ook vaak verder dan alleen het verkopen van het product. 

Kennis en vaardigheden zitten nog ingebed, zoals het zelf verwerken van kip bij de 

marktpoeliers. Maar juist ook die kennis maakt het vertrouwen groter bij klanten als ze kopen 

op de markt; er is nog een vakman die de vragen kan beantwoorden. Het gaat hierbij ook om 

de relatie met voedsel die er nog is, weten wat je ermee moet en kunt.  

 

De informele identiteit van markten komt ook naar voren; de mogelijkheid tot een praatje. De 

identiteit en cultuur van de regio is vaak ook te zien op markten. Volgens de marktmeester 

van Eindhoven komt de cultuur van de regio en lokale producten naar voren op versmarkten.  

 

“Zo wordt er hier op de markt balkenbrij verkocht en ik vraag me af of dat boven de rivieren 

ook zo is. In de achterhoek worden gedroogde worsten verkocht op de markt. Daar hangt 

dan de hele kraam vol, maar hier werkt dat niet. Ook houden ze in Brabant van zachte haring, 

die zo van de staart valt, terwijl ze boven de rivieren liever ‘harde haring’ hebben en dan ook 

verkopen. Zelfs elke markt in Eindhoven is anders. Het is echt inspelen op de consument; wat 

zijn zij gewend en wat zijn hun wensen” (marktmeester Eindhoven) 

 

De markt biedt ook potentie voor het vergroten van de beleving van voedsel bij consumenten 

doormiddel van activiteiten. De beleving van voedsel is nauwelijks ingebed in evenementen, 

toerisme en het culturele beleid van de gemeenten. In verband met ‘Hoofdstad van de 

smaak’ in ‘s-Hertogenbosch waren er activiteiten op de markt rond het thema duurzaam 

voedsel, maar dat was eenmalig. De versmarkten worden normaal niet betrokken bij 

dergelijke initiatieven.  

 

6.4 Ecologische verankering 

De verankering van de markt in ecologische waarden en  duurzaamheidaspecten ligt vooral in 

onbewuste effecten van de tradities, marktbeleid en manier van inkoop. Zoals de producten 

uit eigen tuin, het lage gehalte voedselverspilling (hogere kosten), seizoensproducten (goede, 

goedkope producten). Hierdoor biedt het veel potentie voor het vergroten van deze 

verankering.  

 

Aandacht duurzaam voedsel vanuit marktkooplieden  

Marktkooplieden hebben een ander soort ecologisch bewustzijn. Er is over het algemeen 

weinig aandacht vanuit de kooplieden voor gelabeld duurzaam voedsel, zoals het EKO-

Keurmerk. Maar ze werken wel met seizoensproducten in AGF en vis en sommigen vanuit 

eigen onbespoten teelt. Ook verkoopt een behoorlijk aantal kooplieden lokale en Nederlandse 

producten, maar dit vaak om prijs en kwaliteit redenen. Daarnaast zijn markten altijd een 

bron van vers, onbewerkt voedsel. Er worden geen voorverpakte en weinig verwerkte 

producten verkocht. Dit zit al in het principe van markten.  
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Er zijn wel degelijk een aantal kooplieden die er bewust mee bezig zijn, maar dit is een 

minderheid.  

 

Het aandeel biologische producten in de groente- en fruitkramen is zeer klein. De poeliers 

verkopen wel allemaal biologisch vlees en over het algemeen verkopen de kaaskramen een 

gedeelte biologisch. Dit aandeel is momenteel zeer klein, maar de klantenvraag hiernaar stijgt 

volgens de kooplieden. Bij de viskramen wordt er weinig MSC gecertificeerde vis verkocht. 

Wel zijn een aantal kooplieden bezig met de vis-seizoenen en duurzaamheid.  

 

Er blijkt weinig verspilling te zijn van voedsel op de Brabantse markten. Kooplieden hebben 

vaak jarenlange ervaring met de inkoop van producten en kennen de klantenvraag. Hierdoor 

kunnen ze de benodigde hoeveelheden beter inschatten. Het lage aandeel van 

voedselverspilling  heeft vooral economische beweegredenen.  

 

Aandacht duurzaam voedsel vanuit gemeente  

Uit de interviews met de marktmeesters komt naar voren dat de gemeenten, het beleid en 

het marktbeheer zich niet bezig houden met biologisch, lokale productie, noch met korte 

ketens op de versmarkten. De gemeente en de marktmeester zijn vooral bezig om de markt 

economisch goed te draaien. Marktmeesters geven aan dat ze eigenlijk niets weten van 

duurzaamheidplannen van de gemeente. Daarbij hebben de marktmeesters geen idee of 

marktklanten interesse hebben in bijvoorbeeld lokaal geproduceerd voedsel. Daar zijn ze 

nooit mee bezig geweest.  

 

In de steden die een aparte biologische markt hebben, zijn vrijwel alle aanmeldingen van 

biologische- en streekproductkramen voor de biologische markt en niet de reguliere markt. 

Alleen in ’s-Hertogenbosch staat er een biologische kraam op de zaterdagsmarkt en dus niet 

op de biologische vrijdagsmarkt. In Tilburg is er geen aparte biologische markt en staan de 

kramen door elkaar. Het is volgens de markmeesters wel mogelijk om biologische producten 

op de gewone markt te verkopen. “Het speelt alleen nu geen rol op de markt” 

(marktmeerster Eindhoven) 
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7. DISCUSSIE PUNTEN  
 

 

In dit hoofdstuk worden enkele discussiepunten behandeld die tijdens dit onderzoek zijn 

waargenomen, maar waar geen specifiek onderzoek naar gedaan is. Deze discussiepunten 

zijn ter sprake gekomen tijdens de discussiebijeenkomst van dit onderzoek op 9 december 

2010 te Tilburg, waar verschillende partijen aanwezig waren (zie bijlage III).  

 

7.1 De markt staat buiten beeld  

In wetenschappelijke onderzoeken naar alternatieve voedselnetwerken wordt de versmarkt 

zelden tot nooit aangegeven als mogelijk onderzoeksgebied. Versmarkten krijgen in 

verhouding weinig aandacht, omdat ze vaak worden vergeten door allerlei partijen. Bij de 

gemeenten blijft de versmarkt ook grotendeels buiten beeld. Ideeën over duurzaamheid 

worden vooral bij één afdeling belegd. Gemeenten spelen hun focus en ideeën slechts 

beperkt door naar de rest van de gemeentelijke organisatie. Het samenwerken en betrekken 

van de verschillende afdelingen is echter belangrijk. Gemeenten hebben allerlei 

duurzaamheidplannen, die vaak op een afdeling ecologie belegd worden. Voedsel zou hierbij 

een grote rol kunnen spelen, maar dit is momenteel niet het geval.  

 

Ook door andere partijen wordt de markt vergeten, zoals door het voormalig LNV. Vanuit de 

ambitie om Nederland koploper te maken in de wereld op het gebied van duurzaam voedsel, 

is LNV bezig met het adviseren van gemeenten met betrekking tot stedelijke 

voedselstrategieën. Een mogelijke rol van versmarkten is hierbij nog niet ter sprake gekomen. 

De markt is niet in beeld bij de mensen die bezig zijn met voedselstrategieën en het 

stimuleren van duurzaam voedsel in Nederland.  

 

Uit dit onderzoek blijkt dat de markt wel degelijk meer aandacht verdient. De onderzochte 

reguliere markten in Noord-Brabant blijken veel potentie te hebben voor duurzame 

ontwikkeling. Ook in dit onderzoek komt naar voren dat conventioneel en alternatief niet 

zwart en wit zijn. De Brabantse versmarkten zijn noch conventioneel, noch alternatief, maar 

hebben een eigen logica gevormd uit tradities. Dit is zeer interessant om verder uit te zoeken.  

 

7.2 Toekomstvisie versmarkten  

Tijdens de interviews met de marktmeesters is er gevraagd naar hun toekomstvisie voor de 

versmarkten in Nederland. Hierbij werd door allen geantwoord dat ze niet denken dat de 

markt zal stoppen, maar geloven dat het nodig is om veranderingen aan te brengen. Er werd 

daarbij aangegeven dat het vooral belangrijk is om te zorgen dat de markt gevuld blijft 

zonder open plaatsen, desnoods door het verkleinen van de markt. De uitstraling van de 

kramen is volgens hun hierbij van belang. Ook het idee van avondmarkten is geopperd, 

omdat veel mensen overdag geen tijd meer hebben. Volgens de marktmeesters en 

kooplieden is het vooral belangrijk om onderscheidend vermogen te creëren (zoals 

specialisatie in producten), waarbij kwaliteit, een divers aanbod van producten, goede service 

en sociaal contact een belangrijke rol spelen.  
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Voor de toekomst zijn er landelijk ideeën om de markt te privatiseren, waarbij het niet gerund 

wordt door de gemeente. Een voorbeeld hiervan is de Siermarkt in Amsterdam (hoofdstuk 4). 

Een aantal marktmeesters gaven echter aan dat veel kooplieden bang zijn voor het 

privatiseren van de markten. Vroeger was dit ook het geval en heeft toen tot veel 

vriendjespolitiek en betaling van steekpenningen geleid. Volgens de marktmeesters zijn de 

meeste kooplieden tevreden hoe het nu gaat, omdat ze het als eerlijk ervaren. Voor de 

toekomst van versmarkten kan het interessant zijn om aan te sluiten bij de interesse van een 

groeiend aantal consumenten en organisaties voor duurzaam voedsel. Onderzoek heeft 

aangetoond dat consumenten steeds meer interesse krijgen voor aspecten zoals lokaal 

voedsel, biologisch en duurzame visvangst. Het zichtbaar maken van de alternatieve aspecten 

zou meer klanten kunnen trekken.  

 

Hierbij speelt vertrouwen van consumenten een grote rol. Klanten moeten geloven dat de 

producten uit eigen tuin komen, anders ontstaan dezelfde wantrouwende effecten als bij 

verschillende labels. Hier is verder onderzoek voor nodig. Zo zijn er geen marktklanten 

geïnterviewd tijdens dit onderzoek, wat meer duidelijkheid kan bieden over de mogelijkheden. 

Uiteindelijk is klantgerichtheid heel belangrijk, want consumenten zijn degene die duurzame 

producten moeten kopen. Het gaat hier uiteraard ook om het aantrekken van een nieuw type 

marktklanten. Een mogelijkheid is ook om de reguliere markten te combineren met 

biologische kramen en streekproducten kramen. In de steden worden op allerlei plaatsen 

boerenmarkten begonnen. Dit terwijl de reguliere markt al een voor een deel lokaal is en 

welke aangevuld zou kunnen worden. Dit kan voordelig zijn voor beide kanten. De reguliere 

markt kan “hipper” worden en kan mogelijk meer mensen trekken; en de boerenkramen 

hebben mogelijk minder moeite om vindbaar te zijn voor hun klanten.  

 

Uiteraard is het niet zo makkelijk om veranderingen door te voeren. De markt verandert nu 

weinig, omdat er zoveel partijen mee gemoeid zijn. Veel verschillende factoren zijn van 

invloed op de ontwikkeling van markten. Iedereen moet allereerst willen en kunnen 

meewerken. Het vertrouwen tussen verschillende partijen is een belangrijk aspect in de 

werking van de markt. Het vertrouwen is de basis tussen kooplieden, klanten, leveranciers en 

marktmeesters. Verschillende belangen leggen veel druk op ontwikkelingen. Er ontstaat vaak 

een dilemma tussen het individuele en het collectieve belang en dat vergroot de 

kwetsbaarheid van het onderling vertrouwen. Ook liggen er nog veel belemmeringen in de 

wijze van organisatie van markten, zoals de individuele vergunningen van kooplieden en de 

wachtlijsten. Er kan dan ook beargumenteerd worden dat er meer focus moet komen op de 

regels in plaats van een visie.  

Er zijn verschillende ontwikkelingen die de versmarkten nodig hebben. Dat zijn vernieuwingen 

van het beleid binnen de “markt mini-gemeenschap”. Dit houdt veranderingen in die echt om 

de werking van de markt gaan. Een tweede zijn de ontwikkelingen die nodig zijn van het 

inhoudelijk beleid en werking binnen de gemeente. Zoals betere communicatie en 

samenwerking tussen afdelingen. Een derde zijn de benodigde ontwikkelingen van het 

marktbeleid op nationaal niveau.  

 

1. Vernieuwing van marktbeleid en -praktijk 

De verouderde regels houden nu veel veranderingen tegen. Gemeenten en ondernemers 

belemmeren elkaar in het vernieuwen van deze regels. Zo hanteren gemeenten voor 
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kooplieden wachtlijsten om op de markt te mogen staan en zijn veel marktkooplieden boven 

de vijftig jaar en zien zij veranderingen vaak niet meer zo zitten. Daarnaast is het voor 

nieuwe kooplieden moeilijk om te beginnen omdat er veel investeringen nodig zijn en banken 

niet altijd een lening willen verschaffen. Het is dus belangrijk om de markt beter aan te 

passen aan veranderingen in de maatschappij. Maar waar liggen de kansen? Dit zal nog 

verder onderzocht moeten worden. Maar er valt te denken aan:  

• andere openingstijden van de markten, bijvoorbeeld avond- en zondagmarkten 

• de mogelijkheid tot pinnen op de markt 

• het aansluiten bij de groeiende interesse van de consument voor lokaal voedsel 

• toelatingsbeleid van de gemeenten voor kooplieden verruimen 

 

2. Ontwikkeling van nieuw inhoudelijk marktbeleid  

Naast de versterking van het huidige marktbeleid, zou er ook meer aandacht kunnen zijn voor 

verdere ontwikkeling van het inhoudelijk marktbeleid. Kansen liggen in klantgerichtheid, 

collectieve afspraken, anderen binnen en buiten de gemeente te betrekken, een betere 

samenwerking, uitwisselingen van ervaringen en kennis en een wethouder die er mee aan de 

slag gaat. Hiervoor is integratie van het marktbeleid in diverse afdelingen van het 

gemeentelijk beleid nodig. Daarbij kan er gediscussieerd worden, dat het van belang kan zijn 

om niet alleen de aandacht voor de markt bij economische zaken te leggen, maar 

bijvoorbeeld ook bij sociale en culturele zaken. Te denken valt aan: 

• markt in sociaal beleid zoals het benadrukken van de sociale relaties en bindingen  

• markt in evenementen en cultureel activiteiten/beleid. Zo zou men kunnen nagaan bij 

welke plaatselijke evenementen de markt kan aansluiten en op welke manier 

• de mogelijkheden voor de markt binnen het gemeentelijk duurzaamheid/milieu 

programma of een gemeentelijke voedselstrategie,  zoals deze binnen enkele 

gemeenten reeds aanwezig is 

 

3. Ontwikkelingen op nationaal niveau 

Op landelijk niveau zijn eveneens ontwikkelingen nodig voor de toekomst van de versmarkten. 

Hierbij speelt het vergroten van de bewustwording van het belang van duurzaam voedsel en 

hoe de markt hier een rol in kan spelen. Het gaat hierbij om de erkenning van de rol van de 

versmarkten in Nederland. Zo zou het voormalig LNV de markt kunnen opnemen in de ‘Nota 

duurzaam voedsel’. Andere mogelijkheden zijn: 

• landelijke verscherpingen van de marktregels  

• meer aandacht vanuit de bestuursacademie voor marktmeesters voor het promoten 

van lokaal voedsel 

• meer onderzoek vanuit de branche organisaties CVAH en HBD naar het stimuleren 

van bijvoorbeeld lokaal voedsel en biologisch voedsel  van versmarkten.  

 

Samenwerking is bij al deze ontwikkelingen essentieel. Betere samenwerking is nodig tussen 

organisaties als HBD/CVAH en gemeenten, intern binnen gemeenten, tussen gemeenten en  

marktmeesters, tussen gemeenten en horeca en tussen kooplieden onderling. Betere 

samenwerking kan kansen bieden voor alle partijen. 
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8. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 

In combinatie met het literatuuronderzoek en het empirisch onderzoek kan de 

onderzoeksvraag beantwoord worden.  

 

 

Hoe ziet de voedselketen van de reguliere versmarkten van de vier grootste Brabantse steden 

eruit en in hoeverre is er potentieel voor een grotere verankering?  

 

 

8.1 Conclusies 

Hoe ziet de voedselketen van de Brabantse versmarkten eruit? 

 

• De voedselketen van de Brabantse versmarkten bevat conventionele en alternatieve 

aspecten. De versmarkten zijn niet geheel conventioneel en niet geheel alternatief.  

• De versmarkt heeft alternatieve aspecten, namelijk lokale producten, regionale 

producten, sterke sociale verbindingen en weinig voedselverspilling. Deze zijn echter 

niet zichtbaar omdat de kooplieden er niet bewust mee bezig zijn.  

• Alternatieve aspecten worden vooral bevorderd door klantenvraag, kwaliteitseisen van 

de kooplieden zelf en onderliggende tradities van de marktkooplieden.  

• Het aandeel regionaal voedsel is groter dan verwacht, namelijk 18 van de 27 

geïnterviewde kooplieden in AGF haalt een gedeelte van hun producten van de veiling, 

uit eigen tuin en/of direct van een boer. Als men de veiling niet meetelt en puur kijkt 

naar producten uit eigen tuin of rechtstreeks van de boer, dan betreft dit 13 van de 27 

AGF-kooplieden, dus bijna de helft van alle kooplieden. Maar het grootste deel van de 

producten (59% van het totaal) komt van groothandels, producten die overal vandaan 

komen.  

• De verschillen tussen de versmarkten van de Brabantse steden met betrekking tot 

regionaal voedsel in de AGF zijn groot. In ’s-Hertogenbosch haalt 88% van de 

geïnterviewde kooplieden een gedeelte van hun producten uit eigen tuin of direct van 

een teler. In Eindhoven is dit 50% en in Tilburg is dit 27% van de kooplieden. In Breda 

haalt slechts 16% van de geïnterviewde kooplieden zijn producten uit eigen tuin of 

direct van de boer. In deze percentages is de veiling niet meegerekend.  

• Kaas wordt niet specifiek regionaal ingekocht. Wel wordt er een groeiend aandeel in 

biologische kaas ingekocht. 

• Poeliers verkopen Nederlandse kip van gangbare vleeskuikenhouderijen. De kip wordt 

direct van de slachterij ingekocht waarna de poeliers het zelf verwerken. Men heeft een 

groeiend aandeel biologisch vlees in het assortiment. In het jachtseizoen wordt wild 

verkocht dat direct van lokale jagers afkomstig is. 

• De vis wordt veelal bij groothandels ingekocht. Hierbij wordt niet veel gelet op het MSC-

label maar let men vaak wel op de paringsseizoenen van vissen, voor duurzame 

ontwikkeling.  
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In hoeverre is er verankering? 

 

• De territoriale verankering 

De territoriale verankering, welke draait om het versterken van regionale ontwikkeling, 

is groter dan verwacht. Deze verankering is echter veelal onzichtbaar in de discussie 

over regionalisering van de voedselketen.  

• De sociale verankering  

De sociale verankering draait om de verankering van de markt in waarden, vertrouwen, 

solidariteit en samenwerking. De sociale verankering van de markt is groot. Juist het 

sociale contact en de onderlinge relaties maken de markt tot wat het is. Daarnaast kan 

geconcludeerd worden dat vertrouwen zeer belangrijk is voor marktmeesters, 

kooplieden en klanten. Het vertrouwen is veelal gebouwd op de relaties op de markt. Er 

is echter weinig samenwerking tussen de kooplieden.  

• De culturele verankering  

De culturele verankering, wat tradities, identiteit en karakter inhoudt, is ook groot. De 

markt is noch alternatief noch conventioneel maar heeft een eigen logica verankerd in 

tradities. Die tradities zorgen nu voor de alternatieve aspecten binnen dit conventionele 

voedselnetwerk.  

• De ecologische verankering  

De ecologische verankering, de verankering van de markt in ecologische waarden en 

duurzaamheidaspecten is beperkt en ligt vooral in onbewuste effecten van de tradities, 

marktbeleid en manier van inkoop. Zoals de producten uit eigen tuin, het lage gehalte 

voedselverspilling (hogere kosten), seizoensproducten (goede, goedkope producten). 

Hierdoor biedt het veel potentie voor het vergroten van deze verankering.  

 

De markt is verankerd, vooral in sociaal en cultureel opzicht, maar ook in territoriale en 

ecologische verankering. De markt biedt veel potentie voor het vergroten van de verankering, 

maar is onzichtbaar in de huidige discussie over de regionalisering en verduurzaming van 

voedselsystemen.   

 

8.2 Aanbevelingen 

Op basis van de conclusies zijn er de volgende aanbevelingen voor het vergroten van het 

potentieel voor verankering van de versmarkten in Noord-Brabant.  

 

Algemene aanbevelingen  

• Vergeet de versmarkt niet! 

• Maak de alternatieve aspecten, de verankering zichtbaar. Hiervoor is het belangrijk dat 

de versmarkt onder de aandacht wordt gebracht bij beleidsmakers, onderzoekers en 

andere partijen, welke in dit rapport genoemd zijn.  

• Voor de toekomst van markten is het goed om aan te sluiten bij de groeiende interesse 

van consumenten met betrekking tot lokaliteit, herkomst, seizoenen en  

afval/voedselverspilling. Het versterken van het potentieel is belangrijk, bijvoorbeeld 

door het combineren van reguliere markten en biologische markten.  

• Betere samenwerking is vereist. Samenwerking van landelijke organisaties, gemeenten, 

marktmeesters en kooplieden zou veel kunnen opleveren. Breng de versmarkt onder de 
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aandacht van diverse partijen. Tot op heden wordt vooral gesproken met economische 

afdelingen, maar de versmarkten kunnen ook onder de aandacht gebracht worden bij 

bijvoorbeeld sociaal georiënteerde afdelingen.  

 

Aanbevelingen voor gemeenten en marktmeesters 

• Vergeet de markt niet binnen andere gemeentelijke afdelingen en/of activiteiten. Tal 

van gemeenten starten nu met een eigen stedelijke voedselstrategie. De markt biedt 

potentie binnen stedelijke voedselstrategieën. 

• Vul de versmarkt aan met streekproducten - en biologische kramen. 

• Pas het marktbeleid aan met betrekking tot wachtlijsten en aantrekken van nieuwe 

kooplieden. 

• Wissel kennis uit met andere gemeenten ten aanzien van marktbeleid zodat men niet 

telkens zelf het wiel moet uitvinden. 

 

Aanbevelingenvoor kooplieden en marktmeesters 

• Stimuleer, het voor de consument, zichtbaar maken van lokale producten. 

• Stimuleer het belevingsaspect bij de consument door bijvoorbeeld de markt meer te 

betrekken bij allerlei evenementen of activiteiten op de markt, zoals seizoensactiviteiten 

rondom asperges of aardbeien.  

 

Aanbevelingen voor de bestuursacademie van marktmeesters 

• Besteed meer aandacht binnen de scholing van marktmeesters voor het promoten van 

lokaal voedsel en de mogelijkheden voor het versterken van de markten, bijvoorbeeld 

door de reguliere markt te combineren met biologische kramen.  

 

Aanbevelingen voor de universiteit en branche organisaties  

• Verder onderzoek is nodig naar de motieven van marktklanten en naar potentiële 

nieuwe klanten. Dus ook naar niet-bezoekers van de markten.  

• Verder onderzoek is nodig voor een beter inzicht in de potentie van verduurzaming van 

conventionele voedselsystemen. 
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BIJLAGEN I  DE GEÏNTERVIEWDE PERSONEN 
 
 
Geïnterviewde marktmeesters 
 

• Jan Ooijen 
Markmeester Breda  
Publiekszaken – Gebruik Openbare Ruimte  
 

• Marcel van der Heijden 

Marktmeester ‘s-Hertogenbosch 

Stadstoezicht – marktzaken en evenementen  
 

• Harry Baken 
Marktmeester Eindhoven 
Vergunningen, Toezicht en Handhaving  
 

• Peter Stads  

Marktmeester Tilburg  

Evenementen  
 
 
Geïnterviewde marktkooplieden 

 
Naam      tijdsduur op markt  
 

• J.F. Beekers    30 jaar 
• V.O.F. Beekers      
• Fa. Lens     
• Van den Bosch    53 jaar 
• Heeren     30 jaar 
• Swyte     32 jaar 
• Clerx     14 jaar  
• Hennenkamp    28 jaar 
• Kastelei    28 jaar  
• Roeleveld    40 jaar 
• De Ruijter    40 jaar 
• Van Hemert      
• Wendy     20 jaar 
• P. de Ruyter   30 jaar 
• Cruyssen     
• Onbekend    
• Hesselberth   42 jaar 
• Van der Heijden     
• De Schoffel     
• Van der Molen    29 jaar 
• Onbekend   50 jaar 
• Kadir     30 jaar 
• Van den Bogert   35 jaar 
• Hoenskaas    38 jaar 
• Holland Kaascentrum  35 jaar 
• Korenhof   45 jaar 
• Van Wijk   30 jaar 
• Van Horssen    12 jaar 
• Mastbroek   34 jaar 
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• Slagboom   36 jaar 
• Van Bladel    10 jaar 
• Rick    35 jaar 
• Reuvers      
• Eekels-Oremans   15 jaar 
• El Fheri    30 jaar 
• Gerris     10 jaar 
• Verheijen   35 jaar 
• Jopie     40 jaar 
• Onbekend    30 jaar  
• Kroll    45 jaar 
• Gepkens-Ernst   28 jaar 
• Van Erp    30 jaar 
• Marktpoelier   27 jaar 
• Onbekend   13 jaar 
• Hendriks    30 jaar 
• Pijnappels    45 jaar 
• Tol     40 jaar 
• Kaashandel Peter  45 jaar 
• Vos     40 jaar 
• H&H kaashandel   
• Bastiaanse    15 jaar 
• Van de Anker    11 jaar 

 
 
Veiling Zaltbommel 

• Dick Vos 

Veilingmeester en hoofd veiling administratie 

 

• Jack-Willem van Wijk 

Productzaken telers   
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BIJLAGEN II  DE INTERVIEW VRAGEN  
 
 
Marktmeesters 
 

1. Introductie 

• Naam  

• Afdeling  

• Ontwikkeling van de versmarkt  

2. Marktbeleid  

• Zijn er specifieke criteria/selectie van/voor marktkooplui?  

• Moet de koopman persoonlijk aanwezig zijn?  

• Zijn er aanmeldingen voor verkoop specifieke streek/lokale producten?  

• Mogen biologische producten ook op gewone markt? Zijn die er al?  

• Wat is het beleid plaatsing kramen?  

• Wat is het beleid hoeveelheid soorten kramen?  

• Wie maakt het beleid?  

• Financiering?  

• Ontwikkelingen van beleid?  

• Werkt u nog met wachtlijsten?  

3. Samenwerkingsverbanden 

• Relatie met marktkooplui?  

• Vereniging van marktmeesters?  

• Contact met andere marktmeesters? 

• Met wie hebben marktmeesters te maken?  

• Samenwerking van marktkooplui?  

• Waarden en vertrouwen op de markt?  

4. Aandacht duurzaam voedsel  

• Hebt u aandacht voor lokaal, kort ketens, biologisch? 

• Wat zijn de mogelijkheden? 

5. Marktbezoekers  

• Wie? Waarom?  

6. Toekomstvisie 

• Wat is het belang van de markt voor de stad? 

• Welke functie heeft de markt?  

• Is er toekomst voor de markt in huidige opzet?  

• Wat zijn volgens u ontwikkelingen waarop de markt kan aanhaken? 

 

 
Beste tijden voor contacteren van marktkooplui? 

Voorbeeldige kooplui? 

Plattegronden  

Basis gegevens kooplui, aantal kramen etc.  

Contactgegevens marktmeester 
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Marktkooplieden 

 
1. Introductie 

• Naam  

• Waar komt u vandaan? 

• Ook in andere plaatsen op de markt en/of ander werk (bijv. winkel)?  

• Hoe lang al?  

2. Herkomst producten  

• Welke producten waar vandaan? Waarom?  

• Wat zijn belangrijkste criterium voor inkoop?  

• Hoe wordt het ingekocht? Waarom zo?  

• Is er verschil in de herkomst van de producten in de verschillende seizoenen? 

• Is herkomst voor u belangrijk? Waarom wel/niet?  

• Aandacht voor milieu? Waarom wel/niet?  

3. Restant voedsel 

• Hoe schat u in hoeveel u moet inkopen?  

• Wat gebeurt er met het restant aan eind van de dag? Waarom? 

•  Is dit een probleem? Welke oplossingen? 

4. Verkoop 

• Informatie product aanwezig? Waarom wel/niet?  

• Veel vaste klanten?  

• Wat is uw relatie met klanten? Praatje/aanbiedingen?  

• Vragen klanten naar herkomst? 

• Denkt u dat er interesse is vanuit de klant in lokaal/kwaliteit/biologisch?  

5. Sociale verankering  

• Is er onderlinge samenwerking van marktkooplui? 

• Zijn er verenigingen van marktkooplui?  

• Wat maakt het beroep als marktkoopman voor u interessant?  

6. Toekomstvisie 

• Hoe ziet u de toekomst van de markt? 

• Is er toekomst voor de markt in huidige opzet?  

• Wat zijn volgens u ontwikkelingen waarop de markt kan aanhaken? 

• (als ja bij 1) Kunt u verschil marktgevoel voor de verschillende plaatsen aangeven?  
 
 
OBSERVATIE 

- Infobordjes  
- Plaatsing producten 
- Wordt juist de kwaliteit of de prijs sterk benadrukt 
- Hoeveel mensen/ leeftijd kooplui 
- Klanten 
- Proef mogelijkheden  
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Veiling Zaltbommel 

Veiling basis informatie: 

1. Wat is nu het grote verschil tussen een veiling en een groothandel? 

2. Importeert de veiling zelf buitenlandse producten of via importeurs?  

3. Is het milieu een issue als criteria voor de producten?  

4. Hoeveel tijd zit tussen de aanvoer van producten en de verkoop?  

5. Hoe selecteert de veiling de binnenlandse en buitenlandse telers?  

6. Hoe groot is het aandeel van Nederlandse telers binnen de veiling? Meer NL 

producten?  

7. Wordt er gelet op duurzaamheid?  

� korte ketens, milieubewust telen, lokaal, eerlijke prijzen etc.  

 

Kwaliteit: 

8. Waar let u op als keurmeester?  

9. Hoe wordt kwaliteit beoordeeld?  

 

Telers: 

10. Wordt het voedsel direct door de telers aangevoerd? 

11. Zijn het telers uit de regio of van het hele land? � definieer regio?  

12. Wat zijn criteria voor telers  

� zijn er milieu voorschriften voor de telers?  

13. Is betaling aan telers vast gelegd via contract of is dat variabel? 

14. Eerlijke prijzen?  

15. Verschil seizoenen in aantal Nederlandse telers?  

16. Wat zijn andere afzet kanalen voor telers?  

 

Kopers: 

17. Waarom een veiling en geen groothandel?  

18. Hoe groot deel aan marktkooplui, winkeliers en grote bedrijven?  

19. Heeft u het idee dat herkomst van de producten belangrijk is voor kopers?  

20. Is het zo dat een minimum hoeveelheid moet worden afgenomen?  

21. Zijn het ook vooral kopers uit de regio? 

22. Kan er ook telefonisch gekocht worden? 

23. Wordt er nog veel gewerkt met commissionairs voor marktkooplieden?  

24. Is het aantal marktkooplieden gedaald bij de veiling?  
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BIJLAGEN III  DISCUSSIEBIJEENKOMST 9 DECEMBER 2010 
 

Op donderdag 9 december is er over dit onderzoek een discussiebijeenkomst gehouden in het 

Natuurmuseum te Tilburg. Tijdens de bijeenkomst zijn de belangrijkste resultaten 

gepresenteerd, waarna er een discussie is gehouden over de Brabantse markten en 

gemeenten en hun rol in een regionaler en duurzamer voedselsysteem. 

 

De aanwezigen van de bijeenkomst  

 
1 Henry Holtz Gemeente 's-Hertogenbosch 
2 Petra Derkzen  Wageningen Universiteit  
3 John Vermeer  Brabantse Milieufederatie, BMF   
4 Rob Maessen Provincie Noord-Brabant 
5 Eelco Hoogendam  Ministerie van Lanbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, LNV 
6 Maarten de Graaf Hoofdbedrijfschap Detailhandel, HBD 
7 Harry Baken Marktmeester Eindhoven  
8 Jolanda Eekels-Oremans Eekels VOF, AGF Markt Den Bosch  
9 Onbekend  Groothandel in AGF  
10 Judith Krabbe Stagaire BMF 
11 Lise  Stagaire BMF   

 

Programma  

• 15.00 uur  Ontvangst met koffie/thee  

• 15.30 uur  Welkom John Vermeer 

• 15.35 uur  Introductie door Petra Derkzen 
• 15.50 uur  Presentatie resultaten onderzoek door Cleo van Rijk 

• 16.10 uur  Discussie 

• 16.40 uur  Terugkoppeling 

• 17.00 uur  Borrel 

 


