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Voorwoord 
 

De afgelopen zeven weken zijn wij, een groep van vijf studenten van Wageningen UR, aan 

de slag gegaan om samen dit project tot een goed einde te brengen. Iedereen was 

enthousiast om elkaar te leren kennen en om samen te werken aan een gezamenlijk doel. 

Het doel van dit project, dat ons was toegekend door de universiteit, liet veel ruimte voor 

discussie. De eerste paar weken hebben we dan ook veel tijd besteed aan het afbakenen 

van het project. Dit was zeer uitdagend, vooral doordat elk groepslid een andere 

achtergrond heeft en daardoor anders tegen het project aankeek. Maar door goed 

samenwerken en regelmatige contacten met de opdrachtgever, de Brabantse 

Milieufederatie,  hebben we uiteindelijk een mooi projectvoorstel op tafel gekregen. De 

weken die volgden hebben we hard gewerkt aan het werkelijke verslag en ondanks de 

gebruikelijke meningsverschillen zijn we het altijd met elkaar eens geworden. Mede 

hiervoor willen we onze coach, André Jellema, bedanken voor het bewaken van ons 

groepsproces. Tevens willen we onze experts bedanken; Han Wiskerke voor inzicht en 

advies over de voedselketens en Arnout Fischer, voor zijn hulp bij het verwerken van de 

data. Zonder de laatste genoemde zouden we verdwaald zijn in alle mogelijkheden van data 

analyse. Daarnaast willen we iedereen bedanken die geholpen heeft door adviezen te geven 

en informatie te verschaffen die we nodig hadden voor het project, zonder deze mensen 

hadden we het niet tot een goed einde gebracht. Verder willen we Rob Maassen van de 

provincie Brabant bedanken voor zijn kritische noot. Als laatste willen we natuurlijk ook de 

Brabantse Milieufederatie bedanken, met name John Vermeer, voor het aanreiken van het 

project. Dankzij hen hebben we heel wat geleerd over de eetgewoonten van de inwoners 

van Tilburg en weten we ondertussen wat de plaatselijke lekkernij van Helvoirt is (Helvoirtse 

Leyer).  
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Samenvatting 
 

De doelstelling van dit rapport is het in kaart brengen van zowel de voedselconsumptie van 

de inwoners van de gemeente Tilburg als de herkomst en distributie hiervan. Voor het 

bepalen van de voedselconsumptie is na het afwegen van een aantal methoden besloten 

een nieuw rekenmodel te ontwikkelen. Door middel van een case is een illustratie gegeven 

van de herkomst van zes producten in een winkelmandje bij verschillende verkooppunten. 

 

Het rekenmodel is ontwikkeld aan de hand van de Voedselconsumptiepeiling (VCP-3) van 

het RIVM uit 1998 en de demografische gegevens uit 2008 van de gemeente Tilburg. Hierop 

is een gestandaardiseerd rekenmodel ontwikkeld die totale voedselconsumptie van de 

inwoners van de gemeente Tilburg berekent verdeeld in 23 verschillende voedselgroepen. 

Doordat dit rekenmodel gestandaardiseerd is, kan het in verschillende leefgebieden (zoals 

gemeenten of wijken) toegepast kan worden. Met dit rekenmodel is berekend dat de 

inwoners van Tilburg per dag bijna 570.000 kilogram voedsel consumeren, per inwoner 

komt dit neer op 2,8 kilogram voedsel per dag. 

 

De herkomst van de gekozen producten is achterhaald door hierna te informeren bij de 

verschillende schakels in de keten. Aan de hand van de verzamelde gegevens kon de afstand 

en het transportmiddel tussen de verschillende schakels bepaald worden. Deze informatie is 

in een nieuw opgestelde formule ingevoerd, waarna voor elk product de afgelegde afstand 

en samenhangende CO2-emissie berekend is. De producten van de landelijke 

supermarktketen bleken de meeste afstand af te leggen. Hoewel de producten van de 

biologische buurtwinkel minder kilometers afleggen, was de CO2-emissie hoger, dit wordt 

veroorzaakt door een verschil in transportmiddel. De producten van de boerderijwinkel 

bleken zowel de minste kilometers als de minste CO2-emissie te hebben. 

 

Het rekenmodel is een eerste aanzet tot het beter in kaart brengen van de voedselstromen 

in Tilburg. De case over de herkomst van voedsel kan alleen dienen ter illustratie van de 

voedselstromen in Tilburg. Een eerste stap op weg naar het beter in kaart brengen van de 

voedselstromen in Tilburg is hiermee gemaakt. Uit het project kan geconcludeerd worden 

dat door middel van de gebruikte methodes een goed beeld gekregen kan worden van de 

voedselconsumptie en de herkomst van dit voedsel inclusief de voedselkilometers en de 

CO2-emissie. Dit vraagt echter veel tijd en energie waardoor er medewerking van 

verschillende overheidsinstanties vereist is. Zonder deze medewerking is het voor de 

gemeente Tilburg niet mogelijk om in 2045 klimaatneutraal te worden. 
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 Veel gebruikte afkortingen 
 

AGF  Aardappelen, Groente en Fruit 

ANOVA  Analysis of variance 

BMF  Brabantse Milieufederatie 

DEFRA  Department for Environment, Food and Rural Affairs  

GHG  Green House Gas 

LCA   Life Cycle Assessments  

NEVO-bestand Nederlandse Voedingsstoffenbestand 

RIVM  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  

SPSS  Statistical Package for the Social Sciences 

VCP  Voedselconsumptiepeiling  

WAER   Weighted Average Emissions Ratio 

WASD  Weighted Average Source Distance 

WTSD   Weighted Total Source Distance  
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1. Introductie 
 

“Het is belangrijk een relatie te leggen tussen het mondiale klimaatsprobleem, het nationale 

beleid en de Tilburgse aanpak”, zegt burgemeester Ruud Vreeman in zijn openingswoord 

tijdens de mini-conferentie Klimaatverandering in Tilburg [1]. Naar aanleiding van deze 

speech is er in 2008 door de gemeente Tilburg een proces in gang gezet waarin met andere 

lokale partijen samengewerkt wordt om een eerste meerjarig klimaatprogramma op te 

stellen. Met het voorliggende programma kan Tilburg in 2012 voor 5% klimaatneutraal 

worden, een belangrijke eerste stap naar 100% klimaatneutraal in 2045 [2]. Om dit te 

bereiken staan preventieve maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 

drastisch te verminderen centraal [1].  

 

In het klimaatprogramma wordt de aanpak van de problemen op het gebied van energie, 

gezondheid, water, ruimtelijke ordening, bedrijfsterreinen en gedrag besproken [2]. Van de 

verschillende aspecten wordt gekeken naar de bijdrage in CO2-emissie, hierbij valt op dat 

het aspect ‘voedsel’ niet in het klimaatprogramma is opgenomen. Onlangs is echter nog uit 

een Engels onderzoek gebleken dat de uitstoot van CO2 van voedsel wel degelijk een grote 

rol speelt. In Engeland, bijvoorbeeld, wordt totaal bijna 10 miljoen ton CO2 uitgestoten bij 

het transport van voedingsproducten binnen Engeland. Daarnaast wordt nog eens bijna 

dezelfde hoeveelheid uitgestoten buiten de landsgrenzen bij voedseltransport (naar 

Engeland toe). Samen maakt dit 19 miljoen ton CO2-emissie. Dat is ongeveer 4% van de 

totale CO2-emissie in Engeland [3]. Ter vergelijking: de zware Engelse staalindustrie levert 

tijdens de productie jaarlijks 10 miljoen ton CO2, de voedselindustrie 4,5 miljoen ton [4].  
 

De Brabantse Milieufederatie (BMF) is gevestigd in Tilburg en zet zich onder andere in voor 

kwaliteitsverbetering van het gemeentelijk milieubeleid [5]. Zij is van mening dat de 

klimaatsdoelstellingen niet gehaald kunnen worden zonder aandacht te besteden aan de 

klimaatseffecten van voedsel. De discussie hierover focust zich in eerste instantie vooral op 

de zogenaamde voedselkilometers. Dat wil zeggen de ogenschijnlijk overbodige afstanden 

die voedselproducten afleggen [6]. Zo bleek dat in 1998 Engeland 60.000 ton kip naar 

Nederland exporteerde, terwijl er tegelijkertijd in datzelfde jaar 30.000 ton kip van 

Nederland naar Engeland vervoerd werd [4]. Het voorbeeld vindt plaats op nationaal niveau, 

maar hetzelfde principe komt ook voor op lokaal niveau. De BMF is om die reden druk 

doende om voedsel een prominentere plek op de politieke agenda van de gemeente Tilburg 

en andere Brabantse gemeenten te krijgen. Vanuit deze optiek is er vanuit de BMF een 

opdracht opgesteld. Hierin onderzoeken vijf studenten van Wageningen UR gedurende 

zeven weken wat de totale voedselconsumptie van de inwoners van de gemeente Tilburg is 

en waar deze producten vandaan komen.  

 

Voor dit rapport is de volgende probleemstelling gedefinieerd: 

Volgens de Brabantse Milieufederatie bestaat een gebrek aan informatie over de 

voedselconsumptie van de inwoners van Tilburg en de herkomst, inclusief het 

distributietraject, van  voedsel.  

 

Naar aanleiding van de probleemstelling is de doelstelling van het project; het verschaffen 

van informatie over de voedselconsumptie van de inwoners van gemeente Tilburg. Tevens 

het verschaffen van informatie over de herkomst, inclusief het distributietraject, van het 

voedsel. Naar aanleiding van deze doelstelling zijn de volgende twee doelen geformuleerd: 

- Het in kaart brengen van de voedselconsumptie van de inwoners van de gemeente 

Tilburg.  

- Het achterhalen van de herkomst en distributie van enkele producten.  
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Om deze doelen te behalen is bij elk doel een deelvraag geformuleerd:  

- Wat is de voedselconsumptie van de inwoners van de gemeente Tilburg? 

- Wat is de herkomst, inclusief distributie, van enkele producten in de zin van het 

aantal voedselkilometers en de  bijbehorende CO2-emissie? 

 

Drie centrale begrippen in het project vragen om een nadere afbakening: 

‘voedselconsumptie’, ‘inwoners’ en ‘herkomst’. Het concept ‘voedselconsumptie’ kan op 

twee manieren worden gedefinieerd [7]. Ten eerste alles wat aan voedsel verkregen 

(gekocht) wordt in bijvoorbeeld een supermarkt maar ook in een restaurant. Ten tweede 

kan consumptie wijzen op de feitelijke nuttiging van bepaalde levensmiddelen. In dit rapport 

wordt uitgegaan van de laatst genoemde betekenis, vanwege de beschikbaarheid van deze 

gegevens. Hierop wordt verder ingegaan in hoofdstuk 2. Het tweede concept dat afbakening 

nodig heeft is ‘inwoners’. Onder inwoners van de gemeente Tilburg vallen alle personen die 

ingeschreven staan in het bevolkingsregister van de gemeente Tilburg. Hierbij wordt 

aangenomen dat alle ingeschreven personen woonachtig in Tilburg zijn. Als laatste het 

begrip ‘herkomst’. Met dit begrip worden de primaire productieplaats van een product 

bedoeld, ofwel de oorsprong van het product [7].  

 

Allereerst is in hoofdstuk 2 is de voedselconsumptie van de inwoners van de gemeente 

Tilburg in kaart gebracht en wordt er uitgebreid ingegaan op het ontwikkelde rekenmodel. 

In hoofdstuk 3 komt de herkomst, inclusief distributie, van enkele producten van de 

inwoners van Tilburg aan bod. In het laatste hoofdstuk is een conclusie gegeven en tevens 

zijn in dit laatste hoofdstuk aanbevelingen gedaan. 
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2. Voedselconsumptie 

2.1. Inleiding 

Zoals in de introductie aangegeven is, komt de opdracht voort uit onder andere een gebrek 

aan informatie over de werkelijke consumptie van de Tilburgers. Nog nooit eerder is de 

precieze voedselconsumptie van een gemeente in kaart gebracht. Wel is onder andere in 

Londen in het kader van het berekenen van de Londense ecologische voetafdruk, de totale 

consumptie van de belangrijkste voedselgroepen bepaald [8]. Met de ecologische 

voetafdruk wordt het ruimtebeslag van bijvoorbeeld een persoon of stad op de aarde 

bedoeld. Hoeveel ruimte dat is, hangt onder meer af van het consumptiegedrag. Het model 

berekent bijvoorbeeld de oppervlakte die nodig is voor het gebruik van energie en 

grondstoffen en de productie van voedsel [9]. Het bepalen van de Londense ecologische 

voetafdruk vond plaats in het kader van een duurzaam Londen in 2050. Het meten van de 

voedselconsumptie gebeurde op basis van een landelijk voedselconsumptieonderzoek van 

het Engelse Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) uit 2000 [8]. 

Hierbij is het aantal inwoners van Londen vermenigvuldigd met de hoeveelheid 

voedselconsumptie per persoon uit het onderzoek van DEFRA [8]. Deze methode meet 

alleen de voedselconsumptie van de inwoners van Londen, waarbij toeristen en forenzen in 

Londen niet meegenomen worden. Hoewel het onderzoek een poging heeft gedaan om dit 

in kaart te brengen, was te weinig data aanwezig om hier een betrouwbaar inzicht te 

verschaffen.  

 

In Nederland zijn soortgelijke onderzoeken als die in Londen opgestart. Eén daarvan is een 

onderzoek waarbij de acht gemeenten Bergen op Zoom, Den Bosch, Den Haag, 

Leidschendam, Nieuwegein, Pijnacker, Wymbritseradiel en Zoetermeer betrokken zijn. Net 

als in het onderzoek in Londen, is voedsel een belangrijke factor in het bepalen van de 

ecologische voetafdruk van deze gemeenten. Waar in Londen voedsel 41% bijdraagt aan de 

ecologische voetafdruk, werd voor de acht Nederlandse gemeenten een bijdrage van 37% 

berekend. De voedselconsumptie van de Nederlandse gemeenten is berekend op basis van 

lokale en landelijke data van voedselconsumptie en demografische gegevens [10]. Dit is 

overeenkomstig met de methode gehanteerd in Londen. Ook bij de acht gemeenten is een 

gebrek aan voldoende betrouwbare informatie over de voedselconsumptie door forenzen 

en toeristen. 

 

Het bestuur van de provincie Brabant werkt niet met de ecologische voetafdruk, zij werkt 

volgens het concept van de duurzaamheidbalans. Dit concept is ontwikkeld door de 

universiteit van Tilburg in samenwerking met Telos, Brabants centrum voor duurzame 

ontwikkeling [11]. De duurzaamheidbalans meet de duurzaamheid op het niveau van een 

stad, streek of provincie. De provincie Brabant wil elke vier jaar de duurzaamheidbalans in 

drie subcategorieën opmaken, deze zijn door Telos gedefinieerd als economisch, ecologisch 

en sociaal-cultureel kapitaal [12]. Telos gelooft in een evenwichtige groei, vandaar ‘balans’, 

tussen deze drie kapitalen. Waar de ecologische voetafdruk zich focust op milieuaspecten is 

deze benadering breder en stelt dat economische en sociaal-culturele aspecten ook een 

belangrijke rol spelen in duurzaamheid. Voedsel lijkt een kleine rol te spelen in deze 

benadering, in de duurzaamheidbalans 2006 van Telos komt het woord voedsel zelfs 

helemaal niet voor. Duurzaamheid wordt in de duurzaamheidbalans gemeten door het 

monitoren van de voorraden kapitaal, zoals eerder gedefinieerd. Wel wordt gerept over het 

beperken van de CO2-emissie, zonder specifiek te noemen in welke gebieden hieraan 

gewerkt moet worden.  
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Tot op heden is er nog geen methode ontwikkeld die de voedselconsumptie van een 

gemeente of haar inwoners nauwkeurig bepaald. De meeste onderzoeken combineren 

landelijke data over voedselconsumptie en lokale demografische gegevens. Hoewel deze 

onderzoeken waardevolle inzichten geven over het bereken van de voedselconsumptie van 

de inwoners van een gemeente, zijn deze niet geschikt voor dit project. Derhalve wordt voor 

deze opdracht een nieuwe rekenmethode ontwikkeld. 

 

Dit rekenmodel is de basis van het project, de opgestelde doelen zijn als volgt: 

1. Het ontwikkelen van een gestandaardiseerd rekenmodel voor het berekenen van de 

totale voedselconsumptie van een bepaald bewoond gebied. Dit om andere 

leefgebieden (zoals gemeenten) ook de mogelijkheid te bieden om dit rekenmodel 

toe te passen.  

2. Het berekenen van de voedselconsumptie van de inwoners van Tilburg.  

3. De voedselconsumptie voor twee wijken van Tilburg in kaart brengen, dit om de 

verdeling tussen de wijken meer inzichtelijk te maken.  

4. Het bepalen van de verdeling van de voedselconsumptie binnen bepaalde 

segmenten, bijvoorbeeld verdeeld over de detailhandel, horeca en bedrijfscatering. 

Dit is interessante en mogelijk belangrijke informatie om in een later stadium 

aanbevelingen te kunnen doen. 
 

2.2. Methodologie 

Deze paragraaf is onderverdeeld in drie delen. In het eerste deel wordt de afbakening 

behandeld. Het tweede deel geeft informatie over het verzamelen van informatie en welke 

partijen hierbij een rol hebben gespeeld en het derde deel gaat inhoudelijk in op het 

analyseren van deze gegevens.  

 

2.2.1.  Afbakening 

Voor de totstandkoming van het rekenmodel is eerst onderzoek gedaan naar welke 

demografische variabelen een rol spelen in de voedselconsumptie. Geslacht kan een 

variabele die de voedselconsumptie beïnvloedt, wanneer een gemiddelde man bijvoorbeeld 

meer eet dan een gemiddelde vrouw. Er is een selectie gemaakt van diverse demografische 

variabelen die mogelijk invloed uitoefenen op voedselconsumptie. Deze zijn: 

- Geslacht 

- Leeftijd 

- Inkomen  

- Huishoudgrootte  

- Opleidingsniveau 

- Gezinssamenstelling  

- Etniciteit. 

 

Belangrijk bij het calculeren van voedselconsumptie is de manier waarop het concept 

‘voedselconsumptie’ uitgedrukt wordt, bijvoorbeeld in omzet of in gewicht. Een nadeel van 

een aanduiding in omzet is dat de voedselprijzen in de horeca hoger liggen dan in een 

supermarkt. Hierdoor wordt het moeilijk een indicatie over de voedselconsumptie te geven. 

Een aanduiding in gewicht (grammen) lijkt daarom de beste oplossing omdat dit een juiste 

vergelijking vergemakkelijkt en om die reden een goede indicatie van de voedselconsumptie 

geeft.  
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Nadat de demografische variabelen die mogelijk invloed hebben op voedselconsumptie zijn 

geselecteerd wordt gekeken hoe groot de rol is van deze variabelen op de 

voedselconsumptie. Per variabele wordt het effect op de voedselconsumptie gemeten en dit  

wordt weergegeven in een wegingsfactor. Nadat de wegingsfactoren van alle variabelen 

bekend zijn, kan aan de hand van de demografische gegevens uit 2008 van de gemeente 

Tilburg de daadwerkelijke voedselconsumptie voor de gemeente worden bepaald. De 

demografische gegevens van de twee willekeurig gekozen wijken ‘Broekhoven’ en ‘De Blaak’ 

in Tilburg worden gebruikt voor de calculatie van de voedselconsumptie van deze wijken. De 

opbouw van de demografische gegevens van Tilburg en de wijken dienen overeen te komen 

met de al eerder geselecteerde demografische variabelen.  

 

Uiteindelijk wordt gekeken hoe de voedselconsumptie onderverdeeld kan worden per 

segment. Ook deze getallen dienen uitgedrukt te worden in gewicht wat het vergelijken 

tussen segmenten vereenvoudigd. In Consumententrends 2008 [13] wordt een verdeling 

gemaakt van de verschillende segmenten in: foodservice, speciaalzaken en supermarkten. 

Het foodservice kanaal bestaat uit de horeca, kantines, benzinepompen en dergelijke. 

Speciaalzaken worden gezien als groentespeciaalzaken, slagerijen, bakkers en dergelijke.  

 

2.2.2. Verzamelen van gegevens 

Bij het berekenen van de voedselconsumptie van de inwoners van de gemeente Tilburg gaat 

het om een eerste verkenning. Daarom is het verstandig om niet meteen nieuwe gegevens 

te verzamelen, maar eerst te kijken welke gegevens al beschikbaar zijn. Bovendien is wegens 

de tijds- en budgetbeperking gekozen voor het gebruik van secundaire gegevens. Afhankelijk 

van de aard van deze gegevens zijn deze verkrijgbaar bij zowel verschillende 

overheidsinstellingen als commerciële organisaties. Het is gebleken dat de commerciële 

organisaties vergoedingen vragen voor hun diensten waardoor er door de budgetbeperking 

de keuze is gemaakt voor het gebruik van gegevens van overheidsinstellingen. 

 

Gegevens over voedselconsumptie zijn verkregen van de Voedselconsumptiepeiling (VCP-3) 

van het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De VCP-3 geeft informatie over de 

voedselconsumptie van een steekproef onder 6250 personen. Deze gegevens zijn verzameld 

over de periode april 1997 t/m maart 1998 met behulp van een tweedaagse 

opschrijfmethode. Verder is deze dataset geschikt omdat de voedselconsumptie in 

grammen gemeten is en over 23 verschillende voedingsgroepen verdeeld kan worden (zie 

tabel 2.1). Deze productgroepen zijn door het RIVM geformuleerd aan de hand van het 

Nederlands Voedingsstoffenbestand (NEVO-bestand) uit 1996. De meeste voedselgroepen 

spreken voor zich, op enkele uitzonderingen na. Tot de groep ‘samengestelde gerechten’ 

worden onder andere kant-en-klaar gekochte maaltijden en maaltijdproducten zoals nasi 

goreng berekend. Voedingssupplementen in de vorm van een tablet, druppelvloeistof en 

dergelijke zijn niet ingedeeld als een voedingsmiddel. De productgroep ‘preparaten’ beperkt 

zich voornamelijk tot sportvoedingspreparaten en –dranken. Als laatste is het belangrijk om 

te weten dat zoetstoffen tot de groep ‘diversen’ gerekend worden [14].  
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Tabel 2.1 Overzicht van de voedselgroepen 

 

De VCP-3 geeft tevens informatie over bepaalde kenmerken van de respondent, zoals 

geslacht, leeftijd, geboorteland, inkomen, opleidingsniveau enzovoorts. Dit maakt het 

mogelijk om de invloed van verschillende variabelen op de voedselconsumptie te meten. De 

dataset voorziet in gegevens over de hoeveelheden voedsel die gegeten wordt, en niet in 

gegevens over de hoeveelheden voedsel verkregen. De consequentie hiervan is dat het 

voedsel dat door de consument weggegooid wordt niet wordt meegeteld.  

 

Gegevens over de demografie van de gemeente Tilburg en de wijken van 2008 zijn ook 

nodig voor het calculeren van de voedselconsumptie. Deze zijn via het Centraal Bureau voor 

de Statistiek (CBS), de gemeente Tilburg en www.buurtmonitor.nl verkregen. 

Buurtmonitor.nl is een website waarop demografische gegevens van verschillende 

gemeenten te vinden zijn; ook die van de gemeente Tilburg. Deze gegevens worden door 

Buurtmonitor verzameld met behulp van verschillende commerciële en niet-commerciële 

instanties zoals het CBS, Bedrijfschap Horeca en Catering en ABF Research. Alleen voor de 

wijken ‘Broekhoven’ en ‘De Blaak’ was het niet mogelijk de gegevens van opleidingsniveau 

uit 2008 te achterhalen. De gemeente Tilburg had echter in een enquête in 2007 naar het 

opleidingsniveau gevraagd. Aan de hand van deze gegevens is er een inschatting van de 

verdeling van opleidingsklassen gemaakt.  

 

Als laatste zijn gegevens over de verschillende segmenten nodig. Helaas zijn deze specifieke 

gegevens beperkt beschikbaar en toegankelijk. Gedetailleerde gegevens over de verdeling 

van de verschillende segmenten zijn beschikbaar bij FoodService Instituut Nederland en 

andere commerciële instellingen maar alleen beschikbaar en toegankelijk voor leden van 

deze organisatie. De gegevens die wel publiek beschikbaar en toegankelijk zijn geven globaal 

informatie over de landelijke verdelingen van de segmenten uitgedrukt in omzet. Al eerder 

is aangegeven dat voedselgegevens uit verschillende segmenten uitgedrukt in omzet niet 

met elkaar kunnen worden vergeleken.  

 

2.2.3.  Gegevens analyseren 

Eerst is de dataset van het RIVM aangepast op de data die relevant is voor dit onderzoek. 

Het maken van aanpassingen van deze data was afhankelijk van de beschikbare data voor de 

demografische gegevens van de gemeente Tilburg. Bijvoorbeeld als de variabele ‘leeftijd’ 

van de inwoners van Tilburg alleen beschikbaar is in de klassen 0-9 jaar, 10-19 jaar, 20-29 

enzovoorts, betekent dit dat die klassen voor de data van het RIVM ook aangehouden 

dienen te worden. Andersom is dit ook het geval.   

 

Voor de variabele ‘geslacht’ was geen aanpassing nodig aangezien de variabele natuurlijk al 

verschil maakte tussen het vrouwelijke en mannelijke geslacht. Voor de variabele ‘leeftijd’ 

zijn de volgende leeftijdsklassen gemaakt op basis van de beschikbare indeling van het CBS: 

 

- Aardappelen - Groenten - Soepen 

- Brood - Hartig broodbeleg - Sojaproducten 

- Diversen - Kaas 

- Dranken - Melk en melkproducten 

- Suiker, snoep, zoet 

   beleg en zoete sausen 

- Eieren - Noten, zaden en snacks 

- Fruit - Peulvruchten 

- Vetten, oliën en hartige 

   sausen 

- Gebak en koek - Preparaten - Vis 

- Graanproducten en 

bindmiddelen 

- Samengestelde gerechten - Vlees, Vleeswaren en 

gevogelte 
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- Jonger dan 4 jaar  

- 5-9 jaar 

- 10-14 jaar 

- 15-19 jaar 

- 20-24 jaar 

- 25-44 jaar 

- 45-64 jaar 

- 65-79 jaar 

- 80 jaar en ouder. 

 

Ook voor de variabele ‘inkomen’ zijn klassen aangemaakt wederom op basis van 

beschikbare indeling van het CBS. Aangezien de data in de VCP-3 in 1997/1998 verzameld is 

zijn de klassen in gulden gemaakt. Deze zijn bruto per maand: 

- Inkomen lager dan 2000 gulden (inkomen lager dan €907,56) 

- Inkomen tussen 2000 – 3500 gulden (inkomen tussen €907,56 – €1588,23) 

- Inkomen tussen 3500 – 5500 gulden (inkomen tussen €1588,23  €2495,79)  

- Inkomen tussen 5500 – 7500 gulden  (inkomen tussen €2495,79 – €3403,35) 

- Inkomen hoger dan 7500 gulden  (inkomen hoger dan €3403,35). 

 

Daarnaast zijn er ook voor de ‘huishoudgrootte’ nieuwe klassen aangemaakt. Deze zijn als 

volgt: 

- Eenpersoonshuishouden 

- Tweepersoonshuishouden 

- Huishouden met drie personen 

- Huishouden met vier personen 

- Huishouden met vijf om meer personen. 

 

De variabele ‘opleidingklassen’ is geformuleerd aan de hand van de volgende klassen: 

- Geen opleiding d.w.z. alle personen die geen opleiding hebben genoten of te jong 

zijn 

- Laag opleidingsniveau d.w.z. basisonderwijs, LBO en MAVO  

- Middel opleidingsniveau d.w.z. MBO, HAVO en VWO 

- Hoog opleidingsniveau d.w.z. HBO en WO.  

 

Tenslotte is de variabele ‘samenstelling van het huishouden’ in verschillende klassen 

ingedeeld. Deze klassen zijn als volgt:  

- Eenpersoonshuishouden 

- Huishouden met kinderen  

- Huishouden zonder kinderen.  

 

Het kenmerk waaraan de etniciteit van een respondent gekoppeld kon worden was aan het 

kenmerk ‘geboorteland’. Echter bleek uit de dataset dat 97% van de respondenten in 

Nederland geboren is. Bovendien geeft informatie over het geboorteland geen volledig 

inzicht in de etnische achtergrond van een persoon. Een in Nederland geboren persoon met 

buitenlandse ouders heeft waarschijnlijk niet de Nederlandse etniciteit, maar van zijn of 

haar ouders. Om deze reden is besloten om de etnische achtergrond niet mee te nemen als 

een variabele.   

 

Nadat alle variabelen aangepast zijn, wordt de invloed van de reeds geformuleerde 

demografische variabelen bepaald met behulp van een zogenaamde ‘Analysis of Variance’ 

(ANOVA). Dit is een statistische methode uitgevoerd in een programma genaamd Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) versie 15,0. In dit onderzoek wordt door middel van 
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een ANOVA onderzocht of de onafhankelijke variabelen ‘geslacht’, ‘leeftijd’, ‘opleiding’, 

‘inkomen’, ‘samenstelling huishouden’ en de ‘grootte van het huishouden’ van invloed zijn 

op de afhankelijke variabele totale voedselconsumptie. Een afhankelijke variabele zoals 

‘geslacht’ heeft een significante invloed op de voedselconsumptie als de uitkomst van de 

ANOVA resulteert in een p-waarde >0,05. Als dit het geval is dan kan met tenminste 95% 

zekerheid gesteld worden dat in dit voorbeeld ‘geslacht’ van invloed is op de totale 

voedselconsumptie. Mocht de p-waarde <0,05 zijn, dan kan niet met zekerheid aangenomen 

worden dat de variabele een rol speelt in de totale voedselconsumptie. De consequentie 

hiervan is dat die variabele op basis hiervan niet wordt meegenomen in het onderzoek. 
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Vervolgens worden de overgebleven significante variabelen meegenomen in een regressie 

analyse. Het doel van deze regressie analyse in dit onderzoek is, het bepalen van de 

verschillende wegingsfactoren van de overgebleven variabele. De regressie analyse heeft 

net als de ANOVA de totale voedselconsumptie als afhankelijke variabele en de 

demografische variabelen zijn onafhankelijke variabelen. Daarna wordt per voedselgroep 

een wegingsfactor voor de verschillende demografische variabelen toegekend door de 

bovenstaande regressie analyse opnieuw uit te voeren. De totale voedselconsumptie is dan 

niet de afhankelijke variabele maar de afzonderlijke voedselgroep. Met andere woorden: er 

wordt een regressie analyse uitgevoerd op de voedselgroep ‘aardappelen’, vervolgens een 

regressie analyse op ‘dranken’, ‘brood’ en de andere voedselgroepen.      

 

Uiteindelijk worden de resultaten van de regressie analyses in het rekenmodel verwerkt. Dit 

rekenmodel is een spreadsheet in Microsoft Excel versie 2003 waarin ook de demografische 

gegevens over de inwoners van de gemeente Tilburg (of iedere ander leefgebied) verwerkt 

zijn in de klassen die eerder beschreven zijn. Dit in combinatie met de wegingsfactoren van 

de demografische variabelen uit de regressie analyse levert de totale voedselconsumptie en 

de voedselconsumptie per voedselgroep op voor de inwoners van de gemeente Tilburg (in 

het aantal grammen per dag). Vervolgens worden de demografische gegevens van twee 

verschillende wijken ‘Broekhoven’ en ‘De Blaak’ in Tilburg in het rekenmodel geplaatst en 

wordt de totale voedselconsumptie en de voedselconsumptie per voedselgroep 

automatisch berekend. Belangrijk is dat het rekenmodel wordt beveiligd waardoor slechts 

de demografische gegevens kunnen worden gewijzigd. Bovendien kan het rekenmodel de 

gemiddelde voedselconsumptie per inwoner per dag in grammen van een bepaalde 

populatie automatisch berekenen.  

2.3.  Resultaten 

De resultaten worden in deze paragraaf gepresenteerd aan de hand van de doelen. Wegens 

de beperkte beschikbaarheid en toegankelijkheid van informatie over de verdeling van de 

voedselconsumptie binnen bepaalde segmenten zijn geen resultaten behaald ten behoeve 

van doel vier.    

 

2.3.1  Gestandaardiseerd rekenmodel 

Uit de resultaten van de ANOVA blijkt dat er geen significant hoofdeffect van ‘inkomen’ F(4, 

5674)=1,37, p=0,24 en ‘samenstelling huishouden’ F(1, 5674)=0,66, p=0,42 op de totale 

voedselconsumptie in grammen is. Dit betekent dat de variabelen ‘inkomen’ en 

‘samenstelling huishouden’ geen direct aanwijsbaar effect hebben op de totale 

voedselconsumptie en worden hierdoor niet verder meegenomen in verdere calculaties. De 

overige variabelen ‘geslacht’ F (1, 5674)=255,85, p<0,05, ‘leeftijd’ F(8, 5674)=121,90, p<0,05, 

‘opleiding’ F (3, 5674)=6,03, p<0,05 en ‘grootte van het huishouden’ F (3, 5674)=4,76, 

p<0,05 hebben wel een significant hoofdeffect op de totale voedselconsumptie.  

 

Vervolgens is er op de totale voedselconsumptie een regressie analyse uitgevoerd. In tabel 

2.2 zijn de uitkomsten van deze regressie analyse weergegeven met als afhankelijke variabel 

‘totale voedselconsumptie’ en onafhankelijke variabelen ‘grootte van het huishouden’, 

‘leeftijd’, ‘opleiding’ en ‘geslacht’. 
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Tabel 2.2 Uitkomsten regressie analyse totale consumptie 
 Wegingsfactoren (in grammen)

1
 

Constant
2
 1834,18 

Geslacht vrouw -301,98 

Leeftijd 5 – 9 jaar 179,38 

Leeftijd 10 – 14 jaar 545,19 

Leeftijd 15 – 19 jaar 891,83 

Leeftijd 20 – 24 jaar 1131,48 

Leeftijd 25 – 44 jaar 1365,25 

Leeftijd 45 – 65 jaar 1336,10 

Leeftijd 66 – 79 jaar 1044,64 

Leeftijd 80 jaar en ouder 764,28 

Opleiding laag 122,58 

Opleiding middel 206,93 

Opleiding hoog 189,89 

Huishoudens met twee personen -134,71 

Huishoudens met drie personen -229,08 

Huishoudens met vier personen -297,45 

Huishouden met vijf of meer personen -295,02 
1  

Correcties in grammen per dag ten opzichte van de constante 
2 

De voedselconsumptie van een fictieve man, jonger dan 4 jaar, zonder opleiding en wonend in een 

eenpersoonshuishouden 

 

Uit tabel 2.2 wordt onder andere duidelijk dat een huishouden bestaande uit meerdere 

personen, minder consumeert per persoon per dag in grammen in vergelijking met de 

constante. In de voedselconsumptie van de verschillende leeftijdsgroepen is een duidelijke 

lijn zichtbaar. Er is een stijgende lijn te zien tot en met de leeftijdklasse 25-44 jaar waarna 

een daling zichtbaar wordt. De hoogte van opleiding heeft tevens invloed op de consumptie; 

middelbaar opgeleide personen eten meer dan laag en hoog opgeleiden en hoog opgeleide 

personen eten meer dan laag opgeleide personen. De laatste variabele die invloed heeft op 

de voedselconsumptie is geslacht. Een vrouw eet en drinkt ongeveer 302 gram per dag 

minder dan een man. Dit model verklaart met alleen de vier demografische variabelen 

‘geslacht’, ‘leeftijd’, ‘opleidingsniveau’ en ‘huishoudgrootte’ ongeveer 36% van de 

voedselconsumptie.  

 

Na het uitvoeren van de regressie analyse op de totale voedselconsumptie is dezelfde 

methode op alle voedingsgroepen apart uitgevoerd. De resultaten van deze regressie 

analyses geven wederom het verschil in grammen van de desbetreffende variabele 

(‘geslacht’, ‘opleidingsniveau’, ‘leeftijd’ en ‘grootte van het huishouden’) op de 

voedselconsumptie van een bepaalde voedingsgroep (bijvoorbeeld ‘aardappelen’) aan. 

Vanwege de omvang van de tabel zijn de resultaten van deze regressie analyse in bijlage I 

weergegeven. Enkele voorbeelden van deze regressie analyse zijn: 

- Een vrouw eet en drinkt over het algemeen minder dan een man. 

Uitzonderingen hierop zijn de voedselgroep ‘fruit’, waar een vrouw bijna 12 

gram per dag meer consumeert en de voedselgroep ‘gebakkoek’.  

- Een vrouw drink gemiddeld bijna 105 gram (ongeveer 0,105 liter) per dag 

minder dan een man. 

- Personen in de leeftijdsklasse 20-24 jaar eten, met bijna 97,5 gram per dag,  het 

minste fruit van alle leeftijdsklassen. 

- Er is een stijgende lijn zichtbaar in de consumptie van ‘groenten’ naarmate 

personen hoger zijn opgeleid. 
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Met behulp van de wegingsfactoren van de regressie analyse en de demografische factoren 

wordt een formule opgesteld waarmee de daadwerkelijke voedselconsumptie berekend kan 

worden. De genoemde formule is verweven in het uiteindelijke rekenmodel waarin 

vervolgens de bevolkingssamenstelling van een bepaald gebied ingevoerd dient te worden.  

Deze formule ziet er als volgt uit: 

 

E (c) =  β0X0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + β7X7 + β8X8 + β9X9 + β10X10 + β11X11 + 

β12X12 + β13X13 + β14X14 + β15X15 + β16X16 

 
E (c)  = verwachte totale voedselconsumptie van de gehele populatie 

β0  = de constante waarde, de consumptie in grammen van de geformuleerde dummy 

X0 = aantal personen in de gehele populatie 

β1 = de correctie op de constante door het vrouwelijke geslacht  

X1 = aantal vrouwen in de gehele populatie 

β2 = de correctie op de constante door personen met een leeftijd 5-9 jaar 

X2 = aantal personen met een leeftijd 5-9 jaar in de gehele populatie 

β3 = de correctie op de constante door personen met een leeftijd 10-14 jaar 

X3 = aantal personen met een leeftijd 10-14 jaar in de gehele populatie 

β4 = de correctie op de constante door personen met een leeftijd 15-19 jaar 

X4 = aantal personen met een leeftijd 15-19 jaar in de gehele populatie 

β5 = de correctie op de constante door personen met een leeftijd 20-24 jaar 

X5 = aantal personen met een leeftijd 20-24 jaar in de gehele populatie 

β6 = de correctie op de constante door personen met een leeftijd 25-44 jaar 

X6 = aantal personen met een leeftijd 25-44 jaar in de gehele populatie 

β7 = de correctie op de constante door personen met een leeftijd 45-65 jaar 

X7 = aantal personen met een leeftijd 45-65 jaar in de gehele populatie 

β8 = de correctie op de constante door personen met een leeftijd 65-79 jaar 

X8 = aantal personen met een leeftijd 65-79 jaar in de gehele populatie 

β9 = de correctie op de constante door personen met een leeftijd van 80 jaar of ouder 

X9 = aantal personen met een leeftijd van 80 jaar of ouder in de gehele populatie 

β10 = de correctie op de contante door personen met een laag opleidingsniveau 

X10 = aantal personen met een laag opleidingsniveau in de gehele populatie 

β11 = de correctie op de contante door personen met een gemiddeld opleidingsniveau 

X11 = aantal personen met een gemiddeld opleidingsniveau in de gehele populatie 

β12 = de correctie op de constante door personen met een hoog opleidingsniveau 

X12 = aantal personen met een hoog opleidingsniveau in de gehele populatie 

β13 = de correctie op de constante door personen met een huishouden van twee personen 

X13 = aantal personen met een huishouden van twee personen in de gehele populatie 

β14 = de correctie op de constante door personen met een huishouden van drie personen 

X14 = aantal personen met een huishouden van drie personen in de gehele populatie 

β15 = de correctie op de constante door personen met een huishouden van vier personen 

X15 = aantal personen met een huishouden van vier personen in de gehele populatie 

β16 = de correctie op de constante door personen met een huishouden van vijf of meer personen 

X16 = aantal personen met een huishouden van vijf of meer personen in de gehele populatie 

 

Afbeelding 2.1 geeft een screenshot van het rekenmodel weer. In bijlage II is een 

handleiding te vinden voor een juiste hantering van het model. De uiteindelijke spreadsheet 

staat op de bijgeleverde cd-rom.  
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Afbeelding 2.1 Screenshot van het gestandaardiseerd rekenmodel 

 

2.3.2  Totale en gemiddelde consumptie inwoners van de gemeente Tilburg 

Het tweede doel was het calculeren van de daadwerkelijke consumptie van de inwoners van 

de gemeente Tilburg. De uitkomsten zijn berekend met het gestandaardiseerd rekenmodel 

en tabel 2.3 geeft de resultaten weer. Uit deze tabel is op te maken dat alle inwoners van 

Tilburg bij elkaar bijna 570.000 kilo per dag aan voedsel consumeren. Dit houdt in dat 

gemiddeld bijna 3 kilo voedsel per dag per inwoner gegeten wordt.  

 

Uit tabel 2.3 blijkt tevens dat verschillen zichtbaar zijn tussen de verschillende 

voedingsgroepen. De voedingsgroep ‘dranken’ wordt, met 1462 gram (ongeveer 1,46 liter), 

het meest geconsumeerd, gevolgd door ‘melk en melkproducten’ met 405 gram (ongeveer 

0,40 liter). ‘Preparaten’, ‘samengestelde gerechten’, ‘kruiden en specerijen’, ‘hartig 

broodbeleg’, ‘diversen’ en ‘noten, zaden en snacks’ worden met een hoeveelheid van enkele 

grammen per dag geconsumeerd. Om een indicatie te geven welke aantallen met de 

gewichten in grammen gepaard gaan, zijn verschillende producten gespecificeerd in 

aantallen. De volgende aantallen corresponderen met de gecalculeerde hoeveelheden [15]: 

- 96 gram aardappelen = ± 2 aardappelen 

- 126 gram brood  = ± 3 à 4 sneetjes brood 

- 14 gram eieren  = ± een half ei 

- 124 gram fruit  =  ± 1 groot stuk fruit 

- 137 gram groente  = ± 2 à 3 opscheplepels 

- 29 gram kaas  = ± 1 à 2 plakken kaas 
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Tabel 2.3 Totale en gemiddelde voedselconsumptie Tilburgers uitgedrukt in gram per dag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3 De voedselconsumptie van de inwoners van twee wijken van de gemeente Tilburg  

Tabel 2.4 geeft een overzicht van de totale voedselconsumptie en de gemiddelde 

voedselconsumptie per persoon van de wijken ‘De Blaak’ en ‘Broekhoven’. Door de  wijk ‘De 

Blaak’ te vergelijken met de wijk ‘Broekhoven’ kunnen mogelijke verschillen in 

voedselconsumptie binnen Tilburg in kaart worden gebracht.  

 

Uit tabel 2.4 blijkt dat er geen grote verschillen zichtbaar in de hoeveelheid 

voedingsconsumptie tussen de twee wijken zijn. De kleine verschillen die zichtbaar zijn 

vinden voornamelijk plaats op het niveau van de voedingsgroepen en in mindere mate op 

de totale voedselconsumptie per inwoner. Het verschil in de totale voedselconsumptie van 

de twee wijken verschilt slechts 13 gram per inwoner per dag. Producten met een hogere 

consumptie in de wijk ‘De Blaak’ zijn: ‘fruit’, ‘groenten’, ‘melk en melkproducten’, 

‘sojaproducten’ en ‘vis’. Producten met een hogere consumptie in de wijk ‘Broekhoven’ zijn: 

‘aardappelen’, ‘dranken’, ‘soepen’ en ‘vlees’. Een vergelijking van de voedselconsumptie 

tussen de twee wijken met de gehele gemeente Tilburg laat tevens verschillen zien, de 

gemiddelde Tilburger consumeert 2819 gram en de gemiddelde inwoner van de wijk ‘De 

Blaak’ 2831 gram en ‘Broekhoven’ 2844 gram. Deze verschillen zijn, net zoals tussen de twee 

wijken, voornamelijk zichtbaar op het niveau van de voedingsgroepen. De hoeveelheid 

voedselconsumptie verdeeld over de voedselgroepen per persoon van de gemeente Tilburg 

liggen bijna altijd tussen de hoeveelheden van de twee wijken in.  

 

Voedingsgroep Totale voedselconsumptie Gemiddeld per inwoner

Aardappelen 19428521 96

Dranken 295552425 1462

Brood 25425457 126

Diversen 342542 2

Eieren 2793670 14

Fruit 25060226 124

Gebak en koek 7522232 37

Graanproducten en bindmiddelen 9118079 45

Groenten 27753214 137

Hartig broodbeleg 504086 2

Kaas 5826609 29

Kruiden en Specerijen 183325 1

Melk en melkproducten 81748707 405

Noten, zaden en snacks 663783 3

Peulvruchten 5534688 27

Preparaten 758339 4

Samengestelde gerechten 871357 4

Soepen 9204534 46

Sojaproducten 13466541 67

Suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen 7425927 37

Vetten, oliën en hartige sauzen 8892897 44

Vis 1978079 10

Vlees, vleeswaren en gevogelte 19577628 97

Totaal 569632862 2819

Gemeente Tilburg
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Tabel 2.4 Totale en gemiddelde voedselconsumptie van de inwoners van de wijken ‘De 

Blaak’ en ‘Broekhoven' uitgedrukt in  gram per dag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.  Discussie 

De gegevens die gebruikt zijn voor het ontwikkelen van het rekenmodel zijn voornamelijk 

secundaire gegevens van het RIVM. Door de afhankelijkheid van secundaire gegevens is de 

informatie niet optimaal, doelend op de verouderde data uit 1997/1998 van de VCP-3 die 

gebruikt is. Het zou gesteld kunnen worden dat de voedingsgewoonten van de bevolking in 

de loop van de tijd veranderd zijn, maar dit wordt gedeeltelijk tegengesproken in 

‘ConsumentenTrends 2003’ [16] en ‘ConsumentenTrends 2008’ [13]. In 

‘ConsumentenTrends 2003’ wordt gesteld dat als gevolg van de stijging van het aantal 

inwoners in Nederland ook de levensmiddelenmarkt nog een lichte autonome volumegroei 

vertoont. In het overeenkomstige rapport, ‘ConsumentenTrends 2008’, vijf jaar later  wordt 

verondersteld dat de geconsumeerde hoeveelheid voedsel in Nederland de laatste jaren 

slechts marginale toenames vertoond. Ook deze marginale verschillen worden vrijwel 

geheel toegeschreven worden aan de bevolkingsgroei. Andere ontwikkelingen in de 

bevolking die mogelijk invloed hebben op de voedselconsumptie zijn volgens 

‘ConsumentenTrends 2003’ de vergrijzing, meer eenpersoonshuishoudens en de 

emancipatie [16]. Deze ontwikkelingen in de bevolking worden meegenomen in het 

rekenmodel, hierin dienen namelijk de demografische factoren worden ingevuld. Bovendien 

stijgt de consumptie per dag nog maar licht vanwege het groeiende consumentenbewustzijn 

van de overgewichtproblematiek en door de vergrijzing [13]. Dit zou kunnen betekenen dat 

de geconsumeerde hoeveelheid per persoon weinig veranderd is in de afgelopen 11 jaar. 

 

Desondanks wil dat niet zeggen dat binnen de verschillende voedselgroepen geen 

veranderingen hebben plaatsgevonden. Het blijkt dat veranderingen in de leefwijze in de 

periode voorafgaand aan de VCP-3 de voedselkeuze niet onberoerd heeft gelaten. Het 

artikel ‘Enkele belangrijke ontwikkelingen in de voedselconsumptie’ geschreven door de 

gezondsheidsraad in Den Haag (2002) [17] geeft de veranderingen van de voorafgaande 

VCP’s en de VCP-3 van het RIVM weer: 

 

Deze kenmerkt zich door een continue daling in het gebruik van basisvoedingsmiddelen 

zoals aardappelen, groenten, fruit en vlees. Wat het fruitgebruik betreft verminderde 

zowel het aantal gebruikers van fruit als de hoeveelheid die door hen werd gegeten. 

Voor groenten nam in deze periode vooral de hoeveelheid die werd geconsumeerd af,  

Voedingsgroep Totale voedselconsumptie Gemiddeld per inwoner Totale voedselconsumptie Gemiddeld per inwoner

Aardappelen 598912 95 680543 99

Dranken 9174492 1457 10276245 1490

Brood 799003 127 869354 126

Diversen 11093 2 11574 2

Eieren 87464 14 95340 14

Fruit 821120 130 839410 122

Gebak en koek 237025 38 254732 37

Graanproducten en bindmiddelen 287942 46 315548 46

Groenten 898260 143 940559 136

Hartig broodbeleg 14791 2 17372 3

Kaas 189055 30 197396 29

Kruiden en Specerijen 5585 1 6496 1

Melk en melkproducten 2571477 408 2749911 399

Noten, zaden en snacks 21192 3 22237 3

Peulvruchten 166522 26 190442 28

Preparaten 27991 4 27425 4

Samengestelde gerechten 27133 4 29802 4

Soepen 276142 44 326445 47

Sojaproducten 439689 70 455372 66

Suiker, snoep, zoet beleg, zoete sauzen 226596 36 252200 37

Vetten, oliën en hartige sauzen 274733 44 308124 45

Vis 66241 11 65424 9

Vlees, vleeswaren en gevogelte 607601 96 683393 99

Totaal 17830057 2831 19615344 2844

De Blaak Broekhoven
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en niet het aantal gebruikers. De daling in het gebruik van genoemde 

basisvoedingsmiddelen ging gepaard met een stijging in het gebruik van 

voedingsmiddelen uit de productgroepen ‘granen en bindmiddelen’, ‘vis’, ’noten en 

snacks’, ‘samengestelde gerechten’ en ‘dranken’ (vooral suikervrije en gewone 

frisdranken). Ook het gebruik van vruchtensappen nam toe, hetgeen de daling in het 

fruitgebruik enigszins compenseerde. Binnen de productgroep ‘vetten, oliën en hartige 

sauzen’ verminderde het aandeel van margarine, terwijl het gebruik van halvarine, en 

vooral hartige sauzen toenam. In de productgroep ‘melk en melkproducten’ zette de al 

bestaande vervanging van volle melk(producten) door halfvolle en magere 

melk(producten) zich in de periode 1987/88-1997/98 voort [17]. 

 

Naar aanleiding van de bovenstaande quote kan verondersteld worden dat voornamelijk 

veranderingen plaats hebben gevonden binnen de voedselgroepen, bijvoorbeeld het 

vervangen van volle melk door halfvolle melk. Dit heeft voor dit onderzoek geen 

consequenties voor het rekenmodel. De afname van ‘gezonde’ voeding zoals groenten en 

fruit kan opgevangen worden door het reeds genoemde argument dat consumenten zich 

telkens bewuster worden van de overgewichtproblematiek. Kortom, er wordt verwacht dat 

in de productgroepen onderling veranderingen hebben plaatsgevonden. Maar deze 

veranderingen zullen geen grootte gevolgen hebben voor het bepalen van de 

voedselconsumptie aangezien de totale hoeveelheid geconsumeerde voedsel vrijwel 

constant is gebleven.  

 

Een ander discussiepunt is de uitsluiting van de variabele ‘etniciteit’ in het bepalen van de 

voedselconsumptie; de VCP-3 bevatte geen nuttige informatie om de etniciteit te bepalen. 

Desondanks kan de etniciteit bepalend zijn voor de hoeveelheid voedsel dat wordt gegeten 

en de verdeling van dit voedsel over de verschillende voedselgroepen. Bijvoorbeeld, een 

persoon met een Aziatische achtergrond eet naar alle waarschijnlijkheid meer rijst in plaats 

van aardappelen. Kortom, de consumentenbehoeften op het gebied van voedsel worden 

verwacht te veranderen met de invloed van etniciteit. Ondanks dat deze informatie in de 

VCP-3 niet aanwezig is, verklaren de andere demografische variabelen 36% van de 

voedselconsumptie. Wat de daadwerkelijke invloed van de variabele ‘etniciteit’ is op de 

voedselconsumptie blijft vooralsnog onduidelijk. 

 

Bij het uitvoeren van de statistische methoden zijn verschillende aannames gemaakt. Bij het 

uitvoeren van een ANOVA wordt er vanuit gegaan dat de demografische variabelen in 

gelijke klassen ingedeeld zijn. Dit is echter niet het geval want in het geval bij de 

leeftijdsklassen is het te zien dat de klassen in grootte verschillen; er zijn klassen waarin 

respondenten vijf jaar van elkaar verschillen en klassen waarin respondenten twintig jaar 

van elkaar kunnen verschillen. Tevens is een aanname gemaakt waarin gesteld wordt dat de 

voedselconsumptie normaal verdeeld is terwijl dit niet helemaal het geval is. Maar dit is een 

risico voor onderzoeken met een grote steekproef zoals de VCP-3, met een populatie van 

6250 personen.  

 

Voor de demografische gegevens van opleidingsniveau zijn voor beide wijken inschattingen 

gemaakt op basis van een enquête uit 2007. Er bestaat de mogelijkheid dat deze schatting 

niet klopt en dat de werkelijkheid anders is. 
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3. Herkomst winkelmandje 

3.1. Inleiding 

Een groeiend aantal consumenten maakt zich zorgen over de duurzaamheid van het huidige 

voedselsysteem [18]. Aandacht voor de herkomst van voedsel is een manier om iets te 

zeggen over de duurzaamheid van voedselsystemen [19]. De herkomst van voedsel en de 

samengaande voedselkilometers vormen een aandachtspunt voor de BMF. Tot op heden 

zijn maar enkele studies naar de herkomst van voedsel op regionaal of stedelijk niveau 

gedaan. Zoals eerder aangegeven is in London een uitvoerig onderzoek gedaan naar de 

voedselconsumptie maar ook naar de herkomst van dit voedsel. Hierin is de herkomst van 

voedsel berekend door het interpoleren van landelijke import- en exportgegevens naar 

Londen [8]. Op deze manier werd berekend dat 81% van het voedsel in Londen uit import 

bestond.  

 

Een populaire methode is het bepalen van de ‘voedselkilometers’, waarbij simpelweg de 

afstand van productie tot consumptie wordt bepaald [6]. Voedselkilometers worden 

gebruikt om de duurzaamheid, in termen van energieverbruik, van het globale 

voedselsysteem te evalueren [6]. Er zijn verschillende methodes om de voedselkilometers 

en de samenhangende CO2-emissie te berekenen. Dit kan op een globaal niveau toegepast 

worden, waarbij de CO2-emissie tijdens het transport van het voedsel berekend wordt. 

Anderzijds kan het heel specifiek, waarbij de CO2-emissie voor de hele keten berekend 

wordt. De meest voorkomende methode voor het bereken van voedselkilometers voor een 

enkelvoudig product, zoals een appel, is de Weighted Average Source Distance (WASD) 

methode [20]. Voor samengestelde producten, zoals pastasausen en chocoladerepen, wordt 

vaak de Weighted Total Source Distance (WTSD) methode gebruikt. Vervolgens is het 

LifeCycles instituut met de Weighted Average Emissions Ratio (WAER) methode gekomen 

die zowel de afstand als de samenhangende Greenhouse Gas Emissions (GHG) emissie 

berekend [21]. De Life Cycle Assesment (LCA) is de meest omvattende methode, hier wordt 

de milieubelasting voor de gehele keten berekend. Hieronder worden de bovengenoemde 

methoden verder toegelicht. De bedoeling is inzichtelijk te maken welke verschillende 

opties bestaan voor het berekenen van de voedselkilometers en de samenhangende CO2-

emissie. 

 

De WASD methode berekent de gemiddelde afstand die een product tussen de 

productieplaats en het verkooppunt aflegt. De uitkomst is een gewogen gemiddelde afstand, 

waarbij de afstanden tussen de verschillende primaire productieplaatsen en verkooppunten 

gecombineerd worden met het vervoerde gewicht tussen de primaire productieplaats en  

het verkooppunt. Een vracht appels van 200 kilogram, die 100 kilometer vervoerd wordt, 

telt in deze berekening half zo zwaar mee dan een vracht van 400 kilogram over dezelfde 

afstand. De formule wordt als volgt geformuleerd [22]:  

 

WASD = ∑((hoeveelheid x afstand)(hoeveelheid x afstand)(…..))/∑hoeveelheid  

 
 hoeveelheid = kilogrammen vervoerd product 

 afstand  = aantal kilometers dat het product  vervoerd wordt 

 



 22 

Het is duidelijk dat de uitkomsten van deze berekening met de nodige voorzichtigheid 

moeten worden gehanteerd. De twee belangrijkste tekortkomingen zijn: 

1. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende transportmiddelen, 

immers vrachtwagens kunnen sterk in grootte uiteenlopen [22].  

2. Vaak ontbreekt de informatie over de afstand tussen de primaire producent en de 

verwerker of de groothandel en wordt de afstand dus vanaf de verwerker of de 

groothandel berekend [22].  

 

De WTSD voor een samengesteld product is uitgebreider dan de WASD berekening [20]. 

Hierin worden eerst de afstanden die alle ingrediënten afzonderlijk van de productieplaats 

tot de plek waar ze verwerkt worden in het samengestelde product berekend. De formule 

wordt als volgt geformuleerd [20]: 

 

WTSD = ∑(gewicht*afstand*percentage*ratio)ingrediënt 

 
gewicht  = gewicht per ingrediënt 

afstand  = afstand tussen primaire productieplaats en de verwerkingslocatie per ingrediënt 

percentage = percentage van de totaal vervoerde hoeveelheid vanaf elke primaire  

productieplaats per ingrediënt 

ratio  = ratio van vervoersgewicht tot verwerkte gewicht 

 

De kern van deze berekening is als volgt, eerst moet het gewicht per ingrediënt in het 

eindproduct bepaald worden, daarna kan met de WASD methode de voedselkilometers voor 

de verschillende ingrediënten tussen de primaire productie en verwerkingsplaats berekend 

worden. Uiteindelijk moet de WASD voor het eindproduct bepaald worden, gezamenlijk met 

de opgetelde WASD’s van de ingrediënten levert dit de uiteindelijke WTSD op. Voor de 

WTSD berekening gelden dezelfde tekortkomingen als bij de WASD methode. Bovendien zijn 

door de veelvoud aan benodigde informatie de samengestelde producten zeer lastig te 

berekenen.  

 

Vervolgens is er de WAER methode. Deze volgt grotendeels het traject van bovenstaande 

methoden, maar is gecomplementeerd met het soort transportmiddel, bijvoorbeeld 

vrachtwagen of vliegtuig [23]. In eerder onderzoek is voor elk transportmiddel afzonderlijk 

de GHG-emissie bepaald, deze factor geeft in combinatie met de afstand de totale GHG-

emissie aan. De uiteindelijke uitkomst is de uitstoot van GHG-emissies tijdens het transport. 

In plaats van het gewicht wordt er in dit model gebruik gemaakt van de waarde van het 

vervoerde product, dit omdat het veel makkelijker is om aan deze informatie te komen. De 

formule is als volgt [23]: 

 

WAER =  ∑ (waarde*afstand*emissie)/ ∑waarde 

 
 waarde  = waarde (monetair) van import op de verschillende productielocaties 

 afstand  = afstand in kilometers van productieplaats to consumptie 

 emissie  = GHG-emissie factor per soort vervoersmiddel 

 

De WAER methode lijkt de beste benadering voor dit project. In het project wordt alleen 

gekeken naar de CO2-emissie van voedseltransport, de factor voor GHG-emissies kunnen 

gemakkelijk vervangen worden door een factor voor CO2-emissie per transportmiddel 

waarbij de hoeveelheid vervoerd product is inbegrepen.  
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Desondanks zijn er mogelijke tekortkomingen van deze methode. Deze zijn: 

1. Het nauwkeurig achterhalen van de waarde is tijdrovend en een vracht kan 

meerdere producten bevatten, die ook een waarde hebben.  

2. Er wel wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende vervoersmiddelen, maar 

geen onderscheid tussen de verschillende typen binnen één vervoersmiddel, 

vrachtwagens kunnen immers sterk in grootte verschillen [23].  

3. Doordat nieuwe efficiëntere technieken ontwikkeld worden, zijn de gegevens over 

de uitstoot van GHG’s mogelijkerwijs verouderd [23]. 

 

Tenslotte de LCA methode. Deze methode is niet gespecificeerd naar transport, maar 

behandelt de gehele keten en streeft ernaar zo compleet mogelijk te zijn [3]. Ter illustratie is 

in bijlage III een voorbeeld van een afbakening voor een LCA berekening gegeven [24]. Voor 

elk product is de afbakening weer anders, tenslotte is de keten nooit helemaal identiek [25]. 

Het toepassen van de LCA methode voor een bepaald product, kan de verschillende schakels 

in de distributieketen helpen hun handelingen te managen, terwijl ze ook strategische input 

krijgen uit de gehele keten. Dit kan de verschillende schakels helpen om hun bedrijf of 

activiteit op een meer economische en/of meer duurzame manier te managen. Deze 

methode wordt beschouwd als de meest complete en geeft de milieutechnische impact van 

zowel productie als consumptie weer [24]. Tekortkomingen van de LCA methode methode 

zijn: 

1. Er wordt geen rekening gehouden met de maatschappelijke en macro-economische 

aspecten [26]. 

2. De beschikbaarheid van informatie verschilt sterk, waardoor de verschillende LCA 

berekeningen niet te vergelijken zijn [26].  

 

Voor dit project zijn bovenstaande methoden waardevol door het verschaffen van inzicht in 

het berekenen van voedselkilometers en de samengaande CO2-emissie. Het toepassen van 

bovenstaande methoden op alle geconsumeerde producten is gezien de beschikbare tijd en 

het budget niet haalbaar. Het eerder genoemde interpoleren van landelijk export en import 

gegevens zoals in Londen, is niet specifiek genoeg voor het doel van dit project. Met deze 

wetenschap is gezocht naar andere mogelijkheden die iets zeggen over de herkomst van 

voedsel in Tilburg. Uiteindelijk is besloten een case op te zetten om de herkomst van een 

aantal producten uit een winkelmandje van een inwoner van Tilburg te achterhalen. In deze 

case is het distributietraject van de producten en de hierbij afgelegde kilometers in kaart 

gebracht. Deze case is bedoeld als illustratie van de voedselstromen en de samenhangende 

CO2-emissie, die gepaard gaat met voedselconsumptie. Deze opzet haakt in op 

bovenstaande methoden, die weliswaar niet voor een enkel product bedoeld zijn, maar wel 

gedeeltelijk gebruikt kunnen worden.  

 

De doelen voor de case zijn als volgt opgesteld: 

1. Het berekenen van de voedselkilometers voor de producten in het winkelmandje 

2. Het berekenen van de CO2-emissie  veroorzaakt door het transport van de 

producten in het winkelmandje.  
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3.2. Methodologie 

3.2.1 Afbakening 

Voor de case is het interessant om van verschillende soorten verkooppunten in Tilburg een 

winkelmandje met soortgelijke inhoud te bekijken. Er zijn vooraf tien verkooppunten 

geselecteerd om zeker te stellen dat er uiteindelijk van minimaal vier verkooppunten 

bruikbare informatie beschikbaar is. Deze tien verkooppunten zijn: 

- 2 aardappelen-groente-fruit (AGF) buurtwinkels 

- 2 biologische buurtsupermarkten 

- 1 biologische winkel in natuurvoeding 

- 2 boerderijwinkels 

- 3 supermarkten van grote landelijke supermarktketens. 

 

De producten uit het winkelmandje waarvan de herkomst is bepaald zijn enkelvoudige 

producten, verkrijgbaar in de geselecteerde verkooppunten en kunnen nationaal 

geproduceerd worden. Er zijn geen samengestelde producten (als pastasausen, repen 

chocolade of brood) gekozen omdat deze meerdere ingrediënten hebben met een 

verschillende herkomst. Hierdoor is het achterhalen van de herkomst en de route die het 

product heeft afgelegd van primaire producent tot aan consument complex en wegens 

beperkt beschikbare tijd niet haalbaar. De producten moeten verkrijgbaar zijn in de 

geselecteerde verkooppunten omdat het dan mogelijk is een vergelijking te maken tussen 

de verschillende verkooppunten met betrekking tot de herkomst en bijbehorende CO2-

emissie van de producten. Tevens moeten de producten nationaal geproduceerd kunnen 

worden. Hierdoor kunnen de verschillen in CO2-emissie vergeleken worden tussen deze 

‘nationale producten’ en producten die vanuit het buitenland geïmporteerd worden. 

Gebaseerd op het voorgaande zijn de volgende producten geselecteerd: 

- Appel 

- Komkommer 

- Melk 

- Paprika 

- Kristalsuiker 

- Witte asperge. 

 

3.2.2 Verzamelen van informatie 

Er is contact opgenomen met de geselecteerde verkooppunten om informatie over de 

herkomst van de producten alsmede het distributietraject te verkrijgen. Persoonlijk contact 

bleek efficiënter dan telefonisch of door middel van e-mail. De volgende vragen zijn gesteld 

en afhankelijk van het gesprek aangepast: 

- Waar komt het product vandaan? Wie levert het product aan? Indien 

bekend/relevant, wat is de primaire producent van het product? 

- Samenhangend met de voorgaande vraag; via welke distributeur/groothandel wordt 

het product aangeleverd? 

- Hoe groot (hoeveel kilogram/ton product) is de levering?  

- Via welk transportmiddel wordt het product aangeleverd? 

- Wordt het product op de locatie opgeslagen? Zo ja, hoe en hoe lang? 

 

De focus van deze vragen lag op het aantal kilometer wat het product heeft afgelegd vanaf 

de primaire producent en met welk transportmiddel dit gebeurde. Enkele verkooppunten 

wilden geen medewerking verlenen of leverden onvoldoende informatie aan. Er zijn twee 

boerderijwinkels geselecteerd aangezien niet alle producten in één boerderijwinkel verkocht 

werden.  
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De geselecteerde verkooppunten zijn: 

- Aardappelen-groente-fruit (AGF) buurtwinkel in Tilburg centrum 

- Biologische buurtsuper in Tilburg west 

- Boerderijwinkel in Berkel-Enschot en Goirle 

- Supermarkt van een grote landelijke supermarktketen in Tilburg centrum. 

 

Tevens zijn klanten van de verkooppunten gevraagd hoe ver ze reizen om bij het 

betreffende verkooppunt hun boodschappen te doen en welk transportmiddel ze voor deze 

reis gebruiken. Hierna is per verkooppunt een overzicht gemaakt van de relevante schakels 

in de distributieketen van primaire producent tot aan consument. De geïdentificeerde 

schakels variëren van primaire producent, externe opslag, distributiecentrum en verwerker 

tot leverancier, winkel en consument. Met al deze schakels is contact opgenomen en eerder 

genoemde vragen gesteld. 

 

3.2.3. Gegevens verwerken 

Na alle schakels benaderd te hebben is er een compleet overzicht gemaakt van het 

transporttraject van de geselecteerde producten en de afstand die deze producten afleggen. 

De afstanden konden bepaald worden doordat het begin- en eindpunt bekend was. Van het 

traject over de weg en door de lucht zijn de afstanden vastgesteld via Google Maps [27]. De 

afstanden die zijn afgelegd over water zijn vastgesteld via de ‘distance calculator’ van 

Portworld. Portworld levert informatie over alle havens wereldwijd, gebaseerd op 

satellietbeelden van Terrametrics, inc. (2009) [28]. De waarden van deze afstanden (in 

kilometer) zijn gebruikt om door middel van een berekening de CO2-emissie van het 

voedseltransport te bepalen. De emissiefactor voor het transportmiddel is gebaseerd op 

gegevens uit het onderzoek van Whitelegg [29] en gaat uit van een CO2-emissie van het 

betreffende transportmiddel per ton. In tabel 3.1  is deze CO2-emissie weergegeven.  

 

Tabel 3.1 CO2-emissiefactor
1
 per transportmiddel [29] 

Transportmiddel Emissiefactor
1 

Spoor (goederentrein) 0,04 

Water (vrachtschip) 0,03 

Weg (vrachtauto) 0,21 

Lucht (vrachtvliegtuig) 1,26 
1
 CO2-emissie in kg per ton/km 

3.3. Resultaten 

Een overzicht van het transporttraject van de geselecteerde producten, per verkooppunt, is 

te vinden in bijlage IV. Hierin is tevens het aantal afgelegde kilometers (km) per 

transportmiddel tussen de verschillende schakels weergegeven. Gebaseerd op deze 

gegevens is een formule opgesteld, die de CO2-emissie tijdens het voedseltransport 

berekent. Deze formule ziet er als volgt uit: 

 

CO2-emissie (kg) =  

∑ (afstand ×  emissiefactor transportmiddel) (afstand ×  emissiefactor transportmiddel) (……) 

 
 Afstand   = de afstand die het product aflegt tussen de betreffende schakels (in km) 

Emissiefactor  = factor voor CO2-emissie per transportmiddel (in kg per ton/km) 
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Tabel 3.2 geeft de resultaten van de berekening van de CO2-emissie van het 

voedseltransport. Opvallend is dat:  

- De appel en komkommer de minste diversiteit in herkomst hebben, variërend van 

24,80 km tot 221,00 km en 59,90 km tot 303,00 km, respectievelijk (resp.). Deze 

twee producten zijn in alle verkooppunten van Nederlandse herkomst.  

- De kristalsuiker van de biologische buurtsuper is van riet gemaakt en wordt over het 

water geïmporteerd uit Ecuador. De afgelegde afstand en bijbehorende CO2-emissie 

(9397,00 km en 333,65 kg/ton, resp.) van deze kristalsuiker is hoger dan die van de 

landelijke supermarktketen (302,60 km en 61,81 kg/ton, resp.). De kristalsuiker van 

de landelijke supermarktketen is gemaakt van bieten, geteeld in regio Groningen.  

- De melk van de boerderijwinkel wordt geproduceerd op de aangrenzende boerderij. 

Het enige transport van de melk is van de winkel naar de klant. Het transportmiddel 

van de klant, een fiets, heeft een CO2-emissie van 0,00 kg/ton.  

- Paprika afkomstig van de biologische buurtsuper legt een kleinere afstand af 

(2325,40 km) dan de paprika van de landelijke supermarktketen (3489,80 km), maar 

heeft een hogere CO2-emissie (2375,93 kg/ton en 326,18 kg/ton, resp.). Paprika 

afkomstig van de biologische buurtsuper wordt ingevlogen vanuit Marokko, terwijl 

de paprika van de landelijke supermarktketen Egypte als herkomst heeft en wordt 

geïmporteerd over het water en de weg.  

- De afstand die de witte asperge aflegt varieert tussen 115,60 km en 16930,90 km 

(AGF buurtwinkel en landelijke supermarktketen, resp.). De witte asperge van de 

landelijke supermarktketen is afkomstig uit China en wordt over het water 

geïmporteerd. Dit transport levert een CO2-emissie van 520,00 kg/ton.  

- De producten van de landelijke supermarktketen leggen in totaal de langste afstand 

af, namelijk 21345,30 km. De producten van de biologische buurtsuper hebben 

tijdens het voedseltransport de hoogste CO2-emissie (2944,28 kg/ton). De 

boerderijwinkel heeft voor zowel de afstand als de CO2-emissie de laagste waarden 

(152,60 km en 28,07 kg/ton, resp.). 

 

Tabel 3.2 Totaal afgelegde kilometers en CO2-emissie
1
 per productgroep per verkooppunt 

 AGF buurtwinkel Biologische 

buurtsuper 

Boerderijwinkel Landelijke 

supermarktketen 

 km CO2 km CO2 km CO2 km CO2 

Appel 174,80 35,15 206,20 44,09 24,80 4,51 221,00 44,92 

Komkommer 130,90 26,06 192,40 39,00 59,90 11,78 303,00 61,89 

Kristalsuiker n.v.t. n.v.t. 9397,00 333,65 n.v.t. n.v.t. 302,60 61,81 

Melk n.v.t. n.v.t. 223,40 45,42 8,00 0,00 98,00 19,46 

Paprika 168,80 33,91 2325,40 2375,93 59,90 11,78 3489,80 326,18 

Witte asperge 115,60 22,89 517,00 106,19 n.v.t. n.v.t. 16930,90 520,00 

Totaal 590,10 118,01 12861,40 2944,28 152,60 28,07 21345,30 1034,26 
1
 CO2-emissie in kg/ton product 

 

De waarden van de CO2-emissie in tabel 3.2 zijn in kg/ton product. In tabel 3.3 is de CO2-

emissie omgerekend per product (uit het winkelmandje) en uitgedrukt in grammen (gr). Uit 

deze tabel blijkt dat: 

- Van alle producten hebben het pak kristalsuiker (1500 gr) en de paprika (161,00 gr) 

van de biologische buurtsuper de hoogste CO2-emissie van 500,48 gr en 382,52 gr, 

respectievelijk.  

- De appel (72,00 gr) en de melk (1002,00 gr) van de boerderijwinkel dragen het minst 

bij aan de CO2-emissie; 0,32 gr en 0,00 gr respectievelijk. 
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- De producten uit het winkelmandje van de landelijke supermarktketen in totaal de 

meeste kilometers afleggen (3164,00 km), terwijl het transport van de producten uit 

het winkelmandje van de biologische buurtsuper in totaal de hoogste CO2-emissie 

leveren (964,94 gr). 

 

Tabel 3.3 CO2-emissie
1
 per product uit het winkelmandje van de verkooppunten 

 AGF buurtwinkel Biologische 

buurtsuper 

Boerderijwinkel Landelijke 

supermarktketen 

 

gram 

product CO2 

gram 

product CO2 

gram 

product CO2 

gram 

product CO2 

Appel 65,00 2,28 67,00 2,95 72,00 0,32 61,00 2,74 

Komkommer 186,00 4,85 180,00 7,02 179,00 2,11 174,00 10,77 

Kristalsuiker n.v.t. n.v.t. 1500,00 500,48 n.v.t. n.v.t. 1500,00 92,72 

Melk n.v.t. n.v.t. 1000,00 45,42 1002,00 0,00 1000,00 19,46 

Paprika 156,00 5,29 161,00 382,52 152,00 1,79 149,00 48,60 

Witte asperge 76,00 1,74 250,00 26,55 n.v.t. n.v.t. 280,00 145,60 

Totaal 483,00 14,16 3158,00 964,94 1405,00 4,22 3164,00 319,88 
1
 CO2-emissie in gr/product 

 

 

In figuur 3.1 is geïllustreerd wat de CO2-emissie is van het transport van de producten uit het 

winkelmandje van de biologische buurtsuper. De CO2-emissie is uitgedrukt in grammen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.1 CO2-emissie voedseltransport van producten uit de biologische buurtsuper 

 

Appel:  

2,95 gram CO2 

Komkommer:  

7,02 gram CO2 

Melk:  

45,42 gram CO2 

Paprika:  

382,52 gram CO2 

Asperge:  

26,55 gram CO2 

Kristalsuiker:  

500,48 gram CO2 
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3.4. Discussie  

Vanwege de beperkingen in tijd en budget was het nodig verschillende aannames te maken. 

Zo is er in de eerste plaats gebruik gemaakt van een factor voor de uitstoot van CO2 per 

transportmiddel. Deze factor is een gemiddelde en geeft niet de CO2-emissie van het 

daadwerkelijk gebruikte transportmiddel weer. Het is mogelijk dat het transport efficiënter 

dan wel inefficiënter heeft plaatsgevonden. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat een 

vrachtwagen niet helemaal volgeladen is of dat gebruik gemaakt is van een vrachtwagen 

met een efficiëntere motor. Er is wel informatie ingewonnen over het specifieke 

transportmiddel en de hoeveelheid meegenomen vracht, maar deze was onvolledig. Veelal 

worden verschillende producten tegelijkertijd vervoerd en wordt er halverwege een deel 

van de vracht gelost, wat invloed heeft op de uitstoot per eenheid gewicht. Toch worden de 

factoren die gebruikt zijn in vergelijkbare onderzoeken toegepast [6, 22]. Hierdoor is het 

mogelijk de resultaten te vergelijken met andere cases.  

 

De methode voor het bepalen van de afgelegde kilometers over land en door de lucht, is 

berekend met Google Maps [27]. Voor transport over water is gebruik gemaakt van 

Portworld.com [28]. Het is niet bekend op welke manier deze sites de route berekenen, er is 

verondersteld dat de snelste route gegeven wordt. Het is mogelijk dat in werkelijkheid 

andere routes zijn genomen, waardoor het kan zijn dat de berekende uitkomsten afwijken 

van de werkelijke afstanden. 

 

Van niet alle producten was de exacte primaire productieplaats te achterhalen, dit geldt 

vooral voor de geïmporteerde producten. De afstand en het transportmiddel van de 

primaire productieplaats tot de haven of vliegveld zijn in dit geval onbekend en niet 

meegenomen in de berekening. Hierdoor kan aangenomen worden dat de 

voedselkilometers en de CO2-emissie voor deze producten hoger uitvallen dan de huidige 

uitkomsten, hier kunnen geen indicaties aan gegeven worden. 

  

Niet alle producten werden in alle verkooppunten verkocht, hierdoor ontstaat een 

vertekend beeld wanneer de totale CO2-emissies van de verschillende verkooppunten 

worden vergeleken. Het vergelijken van de totale CO2-emissie per verkooppunt is daarom 

niet mogelijk. Hierbij moet bedacht worden dat het om een case gaat en dat een week later 

de situatie geheel anders kan zijn. Doordat de geselecteerde boerderijwinkel geen melk 

verkocht, is er in de buurt een tweede boerderijwinkel geselecteerd. Dit heeft als 

consequentie dat  de afstand tussen de boerderijen die de consument extra moet afleggen 

in de berekening van de voedselkilometers zou moeten worden meegerekend, dit is niet 

gebeurd. Het ontbreken hiervan resulteert in een lager aantal voedselkilometers bij de 

boerderijwinkel, in deze case heeft het geen effect op de CO2-emissie doordat het transport 

met de fiets CO2 neutraal is. 

 

Bij de berekening van de CO2-emissie is alleen gekeken naar het voedseltransport, waardoor 

andere factoren die bijdragen aan de totale CO2-emissie van voedsel (zoals de verpakking, 

het gebruik van koelhuizen en kassen en de aanvoer van onder andere mest) niet 

meegenomen zijn. Deze tekortkoming aan de berekening moet voor ogen gehouden worden 

bij de discussie of lokaal voedsel milieutechnisch gunstiger is dan geïmporteerd voedsel. Om 

hier een compleet beeld van te krijgen lijkt de LCA methode meer geschikt. Deze LCA 

methode kan heel ver doorgetrokken worden, aan het begin van de keten kan bijvoorbeeld 

de energiekosten voor het aanleggen van infrastructuur naar de primaire productieplaats 

meegerekend worden. Aan de andere kant van de keten wordt bij het verwerken van afval 

CO2 uitgestoten. Vanzelfsprekend is dat deze benadering nooit haalbaar is geweest voor dit 

project.  
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Uit de resultaten blijkt onder andere dat het aantal afgelegde voedselkilometers en de CO2-

emissie niet evenredig aan elkaar zijn. Een oorzaak hiervan is het verschil in transportmiddel. 

Uit tabel 3.1 blijkt dat het transport over water een 42 keer kleinere emissiefactor heeft dan 

het transport door de lucht. Deze berekening houdt geen rekening met mogelijke koeling, 

het is aannemelijk dat producten die tijdens de reis gekoeld of op een andere manier 

geconserveerd moeten worden een hogere CO2-emissie hebben wanneer deze reis lang 

duurt. Doordat transport met een vliegtuig erg snel is, hoeft er minder lang gekoeld te 

worden en wordt er winst geboekt ten opzichte van andere transportmiddelen. Een product 

als suiker die zonder koeling of andere (energiebehoevende) conserveringsmethoden 

vervoerd kan worden, zal hierdoor minder uitstoot van CO2 veroorzaken dan bijvoorbeeld 

appels die constant gekoeld dienen te worden. 

 

Aan de uitkomsten van de case kunnen geen harde conclusies verbonden worden, het is een 

momentopname. Tijdens het uitvoeren van de case, bleek dat de herkomst sterk 

veranderlijk is. De appel van de landelijke supermarktketen zou volgens het bordje in het 

schap uit Frankrijk moeten komen, maar bleek uit de Betuwe te komen. Bij navraag bleek de 

herkomst vooral in de lente en zomer sterk te fluctueren. Eenzelfde kan gezegd worden over 

de paprika van de landelijke supermarktketen. Bij dit product werd in eerste instantie 

aangegeven dat het uit Nederland kwam, later bleek de paprika uit Egypte te komen. De 

boerderijwinkel had duidelijk een andere strategie, hier worden bewust zoveel mogelijk 

lokale en Nederlandse producten verkocht. Een belangrijke overweging hierin is het steunen 

van de Nederlandse boer.  

 

Recentelijk zijn er een groot aantal studies gewijd aan lokaal versus import voedsel [20, 24, 

30]. Een aantal overwegingen die hierin naar voren gehaald worden gelden ook voor deze 

case. Zo is het de vraag wat minder CO2-emissie tot gevolg heeft; verse appels uit Nieuw-

Zeeland of gekoelde appels uit Nederland, verse paprika’s uit Marokko of verse paprika’s uit 

verwarmde kassen in Nederland. Eerlijke handel wordt ook vaak in de discussie betrokken. 

Lokaal eten wordt door bepaalde groeperingen gezien als het oneigenlijk beschermen van 

de eigen markt, waardoor de ontwikkelingslanden geen eerlijke kans krijgen om voor de 

westerse markt te produceren. Het behouden van het eigen productievermogen en de 

leefbaarheid op het platteland zijn veel gehoorde argumenten van voorstanders van lokaal 

eten. Deze overwegingen pasten niet in de opzet van de case, maar moeten bij een 

beschouwing over de herkomst van ons voedsel zeker betrokken worden. In die zin geeft de 

case inzicht in slechts één deel van de discussie omtrent de herkomst van voedsel. 
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4. Conclusie en aanbevelingen 
 

Het doel van het project was het verschaffen van informatie over de hoeveelheid en de 

herkomst van de voedselconsumptie van de inwoners van Tilburg. De eerste deelvraag om 

dit doel te verwezenlijken was: “Wat is de voedselconsumptie van de inwoners van de 

gemeente Tilburg?” Door middel van een zelf ontwikkeld rekenmodel is berekend hoeveel 

voedsel door de inwoners van Tilburg dagelijks gegeten wordt verdeeld over 23 

verschillende voedselgroepen. Het rekenmodel is gestandaardiseerd en kan hierdoor tevens 

worden toegepast om de voedselconsumptie van andere populaties te berekenen.  

 

De tweede deelvraag om het doel van het project te bereiken luidde: “Wat is de herkomst 

en het distributietraject van enkele producten inclusief de bijbehorende CO2-emissie?”. Uit 

de case kwam naar voren dat de herkomst van een product daadwerkelijk verschil maakt op 

de CO2-emissie tijdens het voedseltransport omdat er grote verschillen tussen de diverse 

verkooppunten zichtbaar zijn. Toch is de CO2-emissie niet evenredig aan de afgelegde 

voedselkilometers. Dit komt doordat het transportmiddel ook meegenomen moet worden 

in de berekening en de bijbehorende emissiefactoren van het transportmiddel onderling 

sterk verschillen.  

 

Naast de bovenstaande conclusies kunnen er een aantal aanbevelingen gedaan worden. Het 

RIVM voert op het moment een nieuwe VCP uit. De resultaten hiervan worden in 2010 

gepubliceerd. Voor een nauwkeurigere schatting van de voedselconsumptie is nodig dat 

deze resultaten in het rekenmodel verwerkt worden. Gelijkertijd kan er op basis van deze 

nieuwe publicatie gekeken worden welke andere relevante variabelen die effect hebben op 

de voedselconsumptie. Zoals al beschreven in dit onderzoek, is het aannemelijk dat 

bijvoorbeeld etniciteit verschillen kan veroorzaken in de voedselconsumptie per 

voedselgroep. Daarnaast is het aanbevolen om het rekenmodel uit te breiden met een 

functie die de verdeling van deze voedselconsumptie over de segmenten weergeeft. 

Hiervoor zijn eerst inzichten over deze verdeling vereist. Dit kan op basis van secundaire 

gegevens die tegen betaling verkrijgbaar zijn bij verschillende commerciële organisaties, 

zoals FoodService Instituut Nederland. Een andere mogelijkheid is deze inzichten te 

verkrijgen door middel van eigen onderzoek, oftewel door middel van primaire gegevens. 

Zelf primaire data verzamelen over de herkomst van de voedselconsumptie. Informatie over 

waar het voedsel van Tilburg verkregen wordt, kan worden herleid door een nauwe 

samenwerking met verschillende afzetkanalen van voedsel in Tilburg. Een andere 

mogelijkheid hiervoor is het uitvoeren van een consumentenonderzoek om inzichten te 

krijgen in waar de inwoners van Tilburg het voedsel kopen.  

 

Verder is het aanbevolen om van het onderzoek naar de herkomst van producten uit te 

breiden en te herhalen. Het onderzoek kan worden uitgebreid in het aantal producten die 

gemeten worden. Tevens kan het onderzoek uitgebreid worden door het meenemen van 

meer aspecten, zoals: verpakking, koeltechnieken bij vervoer en opslag en productie. Door 

het herhalen van het onderzoek kan een betrouwbaar beeld worden geschetst over de 

werkelijke herkomst en bijbehorende voedselkilometers en CO2-emissie.  
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Uit het project kan geconcludeerd worden dat door middel van de gebruikte methodes een 

goed beeld gekregen kan worden van de voedselconsumptie en de herkomst van dit voedsel 

inclusief de voedselkilometers en de CO2-emissie. Dit vraagt echter veel tijd en energie 

waardoor er medewerking van verschillende overheidsinstanties vereist is. Zonder deze 

medewerking is het voor de gemeente Tilburg niet mogelijk om in 2045 klimaatneutraal te 

worden. 
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Bijlage I  
 

Uitkomsten regressie per voedingsgroep per twee dagen 
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Aardappel 78.92 -60.36 44.35 91.99 146.88 158.38 137.88 148.88 167.99 130.18 32.19 1.26 -24.89 20.36 62.60 41.53 72.79 

Dranken 1413.81 -208.91 75.81 511.34 1126.67 1613.61 2181.47 1983.71 1414.75 944.05 183.99 262.50 168.50 -219.27 -427.28 -469.24 -529.79 

Brood 162.22 -87.56 44.05 90.85 132.45 133.85 117.23 113.55 94.38 85.07 34.15 44.00 36.66 6.18 8.98 22.42 29.88 

Diversen 1.42 0.90 -0.04 1.28 0.85 1.09 2.08 2.98 4.85 2.77 -1.43 -1.12 -0.78 0.58 -0.06 0.69 0.42 

Eieren 19.11 -3.85 0.58 5.19 4.98 7.82 7.62 11.06 7.66 4.60 6.62 7.16 3.83 -2.67 -5.49 -2.75 -3.62 

Fruit 204.50 23.70 26.87 48.27 18.87 -10.13 17.39 88.84 120.64 147.89 -47.13 -16.12 15.01 -4.81 -19.12 -45.08 -38.52 

Gebakkoek 38.84 4.16 4.97 34.09 19.89 11.45 24.38 22.36 44.55 28.35 7.12 11.70 15.95 9.27 10.76 10.14 12.78 

Graanproducten 

bindmiddel 
72.41 -14.62 -5.08 22.01 14.53 36.42 37.39 4.86 -36.88 -23.78 8.83 19.17 39.46 -4.94 -16.90 -17.58 -8.26 

Groenten 170.79 -13.41 10.15 43.70 51.71 26.76 81.83 128.86 128.97 109.91 31.86 58.89 78.09 -11.53 -46.29 -65.42 -65.49 

Hartigbroodbeleg 7.92 -2.79 0.70 -1.07 -0.01 -0.10 -2.97 -5.74 -6.45 -6.93 2.87 2.45 2.55 -0.52 -0.38 -0.59 0.63 

Kaas 26.46 -8.79 2.23 13.82 25.39 24.62 35.98 40.80 27.61 20.76 4.75 13.97 16.35 -4.51 -7.83 -3.49 -9.02 

Kruidenspecerijen 1.20 -0.41 0.82 0.82 0.99 1.77 1.79 1.43 0.32 -0.29 -0.25 -0.58 -0.90 0.04 0.04 -0.13 -0.48 

Melkmelkproducten 1076.44 -66.66 72.14 -21.96 -109.49 -174.11 -254.34 -228.85 -189.56 -200.27 -73.20 -63.39 -29.17 -76.52 -19.26 -43.74 -57.55 

Sojaproducten 8.99 -0.25 4.74 3.64 2.49 1.45 3.53 1.88 0.55 -1.25 -6.86 -5.90 -4.25 -1.19 -2.02 -4.37 -3.03 

Notenzadensnacks 27.88 -13.30 21.34 50.10 54.42 56.42 46.96 22.19 1.96 -7.65 -0.35 4.41 -2.12 5.86 7.33 1.56 -6.21 

Peulvruchten 2.38 -1.98 -0.58 -1.69 5.31 4.66 4.19 7.19 3.90 5.32 1.10 -1.01 4.35 4.07 2.39 2.80 3.78 

Preparaten 16.75 -1.69 -6.05 1.17 1.78 -1.51 -5.12 -5.47 -8.57 -9.03 -2.38 -3.01 -3.15 -1.39 -5.54 -6.28 -2.23 

Samengestelde 

gerechten 
97.83 -16.73 -0.18 11.60 28.57 69.75 33.93 8.14 -27.10 -22.44 -3.48 -5.66 -0.33 -32.02 -58.80 -58.38 -69.03 

Soepen 33.06 -20.00 7.55 56.73 90.50 81.11 91.78 133.25 155.45 134.98 2.30 22.39 24.48 2.95 10.96 1.00 20.78 

Suikersnoepzoetbeleg 

zoetesausen 
57.36 -24.85 20.99 35.01 29.28 31.98 20.50 7.38 7.14 23.15 10.54 16.97 13.28 3.91 7.53 8.64 16.50 

Vettenolienhartige 

sausen 
46.62 -26.89 14.54 42.66 51.61 58.15 53.48 44.63 46.19 45.35 12.66 11.88 10.39 5.56 8.27 4.60 17.83 

Vis 8.67 -4.75 -0.70 -2.78 -6.94 -2.92 0.19 10.73 17.99 7.17 9.41 13.89 14.36 5.67 3.60 -1.61 -7.08 

Vleesvleeswaren 

gevogelte 
94.77 -54.92 19.55 53.08 92.94 132.45 123.30 129.60 112.9 110.65 31.94 20.00 2.13 25.45 28.34 30.38 34.87 



 2 

Bijlage II 
 

Handleiding voor het rekenmodel 

 

Het rekenmodel is ontwikkeld door vijf studenten van de Wageningen UR (WUR) voor de 

Brabantse Milieufederatie (BMF). Het rekenmodel geeft de mogelijkheid om de totale 

voedselconsumptie van een populatie te calculeren aan de hand van het invoeren van 

enkele demografische factoren. Op die manier kan er snel en gemakkelijk inzicht verkregen 

worden over de totale voedselconsumptie van de opgeven populatie.  

 

Het rekenmodel is zo opgebouwd dat alleen de demografische gegevens van de populatie 

dienen te worden ingevoerd. Vervolgens calculeert het rekenmodel automatisch de 

voedselconsumptie. Het Excel spreadsheet is beveiligd tegen eventuele aanpassingen van 

formules en variabelen om de werking van het model te waarborgen.  

 

Het Excel spreadsheet van het rekenmodel bestaat uit drie werkbladen, die elk een 

specifieke functie vervullen in de calculatie van de voedselconsumptie. In het werkblad 

‘Bevolkingssamenstelling’ komen de demografische gegevens van de te meten populatie te 

staan. De demografische gegevens die nodig zijn voor de calculatie van de hoeveelheid 

voedselconsumptie zijn: 

- Geslacht 

- Leeftijd 

- Opleidingsniveau 

- Grootte van het huishouden 

 

Alle in te vullen variabelen zijn weergegeven in het werkblad ‘Bevolkingssamenstelling’ en 

zijn aangegeven met de kleur blauw. De volgende stappen dienen worden gevolgd voor het 

calculeren van de voedselconsumptie: 

1. Vul de naam van het leefgebied waarover de voedselconsumptie gecalculeerd 

moeten worden in cel D1. 

2. Vul het jaartal waarover de demografische gegevens verzameld zijn in cel D3 

3. Vul de gegevens over de variabele ‘geslacht’ in. Het absolute aantal mannen in cel 

D4 en het absolute aantal vrouwen in cel D5.  

4. Vul de gegevens  van de verschillende leeftijdsklassen in. Het absolute aantal 

personen in de leeftijdklasse 0-4 jaar dienen in cel D9 worden ingevuld. Vervolgens 

het absolute aantal personen in de leeftijdklasse 5-9 jaar in cel D10. Doe ditzelfde 

voor de resterende leeftijdsklassen in de cellen D11 tot en met D17.  

5. Vul de gegevens over de grootte van het huishouden in de cellen D21 tot en met 

D25. Het absolute aantal personen in een eenpersoonshuishouden in cel D21, het 

absolute aantal personen in een huishouden met twee personen in cel D22 tot en 

met het absolute aantal personen in een huishouden met vijf of meer personen in 

cel D25.  

6. Als laatste dienen de absolute aantallen van personen met verschillende 

opleidingsniveaus worden ingevuld. Er is in het rekenmodel per opleidingsniveau 

een opmerking in de spreadsheet bijgevoegd ter verduidelijking van de klassen. Vul 

het absolute aantal personen zonder opleiding in cel D29. Vervolgens de absolute 

aantal personen die laag opgeleid zijn in cel D30, personen die middelbaar zijn 

opgeleid in cel D31 en als laatste personen die hoog opgeleid zijn in D32.  
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Vervolgens calculeert het model automatisch de totalen en de bijhorende percentage van 

de desbetreffende klasse. Voor de betrouwbaarheid van de uitkomst is het van belang dat 

alle variabelen juist en volledig zijn ingevuld. 

 

Aan de hand van de informatie in het tabblad ‘Berekeningen’ calculeert het rekenmodel 

automatisch de voedselconsumptie van de desbetreffende populatie. Aan dit tabblad kan 

niets gewijzigd worden aangezien hierin de wegingsfactoren van de demografische 

variabelen verwerkt zijn. Meer informatie over deze wegingsfactoren is in het rapport ‘How 

to feed Tilburg’ te vinden.  

 

Uiteindelijk is de daadwerkelijke voedselconsumptie in grammen per dag zichtbaar in het 

werkblad ‘Voedselconsumptie’. De totale voedselconsumptie van de gehele populatie is 

zichtbaar in cel B27 en de totale voedselconsumptie per persoon is zichtbaar in cel C27. In 

de cellen B4 tot en met B26 is de totale voedselconsumptie per voedselgroep van de gehele 

populatie zichtbaar. De gemiddelde consumptie per inwoner verdeeld in voedselgroepen 

zijn zichtbaar in de cellen C4 tot en met C27. 
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Bijlage III 
 

Voorbeeld van afbakening in de LCA methode [24]. 
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Bijlage IV  

Consument

Winkel

Product

Leverancier

Teler

transport d.m.v. fiets

transport d.m.v. vrachtauto

AGF buurtwinkel

Tilburg-centrum

Melk

± 5 km

Wordt niet 

verkocht

Komkommer

Afzetorganisatie voor 

komkommertelers

Venlo

Elstar appel

Kleinhandel in AGF

Schijndel

Witte asperge

Internationale verkooporganisatie 

van groente en fruit

Venlo

Kristalsuiker

Wordt niet 

verkocht

Rode paprika

Klant van foto

47,8 km 90,1 km 47,8 km 88,9 km

Fruitboer

regio Heerlen

122 km

Asperge teler

Panningen - Helden

20,5 km

Telersorganisatie

De Lier

116 km

Komkommerboer

Asten-Heusden

37 km

Kleinhandel in AGF

Schijndel
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Consument

Winkel

Product

Leverancier

Verwerker

Distributiecentrum

Teler

transport d.m.v. fiets

Externe opslag

transport d.m.v. vrachtauto

transport d.m.v. vliegtuig

transport d.m.v. vrachtschip

Biologische buurtsuper

Tilburg-west

Melk

± 5 km

Groothandel biologische 

producten

Veghel

Komkommer

Groothandel biologische 

producten

Veghel

Elstar appel

Groothandel biologische 

producten

Veghel

Witte asperge

Specialist 

natuurvoeding 

Harderwijk

Kristalsuiker

Specialist 

natuurvoeding 

Harderwijk

Rode paprika

Groothandel biologische 

producten

Veghel

Klant van foto

51,4 km 139 km 139 km 51,4 km 51,4 km51,4 km

Biologische fruitteelt

Biddinghuizen

140 km

Producent organische 

gezondheidsvoeding 

Haulerwijk

126 km

Melkboerderij en 

zuivelproducent 

Steenwijk

168 km

Producent suikers en 

stroop

Dinteloord

154 km

Internationale markt voor 

versproducten

Rungis, Frankrijk

465 km

Komkommerboer 

Zwolle

137 km

248 km

Haven Guayaquil, 

Ecuador

9100 km

Koelhuis

Dronten

10,8 km

Groenteboer

regio Rabat, Marokko

5 km

1800 km

Asperge teler

regio Venlo

Melkboerderij en 

zuivelproducent 

Steenwijk

0 km
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Consument

Winkel

Product

Leverancier

Teler

transport d.m.v. fiets

transport d.m.v. vrachtauto

Boerderij winkel

Berkel-Enschot 

Witte asperge

± 5 km

Komkommer

Groothandel in AGF

Waspik         

Elstar appel

Fruitbedrijf 

Waspik

Kristalsuiker

Wordt niet 

verkocht

Rode paprika

Klant van foto

21,8 km 26,9 km 26,9 km

Teler

regio Breda

30 km

Teler

regio Breda

30 km

Groothandel in AGF

Waspik         

Boerderij winkel

Goirle 

Melk

8 km

Kaasboerderij

Goirle

Klant

wordt alleen in het 

seizoen verkocht (april-

juni)

0 km
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Consument

Winkel

Product

Leverancier

Verwerker

Distributie/groothandel

Teler

transport d.m.v. fiets

transport d.m.v. vrachtauto

transport d.m.v. vrachtschip

Landelijke supermarktketen                         

Tilburg-centrum

Melk

± 5 km

Distributiecentrum

Tilburg-oost 

Komkommer

Distributiecentrum

Tilburg-oost 

Elstar appel

Distributiecentrum

Tilburg-oost 

Witte asperge

Distributiecentrum

Tilburg-oost 

Kristalsuiker

Distributiecentrum

Tilburg-oost 

gele paprika

Klant van foto

4,6 km 4,6 km 4,6 km 4,6 km

Handels -en 

verpakkingsbedrijf

Krabbendijke

91,4 km

Haven Tiel

64,3 km

Groente -en fruitbedrijf

Ridderkerk

77,4 km

Groente -en fruitbedrijf

Ridderkerk

77,4 km

Haven Rotterdam

93 km

Distributiecentrum

Tilburg-oost 

Internationaal 

productiebedrijf

Nijkerk  

Producent suikers en 

stroop

Dinteloord

Teler

regio Groningen

49,4 km

Melkboer

regio Flevoland

254 km

Fruitboer 

Wadenoijen

121 km

4,6 km 4,6 km

40 km 40 km

Haven Xiamen, China

16768 km

Haven Alexandria, 

Egypte

2233,8 km

Teler 

Sexbierum

217 km

1170 km

Haven Marseille, 

Frankrijk
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Teler - Externe opslag Teler - Groothandel Teler - Producent Groothandel - DC Producent - Groothandel Producent - DC DC - Winkel Groothandel - Winkel Teler - Winkel winkel - klant

AGF buurtwinkel AGF buurtwinkel

km CO2 km CO2 km CO2 km CO2 km CO2 km CO2 km CO2 km CO2 km CO2 km CO2 Totaal km Totale CO2 uitstoot transport

elstar appel 122.00 25.25 47.80 9.89 5.00 0.00 174.80 35.15

komkommer 37.00 7.66 88.90 18.40 5.00 0.00 130.90 26.06

kristalsuiker wordt niet verkocht n.v.t. n.v.t.

melk wordt niet verkocht n.v.t. n.v.t.

paprika 116.00 24.01 47.80 9.89 5.00 0.00 168.80 33.91

witte asperge 20.50 4.24 90.10 18.65 5.00 0.00 115.60 22.89

Biologische Buurtsuper Biologische Buurtsuper

km CO2 km CO2 km CO2 km CO2 km CO2 km CO2 km CO2 km CO2 km CO2 km CO2 Totaal km Totale CO2 uitstoot transport

elstar appel 10.80 4.47 140.00 28.98 51.40 10.64 4.00 0.00 206.20 44.09

komkommer 137.00 28.36 51.40 10.64 4.00 0.00 192.40 39.00

kristalsuiker 9100.00 273.00 154.00 31.88 139.00 28.77 4.00 0.00 9397.00 333.65

melk 168.00 34.78 51.40 10.64 4.00 0.00 223.40 45.42

paprika 1805.00 2269.04 465.00 96.26 51.40 10.64 4.00 0.00 2325.40 2375.93

witte asperge 248.00 51.34 126.00 26.08 139.00 28.77 4.00 0.00 517.00 106.19

Boerderij winkel Boerderij winkel

km CO2 km CO2 km CO2 km CO2 km CO2 km CO2 km CO2 km CO2 km CO2 km CO2 Totaal km Totale CO2 uitstoot transport

elstar appel 21.80 4.51 3.00 0.00 24.80 4.51

komkommer 30.00 6.21 26.90 5.57 3.00 0.00 59.90 11.78

kristalsuiker wordt niet verkocht n.v.t. n.v.t.

melk 8.00 0.00 8.00 0.00

paprika 30.00 6.21 26.90 5.57 3.00 0.00 59.90 11.78

witte asperge alleen in seizoen verkocht n.v.t. n.v.t.

(mei, juni)

Landelijke supermarktketen Landelijke supermarktketen

km CO2 km CO2 km CO2 km CO2 km CO2 km CO2 km CO2 km CO2 km CO2 km CO2 Totaal km Totale CO2 uitstoot transport

elstar appel 121.00 25.05 91.40 18.92 4.60 0.95 4.00 0.00 221.00 44.92

komkommer 217.00 44.92 77.40 16.02 4.60 0.95 4.00 0.00 303.00 61.89

kristalsuiker 40.00 8.28 254.00 52.58 4.60 0.95 4.00 0.00 302.60 61.81

melk 40.00 8.28 49.40 10.23 4.60 0.95 4.00 0.00 98.00 19.46

paprika 3403.80 309.20 77.40 16.02 4.60 0.95 4.00 0.00 3489.80 326.18

witte asperge 16858.00 505.74 64.30 13.31 4.60 0.95 4.00 0.00 16930.90 520.00

CO2 emissie per transporttype (in kg per ton/km)

spoor water weg lucht

0.04 0.03 0.21 1.26

Source: Transport for a sustainable future: the case for Europe (uit Hill,2006)  
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Totaal km Totaal CO2

AGF buurtwinkel Totaal km AGF buurtwinkel Biologische Buurtsuper Boerderijwinkel Landelijke Supermarktketen

Appel 174.80 35.15 Appel 174.80 206.20 24.80 221.00

Komkommer 130.90 26.06 Komkommer 130.90 192.40 59.90 303.00

Kristalsuiker n.v.t. n.v.t. Kristalsuiker n.v.t. 9397.00 n.v.t. 302.60

Melk n.v.t. n.v.t. Melk n.v.t. 223.40 8.00 98.00

Paprika 168.80 33.91 Paprika 168.80 2325.40 59.90 3489.80

Witte Asperge 115.60 22.89 Witte Asperge 115.60 517.00 n.v.t. 16930.90

Biologische Buurtsuper Totaal 590.10 12861.40 152.60 21345.30

Appel 206.20 44.09

Komkommer 192.40 39.00

Kristalsuiker 9397.00 333.65

Melk 223.40 45.42

Paprika 2325.40 2375.93

Witte Asperge 517.00 106.19

Boerderijwinkel

Appel 24.80 4.51

Komkommer 59.90 11.78 Totaal CO2 AGF buurtwinkel Biologische Buurtsuper Boerderijwinkel Landelijke Supermarktketen

Kristalsuiker n.v.t. n.v.t. Appel 35.15 44.09 4.51 44.92

Melk 8.00 0.00 Komkommer 26.06 39.00 11.78 61.89

Paprika 59.90 11.78 Kristalsuiker n.v.t. 333.65 n.v.t. 61.81

Witte Asperge n.v.t. n.v.t. Melk n.v.t. 45.42 0.00 19.46

Landelijke Supermarktketen Paprika 33.91 2375.93 11.78 326.18

Appel 221.00 44.92 Witte Asperge 22.89 106.19 n.v.t. 520.00

Komkommer 303.00 61.89 Totaal 118.01 2944.28 28.07 1034.26

Kristalsuiker 302.60 61.81 CO2-emissie in kg/ton product

Melk 98.00 19.46

Paprika 186.00 37.67

Witte Asperge 16930.90 520.00

g CO2 g CO2 g CO2 g CO2

Appel 65.00 2.28 67.00 2.95 72.00 0.32 61.00 2.74

Komkommer 186.00 4.85 180.00 7.02 179.00 2.11 174.00 10.77

Kristalsuiker n.v.t. n.v.t. 1500.00 500.48 n.v.t. n.v.t. 1500.00 92.72

Melk n.v.t. n.v.t. 1000.00 45.42 1002.00 0.00 1000.00 19.46

Paprika 156.00 5.29 161.00 382.52 152.00 1.79 149.00 48.60

Witte asperge 76.00 1.74 250.00 26.55 n.v.t. n.v.t. 280.00 145.60

Totaal 483.00 14.16 3158.00 964.94 1405.00 4.22 3164.00 319.88

CO2-emissie in g/product

AGF buurtwinkel Biologische buurtsuper Boerderij winkel Landelijke supermarktketen



 


