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Waarom zouden bedrijven niet dicht tegen elkaar kruipen zodat ze

kunnen profiteren van synergievoordelen op gebieden als opslag

en transport? Deze vraag kwam onder meer naar voren bij een

project van RBK Group in Oman. Een ‘clustered food village’ zou

het antwoord kunnen zijn.

W
e zien vooral in opko-
mende, snel groeiende
markten dat stedelijke re-
gio’s te kampen hebben
met een ondeugdelijke
voedselvoorziening. Dat

geldt vooral voor de versgroepen, zoals je je
kunt voorstellen’, stelt Sjaak Aerts, partner bij
het adviesbureau RBK.

‘Vaak laat de productkwaliteit te wensen
over, omdat deze tijdens de opslag en tijdens
het transport negatief wordt beïnvloed. Vracht-
wagens lopen meestal forse vertragingen op
omdat het wegennet in de steden - en zeker de
centra – vaker dichtslibt. Deze situatie wordt er
niet beter op als ieder bedrijfje met zijn truck
richting stad gaat.’

Het idee van RBK was om buiten de ring-
wegen – voor zover deze aanwezig zijn –
 zogenaamde clustered food villages (cfv) te
bouwen. Een cfv is in feite een intensieve
 samenwerking op een centrale locatie tussen

bedrijven die in het ideale scenario een comple-
mentair aanbod aan voedingsmiddelen leveren. 

‘Deze bedrijven opereren als zelfstandige
units. Daarnaast is er een overkoepelende or-
ganisatie die de gebundelde activiteiten be-
stiert. Dan moet je denken aan zaken als
logistiek, inkoop/verkoop en energie/(afval)
water.’

Volgens Aerts kunnen de deelnemende be-
drijven profiteren van de krachtenbundeling.
Niet alleen kunnen zij inkoopvoordelen beha-
len, ook kunnen ze zich puur richten op hun
specialiteit, namelijk de productie.

Kiev

‘Andere niet-kernactiviteiten worden uitbe-
steed aan specialisten binnen de village. Deze
kunnen door de grotere schaal betere presta-
ties leveren zonder dat de kosten omhoog-
schieten. Als je activiteiten gaat centreren, kun
je ook synergievoordelen behalen die eerst
 onmogelijk waren. Zo zou je de restwarmte

van de koelhuizen kunnen gebruiken voor de
stations om kratten te wassen.’

Daarnaast verwacht Aerts dat een centrale
belevering de voedselvoorziening ten goede
kan komen. ‘Er is interesse vanuit het buiten-
land, waaronder Kiev (Oekraïne). Enkele par-
tijen hebben ook al aangegeven dat ze in een
cfv willen investeren. Er is al een terrein van
tien hectare dat momenteel wordt geprepa-
reerd voor een nieuwe bestemming. De kogel
is echter nog niet door de kerk.’

Verwacht Aerts dat een cfv ook in Nederland
op vruchtbare bodem kan vallen? ‘Ik kan me
voorstellen dat distributeurs of distributiecen-
tra van supermarktbedrijven zich ontwikkelen
als versclusters. Het spreekt voor zich dat je
niet een-twee-drie een spliksplinternieuw cfv
gaat bouwen. Wel kunnen toeleveranciers zich
nestelen naast deze dc’s. Bij het Super de Boer-
dc in Beilen is sinds kort ook de slagerij tegen
het dc aan gebouwd. Dat zou ook voor andere
versleveranciers kunnen gelden.’ ■
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Het clustered food village (cfv) op papier. In het design van het cfv is ruimte opgenomen voor de individuele bedrijven om te

expanderen. 
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