
Vervoer uitbestedenZelf vervoeren Samenwerking in vervoer 

Ben jij een ondernemer in de korte voedselketen? Vraag jij je af hoe je 
de logistiek van jouw producten organiseert? Doe je het zelf, besteedt 
je het uit, of werk je liever samen? Volg onderstaande beslisboom en  
verken de optie die het beste past om jouw producten in de provincie  
Utrecht te vervoeren. Klik op de bedrijfsnamen om meer te lezen over 
hun werkwijze op hun website. 

Vervoer je als bedrijf ook voedselproducten voor derden en ontbreekt 
jouw bedrijf in dit overzicht? Klik hier en laat het ons weten.

LOGISTIEKE DIENSTVERLENERS 
IN PROVINCIE UTRECHT

‘Logistieke dienstverleners in provincie Utrecht’ is een uitgave van Lokaal Voedsel Utrecht. In dit overzicht staan bedrijven die hebben aangegeven ook voor derden voedselproducten te  
vervoeren. Deze lijst is nog niet volledig, maar het geeft een impressie van de logistieke stromen van voedselproducten in de provincie Utrecht. Lokaal Voedsel Utrecht is een initiatief van 
LEADER Weidse Veenweiden en LEADER Utrecht-Oost. Kijk voor meer informatie op www.lokaalvoedsel-utrecht.nu of mail naar linette@lokaalvoedsel-utrecht.nu

Hoe organiseer ik de logistiek van mijn 
product in de korte voedselketen?

IK ORGANISEER HET ZELF

DIT ZIJN MIJN OPTIES:

BIJVOORBEELD MET:

Ja Nee

Hub’s/overslagpunten
(business2business)

Afhaalpunten  
(business2consumer)

Collega’s

konag.nl
 Diverse locaties
jekuntmijhuren.nl
 Veenendaal
stern.nl
 Houten

koerier-66.nl
 Amersfoort
rskoelenvriestransport.nl
 Spakenburg
koelkoerier.nl
  Woerden, Utrecht,  

Amersfoort
dhl.nl
 Diverse locaties
postnl.nl
 Diverse locaties

local2local.nl
 Houten
groenehartstreek- 
producten.nl
 Zoeterwoude
boerenhart.nl
 Ede
oregional.nl
	 Nijmegen

vokoutrecht.nl
 Utrecht
voedselkollektief.nl
 Amersfoort
rechtstreex.nl
 Rotterdam en Den Haag
eerlijketenuitdestreek.nl
 Barneveld

landwinkel.nl
 Veenendaal

lokaalvoedselutrecht.nu

bd-totaal.nl
 Houten
udea.nl
 Veghel

hanos.nl
 Utrecht
sligro.nl
  Utrecht, Nieuwegein, 

Amersfoort
makro.nl
 Utrecht, Nieuwegein
bidfood.nl
 Nieuwegein
volfood.nl
 Barneveld
gepu.nl
 Utrecht
lieferink.nl
 Zeist

lukassenagf.nl
 Nieuwegein

egro.nl
 Utrecht
vandegeest.eu
 Utrecht
dutchmeat.eu
 Utrecht
visgroothandel.com
 Spakenburg
seagold.nl
 Amersfoort

mulco.nl
 Harmelen
gerstengel.nl
 Amsterdam
scheerderbv.nl
 Amersfoort
drankenhandelnectar.nl
 Utrecht
ciderwinkel.nl
 Amsterdam
vanbieren.nl
 Utrecht

cvanheezik.nl
 Utrecht

koller-transport.nl
 Amersfoort
duivenvoorde- 
transport.com
 Zoeterwoude

simplymile.nl
 Amersfoort en Utrecht
fietskoeriers.nl
 Amersfoort en Utrecht

snappcar.nl
 Diverse locaties
mywheels.nl
 Diverse locaties

konag.nl
 Diverse locaties

LEASE KOERIERSDIENSTEN

GROOTHANDELS IN 
STREEKPRODUCTEN 

VOEDSELCOLLECTIEVEN 

BOERDERIJWINKELS PRODUCENTEN

DE KLANT REGELT LOGISTIEK

GROUPAGE VERVOER

BIOLOGISCHE  
GROOTHANDELS 

TOTAALGROOTHANDELS

GROOTHANDELS IN 
GROENTE & FRUIT

GROOTHANDELS IN 
VLEES & VIS

GROOTHANDELS 
IN DRANKEN

TRANSPORTDIENSTEN 

STADSDISTRIBUTIE  

DELEN

KOPEN
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