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Marktactueel

Stelling: Voedselverspillingscampagnes zijn 
verspilde moeite

a)  Eens, voedselverspilling zal altijd blijven bestaan. Een 
campagne is daarom weggegooid geld. 

b)  Oneens, een campagne maakt mensen bewust van hun 
gedrag en draagt bij aan minder verkwisting. 

c)  Het zal wel enigszins helpen, maar geen grote veran-
dering teweegbrengen. Hiervoor is meer nodig dan een 
campagne. 

Vera Dalm, directeur Milieu Centraal, kiest voor b.
“Mensen aanspreken op verspilling heeft wel degelijk zin. 
U bent immers niet alleen individueel consument, maar ook 
nog burger en werknemer. In al die rollen heeft u mogelijk-
heden om te beïnvloeden en te veranderen. Het voorkomen 
van verspilling is een win-win-win: voor boer, verwerker, 
supermarkt of restaurant. En vooral voor uzelf: veel dichter 
bij de portemonnee die voor de boodschappen opengaat 
kun je niet komen.”

Toine Timmermans, wetenschapper Wageningen Universiteit, 
gaat voor c.
“Het aankoopgedrag en omgang met voedsel is in grote 
mate een gewoonte, grotendeels gebaseerd op onbewuste 
processen. De aangeboden informatie creëert wel een voe-
dingsbodem voor verandering van gedrag. Recent onderzoek 
in het Verenigd Koninkrijk heeft laten zien dat consumenten 
die zich bewust zijn van de problematiek rond voedselver-
spilling zelf ongeveer 20% minder weggooien. Ketenpartijen 
zoals supermarkten en voedingsmiddelenbedrijven kun-
nen mede verantwoordelijkheid nemen om consumenten 
te ondersteunen. Daarnaast geloof ik in lokale initiatieven 
waarin diverse stakeholders zijn betrokken. Zo zijn we zojuist 
gestart met een project in Gelderland om samen met afval-
verwerkers, gemeentes en sociale organisaties interventies te 
ontwikkelen om de hoeveelheid voedsel in de afvalbak terug 
te dringen.”

Anoesjka Aspeslagh, woordvoerder Albert Heijn, kiest a.
“Albert Heijn staat positief tegenover de campagne van 
Milieu Centraal en het Voedingscentrum. Deze campagne 
draagt bij aan de bewustwording van consumenten over 
voedselverspilling.”

De meningen van de site-bezoekers zijn verdeeld.
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Campagne moet voedsel
verspilling tegengaan
Op 13 oktober lanceerde Milieu Centraal en het Voedingscentrum 
de campagne ‘Eten is om op te Eten’. Het doel van de campagne is 
om de consument bewust te maken van zijn voedselverspilling en 
hoe de verspilling voorkomen kan worden. Het thema voedselver
spilling is actueel. Ook de Wereldvoedseldag op 16 oktober draait 
om voedselverspilling. 
Per persoon verspillen Nederlandse consumenten jaarlijks meer 
dan 50 kilo eetbaar voedsel. Bij het weggooien van voedsel bij de 
consument thuis gaat ook alle energie voor het produceren en 
vervoeren van het product verloren. In geld is dat €175, waarvan de 
consument wel 80 warme maaltijden kan maken. Voedselverspil
ling voorkomen scheelt dus ook geld, vinden de organisatoren. 
Op de site van de campagne kunnen consumenten een weggooitest 
doen. Toekomstige verspilling kan voorkomen worden met de tips 
over ‘Slim kopen, Slim Koken en Slim bewaren’. Een bewaarwijzer 
is te downloaden als praktisch hulpmiddel voor in de keuken. 
• www.etenisomopteeten.nl

Project TIFN
Nestlé, Kellogg, Danone, Fro
mageries Bel en Chr. Hansen 
zullen in het onderzoek van het 
onderzoeksconsortium TIFN 
investeren. Andere voedings
middelenbedrijven zoals Unile
ver, FrieslandCampina, VION, 
DSM en CSM participeerden al 
eerder in projecten van TIFN.
Chr. Hansen meldt dat het 
bedrijf meewerkt aan vijf pro
jecten waarbij de rol van pro
biotica in het maagdarmstelsel 
wordt onderzocht. Als indus
triepartner mag de ingrediën
tenleverancier alle industrieel 
toepasbare resultaten imple
menteren. Het bedrijf zal alle 
rechten verkrijgen op patenten 
die uit het samenwerkingsver
band komen.
• www.tifn.nl

Eiwittentekort
Samen met Massey University 
uit Auckland, NieuwZeeland 
start Wageningen Universiteit 
een nieuw project dat iets 
moet doen aan het wereldwijde 
eiwittentekort. De wereldwijde 
bevolkingsgroei leidt tot een 
verdubbeling van de vraag naar 
dierlijke eiwitten in 2050. Dit 
heeft een negatief effect op 
het milieu. De hoofdvraag van 
het project genaamd ‘Proteos’ 
luidt: hoe voedsel te produ
ceren met zo min mogelijk 
milieuimpact. Proteos’ doel is 
om alternatieven voor dierlijke 
eiwitten te vinden, efficiëntie in 
de landbouw te verbeteren en 
het assortiment producten met 
dierlijke eiwitten uit te breiden.  
• www.wur.nl


