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Economie & Bedrijven

Het Platform Verduurzaming Voedsel, 
het Convenant marktontwikkeling dier-
lijke producten en de Taskforce Markt-
ontwikkeling Biologische Landbouw 
gaan op in één gezamenlijk loket. Dit 
maakte Alida Oppers, directeur Voedsel, 
Dier en Consument van het ministerie 
van Economische zaken, Landbouw en 
Innovatie (EL&I) bekend tijdens de ple-
naire sessie. 
De aanleiding om de samenwerkingsver-

banden samen te voegen, is bezuiniging. 
In april presenteert het ministerie voor 
deze fusie een uitgewerkt plan. Nog voor 
de zomer zal het nieuwe gezamenlijke 
loket een feit zijn. Het samengaan van de 
verschillende voedselconvenanten ver-
hoogt de efficiëntie. Zo hoeven er minder 
vergaderingen plaats te vinden en kun-
nen de partijen hun expertise delen. Hoe-
veel geld de fusie tussen het Platform 
Verduurzaming Voedsel, het Convenant 

marktontwikkeling dierlijke producten 
en de Taskforce Biologische Landbouw 
zal gaan opleveren voor de schatkist, kan 
Oppers nog niet zeggen. “We zitten mid-
den in de interviews met de partners.” 

Visie overheid op duurzaamheid 
“Welke praktische zaken zou de overheid 
moeten veranderen als het gaat om duur-
zaamheid en innovatie? De lijnen staan 
open.” Met deze oproep verduidelijkte 

Duurzaamheid liep als een rode draad door de vijfde editie van VMT Food Event. Meer dan 400 

aanwezigen hoorden hoe de overheid, de retail en de voedingsmiddelenindustrie met 

duurzaamheid bezig zijn. In de middag lieten de bezoekers zich informeren over actuele 

onderwerpen zoals allergenen en nanotechnologie.

Jubileumeditie VMT Food Event in teken van duurzaamheid

‘De lijnen naar de overheid 
staan open’
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VMT-hoofdredacteur Carina Grijspaardt in gesprek met Jonnie en Thérèse Boer.
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Oppers de visie van het kabinet over 
duurzaamheid. 
“Verduurzaming is vooral een zaak van 
het bedrijfsleven zelf en niet van de over-
heid”, aldus Oppers. Het bedrijfsleven 
klaagt dat dit onderwerp geen politieke 
aandacht krijgt en afgaande op het 
regeerakkoord klopt dit. “Kennelijk zit 
duurzaamheid niet vooraan in het hoofd. 
Maar minister Verhagen en staatssecreta-
ris Bleker besteden er in hun speeches 
wel degelijk aandacht aan”, stelt de hoge 
ambtenaar. Prediken over duurzaamheid 
is niet meer nodig, meent Oppers. “We 
moeten nu kijken hoe we het proces kun-
nen versnellen.” Transparantie acht ze bij 
dit onderwerp erg belangrijk. Daarom 
presenteert het Platform Verduurzaming 
Voedsel na de zomer een informatiesys-
teem in de vorm van een website waarin 
op bedrijfsniveau op verduurzaming 
wordt ingegaan.

Visie retail op duurzaamheid
Retailexpert Frans Fredrix vertelt dat de 
kansen in foodretailing liggen in het ver-
markten van herkomst, gemak, kwaliteit, 
duurzaamheid en biologische behande-
ling tot een totaalbeleving.
De retail moet trajecten van goede en 
lekkere producten voor klanten zichtbaar 
maken en zo meerwaarde creëren. “We 
zijn 600 jaar terug in de tijd toen de boer 
naar de markt ging en zijn waar aanprees 
op de eiermarkt en de groentemarkt”, 
aldus Fredrix. Hij geeft aansprekende 
voorbeelden uit binnen- en buitenland, 
waaronder Die Faire Milch, Duitse melk 
met een eerlijke prijs voor de boer. Op de 
binnenlandse markt roemt hij Zuivelhoe-
ve om de inzamelactie van de yoghurtem-
mertjes. GIJS, het merk waar de herkomst 
van de producten duidelijk op de verpak-
king staat aangegeven, is voor velen een 
bekend voorbeeld.  

Duurzaamheidsambities
“Duurzaamheid is core business. Het is 
een proces, werk in uitvoering.” Alle 
sprekers in de middagsessie over duur-
zaamheid kwamen met deze boodschap. 

Grote foodbedrijven als Heineken, Coca-
Cola, Douwe Egberts, Heinz en Nespres-
so vertelden dat zij de lat steeds hoger 
leggen nu blijkt dat de eerder geformu-
leerde doelstellingen voor bijvoorbeeld 
2015 of 2020 al in zicht komen. Gemeen-
schappelijk inzicht was dat samenwer-

Congresverslag

‘De grondstoffen zijn het 
allerbelangrijkste voor een 
goed gerecht’

Alida Oppers, directeur Voedsel, 
Dier en Consument van het 
ministerie van Economische 
zaken, Landbouw en Innovatie.

Frans Fredrix, adviseur en com-
missaris bij foodretail- en indus-
triebedrijven.

Ruim 400 aanwezigen op de vijfde editie van het VMT Food Event.

Netwerken op de informatiemarkt.
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heid van allergenen die door kruisbe-
smetting in hun huismerkproducten 
terecht zijn gekomen, zo bleek uit het 
betoog van Geert Houben. Tijdens de 
sessie over allergenen wees hij de toe-
hoorders erop dat consumenten soms 
zeer heftig kunnen reageren op eiwitten 
afkomstig uit melk, soja, kippenei en 
lupinen. Vandaar dat de retailers zich 
niet moeten beperken tot sporen van 
pinda- en noten-eiwitten.
TNO voert momenteel samen met het 
Amerikaanse FARRP (Food Allergy 
Research & Resources Program) van de 
Universiteit Nebraska berekeningen uit 
voor het updaten van het Vital Grid-mo-
del. De eerste uitkomsten daarvan beves-
tigen Houben in zijn mening. Houben 
verwacht dat eind april of begin mei de 
actiegrenzen, de maximale hoeveelheden 
per portie waarbij geen waarschuwing 
nodig is, kunnen worden afgeleid. Hij zal 
deze toelichten op de bijeenkomst over 
specificaties die VMT op 21 juni in Maars-
sen organiseert.

tuur een substantieel deel van de footprint 
van een product voor zijn rekening neemt. 
Dat geldt bijvoorbeeld voor de Nespresso-
apparaten, de koelingen voor het bier van 
Heineken en de koffiezetapparaten van DE 
in kantoren of elders.
De besparingen die worden gerealiseerd 
komen niet alleen voort uit grote projec-
ten. Daarom worden de medewerkers 
nadrukkelijk betrokken bij de duurzaam-
heidsambities. Ook de maatschappelijke 
positie in de samenleving is onderdeel 
van het MVO-beleid.
Een bedrijf als de Kruidenier Groep wil de 
duurzaamheidsinspanning meetbaar 
maken en met een certificaat aan relaties 
kunnen tonen dat aan MVO wordt 
gewerkt. De MVO Prestatieladder is een 
certificatienorm, waarbij gecertificeerde 
organisaties op de ladder naar een hoger 
niveau kunnen klimmen.

Kruisbesmetting
Nederlandse retailers waarschuwen con-
sumenten onvolledig over de aanwezig-

king met ketenpartners essentieel is voor 
verduurzaming. Richting grondstoffen 
vertaalt dit zich bij producten als koffie, 
palmolie maar ook gerst en tomaten in 
duurzame landbouwpraktijken. Grote 
partijen, zoals Douwe Egberts of Heine-
ken, kunnen daarbij door de hoeveelhe-
den die zij afnemen het verschil maken. 
Verhoging van de oogstopbrengsten en 
verbetering van de kwaliteit zorgen voor 
een hoger inkomen van de boeren, want 
duurzame grondstoffen resulteren niet 
per definitie in een hogere grondstofprijs 
voor de boer. 

Positie in samenleving
Milieubewuste productie is vanzelfspre-
kend ook onderdeel van het MVO-beleid 
van ondernemingen. Daar worden doel-
stellingen neergezet voor energieverbruik-
reductie, waterbesparing, verminderd 
gebruik van verpakkingsmateriaal en effi-
ciënter transport. De meeste foodbedrij-
ven boeken op dit terrein veel verbetering. 
Opvallend is dat (consumenten)appara-

In de designsessie spraken Angelique Schmeinck, Marielle Bordewijk en Martijn Pabon.

Stefan Ronsmans, Stephan Tromp en Jacco Baars: enkele sprekers tijdens de sessie voedselveiligheid.

VMT_0811_KA   24 31-03-2011   14:49:25



vmt | 8 april 2011 | nr 8 25

Proeven
Uitsmijter van de dag waren de mondver-
maakjes, kleine hapjes vol van smaak, 
bedacht door sterrenchef Jonnie Boer van 
het restaurant De Librije. Hij was samen 
met zijn vrouw en sommelier Thérèse 
Boer aanwezig om te vertellen hoe hij 
met smaken bezig is. “Proeven, proeven 
en proeven. Dat is de basis bij het samen-
stellen van de gerechten”, legt Boer uit. 

“Ook bij het bepalen van een bijpassen-
de wijn, is proeven van belang”, vult Thé-
rèse aan. Zij heeft zelf verschillende wij-
nen ontwikkeld die passen bij de gerech-
ten van haar man. Sinds enkele jaren 
heeft De Librije ook een wijngaard in 
Nederland. De grondstoffen zijn het 
allerbelangrijkste om een gerecht samen 
te stellen. “De technologie komt op de 
tweede plaats.” Volgens Boer kunnen de 
producten uit de foodindustrie veel 
beter, maar hij weet dat prijs een belang-
rijke rol speelt. 
Na het interview konden de bezoekers 
uitvinden wat Jonnie Boer bedoelt met 
smaak. Hapjes zoals een macaron met 
koffiesmaak gevuld met paprikapaté en 
een lolly van eendenlever gingen er goed 
in.

surimi en meatwater, drankjes met 
vleessmaken zoals wiener schnitzel. 

Nanonaise
Frans Kampers, onderzoekscoördinator 
van Wageningen UR op het gebied van 
toepassingen van bionanotechnologie in 
voeding en gezondheid, gaf een goed 
overzicht over de mogelijkheden van 
nano in food. Het meest sprekende voor-
beeld is nanonaise, mayonaise gemaakt 
met een dubbele emulsie waardoor de 
hoeveelheid vet kan worden verlaagd. Dit 
product is nog niet op de markt, omdat 
opschalen lastig is. De laatste stand van 
zaken is dat de productie van dubbele 
emulsies met microkanalen beter werkt 
vergeleken met membranen. Een micro-
kanaalplaat werkt ook goed als het bre-
der is waardoor meer druppels gemaakt 
kunnen worden. 
Koen van Mensvoort wil met zijn rijdende 
nanosupermarkt het debat over een toe-
komst met nanotechnologie voeren. 
Nanowijn (smaak verandert in de magne-
tron), nanoliftstick (om wallen te verwij-
deren) of nanoverf (de kleur verandert 
zonder over te schilderen) waren enkele 
fictieve producten die te vinden zijn in de 
nanosupermarkt. “De producten dienen 
niet om de toekomst te voorspellen, 
maar laten zien welke scenario’s moge-
lijk zijn. Zo kunnen we bepalen welke 
toekomst we willen”, aldus Van Mens-
voort.
De sessie over nanotechnologie stond 
onder leiding van Hans Bouwmeester, 
onderzoeker bij het Rikilt. Het instituut 
doet onderzoek naar de veiligheid van 
nanodeeltjes. Dit onderwerp bleek de 
zaal ook het meeste bezig te houden.

Intuïtief toezicht
Hans Beuger, programmamanager 
Levensmiddelen bij de VWA, introduceer-
de een nieuwe vorm van controle:  
intuïtief toezicht. Op basis van de opge-
bouwde dossiers en laatste twee audit-
rapporten van de certificatie-instelling 
worden bedrijven in een van de drie toe-
zichtcategorieën (groen, oranje en rood) 
ingedeeld. 
Bij twijfel pleit Beuger voor een korte 
inspectie van een uurtje waarna de 
betreffende VWA-controleur intuïtief 
weet of het bedrijf voedselveiligheid 
se rieus neemt of niet. GFSI-erkende cer-
tificaten zijn daarbij een indicatie, meer 
niet. Beuger sprak de hoop uit dat GFSI 
en schema-eigenaren de naleving van de 
in de voedselveiligheidstandaarden vast-
gelegde afspraken via dergelijke korte 
inspecties zullen gaan controleren. 

Frankenstein
Soms slaan voedingsmiddelenbedrijven 
door in hun streven om innovatieve pro-
ducten in de markt te zetten, stelt trend-
watcher Hans Steenbergen. “Breng nooit 
voedingsmiddelen op de markt die je 
eigen grootmoeder niet zou herkennen”, 
luidt de stelregel van trendwatcher van 
het jaar 2010 Hans Steenbergen. Overal 
ter wereld spot hij trends, maar hij ziet 
ook dat fabrikanten soms te ver door-
slaan. 
Steenbergen stelde een top-10 samen 
van de zogenoemde ‘Franken Foods’, 
voedingsmiddelen van fabrikanten die in 
zijn ogen een stap te ver gaan in hun 
innovatiedrift. Enkele producten die op 
deze lijst staan: Squeez Bacon, bacon uit 
een knijpfles, een cheeseburger in blik, Redactie VMT

‘Duurzaamheid is werk in 
uitvoering’

Trendwatcher Hans Steenbergen en de hapjes van Jonnie Boer waren de afsluiting van het Food Event.
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