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wel mee moeten, omdat hun belangrijk
ste klant, de retail, steeds meer duurza
me producten in de schappen wil heb
ben. Simone Hertzberger, manager qua
lity assurance and product sustainability 
van Ahold, verwoordde de visie van 
Ahold/Albert Heijn op dit onderwerp: 
“Onze productlijn puur & eerlijk loopt 
goed, maar blijft een niche. We willen 
daarom ook onze mainstream producten 
verduurzamen.” 
In de eerste fase van deze verduurzaming 
heeft de retailer dertig gevoelige ingre
diënten geïdentificeerd en de afval en 
reststroomverwerking in kaart gebracht. 
Een van de actiepunten is dat de verpak
kingen op de schappen 20% minder 
moeten wegen in 2015. “We zeggen niet 
dat de ene verpakking beter is dan de 
andere, als het maar minder is”, aldus 
Hertzberger.
Rudy Rabbinge, hoogleraar Duurzame 
Ontwikkeling en Voedselzekerheid, 
Wageningen Universiteit, betoogde dat 
ook landbouw perspectief heeft, als het 
maar ecologisch vernieuwend wordt 
bedreven. Dat betekent: efficiënt produ

Multinationals zoals FrieslandCampina, 
Unilever en Heineken hebben ambitieuze 
doelstellingen geformuleerd op het 
gebied van duurzaamheid, maar volgens 
Kees de Gooijer, directeur van de FND, 
moet ook het midden en kleinbedrijf een 
belangrijke bijdrage leveren. En ze zullen 

ceren met zo min mogelijk belasting voor 
het milieu en met aandacht voor bio
diversiteit en gebruikmakend van de  
biobased economy. 
Trendwatcher Adjiedj Bakas, altijd goed 
voor een boude uitspraak, waarschuwde 
de foodindustrie voor de bemoeienis van 
anderen op het gebied van duurzaam
heid. Hij toonde een fragment van een 
documentaire ‘Home’ gefinancierd door 
modemerk Gucci. “Anderen zullen dicte
ren hoe de foodindustrie haar werk moet 
doen.” In Home toont filmmaker Yann 
ArthusBertrand beelden van landschap
pen en becommentarieert kritisch de 
invloed van de humane consumptie op 
de aarde. 

Reststroomverwaarding
In de middag konden de meer dan vier
honderd aanwezigen kiezen uit zeven 
sessies die dieper op een duurzaam
heidsaspect ingingen, zoals water
hergebruik, verpakken, reststroom
verwaarding of dervingsreductie. Tijdens 
de sessie reststroomverwaarding sprak 
Kees Joziasse, manager innovation bij 

Duurzaamheid & MVO 

De jaarlijkse FND Day stond in 2011 in het teken van duurzaamheid. Volgens de directeur van de 

Food & Nutrition Delta (FND), Kees de Gooijer, is verduurzaming van de agrifoodketen de 

vrijblijvendheid voorbij. “De sector kan het zichzelf niet veroorloven om stil te blijven zitten.”

FND Day 2011

‘De vrijblijvendheid is voorbij’

Emmo Meijer, voorzitter regiegroep Agrifood &  
Innovation: “We zetten ons in om de PPS-programma’s 
te behouden.”

Simone Hertzberger, manager quality assurance and 
product sustainability van Ahold: “We willen ook onze 
mainstream producten verduurzamen.” Kees de Gooijer introduceert trendwatcher Adjiedj Bakas.
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melkzuurproducent Purac over poly
melkzuur als grondstof voor bioplastics. 
Schaalgrootte is belangrijk om bioplas
tics van PLA rendabel te maken, aldus 
Joziasse. Op dit moment is het startma
teriaal nog suiker of zetmeel. In de toe
komst zullen cellulose, gras en stro wor
den gebruikt om PLA te maken. De 
belangrijkste beslissingen wat betreft 
materiaalgebruik worden genomen door 
brandowners. “Die hebben het heft in 
handen.” CocaCola met de fles van 
plantaardig materiaal is daar een goed 
voorbeeld van. 
Marco Giuseppin, chief technology offi
cer van aardappelzetmeelproducent Ave
be, sprak over de toekomst van de aard
appel zonder reststromen. Sinds enkele 
jaren gebruikt Avebe ook de eiwitstroom 
uit de aardappel. Onder de naam Solanic 
brengt het bedrijf functionele aardappel
eiwitfracties op de markt.

Waterijsje voor volwassenen
Naast de lezingen konden de aanwezigen 
zich ook anders vermaken. Diverse 
bedrijven en kennisinstellingen die in de 
afgelopen jaren hebben deelgenomen 
aan het innovatieprogramma, toonden 
hun projecten en resultaten. Top uit 
Wageningen presenteerde het concept 
JuiceBombs, een lijn van drie shotjes op 
basis van verse sappen, kruiden en  
producten van Koppert Cress. 
Tijdens de lunch waren de waterijsjes van 
Gimmepops te proeven. Dit bedrijf, 
onderdeel van Top, maakt waterijsjes 

met volwassen smaken zoals mango 
chili, gembermeloen en mintananas.

Duurzaamheid en de consument
Hans van Trijp, hoogleraar Marktkunde 
en Consumentengedrag aan Wagenin
gen Universiteit, vertelde waarom duur
zaamheid voor consumenten een lastig 
begrip is. “Hij kan het concept niet veri
fiëren.” Begrippen als duurzaamheid en 
dierenwelzijn scoren hoog op de sociale 
ladder, maar de directe beloning is er 
niet. “Het ‘ik’ en het ‘nu’ zijn belangrijk 
voor de consument tijdens het winkelen. 
Prijs en smaak vallen in die categorie en 
bepalen de aankopen.” Deze theorie 
geldt ook voor gezondheid,  legt Van 
Trijp uit. “Consumenten vinden hun 
gezondheid wel belangrijk, maar de belo
ning is in de toekomst.” Om een markt 
voor duurzame producten te creëren – 
terwijl de consument er niet voor wil 
betalen – zullen bedrijven hun marketing 
moeten aanpassen. “Maak het probleem 
bijvoorbeeld concreet zoals Wakker Dier 
doet met dierenwelzijn.” Andere moge
lijkheden zijn de ‘eigenbelang route’ of 
de ‘sociale norm route’. 

300 miljoen euro
Emmo Meijer, voorzitter van de 
regiegroep Agrifood & Innovation, 
betoogde dat grote wetenschappelijke 
samenwerkingsverbanden zoals TIFN los 
moeten staan van de politiek die iedere 
vier jaar wijzigt. “Het programma is nu 
tien tot vijftien jaar onderweg en nu pas 

zijn de spelers aan elkaar gewend.” Vol
gens Meijer staat de foodindustrie voor 
de uitdaging om de keten verder te ver
duurzamen terwijl de beschikbare grond 
gelimiteerd is. De voorzitter gaf aan dat 

de regiegroep zich hard zal maken om 
PPSprogramma’s zoals TIFN en FND te 
behouden. Dat blijkt ook uit het sector
plan dat enkele dagen na de FND Day 
werd gepresenteerd. In het sectorplan 
vraagt de regiegroep €300 miljoen van de 
overheid om de ambities van de sector te 
verwezenlijken. Het bedrijfsleven verdub
belt zijn huidige investering in PPS 
programma’s zoals TIFN en FND van €75 
miljoen naar €150 miljoen per jaar. Van 
de overheid vraagt de regiegroep deze 
investering te matchen met €150 miljoen 
om de economische en maatschappelijke 
ambities te realiseren. Voor programma’s 
samen met de sector tuinbouw vraagt 
Agrofood nog eens €75 miljoen. Eenzelf
de bedrag is nodig voor lokale kennisont
wikkeling. 

FND Day 2011

‘De vrijblijvendheid is voorbij’

‘Puur & eerlijk loopt goed, 
maar blijft een niche’

Dionne Irving

Vele bedrijven en instellingen hebben de afgelopen jaren deelgeno-
men aan het innovatieprogramma van FND.

De ijsje van Gimmepops met volwassen smaken als mango-chili en 
gember-meloen.
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