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Economie & Bedrijven

Eerst waren het komkommers of toma-
ten, daarna kiemgroenten en uiteindelijk 
bleken fenegriekzaden uit Egypte de oor-
zaak van de EHEC-uitbraak in mei. In de 
media werd volop gespeculeerd over de 
oorzaak van de EHEC-uitbraak, met als 
gevolg dat producenten van kiemgroen-
ten en komkommers flinke financiële 
schade opliepen. Duitsland kreeg veel 
kritiek op zijn gebrekkige crisiscommuni-
catie. 
Nadat EFSA in een rapport bekendmaak-
te dat geïmporteerde fenegriekzaden de 
oorzaak waren van de EHEC-uitbraak, 
moet er in Europa een zucht van verlich-
ting te horen zijn geweest. De EU kondig-
de naar aanleiding van het rapport een 
tijdelijke importstop aan van zaden en 
bonen uit het Noord-Afrikaanse land. In 
een in november gepubliceerd rapport 
wijst EFSA de ketenpartijen van gekiemde 
zaden erop extra voedselveiligheidsmaat-
regelen te nemen.  

Grondstoffen
Een terugkerend thema dit jaar waren de 
hoge grondstofprijzen. Na de hoge pie-
ken in 2008, ging het dit keer ook over de 
hoge prijzen en toekomstige en huidige 
schaarste van grondstoffen. De komende 
tien jaar is er toenemende schaarste in 
de wereld en toenemende prijsschomme-

lingen, zo meldde de Rabobank in een 
uitgebreid rapport. De oorzaak: de 
wereldwijde voedselproductie kan de 
bevolkingsgroei niet bijhouden. Ook spe-
culatie op voedingsgrondstoffen wordt 
als oorzaak genoemd van de prijsvolatili-
teit van grondstoffen. 

Vleesalternatieven
Opvallend was de aandacht voor vlees-
alternatieven. Zo opende het bedrijf Ojah 
een fabriek om het vleesalternatief Bee-
ter te produceren. De producten van  
Beeter kwamen als beste uit de test van 
de Consumentenbond. Ook voedings-
bedrijf Proviand presenteerde een vlees-
vervanger met Nederlandse groente, 
geen soja en zonder E-nummers.  
Begin 2011 zette Wageningen Universiteit 
de toon door aan te kondigen een leer-
stoel in te stellen voor vleesvervangers, 
met als belangrijkste doel het ontwikke-
len van een nieuwe generatie vleesver-
vangers. Meatless, producent van plant-
aardige vleesvervangers, deed van zich 
spreken met zijn plan om efficiënter met 
eiwitten om te gaan. Hiervoor kreeg het 
bedrijf subsidie. 
Verschrikkelijk nieuws bereikte de wereld 
in maart met de zeebeving in Japan waar-
bij duizenden doden vielen en een kern-
centrale zwaar beschadigd raakte. De 
radioactiviteit die daarbij vrij kwam, 
bracht de voedselvoorziening in gevaar. 
Het gevolg was dat veel landen, waaron-
der ook Nederland, de import uit Japan 
extra controleerde. De controleurs van de 
VWA troffen geen voedingsmiddelen aan 
met verhoogde radioactiviteit.

Vinkje
In logoland werd een jarenlange discus-
sie over één keurmerk voor de bewuste 
keuze eindelijk afgesloten. Het Ik Kies 
Bewust-logo (IKB) en het Gezonde Keuze 
Klavertje fuseerden tot één of eigenlijk 
twee logo’s: één voor de gezonde keuze 
(basisproducten) en één voor de bewuste 
keuze (niet-basis). Onlangs kreeg het 
logo de officiële naam: het Vinkje. 
Een ander langlopend proces dat einde-
lijk werd afgesloten was de beoordeling 
van de 13.1 gezondheidsclaims door 
EFSA. Ruim 80% wees de voedselautori-
teit af. 

2011 was ook het jaar van de goedkeuring 
van de zoetstof stevia door de Europese 
Commissie in november. Tot groot 
genoegen van veel producenten van 
levensmiddelen. Een grote verrassing 
voor velen was de overname van C1000 
door Jumbo.
Nu 2011 zijn einde nadert en een nieuw 
jaar bijna begint, zal niet iedereen opge-
lucht de champagne laten knallen. Hoe-
wel de EHEC-crisis op 27 juli officieel 

voorbij was, geldt dit niet voor veel tuin-
bouwers. Hun afzet zit nog niet op het 
oude niveau en sommigen zitten zelfs in 
zwaar weer. Hopelijk brengt 2012 hen 
meer goeds dan 2011.

Lees het complete jaaroverzicht van 2011 op 
www.vmt.nl

Het begon in mei met een 

aantal ziektegevallen in 

Duitsland en eindigde in een 

ramp van Europese omvang. 

De uitbraak van de Escheria 

colibacterie van de stam 

O104:H4, kortweg EHEC kostte 

52 levens, zorgde voor ruim 

4.300 besmettingen en 852 

mensen kampen nog steeds 

met nierproblemen. De EHEC-

uitbraak beheerste dit jaar 

maandenlang het nieuws.

Highlights 2011: jaar van EHEC

‘Opvallend was de aandacht 
voor vleesalternatieven’

Maurice de Jong

2011 stond in het teken van de EHEC- 
uitbraak.
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