
028

vmt   .   25 januari 2013   .   nr 1/2DuurzaamheiD & mvO

Duurzaamheidstrein 
dendert door
Alliantie Verduurzaming Voedsel nieuw  
samenwerkingsverband voedselketen

De partijen in de voedselketen vinden het jammer dat het  
kabinet geen geld meer steekt in het nieuwste duurzaamheids-
vehikel: alliantie verduurzaming voedsel. Deze ketenalliantie  
is de opvolger van het eind 2012 gestopte Platform  
verduurzaming voedsel. “De overheid is smeerolie in het  
verduurzamingsproces.”

bezuinigingen en naamsveranderingen (het 
ministerie van EZ veranderde drie keer van 
naam met de daaruit voortkomende organisa-
torische onduidelijkheid, red.) niet altijd 
gemakkelijk. Soms moest de oud-Campina-
bestuurder al zijn overtuigingskracht aanwen-
den. “In 2010 gaf de Tweede Kamer aan dat ze 
een duurzaamheidslogo wilde. Ik zei toen 
tegen minister Verburg, dit lukt niet. Je moet 
immers niet alleen consumenten interesseren, 
maar tevens bedrijven.” De CDA-bewinds-
vrouw trotseerde de Kamer en liet zich door 

De Bruijn overtuigen dat een 
database met duurzaamheidsin-
spanningen van bedrijven toch 
beter was. Zo zag de website 
duurzaameten.nl het levenslicht.
Vanaf dag één luidde het motto 

van het platform niet praten, maar doen. 
Geen theoretische verhandelingen over defi-
nities voor duurzaamheidsthema’s. Het duur-
zaamheidsvehikel stelde negen thema’s vast: 
water en bodem, energie, emissie naar de 
lucht, transport, grondstoffen en reststromen, 
dierenwelzijn en -gezondheid, biodiversiteit, 
arbeid en eerlijke handel. Pas na twee jaar 
praktijkervaring werden, door voortschrij-
dend inzicht, de definities van de duurzaam-
heidsaspecten duidelijker. Wageningen  
Universiteit kreeg daarom pas in 2011 de 
opdracht de formuleringen die in eerste 
instantie van het bedrijfsleven zelf kwa-
men, te verfijnen. 
Een grote waaier van diverse pilots, van oes-

Het winterweer zet enigszins in en gelijk valt 
dat te merken op het spoor. Vertragingen zijn 
weer aan de orde van de dag. De duurzaam-
heidstrein met daarin ketenpartners CBL 
(retail), FNLI (voedingsindustrie), 
ZLTO (landbouw), KHN (horeca) 
en Veneca (catering) dendert ten 
allen tijde door. Natuurlijk is er 
wel eens sprake van vertraging, 
“maar duurzaamheid is een trein 
die niet meer valt te stoppen”, verzekert Wou-
ter de Bruijn tijdens zijn laatste openbare 
optreden als vicevoorzitter van het Platform 
Verduurzaming Voedsel in Den Haag medio 
december.

Innovatiepilots
Eind 2012 hield het platform na drie jaar op te 
bestaan. De financiering vanuit de overheid, 
zo’n €1 miljoen per jaar, stopte ook. Of dit in 
de toekomst tot grote vertraging zal leiden in 
de verduurzaming van de voedingsketen valt 
nog niet te zeggen. Duidelijk is wel dat de 
belangstelling voor de zak geld die het kabinet 
hiervoor ter beschikking stelde overweldi-
gend was. In mum van tijd was al het geld 

voor de duurzame innovatiepilots op. De in 
totaal 51 pilots zullen door de ketenpartners 
breed worden uitgerold onder de achterban. 
Waar mogelijk worden ze opgeschaald, legt 

De Bruijn uit. De kennis opgedaan tijdens de 
proefprojecten zal de overheid voor de hele 
voedselketen beschikbaar stellen. Om zo de 
verdere verduurzaming een impuls te geven.

Duurzaamheidslogo
De nota Verduurzaming Voedsel van het 
toenmalige ministerie van Landbouw, Natuur 
en Visserij (nu Economische Zaken) uit 2009 
vormde de aanzet voor de oprichting van het 
Platform Verduurzaming Voedsel in datzelfde 
jaar. Minister Verburg werd de eerste voorzit-
ter van het platform. Vanaf het begin was de 
ketensamenwerking een voldongen feit, de 
trein reed immers al, blikt De Bruijn terug. De 
samenwerking met de overheid was door 

‘ Een duurzaamheidslogo 
gaat niet lukken’
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terzwammen die in koffieprut groeien tot 
insecten, ging in de periode 2009 tot 2012  
van start.

Schatkist zonder geld
Hoewel secretaris-generaal Chris Buijink van 
het ministerie van EZ de 51 pilots “een schat-
kist” noemt waarbij het opschalingspotentieel 
ten volle benut dient te worden, zal zijn 
ministerie in 2013 de eigen schatkist niet 
meer openen. Als partner blijft EZ verbonden 
aan het nieuwe initiatief de Alliantie Verduur-
zaming Voedsel. Het ministerie zal zich vooral 
bezighouden met het wegnemen van belem-
merende regelgeving. Maar de politieke reali-
teit kan snel weer veranderen. “Henk Bleker 
had helemaal niets met het Platform Verduur-
zaming”, zegt een EZ-ambtenaar. “Maar bij 
het aantreden van een nieuwe staatssecretaris 
kan er in theorie zo weer extra geld beschik-
baar komen.” 
De ketenpartners wachten hier niet op en 
gaan volgend jaar van start met de Alliantie 
Verduurzaming Voedsel. Het doel is om in 
2020 een vergaande integrale verduurzaming 
van de voedselketen bereikt te hebben. De 
alliantie maakt haar definitieve plannen in 
een later stadium bekend.

Pilots Cono en Nutrivit  
Technology

Cono Kaasmakers beoogt met zijn pilot, 
nummer 19, te komen tot een klimaatneu-
trale kaasfabriek met zo veel mogelijk 
gesloten kringlopen. Hierbij kijkt Cono 
naar de hele keten: diervoeding, koeien in 
de weide, gebruik van mest en naar alle 
processen in de fabriek die in de tweede 
helft van 2014 gereed moet zijn. Duur-
zaamheidsorganisatie Urgenda begeleidt 
het project. “Onze interne mensen krijgen 
zo een extra stimulans om nog meer aan 
duurzaamheid te doen”, zegt duurzaam-
heidsmanager Catharinus Wierda. Het 
Platform Verduurzaming Voedsel stelt de 
Noord-Hollandse kaasmaker in staat 
onderzoek te doen naar wat nog duurza-
mer kan in de nieuwe kaasmakerij.

Nutrivit Technology, dat in zijn pilot samen-
werkt met Avebe, onttrekt nuttige voe-
dingsvezels uit aardappelvezels om die 
vervolgens om te zetten in aardappel-
stroop. Normaal gesproken stromen die 
nuttige voedingstoffen zo het riool in. In de 
stroop zitten suikers die heel langzaam 
vrijkomen in het lichaam. Ideaal dus voor 
bijvoorbeeld duursporters, concludeert 
directeur Rien Vervoort. “Het platform 
geeft ons autoriteit. Je wordt serieus geno-
men en komt daardoor makkelijker binnen 
bij de industrie.” Via het netwerk van het 
Platform Verduurzaming Voedsel kwam hij 
in contact met Marianne Karstens van de 
Vale Ouwe, een bureau voor culinair pro-
jectmanagement. Zij brengt hem via haar 
netwerk in contact met een sportvoe-
dingsdeskundige. Hoewel de overheid 
maar een derde van de pilot bekostigde en 
twee derde voor eigen rekening kwam, gaf 
de subsidie wel net dat extra zetje. “De 
overheid is de smeerolie in het verduurza-
mingsproces.”

Wouter de Bruijn, op zijn laatste dag als voorzitter, 

overhandigt het eindrapport van het Platform ver-

duurzaming voedsel aan secretaris-generaal van het 

ministerie van ez, Chris Buijink. 

het Platform verduurzaming voedsel is  

opgeheven en de alliantie verduurzaming voedsel 

werd opgericht op dinsdag 11 december. • Maurice de Jong •
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