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Professor Jacqueline Cramer: “Voor het verwaarden 

van reststromen heb je initiatoren met lef en een 

goede ketensamenwerking nodig.”

FNLI-jaarbijeenkomst in 
teken van verduurzaming

Dit jaar zet de FNLI verduurzaming naar 
eigen zeggen in de tweede versnelling. Bas 
van den Berg: “We hebben de Wegwijzer 
ontwikkeld, een online instrument met  
informatie voor fabrikanten over verduur-
zaming. Ruim tachtig complexe thema’s, 
zoals grondstoffengebruik, energieverbruik, 
kinderarbeid, ontbossing en ketenverant-
woordelijkheid worden uitgelegd met daar-
bij op een rijtje wat je er als bedrijf aan kunt 
doen.” Volgend jaar staan er informatieses-
sies en bedrijfsbezoeken op stapel. 

Spil
“De levensmiddelenindustrie is de spil van 
de circulaire economie, omdat het in de 
sector gaat over ontzettend veel producten 
die worden geconsumeerd”, onderstreepte 

van de bovenste drie treden. Zo kunnen 
producenten die bleekaarde gebruiken voor  
het zuiveren van producten in onder meer 
de olie- en vetverwerkende industrie, deze 
bleekaarde gezamenlijk laten schoonmaken 
en energie eruit terugwinnen. “Dat gebeurt 
nu nog veel te weinig.” Visverwerkende be-
drijven kunnen nog stappen zetten in het 
verwaarden van visreststromen. Online  
supermarkten moeten op hun beurt weer 
kijken naar het borgen van retourstromen 
in hun digitale shoppingsysteem. Alles om 
de onderste trede van Moerman, het stor-
ten, uiteindelijk te voorkomen. “Maar in 
alle situaties heb je initiatoren met lef en 
een goede samenwerking nodig. Bovendien 
zijn er nieuwe financiële arrangementen  
nodig om hiervan economisch rendabele 
businesscases te maken”, aldus Cramer.

• WILLEM-PAUL DE MOOIJ •

Bolletje Merk van het Jaar  
Bolletje is in 2015 door de supermarktklant 
verkozen tot Merk van het Jaar, zo werd op 
de FNLI-jaarbijeenkomst van 15 oktober  
bekend. Bolletje scoort het hoogst op  
kwaliteit, innovatie en expressiviteit, blijkt  
uit consumentenonderzoek door EFMI 
Business School en GfK. Op de tweede  
en derde plaats eindigden respectievelijk 
Calvé en Pampers. Nutrilon werd benoemd 
als merk met de beste informatievoorziening 
voor de consument. 

De levensmiddelenindustrie is positief over de toekomst, want 
het consumentenvertrouwen is terug. Dat geeft de industrie 
investeringsruimte voor research & development, maar ook op 
het vlak van duurzaamheid vallen slagen te maken. “Dat is geen 
filantropie, maar keiharde noodzaak”, luidde het statement van 
voorzitter Bas van den Berg op de FNLI-jaarbijeenkomst.

ook professor Jacqueline Cramer van de 
Universiteit van Utrecht, van 2007 tot  
2010 minister van VROM. De circulaire 
economie houdt volgens haar in dat bij alle 
producten en grondstoffen ge streefd wordt 
naar een zo hoogwaardig mogelijk herge-
bruik. “In de lineaire economie waar we 
vandaan komen, verbrandden en stor tten 
we voornamelijk ons afval. Aan recyclen 
van grondstoffen deden we wel, maar we 
kunnen nog zoveel meer. Daar zijn enorme 
besparingen mee te realiseren.”

Besparing
In de levensmiddelenindustrie kunnen er 
volgens Cramer nog grote stappen worden 
gezet in het verwaarden van reststoffen en 
reststromen. De industrie moet daarbij  
kijken naar de zogenoemde Ladder van 
Moerman, zegt ze. Die geeft de hiërarchie 
weer van de verwerking van organisch  
materiaal, zoals voedsel. De ladder ziet er 
als volgt uit van boven naar onder: toepas-
singen in humane voeding, toepassing in 
diervoeder, grondstoffen voor industrie, 
verwerking tot meststof door vergisting, 
verwerking tot meststof door compostering, 
er energie uit winnen, storten.

Voorbeelden
Bedrijven moeten er naar streven om zo 
hoog mogelijk op die ladder terecht te  
komen, vindt Cramer. Het liefst op een  
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