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Presentatrice Hella van der Wijst 

neemt je mee naar de mooiste 
plekjes van Nederland.
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WIM ROUKEMA, HOMEOPATHISCH ARTS ROMEO SOMMERS EN ROB VERLINDEN

Jouw energie is de kracht van TenneT
Stel, in een voetbalstadion wordt het licht aangedaan. Dan moeten 
de televisies in dezelfde wijk het natuurlijk wel blijven doen. Dat is 
de taak van TenneT: elektriciteit voor iedereen. Altijd en overal. We 
zorgen voor continuïteit, zodat Nederland volop kan blijven draaien. 

Kortom, we staan aan de basis van praktisch alles. En daar kunnen 
we wel wat energie bij gebruiken. Jouw energie. We zijn op zoek naar 
technische toppers én andere talenten. Heb jij de juiste lading? Kijk 
voor de vacatures op www.werkenbijTenneT.nl.

Kom werken voor dé elektriciteitstransporteur van Nederland. 
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deskundig advies

stop voedselverspilling
‘a

ls je al het voed-
sel dat Neder-
landse consu-
menten jaarlijks 
weggooien in 
vrachtwagens 
laadt, dan heb je 

een file van 9000 kilometer lang.” Mi-
nister Gerda Verburg van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit is de ver-
bazing nog niet voorbij, getuige deze 
opmerking over de verspilling van 
voeding in Nederland. Verburg laat 
het niet bij woorden alleen. Zij wil 
dat Nederlanders in 2015 20 procent 
minder voeding weggooien en dat 
lijkt geen onhaalbare doelstelling. 
Want crisis of niet, jaarlijks verspilt 
een Nederlander gemiddeld vijftig 
kilo fruit, brood, vlees en ander voed-
sel. Dit komt bovenop de hoeveelheid 
voedsel die al eerder in de consump-
tieketen wordt vermalen. Insiders 
houden het erop dat ongeveer een-
derde van de geproduceerde voeding 
de mond nooit haalt. Veel gaat verlo-
ren bij productie, een ander deel gaat 
de vernieling in bij het transport, su-
permarkten gooien producten weg 
wegens ‘overschrijding van de houd-
baarheidsdatum’ en aan het einde 
van de pijplijn zit de consument, die 
ongeveer twintig procent van alles 
wat hij bij de supermarkt koopt, niet 
in de mond laat komen. 

De helft van de afvalberg bestaat 
uit schillen, eierschalen, kaaskor-
sten, botten en loof van groente. 
Dit zou je ‘normaal voedselafval’ 

kunnen noemen. De andere globa-
le helft bestaat uit producten die 
je in veel gevallen nog zou kunnen 
eten. Een kwart daarvan is  groen-
te en fruit , twintig procent is brood 
dat niet meer eetbaar is en verder 
belandt veel vlees en vis, zuivel en 
aardappelen, rijst en pasta op de af-
valberg. 

Waarom weggooien 
Er is een aantal redenen waarom men-
sen eten weggooien. Te veel kopen is 
de belangrijkste reden: mensen heb-
ben blijkbaar geen benul wat ze nodig 
hebben en kopen maar raak. Te veel 
koken is een andere belangrijke reden 
en ook daarvoor geldt dat menigeen 
blijkbaar slecht kan inschatten wat 
er op gaat. Niet op tijd iets op krijgen, 
niet goed bewaren en de gedachte dat 
we er ziek van worden (vaak heeft die 
laatste gedachte te maken met het 
feit dat het product over datum is) zijn 
drie andere redenen.

Katja Gruijters ergert zich al ja-
ren aan deze verspilling. “We leven 
in een wereld van overvloed waarin 
het helaas normaal is zoveel voed-
sel weg te gooien. Je zou denken dat 
door de crisis mensen minder weg-
gooien, maar dat gebeurt niet en 
dat is opmerkelijk en heel kwalijk. 
Blijkbaar is dit een gewoonte.” Net 
als de minister laat ze het niet bij 
deze constatering alleen. Zij is onder 
de noemer ‘Mooi van Nature’ een 
project gestart waarbij consumen-
ten en het bedrijfsleven op ludieke 

manier worden geconfronteerd met 
hun gedrag en hen ertoe aan te zet-
ten duurzaam met voeding om te 
gaan. Zij legt uit: “Twee jaar gele-
den heb ik een zogeheten cradle to 
cradle-menu ontwikkeld dat is ge-
baseerd op reststromen uit de voe-
dingsindustrie en dat is tijdens een 
event uitgeserveerd aan 150 fabri-
kanten, retailers en cateraars. Ik 
heb bijvoorbeeld van 455 broden die 
waren teruggekomen uit de super-
markt een broodtafel gemaakt. Ook 
de tafelkleden waren eetbaar. Die 
had ik gemaakt van snoep dat an-
ders zou zijn weggegooid. Op die ma-
nier laat je zien dat het niet nodig is 
dat er zoveel wordt weggegooid.”

Mooi van Nature
Het succes inspireerde Katja tot iets 
anders: “In ben teruggegaan naar de 
natuur om het restaurant ‘Mooi van 
Nature’ te ontwikkelen. Voor een res-
taurant heb je stoelen en tafels, een 
biogasfornuis en eten uit een bos no-
dig. Ik heb in een bos  een diner ge-
organiseerd en dat werd een succes. 
Op basis daarvan bied ik dit concept 
op locatie aan, om bedrijven en con-
sumenten te laten zien dat het bizar 
is wat allemaal wordt weggegooid, 
maar ook om te laten zien hoe pro-
ducten er in het wild uitzien. Ik wil 
hiermee op interactieve wijze samen 
met de gasten, het bedrijfsleven, boe-
ren en tuinders aansporen te zoeken 
naar oplossingen voor dit soort pro-
blemen.”

Biodiversiteit. Een ander woord 
voor levende natuur in al zijn 
verscheidenheid: van planten en 
dieren tot micro-organismen en 
natuurlijke landschappen. Het 
is overal en we hebben het hard 
nodig: biodiversiteit zorgt voor 
vruchtbare grond, een stabiel kli-
maat en schoon water. Het voor-
ziet ons van voedsel en het levert 
grondstoffen voor huisvesting, 
kleding en medicijnen. Nog wel, 
want de biodiversiteit neemt af 
en dat moeten we gezamenlijk 
stoppen. vindt minister Gerda 
Verburg van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit.

“Men vindt het gewoon dat het er is, 
maar op dit moment verbruiken we 
meer biodiversiteit dan goed is”, vertelt 
Verburg. Wereldwijd gaat de biodiver-
siteit achteruit en dat komt vooral door 
menselijk handelen. Het gaat zelfs dui-
zend keer sneller doordat de mens zich 

ermee bemoeit. “De VN zegt biodiver-
siteit is leven. Ik ga een stap verder 
en zeg: biodiversiteit is brandstof. Als 
we het verbruiken hebben we straks te 
weinig van alles en dan zal het levens-
proces gaandeweg stoppen.”

Koploper
De VN heeft 2010 uitgeroepen tot 
Internationaal Jaar van de Biodiver-
siteit. Regeringen uit de hele wereld 
zetten zich in om biodiversiteit te be-
houden en duurzaam te benutten. In 

Nederland wordt volop geëxperimen-
teerd met nieuwe technieken die de 
tuinbouw verduurzamen. Verburg: 
“We zijn koploper op dat gebied. Dat 
komt omdat ons groene onderwijs is 
gekoppeld aan het ministerie. De Uni-
versiteit van Wageningen kan zo de 
nieuwe inzichten direct toepassen in 
de sector. Dat ontketent een ware re-
volutie. Bijvoorbeeld door middel van 
precisielandbouw waarbij het land zo 
wordt ingezaaid dat ecologische ge-
wasbescherming intact blijft, de op-
brengst hoger is met minder uitstoot 
van CO2.” Minister Verburg verwacht 
de komende tijd dat er grote spron-
gen voorwaarts worden gemaakt als 
het gaat om precisielandbouw, maar 
ook op het gebied van biologische 
teelt, mestverwerking en mestkring-
loop. 

Voedsel
Iedereen kan bijdragen aan het her-
stel van de biodiversiteit. Drie keer per 

dag namelijk, met het kiezen van je 
eten. Met de maaltijd kun je een we-
reldverschuiving veroorzaken. “Veel 
jongeren weten niet wat seizoens-
groenten zijn. Terwijl het goedkoper, 
gezonder en minder schadelijk voor 
het milieu is als men de groente eet 
in het seizoen dat het wordt geoogst. 
Veel jongeren zijn niet meer van na-
ture vertrouwd met het voedsel dat 
ze eten. Dat moeten we herstellen”, 
aldus Verburg. We vinden het belang-
rijk dat jongeren een maatschappe-
lijke stage lopen bij een groene or-
ganisatie. Zo kunnen ze in het veld 
ervaring opdoen en opnieuw leren 
dat patat van een aardappel wordt 
gemaakt.
Uit cijfers blijkt dat per Nederlands 
huishouden elke vijfde boodschappen-
tas in de prullenbak belandt. “Dat hoeft 
niet als we bewuster inkopen en crea-
tiever in de keuken zijn”, besluit Ver-
burg. “Maar laat bijvoorbeeld ook eens 
de auto staan en pak de fiets.”

Natuur en voedsel hebben elkaar nodig

Jaarlijks kan een gemiddeld Nederlands gezin 325 euro aan voedsel besparen door 
minder eten weg te gooien, zegt fooddesigner Katja Gruijters. Haar doel: consumenten 
en het bedrijfsleven in laten zien dat het anders kan, op een ludieke manier. 

cadeautips

Het blijft een hersenkraker. Een 
leuk cadeau voor een pasgebo-
ren baby, uw (klein)kind of een ja-
rig vriend(innet)je. Tip: denk eens 
aan een natuurvriendelijk cadeau. 
Goed voor het milieu, origineel, 
maar vooral héél leuk! 

Speelgoed
“Duurzaam speelgoed is niet 
alleen milieuvriendelijk, 

maar het gaat ook generaties lang 
mee. Houten speelgoed of knuffels 
van biologisch katoen zijn daarom 
een duurzaam en leuk cadeau!”

Verzorgingsmiddelen
“In reguliere verzorgingsmid-
delen zijn vaak middelen toe-

gevoegd die de huid kunnen irrite-
ren. Zeker voor pasgeboren baby’s 
is het dus beter om natuurlijke ver-
zorgingsproducten te gebruiken.”

Kleding
“Heb je je ooit afgevraagd waar-
om babykleding voor het eer-

ste gebruik gewassen moet worden? 
De gifstoffen in katoen of wol kun-
nen huidirritaties veroorzaken. Dat 
probleem voorkom je door kleding 
te kopen van biologisch katoen of 
wol. Dit is dus niet alleen beter voor 
de natuur, maar ook voor de drager.” 

Geef een dier cadeau
“Helemaal origineel zijn ca-
deaus als een geadopteerde 

kip of een dier voor een boer in een 
ontwikkelingsland. Daarmee on-
dersteun je biologische en bewuste 
initiatieven. De ‘eigenaar’ van de 
kip kan zijn eigen eieren komen ra-
pen bij de boer en bij deze cadeaus 
wordt er ook aan de medemens ge-
dacht. Je kunt erover twisten of een 
kind écht iets heeft aan het cadeau, 
maar origineel en milieuvriende-
lijk is het in ieder geval wel!” 

Jane Bouwens 
Bio-expert en verpleegkundige

(advertorial)

foto’s: Elmar Dam / smaakExplosiEs 2009
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