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Grootkeuken en milieu
WIT-SAUTER
De
Stichting Voedselstud~egroep
Oisterwijk organiseerde op 6 februari jl.
een studiedag in de Jaarbeurs in
Utrecht met als thema: afvalmanagernent in de grootkeuken. In het zicht
van de gigantisch groeiende afvalbergen van de laatste decennia gaven
Milieudefensie, overheid en grootkeukenmanagers hun visie op de mogelijkheden het afvalprobleem aan te pakken.

deze drie fases sterk ingrijpt op het grootkeukenmanagement in zijn geheel: naast de
kwaliteit van her eindprodukt en de hygiene
en veiligheid in de keuken, zijn ook kosten van
arbeid en materiaal, ruimtebeslag, en afvalafvoer in het geding. De zaal geeft te kennen
grote behoefte te hebben aan kostedbatenanalyses van milieuvriendelijkere
alternatieven, de budgetten zijn immers beperkt.

Grenzen aan de groei van de afvalberg

De hoeveelheid afval en hoogte van de welvaart zijn du~delijkgecorreleerd stelt mr. Gerard Delsman van de Directie Afvalstoffenvan
Yvonne van Putten, educatief medewerkster het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimte=
:@
-,.an
de Vereniging Milieudefensie gaat vooral lijke Ordening en Milieubeheer (VROM). In
"?in op de milieu-aspecten van de verpakkings- 1986 produceren priv6huishoudens in totaal
%?materialen, die op dit moment in gebruik zijn 5.000 ton afval en de stijgmg is tot dusver
. i n de arootkeuken. Een middelarote instel- 10% per jaar. Afval kun je storten (55%). verlingskeuken produceert circa 506kg afval per branden (10%), gescheiden inzamelen en redag. 20%daarvan ~sverpakkmgsmateriaal,de cyclen (15%) of hergebruiken (20%, deze perdisposables nog niet meegerekend. De ver- centages gelden ook voor 1986).
schillende soorten verpakkingsmater~aalzijn Storten levert de grootste milieubelasting op
i n te delen naar de mate van milieubelasting. en de kosten daarvan zullen op korte termijn
Er wordt dan zowel gekeken naar gebruik van verdrievoudigen verwacht VROM.
(schaarse) grondstoffen, watergebru~k, mi- Verbranden heeft het grote voordeel van een
lieuvewuiling en energiekosten bij produkt~e, drastische volumebeperking, maar hierbij zijn
als bij hergebruikc.q. afdanken. Milieudefen- kostbare voorzieningen vereist om de zeer
6ie beschouwt retourglas als het minst mi- schadelijke stoffen die bij verbranding ontlteubelastende verpakkingsmateriaal en PVC staan niet qnbeheerd het bos (en de wei!) in
hloride), aluminium en lammaten te sturen. 1
ematerialen, niet voor hergebruik Recyclen bespaart grondstoffen en meestal
g geschikt) als de zwarte schapen. ook energie, maar stelt hoge eisen aan de
n- plaatst zij respectievelijk pa- afvalscheiding en dus aan de consument. De
n, wegwerpglas, kunststoffen op kwaliteit van het recycleprodukt hangt af van
Lis (PE:PP en PS) en blik (ijzer, ver- de zuiverheid van de afvalfractie. Kringloop.
papier kan ook wit zijn, als wit en gekleurd
lijk afvalmanagement begint in papier gescheiden worden ingezameld; heteperken'van het ontstaan van zelfde geldt natuurlijk voor glas. Er moet
gecontroleerd worden op veront8fvtu.l. Dan volgt.& m a f e r i W w
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not l a s t , hst gwcheiden beweran m
elnlglngen: compost van groente- en tuinafren.Zeker, a f v a I v g r w & t i n g b a b i j ~ ~ ~ ~ . k & ? - huit
l een gebied met een hoge luchtverontVAM scheiden het g e m &&I &'.
reiniging kan een zeer milieu-onvriendelijke

Wordt het retourfles, blik of PVCverpakking?
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de extra kosten (arbeid, ruimte, materiaall,
het steeds moeten motlveren van al het keukenpersoneel, gebrek aan kennis en/of magelijkheden, gemakzucht, het ontbreken van
dwingende voorschriften.
Voor het grootkeukenaandeel in de aanpak
van de afvalproblemen geeft Liesbeth de Wit
tot slot de volgende aanbevellngen.
Laat bij aankoop de milieukwalltelt van
verpakkingsmaterialen meewegen (let bijvoorbeeld op PVC, Cadmium, gebleekt
karton).
Blijf krltisch ten opzlchte van leverancier
en industrle en oefen zo mogelijk branchegewijs druk op hen ult.
Scheid afval zoveel mogelijk aan de bron,
zoek hiervoor de medewerking van de gemeente.
Let bij de keuze van het voedselverdeelsysteem op materiaal- en energiegebruik (vermijd zoveel mogelijk disposables).
Let ook bij aanschaf van apparatuur op
energie- en waterverbruik en duurzaamheid
en milieuschadelijke aspecten bij afdanken.
Blijf vooral uw mensen motiveren.

Een praktijkvoorbeeld
Dat milieuvriendelijker management per
saldo ook budgetvriendelijk kan zijn, toont
Paul Hoogmoed aan met zijn aanpak van een
"tafeltje dekje" project. Bij de keuze van het
verpakkingsmateriaal voor de externe maaltijdvoorziening van een bejaardenhuis werden de kosten van het gebruik van wegwerpduurzaam
materiaal
vergeleken
met
materiaal. Uiteindelijk werd gekozen voor
roestvrijstalen schaaltjes in een piepschuim
doos. De doos gaat weliswaar maar een jaar
mee, maarvoldoet beter dan duurzamer alternatieven. Bij verstrekking van 50 maaltijden
per dag gedurende 5 jaar, levert deze keuze
een besparing op van f 18.000,- in vergelijking met het gebruik van disposables.

De aanwezigen vinden dat e; we1 erg veel
nadruk wordt gelegd op de noodzaak tot actie
vanuit de grootkeuken, terwijl de preventie
toch vanuit de industrie moet beginnen. Bljvoorbeeld: wegwerppallets vervangen door
retourpallets? Prachtig, maar dan moeten de
tientallen verschillende typen we1 vervangen
worden door enkele genormaliseerde typen,
anders is het opslaan en afvoeren voor de
klant niet op te brengen. De indruk bestaat
ook dat alleen de consument voor de kosten
opdraait. Mr. Delsman belooft een lawine aan
overheidsvoorschr~ftenvoor alle betrokken
partijen in de komende jaren. Maar het is nu
eenmaal In een vrije markt zo dat lndustrie en
handel zich rlchten op de vraag van de consument; dat schept verantwoordelijkheden,
naar de mening van alle drie de sprekers.
Er bhjkt onder de aanwezigen grote behoefte
aan kosten/batenanalyses voor milieuvriendelijker management, dit wordt dan ook het
onderwerp voor de komende studiedag van de
Voedselstudiegroep Oisterwijk.

Discussie
Voor de consument is het niet eenvoudig om
erachter te komen wat hij precies in huis
haalt; de informatie vanuit industrie en leverancier is vaak onvoldoende. Milieudefensie
en ook VROM zijn echter geen voorstander
van de eenvoudigste oplossing hiervoor: een
milieusticker op "milieuvriendelijke produkten". Reden: het is misleidend omdat er in
feite nauwelijks milieuvriendelijke produkten
bestaan, er is alleen vast te stellen dat een
bepaald produkt minder milieu-onvriendelijk
is dan een ander produkt met dezelfde functie.
Zij v.ejwachten daarom meer van verbodsbe-

Nadere informatie
De Stichting Voedselstudiegroep Oisterwijk is een
onafhankelijke studiegroep van en voor leidinggevende personen in instellingskeukens.Zij organiseert regelmatig studiedagen over actuele onderwerpen rond instellingsvoeding.De kosten van het
lidmaatschap bedragenf 50,- per jaar. Nadere informatie is te verkrijgen bij het secretariaat: Nicolaas Maesstr. 78"'. 1071 RD Amsterdam (0206648104).

