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‘JAMMER DAT HET
VINKJE VERDWIJNT’
• Keurmerk weg na actie Consumentenbond
• Nieuwe voedingsapp moet consumenten
gaan informeren

Het is jammer dat het Vinkje verdwijnt, zegt
hoogleraar Sensoriek en eetgedrag Kees de
Graaf, voorzitter van de verantwoordelijke wetenschappelijke commissie. Hij is bang dat bedrijven niet meer worden geprikkeld om gezondere producten te maken.
Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, welzijn en sport (VWS) maakte afgelopen
week bekend dat het keurmerk van de stichting
Ik kies bewust – dat door negentig bedrijven op
circa zevenduizend producten wordt gevoerd –
komend jaar geleidelijk verdwijnt. Het moet
worden vervangen door een app die ‘objectieve
en heldere informatie’ geeft.
Het Vinkje was al lang omstreden en kwam

helemaal onder vuur te liggen toen de Consumentenbond in maart 2016 de campagne ‘Weg
met het Vinkje’ begon. Uit eigen onderzoek concludeerde de bond dat het keurmerk verwarrend is. Mensen zouden geen goed onderscheid
kunnen maken tussen het groene vinkje voor
gezonde schijf-van-vijfproducten en het blauwe
voor gezondere keuzes binnen niet-essentiële
voedingsgroepen. In april tekende de Consumentenbond, geassisteerd door de Wageningse
hoogleraar Levensmiddelenrecht Bernd van der
Meulen, formeel protest aan tegen het keurmerk.
Dat het keurmerk nu daadwerkelijk verdwijnt, valt De Graaf rauw op het dak. ‘Ik denk
dat het geen goed idee is. Vooral omdat er niets
vergelijkbaars voor in de plaats komt.’ Hij erkent dat het Vinkje zwakke plekken had. Zo was
slechts een deel van de levensmiddelenbedrijven aangesloten en veroorzaakten de twee
beeldmerken inderdaad verwarring. Maar vol-

gens De Graaf had de verantwoordelijke stichting Ik kies bewust goed geluisterd naar de kritiek en werd er gewerkt aan verbetering. Zo zou
het blauwe vinkje verdwijnen. Ook werd er gediscussieerd over manieren om meer fabrikanten te betrekken.
Een voedings-app alleen is niet voldoende
om consumenten voor te lichten over gezonde
voeding, denk De Graaf. ‘Als je voor het schap in
de supermarkt staat en moet kiezen uit tien
soorten slasaus, ga je ze niet alle tien scannen’,
zegt hij. Ook de Consumentenbond ziet een
app hoogstens als aanvulling op informatieve
labeling op het product zelf.
Een commissie, met daarin onder meer
Hans van Trijp, hoogleraar Marktkunde en consumentengedrag aan WUR, denkt momenteel
na over een geschikte opvolger voor het Vinkje.
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ROBOTZWERMEN GAAN ONKRUID TE LIJF
• Wageningers doen mee aan
EU-project zwermrobotica
• Onkruidbestrijding van
toekomst gebeurt vanuit de
lucht

Stel je een veld met suikerbieten
voor. Hier en daar piekt een aardappelplant door het bietenloof; het
jaar ervoor stonden hier aardappelen. Boven het veld cirkelen drones.
De vliegende robotjes brengen precies in kaart waar de aardappelplanten staan en communiceren
onderling. ‘Heb jij al wat?’ ‘Ja, het
stikt hier van de aardappelen, kom
snel helpen.’
Tien jaar geleden was dit science
ﬁction, maar dat is het niet meer.
Zwermrobotica is de volgende stap
in de agrarische toepassing van drones, legt Joris IJsselmuiden van de
Farm Technology Group uit. Zijn
groep werkt samen met Italiaanse
wetenschappers en het NederlandRESOURCE — 27 oktober 2016

se bedrijf Avular aan die volgende
stap. Het project, geﬁnancierd door
de EU, werd onlangs gepresenteerd
op een beurs in Italië.
Zwermrobotica moet boeren
helpen het onkruid op hun velden
in kaart te brengen. Het project
richt zich in eerste instantie op biologische boeren. Zij werken vaak
met mechanische bestrijding en
daarbij is timing essentieel. Zwermen robots kunnen het speurwerk
overnemen.
De zwermen kunnen grote percelen van honderden hectares aan.
‘Dat red je met een enkel toestel
niet. Ze kunnen elkaar ook aﬂossen
in het geval van een lege accu’, legt
IJsselmuiden uit. ‘Bovendien maakt
detectie met meerdere drones de
kans op fouten kleiner.’
De drones worden geleverd door
Avular. Wageningen is verantwoordelijk voor de detectie van onkruid
met camera’s en (samen met de fabrikant) de aansturing van de drones. De Italianen houden zich bezig

met het zwermgedrag van de robotjes. Het principe daarvan is vergelijkbaar met het gedrag van foeragerende bijen. Die leiden elkaar naar
de plekken waar het meest te halen
valt.
De zwerm drones moet in eerste
instantie onkruid in kaart brengen

en een optimale planning voor de
onkruidbestrijding opleveren. IJsselmuiden: ‘Een volgende stap is
het optimaliseren van de bestrijding zelf. Dat kan vanuit de lucht
met drones, maar ook met robots
aan de grond. Dan wordt het pas
echt science ﬁction.’ RK

