Voedselverspilling
al tien jaar gelijk

D

at blijkt uit de Monitor Voedselverspilling. Gemiddeld
verspilden Nederlanders in
2018 tussen de 96 en 149 kilo
voedsel per persoon, wat betekent dat
mensen het voor hen bestemde voedsel
niet opaten. ‘Voor het berekenen van
deze getallen is naar verspilling in de
hele keten gekeken, dus niet alleen naar
consumenten maar ook naar producenten en supermarkten’, vertelt Sanne
Stroosnijder, programmamanager voedselverspilling bij Wageningen Food &
Biobased Research.
De consument is nog altijd de grootste
verspiller, aldus Stroosnijder. Een kwart
van het voor mensen geproduceerde
voedsel wordt niet geconsumeerd. ‘Maar
we zien dat consumenten de afgelopen

jaren minder zijn gaan verspillen. Die
trend zien we nog niet terug in de rest
van de keten, het kan zijn dat het daarvoor nog te vroeg is, want juist sinds 2018
zijn er meer initiatieven genomen om
verspilling tegen te gaan.’
Verspilling is niet alleen zonde, het
draagt ook bij aan het klimaatprobleem,
aldus Stroosnijder. ‘Denk aan de benodigde grondstoffen, het watergebruik,

de plastic verpakkingen, de vrachtwagens die rijden. Voedselverspilling is
verantwoordelijk voor 6 procent van
de totale uitstoot aan broeikasgassen.
Tegengaan van verspilling is een makkelijke manier om de voetafdruk van
voedselproductie te verkleinen.’
Naast het voorkomen van verspilling, is
het belangrijk dat ‘onvermijdbare voedselresten’ een hoogwaardige bestemming krijgen. Stroosnijder. ‘Nu wordt
zo’n 60 procent van de voedselresten
verbrand. We zien wel verschuivingen.
Zo is het volume aan voedselreststromen
wat naar veevoer gaat licht gestegen.’

Lager tijdens lockdown
Minder verspilling tijdens
corona door bewuster
boodschappen doen

Uit een steekproef onder 1500 consumenten, die werd uitgevoerd door
Gertrude Zeinstra en collega’s van
Wageningen Food & Biobased Research
in samenwerking met het Voedingscentrum, blijkt dat een kwart van de
Nederlandse consumenten minder
voedsel verspilde tijdens de covid-19
lockdown. Mogelijke verklaringen (en
tips voor de lezer): zo’n 40 procent van
de deelnemers gaf aan tijdens de lockdown minder vaak boodschappen te
doen. ‘Daarnaast planden ze hun aankopen beter’, zegt Zeinstra. ‘Ruim een
kwart maakte vaker boodschappenlijstjes en een derde van de mensen deed
minder vaak impulsaankopen. Verder
sloeg men langer-houdbare producten
in zoals blikgroenten, pasta en afbakbroodjes.’ tl
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Nederland verspilde in 2018 ongeveer evenveel als in de voorgaande jaren
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