
  

 

 

 
Aandachtspunten Verduurzaming Voedsel 

  

Inleiding 

Het is van belang dat bij de ontwikkeling van een product rekening wordt gehouden met duurzaamheid. 

Denk aan het gebruik van duurzaam geproduceerde grondstoffen, dierenwelzijn, eerlijke handel, minder 

dierlijke en meer plantaardige eiwitten, minder milieu- en klimaatbelasting en het tegengaan van 

voedselverspilling.  

Definitie van duurzaamheid: het Voedingscentrum hanteren de volgende FAO definitie van duurzaam 

voedingspatronen: ‘Duurzame voedingspatronen zijn voedingspatronen met een lage milieubelasting, die 

bijdragen aan voedselzekerheid en gezondheid voor de huidige en toekomstige generaties. Duurzame 

voedingspatronen beschermen en respecteren de biodiversiteit en ecosystemen, zijn cultureel aanvaardbaar, 

toegankelijk, economisch eerlijk en betaalbaar; voedzaam, veilig en gezond; waarbij gelijktijdig de 

natuurlijke en menselijke hulpbronnen optimaal benut worden.   

Zorg dat je product binnen zo’n voedingspatroon past. Het gaat bij duurzaam niet alleen over milieuaspecten, 

maar ook over andere voedsel-kwaliteitsaspecten, zoals eerlijke handel, dierenwelzijn, natuur en cultuur. Kijk 

voor meer informatie in de Factsheet Duurzamer eten van het Voedingscentrum. 

http://www.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/voedingscentrum/Documents/Professionals/Pers/Factsheets/F

actsheet%20duurzaam%20eten%20versie%202017.pdf  

 

 

Aandachtspunten voor de verduurzaming van voedsel 

1. Gebruik duurzaam geproduceerde grondstoffen 

In diverse grondstoffenketens wordt gewerkt aan verduurzaming van internationale handelsketens. 

Van de volgende grondstoffen zijn bijvoorbeeld duurzame varianten aanwezig: koffie, thee, cacao, soja, 

gekweekte vis, palmolie, groente en fruit, kruiden en cashewnoten. In diverse ketens wordt gewerkt met 

internationale standaarden, zoals Global Gap (groente en fruit), RTRS (soja) en RSPO (palmolie).  

 

2. Voldoe aan criteria van duurzaamheid gerelateerde keurmerken 

Uit een selectie van Milieu Centraal, samen me Voedingscentrum en andere experts,  zijn 10 topkeurmerken 

naar voren gekomen. Dit zijn keurmerken die het hoogst scoren op de gebieden controle, transparantie en 

milieu, dierenwelzijn of mens en werk: 

◾ASC 

◾Beter Leven keurmerk (2 en 3 sterren) 

◾Demeter 

◾EKO 

◾Europees keurmerk voor biologische landbouw 

◾Fairtrade/Max Havelaar 

◾On the way to PlanetProof 

◾MSC 

◾Rainforest Alliance 

◾UTZ 

http://www.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/voedingscentrum/Documents/Professionals/Pers/Factsheets/Factsheet%20duurzaam%20eten%20versie%202017.pdf
http://www.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/voedingscentrum/Documents/Professionals/Pers/Factsheets/Factsheet%20duurzaam%20eten%20versie%202017.pdf
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Kijk voor meer informatie op de website van het Voedingscentrum of van het betreffende keurmerk. Kijk 

voor een beoordeling van robuuste duurzaamheidskeurmerken in de Keurmerkenwijzer.  

 

3. Verminder voedselverspilling 

 Help de consumenten om minder voedsel te verspillen door: 

• Een realistische THT (ten minste houdbaar tot) datum 

• Een duidelijk bewaaradvies, eventueel een invriesadvies (Zie Factsheet ‘Bewaren van voedsel’) 

• Duidelijke informatie over de portiegrootte (en/of portieduiding) 

• Innovatieve verpakkingswijze (hersluitbaar, onder atmosfeer, et cetera)  

• Een verpakking die afgestemd is op 1-,2- en 3- persoonshuishoudens.  

Meer informatie over verspilling in de Factsheet ‘Voedselverspilling door consumenten’. 

 

Voorkom verspilling in het productieproces door: 

• Reststromen goed benutten 

• Productie van de juiste hoeveelheden 

• Goede oplossingen voor retourzendingen 

• Innovatieve oplossing voor afwijkende formaten en partijen (groente en fruit) 

• Een bruikbare houdbaarheidstermijn en daarop afgestemde logistiek 

 

4. Verlaag de milieudruk van het product 

Via een LCA (levenscyclusanalyse) kan de milieubelasting van een product worden berekend. Broeikasgassen 

en landgebruik kunnen als representatieve indicatoren worden gebruikt omdat er sterke samenhang is tussen 

verschillende indicatoren. De ecologische voedselafdruk is op dit moment de meest voor de hand liggende 

https://keurmerken.milieucentraal.nl/keurmerken/inhoud/voeding
http://www.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/voedingscentrum/Documents/Professionals/Pers/Factsheets/Factsheet%20Bewaren%20van%20voedsel_Voedingscentrum_mei%202016.pdf
http://www.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/voedingscentrum/Documents/Professionals/Overig/VC_FSheet%20Voedselverspilling_v3.pdf
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maat voor de bewustwording van de consumenten. Op de website van het Voedingscentrum staan tools om 

te gebruiken. 

• Voedselafdruk www.voedingscentrum.nl/voedselafdruk  

 

5. Minder dierlijk, meer plantaardig eiwit 

De Gezondheidsraad adviseert1: Eet volgens een meer plantaardig en minder dierlijk voedingspatroon 

conform de richtlijnen, zoals:  

• Eet wekelijks peulvruchten 

• Eet ten minste 15 gram ongezouten noten per dag 

• Neem enkele porties zuivel per dag, waaronder melk of yoghurt 

• Eet één keer per week vis, bij voorkeur vette vis 

• Beperk de consumptie van rood vlees en met name bewerkt vlees 

• Het Voedingscentrum heeft criteria voor volwaardige vlees- en zuivelvervangers. Zoek naar 

innovaties in de vorm van alternatieve, plantaardige bronnen voor eiwitten.  

 

 
  

                                                                        
1 Gezondheidsraad. Richtlijnen goede voeding ecologisch belicht. Den Haag: Gezondheidsraad, 2011; publicatienr. 2011/08. 
ISBN 978-90-5549-836-9 

http://www.voedingscentrum.nl/voedselafdruk
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Overige aandachtspunten 

 

Wees transparant 

Maak de keten van het product volledig transparant zonder onnodige schakels. Zorg voor informatie voor de 

consument over productieproces, herkomst, product en etiket.  

 

Let naast milieu ook op andere duurzaamheidsthema’s, zoals dierenwelzijn en eerlijke handel 

Negen duurzaamheidsthema’s Alliantie Verduurzaming Voedsel om rekening mee te houden: 

 

Verminderen van de milieubelasting en afval 

1. Water en bodem  Verantwoord gebruik van water en het voorkómen van emissies naar 

grond- en oppervlaktewater en uitputting van de bodem.  

2. Energie Verantwoord gebruik van de hoeveelheid verbruikte energie en het 

streven naar zo veel mogelijk duurzame energie.  

3. Emissie naar de lucht 

 

Activiteiten van het bedrijfsleven om de uitstoot van broeikasgassen en 

overige schadelijke emissies naar de lucht zoveel mogelijk te vermijden.  

4. Transport 

 

Inspanningen van het bedrijfsleven om slimme logistieke processen met 

verbeteringen voor het milieu en het tegengaan van geluidsoverlast te 

realiseren.  

5. Grondstoffen en 

reststromen 

 

Het voorkómen en terugdringen door het bedrijfsleven van de 

hoeveelheid afval, het goed benutten van reststromen en het 

tegengaan van voedselverspilling.  

6. Biodiversiteit 

 

De bijdrage die het bedrijfsleven kan leveren aan de verscheidenheid 

aan dieren en planten (hoe groter deze verscheidenheid, hoe beter).  

 

Vergroten dierenwelzijn 

7. Dierenwelzijn & 

diergezondheid 

De fysieke en de gevoelsmatige (wel-)gesteldheid van dieren én de 

afwezigheid van ziekten en andere lichamelijke gebreken.  

 

Eerlijke handel 

8. Arbeid 

 

De zorg van het bedrijfsleven voor goede arbeidsvoorwaarden en 

arbeidsomstandigheden in de westerse wereld en elders.  

9. Eerlijke handel 

 

De manier waarop bedrijven bij hun activiteiten zorg dragen voor een 

menswaardig bestaan voor iedereen en hoe zij kansen creëren voor 

mensen om dit op eigen kracht te bereiken. 

 

http://www.verduurzamingvoedsel.nl/themas/

