
  



 

  

Als GoodFoodie ga je op je school aan 

de slag met duurzame voeding. 

Maar… 

Ontdek het allemaal in deze gids! 
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Achtergrondinformatie 

Waarom is voeding zo belangrijk? 

Momenteel leven er 7.7 miljard mensen op onze aardbol. In de toekomst zullen dit er nog een stuk 

meer zijn: 9.7 miljard in 2050 en 10.9 miljard tegen 21001. Al deze mensen hebben natuurlijk 

voldoende en gezonde voeding nodig. De uitdaging is niet alleen ervoor zorgen dat we voldoende 

voedsel produceren voor al deze mensen, maar ook om dit te doen zonder de planeet te veel te 

belasten. 

 

 

 

 

 

Wetenschappers identificeerden – 

onder leiding van wetenschapper 

Johan Rocktröm – 9 processen die  

ervoor zorgen dat onze planeet 

stabiel blijft2. Menselijke activiteiten 

zetten deze processen onder druk. 

Verschillende processen zijn 

bedreigd, zoals bijvoorbeeld de 

biodiversiteit die vermindert en het 

klimaat dat opwarmt en verandert. 

Ook de voedingssector speelt hier 

een belangrijke rol in: het IPCC 

berekende dat 16 tot 27% van de 

uitstoot van broeikasgassen 

afkomstig zijn van de landbouw zelf 

en de uitbreiding van 

landbouwgrond (bijvoorbeeld door 

ontbossing). Als we daar ook de 

uitstoot door het energiegebruik, 

transport en industriële sectoren 

voor voedselproductie bij optellen, gaat het in totaal over 

wel 21 tot 37% van de uitstoot3. Sommige 

voedingsmiddelen hebben ook een hoge 

watervoetafdruk4. Wat je eet, heeft dus niet alleen invloed 

op je eigen lichaam maar ook op de rest van de planeet. 

 

  

 
1 https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf 
2 https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html 
3 https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/4.-SPM_Approved_Microsite_FINAL.pdf 
4 https://www.watercalculator.org/footprint/foods-big-water-footprint/ 

     Figuur 2: De 9 processen van Rockström 

Figuur 1: Wereldbevolking 
in miljarden 

https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf
https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/4.-SPM_Approved_Microsite_FINAL.pdf
https://www.watercalculator.org/footprint/foods-big-water-footprint/
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De Verenigde Naties formuleerden 17 doelstellingen waar overal ter wereld aan gewerkt moet worden 

om te zorgen dat  iedereen een goed leven kan leiden: de Sustainable Development Goals (SDGs) of 

duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.  

 

 

 

 

 

Hoe voedsel geproduceerd wordt en welke voeding gegeten wordt, hangt samen met elk van deze 17 

doelstellingen. Zo heeft voeding invloed op je gezondheid en het klimaat, maar ook op bijvoorbeeld 

de werkomstandigheden van mensen. 

 

 

Figuur 3: De 17 SDGs 

https://www.sdgs.be/nl/sdgs


3 
 

Waar willen we naartoe? 

We willen er enerzijds voor zorgen dat iedereen 

voldoende en gezond kan eten, en 

anderzijds dat de Aarde gezond en stabiel 

blijft zodat alle mensen in de toekomst 

ook voldoende en gezond kunnen 

eten. Kate Raworth ontwikkelde een 

model dat zoekt naar dit evenwicht 

tussen de noden van mensen en 

de draagkracht van de planeet5. 

Ze stelt dit visueel voor als een 

‘donut’. De binnenkant van de 

donut stelt de sociale ondergrens 

voor: minimumstandaarden waar 

iedereen recht op heeft en waar 

iedereen toegang tot zou moeten 

hebben. De buitenkant van de donut 

symboliseert de planetaire grenzen 

(die overeenkomen met de 9 processen 

van Rockström). Deze grenzen mogen niet 

overschreden worden, omdat anders de planeet 

– en dus ook wijzelf – in gevaar komen. De planetaire 

grenzen vormen op deze manier een plafond of 

bovengrens voor de menselijke ontwikkeling.  

 

De ruimte tussen de sociale ondergrens en het planetaire bovengrens is de “safe and just space”. 

Volgens Kate Raworth moeten we binnen deze ruimte leven zodat iedereen voldoende heeft en toch 

geen schade toebrengt aan onze planeet. Ook alle stappen binnen het proces van de voedselproductie- 

en consumptie moeten zich dus tussen deze grenzen bevinden: genoeg voedsel voorzien voor iedereen 

zonder de planetaire grenzen te overschrijden.  

 

Eén van de sociale minimumstandaarden uit het 

donut-model is een goede gezondheid. Je 

gezondheid wordt in grote mate beïnvloed door de 

voeding die je eet6. Gezond eten is belangrijk voor 

je lichamelijke gezondheid: voor je groei, gewicht, 

gebit, weerstand en nog veel meer. Maar ook voor 

je mentale gezondheid is het belangrijk! Je 

ontwikkeling, gedrag, humeur, zelfbeeld, 

concentratie en slaap - wat je eet beïnvloedt het 

allemaal. Maar wat is gezonde voeding nu 

eigenlijk?  

 
5 https://www.kateraworth.com/doughnut/ 
6 https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/20190902_hgr-
9284_fbdg_vweb_0.pdf 

Figuur 4: Het donut-model van Kate Raworth 

https://www.facebook.com/watch/?v=10157138014024622
https://www.kateraworth.com/doughnut/
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/20190902_hgr-9284_fbdg_vweb_0.pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/20190902_hgr-9284_fbdg_vweb_0.pdf
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Op de aangepaste voedingsdriehoek van het Vlaams Instituut Gezond Leven7 zie je in welke mate 

bepaalde voedingsmiddelen binnen een gezond voedingspatroon passen.  

Bij deze nieuwe voedingsdriehoek wordt rekening gehouden met de voedingsstoffen die in een 

product zitten, maar wordt ook naar het volledige voedingsmiddel (en de combinatie van alle stoffen 

die erin zitten), naar voedingspatronen en eetgedrag (wat iemand allemaal eet en niet slechts één 

product of één maaltijd), het toevoegen van additieven en de mate waarin een product bewerkt is. Op 

basis hiervan werden de verschillende voedingsmiddelen onderverdeeld in de driehoek. 

 

 

Figuur 5: De aangepaste voedingsdriehoek 

De voedingsmiddelen die de meest positieve invloed op de gezondheid hebben en je best het meest 

eet, staan bovenaan in de driehoek. Dat is voornamelijk water en plantaardige voeding zoals groenten, 

fruit, volle granen, peulvruchten en noten. Voedingsmiddelen die lager in de voedingsdriehoek staan, 

worden best minder gegeten. Onderaan staat de voeding die nog wel enkele nuttige voedingstoffen 

bevat, maar die in grote hoeveelheden schadelijk is voor de gezondheid. De restgroep staat naast de 

driehoek. De voedingsmiddelen in deze groep maken geen deel uit van een gezond voedingspatroon 

en worden best zo veel mogelijk vermeden.  

Je kan meer lezen over de voedingsdriehoek op de website van het Vlaams Instituut Gezond Leven of 

in hun basistekst over de voedingsdriehoek. 

  

 
7 https://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsdriehoek 

https://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsdriehoek
https://www.gezondleven.be/files/voeding/Gezond-leven-2017-Basistekst-voedingsdriehoek.pdf#asset:5911:url
https://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsdriehoek
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Wanneer is voeding “duurzaam”? 

Duurzame voeding is voeding die gezond is, en die er ook mee 

voor zorgt dat er genoeg is voor iedereen, overal ter wereld, 

zowel nu als in de toekomst. We hebben aandacht voor drie 

soorten duurzaamheid: ecologische, sociale en economische 

duurzaamheid.  

Ecologische duurzaamheid gaat over de impact die voeding 

heeft op de planeet. Sociale duurzaamheid kijkt naar het 

algemeen welzijn van mensen: hoe zit het met honger, 

gezondheid, arbeidsomstandigheden en andere ethische 

aspecten. Economische duurzaamheid betekent dat iedereen 

die betrokken is bij het produceren, verwerken en verkopen 

van voedsel een correcte prijs krijgt voor zijn goederen en 

diensten.  

 

Om je voedingspatroon duurzamer te maken, formuleerde Rikolto zes criteria om mee aan de 

slag te gaan: 
 

 

✓ Minder vlees, meer plantaardig 

✓ Duurzame vis 

✓ Producten afkomstig uit duurzame landbouw 

✓ Lokale en seizoensgebonden producten 

✓ Producten afkomstig uit eerlijke handel 

✓ Minder voedselverspilling en afval 
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De 6 criteria 

Minder vlees, meer plantaardig8 

Door minder vlees en meer plantaardige voeding te eten, 

sla je vier vliegen in één klap: je verbetert je gezondheid, 

vermindert je milieu-impact, zorgt voor een beter  

dierenwelzijn én draagt bij tot minder honger in de wereld. 

Geweldig toch? Je hebt dus een grote impact door 

regelmatig eens een maaltijd zonder vlees te eten of de 

geserveerde porties vlees te verkleinen.   

 

Te veel dierlijke producten eten, kan schadelijk zijn voor je 

gezondheid: dierlijke voeding bevat vaak veel verzadigde 

vetten en cholesterol, wat het risico op hart- en vaatziekten 

verhoogt. Ook de kans op overgewicht, diabetes type 2, osteoporose (‘botontkalking’) en sommige 

kankers (bv. darmkanker) is hoger bij het eten van veel dierlijke voeding. Meer plantaardig eten 

verhoogt je inname van vezels en belangrijke mineralen . 

Ook voor het milieu is het beter om niet te veel vlees (en andere dierlijke producten) te eten. De 

veehouderij kent een grote uitstoot van broeikasgassen. Het bekendste broeikasgas is koolstofdioxide 

(CO2). Dit gas vormt 27% van de uitstoot van de veehouderij. Daarnaast is er ook een grote uitstoot 

van methaan (CH4) en distikstofmonoxide (N2O) – 2 gassen die nog veel schadelijker zijn voor het 

klimaat dan CO2! Naast de directe uitstoot van broeikasgassen 

zorgt veehouderij ook voor ontbossing, waardoor er minder CO2 

kan worden opgenomen en meer CO2 in de lucht blijft. Er is 

namelijk veel plaats nodig om vee te houden en nog meer om de 

voeding van het vee te produceren. Ook dit draagt bij tot de 

opwarming van de Aarde. Verder heeft veeteelt een impact op de 

watervoorraad: er is veel water nodig voor een relatief kleine 

hoeveelheid vlees. Bovendien bevatten de grote hoeveelheden 

mest van de veestapel nitraten, die gedeeltelijk in het grond- en 

oppervlaktewater terechtkomen en de kwaliteit van het water bedreigen. Door de bijdrage aan de 

klimaatsverandering, ontbossing en watervervuiling, vormt veeteelt ook een belangrijke bedreiging 

voor  dier- en plantensoorten en dus voor de biodiversiteit.  

Om vlees te kunnen eten, worden dieren op grote schaal gekweekt. Recente schandalen tonen aan dat 

het dierenwelzijn daarbij niet de aandacht krijgt die het verdient. Daalt de vraag naar dierlijke 

producten, dan zullen er ook minder dieren in de veeteelt nodig zijn om aan de vraag te voldoen. 

 
8 Dit onderdeel werd gebaseerd op de website van EVA Vzw: https://www.evavzw.be/waarom-plantaardig Over 

EVA’s visie op voeding kan je hier meer lezen. Overige cijfers (over het aantal geslachte dieren) komen van de 

website van Statbel: https://statbel.fgov.be/nl/nieuws/meer-slachtingen-bij-varkens-2018-daling-bij-runderen 

Maak je je zorgen of je bepaalde voedingsstoffen wel voldoende binnenkrijgt met plantaardige 

voeding? Op de website van EVA vzw vind je een overzicht van waar je best op let. Je kan ook 

langsgaan bij een diëtist voor informatie op maat. 

Wist je dat… 

…er voor 1 kg rundsvlees wel 

15 000 liter water nodig is? 

Ter vergelijking: voor 1 kg 

aardappelen is dit slechts 

500 liter. 

https://www.evavzw.be/waarom-plantaardig
https://www.evavzw.be/waarom-plantaardig
https://www.evavzw.be/over-ons/visie#onze-visie-op-voeding
https://statbel.fgov.be/nl/nieuws/meer-slachtingen-bij-varkens-2018-daling-bij-runderen
https://www.evavzw.be/kinderen
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Op zoek naar ideeën voor 

plantaardige maaltijden? Wil je 

meer plantaardig eten, maar weet je 

niet wat je dan nog op je boterham 

kan leggen? Laat je inspireren door 

de uitgebreide receptendatabase 

van       vzw! Ook in hun 

publicaties vind je heel wat tips en 

recepten. 

 

Tenslotte is plantaardige voeding eten een efficiëntere manier om mensen te voeden. Mensen kunnen 

voedingstoffen opnemen door vlees te eten. Maar het dier dat we eten, heeft ook moeten eten om te 

groeien. Voor 1 kg rundsvlees is wel 10 tot 14 kg graan nodig. In totaal wordt 75% van alle beschikbare 

landbouwgrond gebruikt voor de veeteelt, waarvan één derde voor veevoeder. Deze grond kan niet 

gebruikt worden om plantaardig voedsel te verbouwen om mensen te voeden. Tegelijkertijd is één 

zesde van de wereldbevolking ondervoed. Landbouwgronden die nu voor de veeteelt gebruikt worden, 

zouden gebruikt kunnen worden om plantaardig voedsel voor menselijke consumptie te verbouwen. 

Op die manier zouden we veel meer mensen kunnen voeden met dezelfde landbouwoppervlakte.  

  

Kippen 

• In 2018 werden in België 305 miljoen kippen geslacht. Dat is dus ongeveer 2,5 keer zoveel als 

de Belgische bevolking. 

• Men onderscheidt vleeskippen en legkippen. 

• Vleeskippen worden in hun eerste 42 levensdagen  

vetgemest. Hun normale levensverwachting ligt 

tussen de 5 en 10 jaar. 

• De code op de eieren van legkippen zegt iets over de 

omstandigheden waarin de kip leeft. Kooi-eieren zijn  

het minst diervriendelijk, vrije uitloop en biologische eieren het meest. 

• Enkel gezonde hennen (de vrouwelijke kippen) worden als nuttig beschouwd.  

Alle mannelijke kuikens en kuikens die afwijkingen vertonen, worden als  

bijproduct beschouwd en kort na de geboorte levend vergast of vermalen.  

Dit is bij alle legkippen het geval, ook de biologische. 

 

 

Varkens 

• Varkens zijn intelligente en sociale 

dieren,  volgens sommige 

wetenschappers zelfs intelligenter dan 

honden. 

• In 2018 werden in België 11.2 miljoen 

varkens geslacht. Ter vergelijking: er zijn 

ongeveer 11.4 miljoen Belgen.  

 

 

Runderen 

• In 2018 werden in België 890000 

runderen geslacht.  

• Er wordt een onderscheid gemaakt 

tussen melkkoeien en vleeskoeien.  

• Over de omstandigheden waarin deze 

dieren leven, kan je hier meer lezen. 

 

Een voorbeeld van  

Rikolto zet zich in voor minder vlees en meer 

plantaardige voeding op school! Zo werd op een school 

in Leuven een  vegetarische potluck georganiseerd om 

het draagvlak op school te vergroten. Op een andere 

school daagden leerlingen elkaar uit om de lekkerste 

veggiereceptjes uit te proberen en speelden de 

leerkrachten proefkonijn om het beleg van de nieuwe 

vegetarische broodjes uit te testen. Rikolto organiseert 

ook afvalmetingen  op scholen om te kijken hoeveel er 

van wat wordt weggegooid. Wordt er veel vlees 

verspild? Dan moedigen we de optie aan om kleinere 

vleesporties aan te bieden.   

https://www.evavzw.be/recepten
https://www.evavzw.be/publicaties
https://www.evavzw.be/pagina/over-kippen
https://www.evavzw.be/pagina/over-varkens
https://www.evavzw.be/pagina/over-runderen
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Duurzame vis 

Duurzaam vissen betekent onder andere dat men 

voldoende vis in de oceaan overlaat, respect heeft voor 

de natuurwereld onder water en ervoor zorgt dat mensen 

die afhankelijk zijn van kleinschalige visserij, in hun 

levensonderhoud kunnen blijven voorzien. 

 

Heel wat vissen hebben een lagere CO2-uitstoot per kg 

dan vlees9. Het is ook een gezonde bron van eiwitten. 

Voor 17% van de wereldbevolking is het zelfs de 

belangrijkste proteïnebron. Voornamelijk in landen met 

een laag inkomen is vis een belangrijke voedselbron10. 

12% van de wereldbevolking is voor hun inkomen direct 

of indirect afhankelijk van visserijen of viskwekerij. 

 

Toch is vis eten niet altijd een duurzame keuze. Ten eerste kent de visvangst een probleem van 

overbevissing. Dit betekent dat er zoveel vis gevangen wordt dat de populatie van vissen niet 

voldoende tijd krijgt om zich voort te planten en hun aantal op peil te houden. 1/3 van alle vissoorten 

is overbevist en van 60% van de vissoorten wordt de maximale hoeveelheid van wat duurzaam is 

gevist11. Een tweede probleem bij visangst is de bijvangst: de vangst van andere soorten dan de vis die 

men wilde vangen. Het kan om andere soorten (of niet-volgroeide) vis gaan, maar ook vogels of 

zoogdieren zoals dolfijnen kunnen bijvangst zijn12.  

 

Een alternatief voor het vangen van wilde vis, is het kweken van vis. Dit kan op zee of op het land. Door 

het kweken van vis, wil men overbevissing tegengaan en tegelijkertijd tegemoet komen aan de 

stijgende vraag naar vis. Tegenwoordig wordt er meer vis gekweekt dan gevangen13.  

 

Toch kent ook de viskwekerij zijn problemen, zoals het hoge gebruik van zoet water, watervervuiling, 

de effecten van ontsnapte kweekvis op wilde vissen, de hoeveelheid wilde vis die nodig is om sommige 

kweekvissen te voederen en het voor de kweek in gebruik nemen van waardevolle stukken land14. Ook 

bij het dierenwelzijn kunnen vragen gesteld worden.  

Een algemeen probleem van de vis- en schaaldierenindustrie is verspilling: van de 63 miljoen ton die 

per jaar wordt geproduceerd, wordt 35% verspild. Meer dan 1/3 belandt dus nooit op ons bord15. Ze 

worden (dood, stervende of zwaar gewond) teruggegooid in de zee of bederven voordat ze kunnen 

worden opgegeten.  

 
9 https://weekend.knack.be/lifestyle/culinair/vis-eten-voor-een-lagere-klimaatafdruk-kies-dan-de-juiste-
soort/article-normal-992733.html 
10 http://www.fao.org/news/story/en/item/150839/icode/ 
11 https://wrr-food.wri.org/sites/default/files/2019-07/creating-sustainable-food-future_2_5.pdf 
12 https://www.msc.org/nl/media-pers/opinie-en-blogs/2018/08/24/hoe-gaat-msc-om-met-bijvangst 
13 https://ourworldindata.org/seafood-production  
14 https://wrr-food.wri.org/sites/default/files/2019-07/creating-sustainable-food-future_2_5.pdf 
15 https://toogoodtogo.be/nl-be/movement/knowledge/what-food-is-wasted 

https://weekend.knack.be/lifestyle/culinair/vis-eten-voor-een-lagere-klimaatafdruk-kies-dan-de-juiste-soort/article-normal-992733.html
https://weekend.knack.be/lifestyle/culinair/vis-eten-voor-een-lagere-klimaatafdruk-kies-dan-de-juiste-soort/article-normal-992733.html
http://www.fao.org/news/story/en/item/150839/icode/
https://wrr-food.wri.org/sites/default/files/2019-07/creating-sustainable-food-future_2_5.pdf
https://www.msc.org/nl/media-pers/opinie-en-blogs/2018/08/24/hoe-gaat-msc-om-met-bijvangst
https://ourworldindata.org/seafood-production
https://wrr-food.wri.org/sites/default/files/2019-07/creating-sustainable-food-future_2_5.pdf
https://toogoodtogo.be/nl-be/movement/knowledge/what-food-is-wasted
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Hoe duurzaam het eten van vis is, hangt dus af van welke vis je eet en hoe en waar deze gekweekt of 

gevangen is. Maar hoe weet je welke vis duurzaam is en welke niet? Het beheer van de visserijen en 

kwekerijen is zeer moeilijk. De cijfers die vissers geven over hoeveel ze gevangen hebben blijken niet 

altijd te kloppen en controles gebeuren in veel landen onvoldoende. Gelukkig houden enkel 

internationale organisaties zich bezig met het goed beheren en controleren van de visserij: de Marine 

Stewardship Council (MSC) voor wilde vis en de Aquaculture Stewardship Councel (ASC) voor 

gekweekte vis. Deze organisaties ontwikkelden labels voor vis die aan een aantal belangrijke 

duurzaamheidscriteria voldoen. De principes van de MSC-standaard16 zijn 1) duurzame visbestanden; 

2) de impact op het overige zeeleven minimaliseren; 3)  een effectief visserijbeheer. Ook voor het 

toekennen van het ASC-label moet aan verschillende sociale en milieugerelateerde criteria voldaan 

worden17.  

 
16 https://www.msc.org/nl/msc-standaarden/visserijstandaard  
17 https://www.asc-aqua.org/what-we-do/our-standards/farm-standards/ 

Omegabaars 

Omegabaars is een viskwekerij op het land in Kruishoutem (op 30 km van Gent) 

die volop inzet op duurzaamheid en dit in 5 stappen: 

1) De naastliggende tomatenserres vangen regenwater op,  

dat wordt gebruikt om de bassins van de Omegabaars te vullen. 

2) De tomatenserres produceren warmte die gebruikt wordt om  

het water in de aquariums van de Omegabaars te verwarmen. 

3) Het visvoer is 100% plantaardig en wordt lokaal gekweekt. 

4) Het afvalwater van de vissen wordt gezuiverd in rietvelden. 

5) De mest die de vissen produceren, wordt gebruikt om tomaten- 

planten te bemesten. 

 

Een voorbeeld van  

Met hulp van Rikolto organiseerde 

School Food Lab Nieuwen Bosch 

Humaniora een Bewuste Visweek. 

 

https://www.msc.org/nl/msc-standaarden/visserijstandaard
https://www.asc-aqua.org/what-we-do/our-standards/farm-standards/
https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.labelinfo.be%2Fnl%2Flabel%2Fvoeding-asc&psig=AOvVaw0FDAK9TeMKltG5WCDOdDAh&ust=1581683791592000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPi5zbjFzucCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fhottlet.be%2Fnl%2Fproducten%2Fdiepvries-msc-en-asc-producten&psig=AOvVaw0L6lyqf6injhlMyWqmIn7t&ust=1581683843854000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDspNTFzucCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.goodfoodatschool.be/nl/school-food-labs-0
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Producten afkomstig uit duurzame landbouw 

Duurzame landbouw betekent dat boeren en boerinnen 

produceren op een manier die zowel economisch, sociaal als 

ecologisch duurzaam is. Om te kijken of landbouw duurzaam is, 

moet er dus niet enkel gekeken worden naar wat men 

produceert, maar ook naar hoe men dit doet. Op welke manier 

worden grondstoffen zoals water, energie, meststoffen en 

pesticiden gebruikt? Welke invloed heeft de landbouw op het 

landschap? En bevordert de landbouw de biodiversiteit, of wordt 

de biodiversiteit net verminderd? Zowel grote monoculturen 

(akkers waarbij slechts 1 soort groenten of fruit gekweekt wordt), 

het gebruik van te veel of schadelijke pesticiden, als ontbossing 

ten voordele van landbouwgrond kunnen een zeer negatieve 

impact hebben voor de biodiversiteit.  

Er is niet één label dat de volledige duurzaamheid van een product of landbouwsysteem weergeeft. 

Bio-labels garanderen wel dat de gebruikte landbouwmethoden voldoen aan bepaalde eisen op het 

gebied van milieu, natuur, landschap en dierenwelzijn. Kenmerkend voor biologische landbouw is dat 

er geen gebruik wordt gemaakt van synthetische mest of chemische bestrijdingsmiddelen (pesticiden).  

Het EU Biolabel18: dit Europese label is verplicht voor alle 

biologische verpakte producten in Europa. Het is verankerd in de 

Europese wetgeving. Het gaat om een milieulabel dat aangeeft 

dat een product afkomstig is uit biologische landbouw. Bij 

verwerkte producten moeten minstens 95% van de gebruikte 

ingrediënten afkomstig zijn van biologische landbouw om het 

label te mogen gebruiken. Het label garandeert ook een bepaalde 

aandacht voor dierenwelzijn. Het is echter geen sociaal label: het houdt geen rekening met de 

arbeidsomstandigheden. 

Het Biogarantie-label19 is het Belgisch label voor biologische 

landbouw. Het label is verankerd in de Europese wetgeving. Het 

vertoont ook veel gelijkenissen met het EU Biolabel. Zo is het in de 

eerste plaats een milieulabel dat aanduidt dat een product van 

biologische landbouw afkomstig is en ook hier geldt de 95%-regel 

voor verwerkte producten. Het Biogarantie-label verschilt op 

sommige zaken wel van het Europese label. Het Belgische label 

verplicht producenten om een duurzaamheidsplan op te maken met 

aandacht voor water- en energieverbruik en afvalbeheer. Er is ook 

iets meer aandacht voor het sociale aspect: wanneer een verwerkt 

product meer dan 10% suiker, cacao, koffie of banaan bevat, moet 

dit ingrediënt fairtrade gecertificeerd zijn om het Biogarantie-label te mogen gebruiken. 

Er bestaan nog veel andere bio-labels uit andere landen of die gebruikt worden door specifieke 

supermarkten. Een overzicht van de labels en hun uitleg vind je op de website van labelinfo.be. 

 
18 https://www.labelinfo.be/nl/label/biologische-landbouw-eu-biolabel 
19 https://www.labelinfo.be/nl/label/biologische-landbouw-biogarantie 

https://www.labelinfo.be/nl#search//3
https://www.labelinfo.be/nl/label/biologische-landbouw-eu-biolabel
https://www.labelinfo.be/nl/label/biologische-landbouw-biogarantie
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Ook het mengen van verschillende gewassen kan 

landbouw verduurzamen. Zo zorgt strokenteelt, waarbij 

verschillende gewassen op één perceel geteeld worden, 

voor een landbouwsysteem dat weerbaarder is tegen 

ziektes, plagen en extreme weersomstandigheden20. Het 

bevordert ook de biodiversiteit doordat bijvoorbeeld 

insecten er meer (verschillende) voedselbronnen vinden 

doorheen verschillende periodes in het jaar. Ook 

agroforestry biedt voordelen: door het combineren van 

landbouwteelten met bomen kunnen beschikbare 

hulpbronnen zoals licht, water en nutriënten efficiënter benut 

worden21. Het eerste grootschalige agroforestry-project in Vlaanderen ging in 2011 van start in 

Lochristi22. Ondertussen passen al verschillende Vlaamse boeren de principes van agroforestry toe. 

 
20 https://www.biokennis.org/nl/biokennis/shownieuws/Strokenteelt-met-zes-verschillende-gewassen-voor-
meer-biodiversiteit-1.htm  
21 https://www.agroforestryvlaanderen.be/NL/Kennisloket/Watisagroforestry/tabid/11240/language/nl-
BE/Default.aspx 
22 https://www.bosplus.be/nl/beheerprojecten/agroforestry 

Een voorbeeld van  

Om aan duurzame landbouw te kunnen doen, zijn kennis en 

innovatie van groot belang. Daarom organiseerde Rikolto een 

uitwisseling tussen boeren uit Honduras en boeren uit België. Als 

resultaat van deze uitwisseling, werd in Honduras een 

pilootproject opgestart met hydrocultuur: groenten groeien er in 

serres op water dat door buizen stroomt, in plaats van op volle 

grond. Het water wordt steeds hergebruikt. Deze 

landbouwtechniek verbruikt minder water en pesticiden en laat 

de planten sneller groeien. De boeren ondervinden met deze 

nieuwe teelttechniek  minder impact van klimaatverandering.  

Duurzame landbouw is niet enkel een kwestie van biologisch of niet. Dat weten 

ook de oprichters van PermaFungi, die goed hebben nagedacht over hoe ze het 

best hun grondstoffen gebruiken. 

PermaFungi kweekt sinds 2013 oesterzwammen op (biologisch) koffiegruis in 

Brussel. Het koffiegruis wordt elke dag met de fiets opgehaald bij 43 

handelaars zoals koffiehuizen en restaurants. In 2018 haalden ze zo 33 ton 

koffiegruis op dat anders zou worden weggegooid. Dit gebruikten ze om maar 

liefst 10 ton oesterzwammen te kweken. De reststromen van de 

oesterzwammenkweek  worden gebruikt om witlof te kweken én om 

biologisch afbreekbare hanglampen te maken. Tegelijkertijd aan recyclage én 

aan duurzame landbouw doen, dat is twee vliegen in één klap! 

 

 

https://www.biokennis.org/nl/biokennis/shownieuws/Strokenteelt-met-zes-verschillende-gewassen-voor-meer-biodiversiteit-1.htm
https://www.agroforestryvlaanderen.be/NL/Kennisloket/Watisagroforestry/tabid/11240/language/nl-BE/Default.aspx
https://www.agroforestryvlaanderen.be/NL/Toepassersahwoord/tabid/9160/language/nl-BE/Default.aspx
https://www.biokennis.org/nl/biokennis/shownieuws/Strokenteelt-met-zes-verschillende-gewassen-voor-meer-biodiversiteit-1.htm
https://www.biokennis.org/nl/biokennis/shownieuws/Strokenteelt-met-zes-verschillende-gewassen-voor-meer-biodiversiteit-1.htm
https://www.agroforestryvlaanderen.be/NL/Kennisloket/Watisagroforestry/tabid/11240/language/nl-BE/Default.aspx
https://www.agroforestryvlaanderen.be/NL/Kennisloket/Watisagroforestry/tabid/11240/language/nl-BE/Default.aspx
https://www.bosplus.be/nl/beheerprojecten/agroforestry
https://www.rikolto.be/nl/nieuws/hydrocultuur-honduras-minder-risico-meer-voedselveiligheid
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Lokale en seizoensgebonden producten 

Verschillende gewassen dienen op verschillende momenten van 

het jaar geoogst te worden. Aardbeien groeien in België niet 

in de winter, pompoenen van lokale oorsprong zal je dan 

weer niet in juni terugvinden. Lokaal eten volgens de 

seizoenen betekent niet alleen versere producten en een 

stuk minder betalen, het is ook  duurzamer. Ten eerste spaar 

je met lokale voeding heel wat kilometers transport uit, die 

anders voor veel schadelijke uitstoot zouden zorgen. 

Wanneer voeding kort na de oogst verkocht wordt, moet deze 

ook minder lang (gekoeld) bewaard worden, wat energie 

uitspaart. Het is dus een manier om je ecologische voetafdruk 

te verlagen.  

Het wordt steeds belangrijker om in te zetten op lokaal en seizoensgebonden eten omdat mensen dit 

uit zichzelf steeds minder doen. Er is in de supermarkten dan ook het hele jaar door een groot aanbod 

van groenten en andere voedingswaren uit verre oorden.  

De stijgende populariteit van exotische vruchten, zien we bijvoorbeeld in de Belgische appelverkoop23. 

Jongagold is een appelsoort die in België geteeld wordt en al lange tijd zeer populair is. Hoewel het de 

meest gegeten appel in België blijft, zien we dat de Jongagold terrein verliest ten voordele van de Pink 

Lady. Deze laatste wordt vaak geïmporteerd uit landen zoals Zuid-Afrika, Chili, Australië en Nieuw-

Zeeland. Het voordeel hierbij is dat de appels meteen na de oogst vervoerd en verkocht worden, terwijl 

Belgische appels die in de zomer verkocht worden al enkele maanden in de koeling hebben 

doorgebracht. Het koelen van fruit verbruikt best wat energie. Het grote nadeel aan Nieuw-Zeelandse 

Pink Lady-appelen in België eten, is dat de appels eerst 22 000 km moeten afleggen. Zelfs wanneer de 

Belgische appels al bijna een jaar in de koeling liggen, zijn de Belgische appels nog 12 tot 20% 

energiezuiniger dan de Nieuw-Zeelandse. Net na de Belgische oogst verbruiken de Belgische appels 

zelfs 60% minder energie!  

 
23 De informatie gebruikt in deze paragraaf is afkomstig van https://eostrace.be/traces/trace-van-appel 

https://eostrace.be/traces/trace-van-appel


13 
 

Voedsel van lokale boeren en producenten aankopen bevordert ook de lokale economie. Wanneer je 

rechtstreeks van de boer of producent koopt, krijgt deze vaak een betere prijs voor zijn of haar 

producten dan wanneer de producten doorverkocht worden aan supermarkten. Minder 

tussenschakels tussen productie en consumptie zorgt ook voor een beter inzicht in de weg die voeding 

aflegt, wat voor meer begrip en solidariteit zorgt. 

Een vraag die zich opdringt is: hoe lokaal is lokaal? Hier bestaat geen definitie voor. Voor sommigen 

betekent lokaal minder dan 10 km, voor anderen een Belgisch product en voor nog iemand anders is 

een Europees product lokaal. Het is nuttig om jezelf hierbij enkele vragen te stellen: wat is het meest 

lokaal mogelijk? Als het in België niet groeit, kan het vervangen worden door een Belgisch alternatief? 

Zo niet, wat is de dichtste locatie waar het vandaan kan worden gehaald? En hoe wordt het vervoerd? 

Transport per vliegtuig is vervuilender dan transport per vrachtschip. Er bestaat dus niet één antwoord 

op de vraag naar wat als lokaal telt. 

 

 

 

  

Wanneer je in de stad woont, lijkt heel lokale 

voeding soms moeilijk. De meeste landbouw 

vindt namelijk buiten de stad plaats, terwijl 

55% van de wereldbevolking vandaag in 

steden woont en dit percentage tegen 2050 

zal oplopen tot 70%1. Toch betekent dit niet 

dat voeding altijd van ver van de stad moet 

komen. Dichtbij Gent bevinden zich 

verschillende (bio)boerderijen, zoals de 

Goedinge in Afsnee (op slechts 6km van het 

Sint-Pieters-Station) of de Wassende Maan in 

Deinze. De Buurderij in Dok Noord (van 

Boeren & Buren) is een verzamelpunt voor 

verschillende voedselproducenten, gaande 

van bakkers en brouwers uit Gent tot 

veehouders en ambachtelijke producten op 

50km van Gent bevinden.  

 

Het kan ook nóg lokaler in de stad. Denk dan 

maar aan stadslandbouw. Steeds meer 

mensen ontdekken de mogelijkheden om 

midden in de stad aan landbouw te doen. 

ROOF FOOD is een 

stadslandbouwproject in 

Gentbrugge. Hun moestuin vol 

groenten bevindt zich op het dak, 

waar het een bijdrage  

levert aan water- en luchtzuivering van de 

omgeving en meer biodiversiteit. Het heeft 

ook een koelend effect op de stedelijke 

ruimte. De groenten uit de moestuin 

worden gebruikt in de vegetarische catering 

die meedeint met de seizoenen.  

 

Ook in Gent kan je niet enkel als 

individu kiezen voor lokale 

producten. Gentse winkeliers, 

horeca en grootkeukens kunnen 

lokale producten bestellen op de 

webshop van VANIER. 

 

 

Wil je weten welke groenten en fruit in 

seizoen zijn? Check snel de seizoenskalender 

van Velt! 

 

Een voorbeeld van  

In samenwerking met verschillende partners 

ondersteunt Rikolto Kort’om: een platform 

voor winkeluitbaters en horecazaken. Zij 

kunnen er voeding rechtstreeks  kopen bij de 

boer of producent uit de streek. Zo komen ze 

aan verse en lokale producten die pas geoogst 

of gemaakt worden bij  

bestelling. 

 

 

https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/pano/2018/pano-s2018a8/
https://www.goedinge.be/
https://www.dewassendemaan.be/
https://www.vanier.gent/index.php#headerAndBoxes
https://velt.nu/sites/files/content/documenten/groentekalender.pdf
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Eerlijke handel24  

Lokale handel biedt veel voordelen: voor de producent, jezelf 

en milieu. Eén van de voordelen bij lokale handel is dat je kan 

inzetten op een korte keten. Deze “keten” is de weg die een 

product aflegt van producent naar consument. Dus de weg die 

eten aflegt van bij de boer tot op je bord, zeg maar. In het 

klassieke landbouw- en voedselsysteem bestaat die keten uit 

veel verschillende schakels: de boer, de opkoper, de 

multinational, de transporteur, de verwerker, de supermarkt 

(of andere verkoper) en de consument. De prijs die je als 

consument betaalt, moet verdeeld worden over de 

verschillende tussenpersonen in de keten. En dat geld wordt meestal niet erg eerlijk verdeeld, 

waardoor bijvoorbeeld de supermarkt en multinational er veel aan verdienen maar de boeren zelf 

maar een heel klein deel krijgen. Soms zelfs te weinig om van te kunnen leven. Door ervoor te zorgen 

dat er minder schakels tussen de boer en de consument zitten en de keten dus korter wordt, kan ervoor 

gezorgd worden dat een groter deel van de winst naar de boer gaat.   

Maar niet alle producten zijn lokaal te vinden. Denk maar aan koffie en (zwarte, groene of witte) thee, 

rijst, of chocolade. Die laatste kan misschien wel lokaal gemaakt worden, maar de cacaobonen die 

ervoor nodig zijn zal je in België (of de rest van Europa) niet vinden. Toch kan er ook voor die producten 

worden ingezet op een korte keten met weinig tussenpersonen, om te zorgen dat de producenten een 

eerlijke prijs krijgen voor hun producten. De principes van korte keten komen sterk overeen met de 

visie van fair trade. Bij fair trade wordt dan ook vaak ingezet op korte ketens. 

 

 
24 Oxfam Wereldwinkels Gent zorgden voor de informatie om dit stuk te schrijven.  
25 https://www.fairtradebelgium.be/eerlijke-handel/de-fairtrade-standaarden/ 

De standaarden van Fairtrade International25 

SOCIAAL ECOLOGISCH ECONOMISCH 

✓ Democratische groepen 
(coöperatieves) 

✓ Organisatie in vakbonden 
(in het geval van 
werkne(e)m(st)ers) 

✓ Gereglementeerde 
arbeidsvoorwaarden 

✓ Verbod op kinderarbeid 
✓ Verbod op elke vorm van 

discriminatie 
 

✓ Rationele landbouw (met 

respect voor het milieu) 

✓ Aanmoediging van 

biologische landbouw 

✓ Bescherming van 

natuurlijke hulpbronnen 

✓ Verbod om gevaarlijke 

pesticiden te gebruiken 

✓ Geen genetisch 

gemodificeerde zaden 

✓ Gegarandeerde fair trade 

minimumprijs en premie 

✓ Regulering van de 

goederen- en geldstroom 

✓ Transparante zakelijke 

relaties en traceerbaarheid 

✓ Voorfinanciering 

✓ Gebruik van het fair trade 

label 

 

https://www.fairtradebelgium.be/eerlijke-handel/de-fairtrade-standaarden/
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Het fairtradelabel26: het label voor een fairtradeproduct wordt zowel bij 

enkelvoudige producten (zoals bananen of rijst)  als bij samengestelde 

producten (zoals chocolade of roomijs) gebruikt. 

Voor samengestelde producten gelden twee sleutelprincipes: 

✓ Elk ingrediënt dat afkomstig kàn zijn van eerlijke handel, moet dat 

ook zijn. Dus alle ingrediënten van een product die beschikbaar zijn 

tegen fairtradevoorwaarden, moeten fairtrade gecertificeerd zijn. 

✓ Het totale fairtradepercentage moet minstens 20% bedragen. 

 

Het FSI-label voor een fair trade ingrediënt: dit label wordt gebruikt om 

aan te duiden dat één ingrediënt in een samengesteld product fair trade is. 

Alleen dit specifieke ingrediënt moet gecertificeerd zijn om het logo te 

mogen gebruiken. Het FSI-label vermeldt over welk ingrediënt het gaat. Het 

belangrijkste doel van dit label is ervoor zorgen dat merken voor specifieke 

ingrediënten vaker voor fair trade kiezen, ook al kunnen ze dit niet voor alle 

ingrediënten doen.  

 

Oxfam Wereldwinkel werkt voornamelijk samen met producenten die gecertificeerd zijn door 

Fairtrade International. Maar soms nemen ze ook producentenorganisaties die (nog) geen certificaat 

hebben als handelspartner. Deze organisaties worden dan eerst grondig gemonitord door Oxfam zelf27.  

 

 
26 https://www.fairtradebelgium.be/eerlijke-handel/het-fairtrade-label/ 
27 https://www.oxfamwereldwinkels.be/expertise/labels/ 

Oxfam wereldwinkel gaat nog een stapje verder dan de standaarden van 

Fairtrade International: ze werkt samen met kleine coöperaties 

(samenwerkende boeren) in plaats van grote plantages, en probeert via 

projecten de capaciteit in de landen in het Globale Zuiden te versterken. 

Bovendien hebben de producten van Oxfam Wereldwinkel doorgaans een 

veel hoger percentage fair trade ingrediënten dan de opgelegde 20%. 

 

Een voorbeeld van  

Om als boer een eerlijk loon te kunnen krijgen, zijn samenwerkingen 

heel belangrijk en dit zowel tussen boeren onderling als tussen boeren 

en bedrijven die hun producten kopen. Daarom helpt Rikolto op 

verschillende plaatsen ter wereld bruggen te bouwen tussen mensen. 

In Nicaragua hebben 639 kleinschalige groentenboeren, 

verenigd in 4 samenwerkende netwerken (=“coöperaties”), een 

samenwerking met Subway. Rikolto maakte dit mogelijk door de 

coöperaties en Subway met elkaar in contact te brengen en mee 

een bedrijfsplan op te stellen. Deze samenwerking betekent 

betrouwbare kwaliteitsvolle groenten voor Subway en eerlijke 

prijzen, gedeelde risico’s en inkomenszekerheid voor de boeren. 

https://www.fairtradebelgium.be/eerlijke-handel/het-fairtrade-label/
https://www.oxfamwereldwinkels.be/expertise/labels/
https://www.rikolto.be/en/node/2659


16 
 

Minder voedselverspilling en afval 

Voedselverlies28 
Wereldwijd gaat jaarlijks 1,3 miljard ton voedsel verloren. Dat is 1/3 

van al het voedsel dat geproduceerd wordt. In Europa gaat het om 89 

miljoen ton, in Vlaanderen gaat jaarlijks 907 000 ton voedsel verloren. 

Dat is om meerdere reden een probleem: er hangt een serieus 

prijskaartje aan (in Vlaanderen gemiddeld €137 per persoon per jaar), 

het heeft een enorme milieu-impact én het is wraakroepend, want 

wereldwijd lijden bijna 1 miljard mensen honger.  

Maar wanneer wordt voedsel precies als 

‘verloren’ of ‘verspild’ bestempeld? Onze 

voeding (of de producten waarvan deze 

gemaakt worden) bestaan uit een eetbaar 

deel en een niet-eetbaar deel. Het niet-

eetbare deel wordt een “nevenstroom”. 

Het wordt niet als voedselverlies 

beschouwd. Van het eetbare deel wordt 

een deel effectief opgegeten. Alles van 

het eetbare deel dat niet wordt 

opgegeten, om welke reden dan ook, 

noemt men voedselverlies of 

voedselverspilling. 

Niet alle voedingsproducten worden evenveel verspild. Groenten, fruit en knollen worden het meest 

verspild: 46% van de geproduceerde hoeveelheden29. Dat is bijna de helft! Vis en zeevruchten staan 

op de tweede plaats met 35%.  

Hoe komt het dat er zoveel eten verspild wordt? Voedselverspilling gebeurt op verschillenden plaatsen 

en momenten. Het eerste verlies gebeurt al in de landbouw. Het kan voorkomen tijdens het oogsten 

of bewaren, door mislukte oogsten, schoonheidsfoutjes waardoor het product niet verkocht raakt of 

een overaanbod waarbij het aanbod van het product groter is dan de vraag ernaar en waardoor de 

producten niet verkocht raken. In een volgende stap kan eten verloren gaan in de voedingsindustrie 

door menselijke fouten, kwaliteitsproblemen (bv. over de vorm of kleur van het product) of technische 

problemen. In de distributiesector (de supermarkten) zijn ook verschillende oorzaken te vinden: bij 

het stockbeheer (het moeilijk kunnen inschatten wat er verkocht zal raken), schade (bv. een pot 

erwtjes die valt en niet meer verkocht kan worden) en door het gedrag van de consument (die vaak de 

producten achteraan in het rek kiest omdat die nog langer houdbaar zijn, waarbij de producten die het 

snelst op moeten niet verkocht geraken). In de horeca wordt voedsel voornamelijk door te grote 

porties en het verkeerd inschatten van het aantal gasten verspild.  

Tenslotte gebeurt voedselverspilling ook bij mensen thuis. In Vlaanderen wordt 8% van het eten dat 

we kopen, weggegooid. Een gebrek aan planning speelt hier een grote rol  (bv. eten kopen voor het 

avondeten, maar dan toch niet thuis eten). Andere oorzaken zijn het aankopen van te veel eten, een 

foute interpretatie van de houdbaarheidsdatum of producten niet goed (bv. in de verkeerde 

temperatuur) bewaren. Bij een foute inschatting van de portie-groottes kunnen ook restjes ontstaan, 

 
28 Dit onderdeel werd gebaseerd op de website www.voedselverlies.be (tenzij anders vermeld) 
29 https://toogoodtogo.be/nl-be/movement/knowledge/what-food-is-wasted 

http://www.voedselverlies.be/
https://toogoodtogo.be/nl-be/movement/knowledge/what-food-is-wasted
http://www.voedselverlies.be/sites/default/files/thumbnails/image/nevenstromen.png
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die erna niet altijd goed bewaard of gebruikt worden. De klimaatimpact van al het in Vlaanderen thuis 

weggegooide voedsel komt neer op 678 000 ton CO2-uitstoot per jaar.  

 

Als strategie om (de gevolgen van) 

voedselverspilling zo veel mogelijk te beperken, 

werd de “cascade van waardebehoud” 

opgesteld. Deze beschrijft de verschillende 

strategieën waarop met voedselverlies kan 

worden omgegaan en  hoe wenselijk ze zijn. 

Hoe hoger de strategie staat, hoe wenselijker. 

De voorkeur gaat dus naar de preventie van 

voedselverlies. Als dit niet vermeden kan 

worden, kijkt men of men het voedsel voor iets 

anders kan gebruiken, bijvoorbeeld veevoeder 

of energiebron. Verbranden of storten zijn de 

laatste opties.  

Interpretatie van de houdbaarheidsdatum 

THT = “ten minste houdbaar tot”. Dit staat op producten die niet snel bederven. Na de 

houdbaarheidsdatum kan de kwaliteit achteruit gaan, maar kan je het product wel nog veilig 

opeten. 

TGT = “te gebruiken tot”. Dit staat op zeer bederfelijke producten. De vermelde datum is de 

laatste dag waarop het zeker nog veilig is om dit product op te eten. 

 

Tips voor thuis: 

✓ Plan je aankopen en maaltijden 

✓ Maak een boodschappenlijstje – en hou 

je eraan 

✓ Organiseer je koelkast en voorraadkast 

✓ Bewaar voeding op de correcte manier 

✓ Wees creatief bij het koken – gebruik 

wat je al hebt! 

✓ Kijk naar de houdbaarheidsdatum én 

gebruik je zintuigen 

✓ Serveer juiste porties 

✓ Eet restjes op 

 

Initiatieven in Gent om voedseloverschotten te redden  

Rabot op je bord tovert groenten- en fruitoverschotten van supermarkten om tot 

heerlijke (plantaardige) spreads, sauzen en meer. Wonky maakt lekkere dips van 

geredde groenten. Foodsavers verdeelt voedseloverschotten via 

distributieplatformen of zorgt ervoor dat ze verwerkt worden in zogenaamde 

Restjesfabrieken. Een ander initiatief is het Restorestje: al in meer dan 100 Gentse 

restaurants kan je vragen om de overschot van je eten mee te krijgen in een 

Restorestje, een doosje dat wanneer het leeg in de de GFT-container mag. Ook Too 

Good To Go zet zich in voor het redden van voedselresten uit de horeca. 

 

Figuur 6:  
De cascade  
van waarde- 
behoud 

Een voorbeeld van  

Rikolto sloeg de handen in elkaar met cateraar 

Agape en 9 Gentse GO! Scholen om in actie te 

komen tegen voedselverspilling. De scholen 

gingen na hoeveel ze weggooiden, leerden van 

elkaar en stelden actieplannen op om écht tot 

verandering te komen! Lees op de website van 

GoodFood@School hoe ze tewerk gingen. 

 

 

http://www.voedselverlies.be/wat-is-voedselverlies
http://www.voedselverlies.be/wat-je-thuis-kan-doen
https://samenlevingsopbouwgent.be/wat-doen-we/projecten/rabot-op-je-bord/
https://www.wonkyfood.be/story
https://foodsavers.be/distributieplatformen/
https://foodsavers.be/restjesfabriek/
https://klimaat.stad.gent/nl/het-gentse-restorestje
https://toogoodtogo.be/nl-be
https://toogoodtogo.be/nl-be
http://www.voedselverlies.be/sites/default/files/thumbnails/image/cascade_0.png
https://www.goodfoodatschool.be/nl/nieuws/go-scholengroep-gent-agape-en-rikolto-strijden-samen-tegen-voedselverlies
https://www.goodfoodatschool.be/nl/nieuws/go-scholengroep-gent-agape-en-rikolto-strijden-samen-tegen-voedselverlies
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Afval 
Voedselverliezen en nevenstromen zijn vormen van afval die in de voedingsindustrie en bij het (niet) 

consumeren van voedsel voor komen. Een andere afvalbron is de verpakking van voeding. 

Voeding wordt om verschillende redenen verpakt: voor een langere houdbaarheid,  het beschermen 

van het product tegen beschadigingen, het vergemakkelijken van transport, gebruiksgemak, het 

voorzien van informatie voor de verkoper of consument, het uitzicht van het product en om te 

voorkomen dat er allergenen (zoals sporen van noten, pinda’s of gluten) op het product zouden 

komen. Verpakking kan dus zeker nuttig zijn.  

Toch moeten we nadenken over de mate waarin we producten 

verpakken, welke materialen hiervoor gebruikt worden en hoe 

deze materialen gebruikt worden. Plastic is bijvoorbeeld een 

heel handig en goedkoop materiaal dat voor veel verpakkingen 

gebruikt wordt. Het probleem is dat plastic nóóit meer volledig 

vergaat30. Veel plastic komt in de zeeën en oceanen terecht. Je 

kent ze wel, de beelden van de  zogenaamde “plastic soep”. 

Wat we zien drijven aan de oppervlak, is slechts een fractie van 

het plastic dat zich in de oceanen bevindt. 94% verdwijnt 

meteen onder het oppervlak. Al dit plastic vormt een gevaar 

voor dieren en het milieu. En een groot deel van dit plastic is 

afkomstig van wegwerpverpakkingen. Momenteel wordt slechts 9% van al het plastic gerecycleerd. 

 

Er zijn andere verpakkingsmaterialen dan plastic mogelijk, waarvan sommige meer en 

beter gerecycleerd worden. Glas en aluminium blikken zijn bijvoorbeeld oneindig te 

recycleren. Een algemeen probleem bij verpakking blijft dat het maken en verwerken 

ervan veel energie vraagt. De voorkeur gaat daarom naar niet meer verpakking te 

gebruiken dan echt nodig is en waar mogelijk in te zetten op herbruikbare 

verpakkingen, bijvoorbeeld door verpakking met leeggoed te gebruiken. De Ladder 

van Lansink toont welke manieren van afvalbeheer het meest wenselijk zijn.  

 
30 https://www.plasticsoupfoundation.org/plastic-probleem/plastic-milieu/fragmentatie/ 

OHNE 

Wereldwijd bestaan er steeds meer 

verpakkingsvrije winkels. In Gent kan je 

met je eigen potjes en zakjes terecht bij 

OHNE. Bij jou geen verpakkingsvrije 

winkel in de buurt? Ook bij veel 

(super)markten, bakkers en slagers, kan 

je met je eigen zak op potje langsgaan. 

Figuur 7: Het plastic in de oceanen 

Figuur 8: De Ladder van Lansink 

Een voorbeeld van  

In een Leuvense school kregen alle 

leerlingen een duurzaam cadeautje 

van de Sint: een Dopper drinkfles! 

Hiermee wordt een hoop wegwerp-

plastic vermeden en kunnen alle  

leerlingen genieten van kraantjeswater.  

https://www.plasticsoupfoundation.org/plastic-probleem/plastic-milieu/fragmentatie/
https://ohne.be/gent/
https://ohne.be/gent/
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Zelf aan de slag! 

Gedrag van anderen veranderen… hoe doe je dat? 

Als GoodFoodie ben je misschien zelf al op zoek naar manieren om duurzamer te eten. Maar hoe zorg 

je ervoor dat anderen zich hier ook voor inzetten? En hoe vermijd je dat ze protesteren wanneer er in 

de school wordt ingezet op duurzame voeding? Om dit te kunnen beantwoorden, moeten we eerst 

kijken waarom mensen bepaald gedrag vertonen.  

Waarom doen we wat we doen? Zowel onze fysieke omgeving, sociale omgeving en individuele 

kenmerken hebben invloed op wat we doen. Een eerste belangrijke factor van de fysieke omgeving31 

is de beschikbaarheid: hoe gemakkelijk je voeding kan verkrijgen en hoe aantrekkelijk en bekend deze 

is. Ook de portiegrootte die als ‘standaard’ gegeven wordt is van belang: hoe 

meer je krijgt, hoe meer je eet. Wanneer we kunnen kiezen tussen ‘small’, 

‘medium’ en ‘large’, zijn we meestal geneigd om de middelmaat te kiezen 

omdat de naam doet uitschijnen dat het om een ‘normale’ hoeveelheid 

gaat – ongeacht hoe groot die portie is. Maar ook ‘mini’-porties ongezonde 

voeding kunnen het verkeerde effect hebben: ze lijken zo klein en onschuldig, 

dat je er snel heel veel van eet. Een derde element van de fysieke ruimte is de prijs. 

Mensen laten zich in hun  (voedings)keuzes heel vaak leiden door de prijs. Als je gezonde snacks wil 

verkopen, verkoop je die dus beter niet aan een hogere prijs dan de ongezonde snacks. Een laatste 

belangrijk aspect van de fysieke omgeving is priming: door de associaties bij het horen of zien van 

bepaalde zaken, ga je onbewust bepaalde keuzes maken. Bijvoorbeeld: wanneer je een appel (= de 

prime) eet wanneer je een winkel binnenwandelt, ga je bewuster op zoek naar gezonde producten. 

Het is alsof er een ‘gezondheidslampje’ is aangegaan in je hersenen. Of wanneer je net een gesprek 

heb gehad over mango’s, gaan je hersenen sneller reageren op het woord “banaan” dan op het woord 

“brood” omdat er een sterkere associatie is tussen mango en banaan (namelijk “fruit”). 

Naast de fysieke omgeving oefent ook de sociale 

omgeving32 een grote invloed op ons uit. Je past wat 

je eet en hoeveel je eet (vaak onbewus) aan aan je 

gezelschap. Zo werd in experimenteel onderzoek 

bijvoorbeeld vastgesteld dat vrouwen tijdens de 

maaltijd geneigd zijn om hun vork naar hun mond te 

brengen wanneer hun tafelgenoot dit ook doet. Je 

probeert je gedrag in overeenstemming te brengen 

met wat  als normaal en aanvaardbaar gedrag gezien wordt binnen de groep. Dit doen we o.a. om ons 

verbonden te voelen met de andere groepsleden. Je kan het gedrag kopiëren dat als gemiddeld of 

‘normaal’ is binnen de hele groep, of je kan je ook aanpassen aan één specifieke persoon. Dit laatste 

noemen we modelling: als deze persoon meer of minder, gezond of ongezond eet, ga jij dat ook meer 

doen. In het algemeen kopiëren mensen sneller het gedrag van mensen die op hen lijken in 

bijvoorbeeld geslacht, gewicht en het behoren tot een bepaalde sociale groep. Naast het kopiëren van 

gedrag kan je ook op andere manieren je gedrag aanpassen om een goede indruk te maken, 

bijvoorbeeld minder eten bij een nieuwe tafelgenoot om niet over te komen alsof je geen zelfcontrole 

hebt of mee (ongezond) eten met de groep omdat je niet als ongezellig gezien wil worden.  

 
31 https://www.gezondleven.be/files/voeding/Invloed-van-omgeving-op-eetgedrag.pdf 
32 https://www.gezondleven.be/files/voeding/Invloed-van-omgeving-op-eetgedrag.pdf 

https://www.gezondleven.be/files/voeding/Invloed-van-omgeving-op-eetgedrag.pdf
https://www.gezondleven.be/files/voeding/Invloed-van-omgeving-op-eetgedrag.pdf
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Onze fysieke en sociale omgeving hebben dus een grote invloed op ons 

eetgedrag, maar onze omgeving bepaalt natuurlijk niet alles. Ook onze 

eigen, individuele eigenschappen33 zijn van belang. Hierbij zijn 

verschillende competenties belangrijk, zoals de kennis over voeding en de 

zogenaamde “interactieve vaardigheden” die bijvoorbeeld bepalen of goed je 

kan omgaan met sociale druk. Bij de individuele eigenschappen zijn ook zowel 

onbewuste als bewuste drijfveren van gedrag. Bij de onbewuste drijfveren zijn 

iemands gewoontes en de (positieve of negatieve) associaties die iemand met een bepaald gedrag of 

voeding heeft van belang. Bewuste drijfveren zijn bijvoorbeeld je attitudes (opvattingen en houding 

tegenover bepaalde gedragingen/voeding), het resultaat dat je verwacht van bepaald gedrag en of je 

het gewenste gedrag wel vindt passen bij hoe je jezelf ziet (identiteit).  

Nu we weten welke zaken ervoor zorgen dat mensen een bepaald eetgedrag hebben, kunnen we op 

zoek naar manieren om dit gedrag aan te passen. In verschillende stappen komen we tot een actieplan. 

Stap 1: doelpubliek bepalen. Om een actie of campagne doeltreffend te 

maken, moet je deze zo goed mogelijk afstemmen op je doelpubliek. Als je 

een te grote en onderling verschillende groep kiest, is het moeilijk om één 

campagne te maken die bij iedereen goed zal werken. Leerkrachten zal je 

bijvoorbeeld op een andere manier moeten benaderen dan leerlingen. 

Daarom kies je beter een wat kleinere groep om je op te richten, bijvoorbeeld 

enkel de leerlingen – of misschien zelfs enkel de leerlingen van een bepaalde 

graad. Dit betekent niet dat je met je actie niemand van buiten je doelpubliek kan beïnvloeden, maar 

wel dat je kiest wie je het meest wil beïnvloeden zodat je een betere campagne kan maken. Beter een 

actie die effectief werkt voor 50 mensen, dan een actie die helemaal geen effect heeft op 500 mensen.  

Stap 2: analyse van het gedrag. Bepaal wat het ongewenste (huidige) en 

gewenste (te bereiken) gedrag is. Het is belangrijk om te weten welke 

verandering je precies wil bereiken. Vervolgens probeer je te 

achterhalen waarom mensen het ongewenste gedrag vertonen en 

waarom ze het gewenste gedrag niet vertonen. Misschien wordt er 

geen duurzame voeding aangeboden? Of misschien wordt het wel 

aangeboden, maar zijn er veel vooroordelen over? Of hangt er 

overal reclame van koekjes en bewerkt vlees in de school? Of is er 

te weinig kennis over wat duurzaam is en wat niet? Iets om te onderzoeken! 

Stap 3: actieplan. Bedenk een manier om het ongewenste gedrag om te zetten in het gewenste. 

Hiervoor kan je het ongewenste gedrag ontmoedigen of het gewenste gedrag aanmoedigen. Hierbij 

kan je ook aandacht hebben voor het wegnemen van redenen voor het ongewenste gedrag en/of het 

wegnemen van bezwaren en moeilijkheden bij het gewenste gedrag.  Hou zeker goed voor ogen wie je 

doelpubliek is en probeer je voor te stellen hoe zij op de actie zullen reageren!  

Je kan kiezen voor een expliciete actie, waarbij je informatie geeft en/of zegt wat mensen moeten 

doen. Je kan ook kiezen voor een subtielere actie, waarbij je het gedrag stuurt zonder letterlijk te 

zeggen dat (of waarom) je het stuurt. Zo kan je een nieuw gezond en duurzaam aanbod promoten als 

“gezonde en duurzame voeding”, met informatie over de impact die voeding heeft op je lichaam en 

de planeet erbij. Maar je kan het ook promoten als “lekkere nieuwe gerechten” en meer focussen op 

de smaak en het uitzicht ervan. Lees voor een subtiele aanpak ook zeker het stukje over “nudging”! 

 
33 https://www.gezondleven.be/files/gezondheidsbevordering/overzicht-gedragsdeterminanten.pdf 

https://www.gezondleven.be/files/gezondheidsbevordering/overzicht-gedragsdeterminanten.pdf
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 Technieken die je kan gebruiken 

 

Aandacht trekken & info geven:  

Breng het onderwerp onder de 

aandacht door een (visueel) opvallende 

actie en het geven van informatie. 

 

Verrassingselementen:  

Onverwachte elementen 

trekken de aandacht van je 

publiek en zorgen ervoor 

dat de actie blijft hangen 

 

Eenvoudige boodschappen*:  

Eenvoudige boodschappen blijven goed hangen. 

Tegelijkertijd kan een slimme aanpak die ervoor zorgt 

dat mensen over de actie nadenken, ook werken. Hou 

goed voor ogen tot wie je je richt en in welke context. 

 

Bezwaren wegnemen: 

Zorg ervoor dat er geen reden meer is 

om het gewenste gedrag niet te doen. 

 

Rolmodellen:  

Schakel personen met een grote invloed in als 

voorbeeld van het gewenste gedrag. Dit kan 

expliciet gecommuniceerd worden, bijvoorbeeld  

door de persoon op een poster over het thema te plaatsen, maar de persoon kan ook een 

voorbeeld zijn zonder zich er expliciet over uit te spreken. Het is wel belangrijk dat het 

geloofwaardig is dat deze persoon zich inzet voor het doel. De inzet moet authentiek zijn. 

 

Doelgroep engageren: 

Het doelpubliek laten meedoen aan uitdagingen 

(bv. 30 dagen minder vlees van EVA Vzw). 

 

Nudges:  

Nudges zijn manieren om het gedrag van mensen te sturen, zonder hen 

te zeggen wat ze moeten doen. Mensen zijn niet verplicht om te volgen, 

maar het wenselijke gedrag wordt leuker, aantrekkelijker of makkelijker 

gemaakt. Zo worden groenten en fruit meer opgeschept of gekozen 

wanneer ze vroeger op het buffet staan en worden (seizoens)groenten 

vaker gekocht wanneer er een leuk label bij staat.  

 

Sociale norm:  

Communiceer dat veel 

mensen het gewenste 

gedrag wel al vertonen. 
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Een voorbeeld van  

De titels van de zes criteria die je 

doorheen deze bundel al tegenkwam, 

vormen een voorbeeld van hoe iets 

heel complex – namelijk de vraag “wat 

is duurzame voeding” - wordt 

samengevat in een eenvoudige 

boodschap die mensen kunnen 

onthouden. De afbeeldingen van Eva 

Mouton zijn informatief maar trekken 

tegelijkertijd ook de aandacht. Het 

wordt op een speelse, luchtige manier 

en met een focus op positieve 

boodschappen gebracht, zodat de 

criteria niet opdringerig of verwijtend 

overkomen. 

 

 

 

  

Zaken waar je best mee oppast: 

Het boemerangeffect: acties en campagnes kunnen er ook voor zorgen het ongewenste 

gedrag net toeneemt en/of het gewenste gedrag afneemt. Dit kan gebeuren wanneer 

mensen iets als ‘opdringerig overtuigend’ of een ongewenste ingreep in het persoonlijk 

leven ervaren, waardoor ze hun huidige (ongewenste) houding en gedrag juist versterken. 

Ook choquerende acties die geen duidelijk alternatief gedrag voorstellen, hebben meestal 

niet het gewenste effect.  

Het boemerangeffect kan ook voorkomen wanneer je de sociale norm gebruikt en de 

mensen die het al beter deden dan deze norm, hierdoor net minder gewenst gedrag gaan 

vertonen. Bijvoorbeeld: als een campagne zegt dat 90% van de Belgen elke dag 1 stuk fruit 

eet, gaat wie er momenteel 3 per dag eet misschien ook nog maar 1 stuk per dag eten. Ook 

hierbij is het dus heel belangrijk om te weten wie je doelpubliek is en welk gedrag ze 

momenteel hebben. 

 

Humor: met humor pas je best op. Humor kan heel goed 

werken, maar kan ook makkelijker verkeerd begrepen 

worden. En wat de ene persoon grappig vindt, kan voor de 

andere kwetsend overkomen. 
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Overzicht praktijkvoorbeelden 
 

Organisatie of project Website 

Boeren en Buren: buurderij Dok Noord dokgent.be/bewoner/de-buurderij 

De Goedinge goedinge.be 

De Wassende Maand dewassendemaan.be 

Eva vzw evavzw.be 

Foodsavers foodsavers.be 

OHNE ohne.be/gent/ 

Omegabaars omegabaars.be  

Oxfam Wereldwinkels oxfamwereldwinkels.be  

PermaFungi permafungi.be/nl/ 

Rabot op je bord 
samenlevingsopbouwgent.be/wat-doen-
we/projecten/rabot-op-je-bord/ 

Restorestje klimaat.stad.gent/nl/het-gentse-restorestje 

Rikolto: GoodFood@School (België) goodfoodatschool.be  

Rikolto: Kort’om (België) rikolto.be/nl/kortom 

Rikolto: hydrocultuur (Honduras) 
rikolto.be/nl/nieuws/hydrocultuur-honduras-
minder-risico-meer-voedselveiligheid 

Rikolto: samenwerking met Subway 
(Nicaragua) 

rikolto.be/en/node/2659 

ROOF FOOD rooffood.be 

Too Good To Go toogoodtogo.be  

VANIER vanier.gent 

Wonky wonkyfood.be 

 

  

https://dokgent.be/bewoner/de-buurderij
http://www.goedinge.be/
http://www.dewassendemaan.be/
https://www.evavzw.be/
https://foodsavers.be/
https://ohne.be/gent/
http://www.omegabaars.be/
https://www.oxfamwereldwinkels.be/
https://www.permafungi.be/nl/
https://samenlevingsopbouwgent.be/wat-doen-we/projecten/rabot-op-je-bord/
https://samenlevingsopbouwgent.be/wat-doen-we/projecten/rabot-op-je-bord/
https://klimaat.stad.gent/nl/het-gentse-restorestje
https://www.goodfoodatschool.be/
https://www.rikolto.be/nl/kortom
https://www.rikolto.be/nl/nieuws/hydrocultuur-honduras-minder-risico-meer-voedselveiligheid
https://www.rikolto.be/nl/nieuws/hydrocultuur-honduras-minder-risico-meer-voedselveiligheid
https://www.rikolto.be/en/node/2659
https://rooffood.be/nl/about
https://toogoodtogo.be/nl-be
https://www.vanier.gent/
https://www.wonkyfood.be/
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