Duurzame voeding
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Duurzaam?
Wat zijn onze gewoontes?
Het belang van onze voedingskeuzes?
Wij zijn aan zet!

Duurzaam?
• Zich voeden zonder de
voedselvoorziening van
toekomstige generaties in gevaar
te brengen
• «multisectorieel» probleem:
• Vruchtbaarheid van de grond
• Uitputting van natuurlijke
bronnen
• Transport
• Sociale aspecten
• Impact op de gezondheid

Definitie
•« Duurzame ontwikkeling is
een ontwikkeling die
tegemoetkomt aan de
behoeften van de huidige
generatie zonder de
mogelijkheid in gevaar te
brengen van toekomstige
generaties om in hun
behoeften te voorzien»

Onze gewoontes?
Actuele evoluties :

Invloed op:

• +15% energetische waarde sinds 1960
• Meer vlees
• Minder aardappelen
• Minder granen

Evenwichtige voeding

• Meer bereide maaltijden
• Meer exotische maaltijden
• Meer snacks, hapjes en roomijs
• Meer maaltijden buitenshuis

Keten van transformatie en
distributie

• Mondialisering van de productie
• Intensifiëring van de productie

Productiemethoden

Onze gewoontes

Source :http://www.iph.fgov.be/epidemio/epifr/foodfr/food04fr/foodrefr.pdf

Onze gewoontes

Onze gewoontes – Keten van transformatie en
distributie
Vaststellingen:

Oorzaken:

• Langer worden van de
distributieketen
(tussenschakels/afstand)

• Constante zoektocht naar
de laagste productiekosten

• Diversificatie/uniformisering

• Winst door schaalvergroting

• Onevenwichtig voedingsaanbod

• Levensritme

• Informatie over voeding in
handen van lobbyisten en reclame

• Consumptie, motor van
groei

Onze gewoontes – Keten van transformatie en
distributie
Vaststellingen:

• Langer worden van de
distributieketen
(tussenschakels/afstand)
• Diversificatie/uniformisering
• Onevenwichtig voedingsaanbod
• Informatie over voeding in
handen van lobbyisten en reclame

In 1960 bood een
kruidenierszaak 2000
verschillende producten
aan. Vandaag biedt een
supermarkt er meer dan
15000 aan.
.

Onze gewoontes – Risico’s door het
productiesysteem
Beheersing van de productie

Kostenbesparing

• Meststoffen

• Mechanisering

• Pesticides

• Verhoging van de omvang
van de exploitatie

• Niet grondgebonden

• Serrekweek

• Specialisatie
Afhankelijkheid
- Energie
- stroomopwaarts: invoer

- Stroomafwaarts: keten van transformatie

Bron : Nature et Progrès

Onze voedingskeuzes hebben invloed!
• Op gezondheid en welzijn
Maar ook…
• Op de levens- en arbeidsomstandigheden van
andere burgers op deze planeet
• Op het milieu, natuurlijke bronnen, de biodiversiteit

Duitsland – Wekelijkse uitgaven voor voeding : 369 Euro

Onze keuzes – Sociale Impact
• 20% van de populatie consumeert 80% van de
wereldwijde voedselvoorraden
• Bijna 1 miljard mensen lijdt honger; het merendeel in
Azië en sub-sahara Afrika; ¾ zijn landbouwers.
• Industriële cultuur gericht op export i.p.v. cultuur
gericht op voedselvoorziening.
• De handel in voeding is onrechtvaardig door
subsidiepolitiek in het Noorden en een oneerlijke prijs
voor de productie in het Zuiden
Voedselzekerheid en voedselsoevereiniteit

Tsjaad – Voedingsuitgaven per week : 90 Eurocent

Onze keuze – Impact op de omgeving
• Directe impact (activiteiten van het huishouden)
– Vervoer boodschappen, opslaan + voorbereiding +
bereiden van de maaltijd, afval
• Indirecte impact
– Landbouwproductie, transport, verwerking,
verpakking,...
• Energie, watervoorraad, biodiversiteit
Ongeveer 1/3 van de milieu-impact van een
huishouden is gelinkt aan de consumptie van voeding
en drank (Danish EPA, 2002); 10% van de
energieconsumptie van huishoudens heeft te maken
met activiteiten rond voeding

Onze keuze – Impact op de omgeving
Levenscyclus van een groente

Bron : N. Jungbluth, 2004

Onze keuze – Impact op de omgeving – Seizoen
Aanbod van fruit en groenten het
hele jaar door:
• Serrekweek laat toe
productieperiodes te verlengen
• Bewaren (koelcellen,
bewaarmiddelen)

Serrekweek verbruikt 10 tot 100 keer
meer dan openluchtkweek.
In Andalusië neemt de serrekweek
35 000 ha in beslag en draagt op die
manier bij tot verwoestijning:
• Indrukwekkende waterconsumptie
• Opsluiten van het vocht
• Het ‘vangen en opsluiten’ van
zonnestralen
• Micro-klimaat

Onze keuze – Impact op de omgeving – Seizoen
Energieconsumptie van de productie van 1 ton groenten
In kg petroleumequivalent
Groente

Open lucht

Serre

Salade

81.3

3825.3

Komkommer

6.6

756.4

Tomaat

94.6

946.0

Bron : Bioservice, ADEME, 2009

Onze keuze – Impact op de omgeving – Seizoen
• De Belgische landbouw verbruikt elk jaar ongeveer 10.000.000 kg
pesticiden of 1 kg pesticiden per inwoner.
• Appelen ondergaan tot 32 behandelingen per productiecyclus.
• Pesticideresiduen hebben een schadelijk effect op bodems,
rivieren, dieren én de menselijke gezondheid.

Onze keuze – Impact op de omgeving – Vlees
Evolutie van kleinschalige kweek
voor lokaal verbruik naar
grootschalige kweek met
industriële productiemethoden
en commerciële doeleinden.

•In 1920 aten we ongeveer 30
kg vlees per jaar.
•Vandaag eten we gemiddeld
270g vlees per dag of meer dan
100kg per jaar.
•Daarmee behoren we tot de
belangrijkste vleeseters ter
wereld!

Onze keuze – Impact op de omgeving – Vlees
Industriële dierenkweek gebruikt verrijkt
voedsel om een vlugge groei van het
vee te bevorderen.
De productie van deze voeding neemt
een groot deel van de mondiale
landbouwoppervlakte in beslag.
Industriële landbouw verslindt ruimte,
meststoffen en pesticiden

•Productie van dierenvoeding
beslaat 78% van de mondiale
landbouwoppervlakte.
•60% van de graan-, maïs- en
gerstproductie en 90% van de
sojaproductie zijn bestemd
voor dierenvoeding.

Onze keuze – Impact op de omgeving – Vlees
Vlees verslindt energie
•Eén hamburger van 400 calorieën produceren
kost 8.000 energiecalorieën (World Watch
Institute)
•1 kg kalfsvlees = 220 km met de auto
•1 kg rundsvlees = 80 km met de auto
•1 kg varkensvlees = 20 km met de auto
•1 kg kippenvlees = 10 km met de auto
•1kg kalfsvlees = 48 kg CO2 of 70 * meer dan 1
kg graan.
Dezelfde producten biologisch gekweekt
consumeren minder energie (J-M Jancovici)

•1 calorie
dierenproductie = 28
energiecalorieën
•1 calorie
groenteproductie = 3,3
energiecalorieën

Onze keuze – Impact op de omgeving – Vlees
12

4,4
3,4

0,1

0,3

0,2

Meel

Melk

Eieren

0,5
Kip

1,1

Varken

Kaas, paté,
gebak

Rund

Kalf

Uitstoot van broeikasgassen (in ke CO2) gelinkt aan de productie van 1 kg
van verschillende voedingsproducten (Bron : Jancovici, 2004)

Onze keuze – Impact op de omgeving – Vlees
Impact van dierenkweek op de opwarming
van de aarde is aanzienlijk.
•CO2 door ontbossing, productie en
transport van voeding en
energieconsumptie door installatie
kweekinfrastructuur.
•Methaan (23X) en stikstofoxide (296X),
door de spijsvertering bij herkauwers en
door de ontbinding van dierlijke
uitwerpselen.
•Andere impact: nitraten, fosfaten in
bodem en grondwater

Op wereldniveau
vertegenwoordigt de
dierenkweek 18% van
de broeikasgassen
(ke CO2).

Onze keuze – Impact op de omgeving – Vlees
•Heel veel water
Je hebt ongeveer 20.000 l water nodig voor de
productie van 1 kg vlees, 100 keer meer dus
dan voor de productie van graan.
« We kunnen meer water besparen door een
halve kg minder vlees per dag te eten dan door
6 maand lang geen douche te nemen »

Dierenkweek is verantwoordelijk voor 10% van
de mondiale waterconsumptie. (FAO)

Onze vleesconsumptie
vertegenwoordigt bijna
50% van de milieuimpact van onze
voeding

Onze keuze – Impact op de omgeving – Vlees
•Vlees/vegetarisch
•7-35 kg granen voor de productie van 1 kg
vlees
•½ ha = 10.000 kg aardappelen of 70 kg
rundsvlees
•100X meer water voor 1 kg vlees dan voor
1 kg graan.
•1 rund = 200kg vlees of 1500 maaltijden.
De hoeveelheid graan die het rund
geconsumeerd heeft is voldoende voor
18.000 maaltijden.

50% van alle oogsten in
de wereld wordt
opgegeten door vee.

Onze keuze – Impact op de omgeving - Transport
• Diversificatie van het aanbod
van fruit en groenten
• Mondialisering van de
productie

 Meer kilometers op ons bord

•Citroenen – Mexico : 9.000 km
•Papaya’s – Ghana : 5.000 km
•Mango’s – Nigeria : 5500 km
•Bananen – Rwanda : 6.500 km
•Kiwis – Nieuw-Zeeland :
19.000 km

Onze keuze – Impact op de omgeving - Transport
Deze lange trajecten verbruiken
een massa fossiele brandstoffen,
veroorzaken CO2 – emissies en
dragen op die manier bij tot de
klimaatopwarming

Een aardbei die in maart met
het vliegtuig uit Frankrijk naar
hier vervoerd wordt, verbruikt
24 keer meer energie dan
dezelfde vrucht gekocht in juni
(lokaal)

Onze keuze – Impact op de omgeving - Transport
• Om 100 kg sinaasappelen van Spanje naar België te
vervoeren (2000 km), lopen de CO2 – emissies op tot …
– 3 tot 6 kg als de reis per boot gaat
– 6 kg per trein
– 33 tot 35 kg per auto (X6)
– 42 tot 286 kg per vrachtwagen (X48)
– 114 tot 316 kg per vliegtuig (X53)
• Dezelfde uitstoot als we 100 kg aardappelen 100 km per
vrachtwagen vervoeren of 1000 km per trein.

Onze keuze – Impact op de omgeving - Transport
• 71% van het goederentransport gaat via de weg (2003)
• Wegtransport = 20% van de CO2 – emissies in België
• Aantal wegkilometers in België is verdrievoudigd tussen 1970
et 2003, idem voor Europa (EU-25)

• 40% van het goederenvervoer op de weg bestaat uit
voedseltransport

Onze keuze – Impact op de omgeving - Transport
Om 1 ton bananen uit Colombia te transporteren…

Afstand

Boot
9100 km

Vliegtuig
9158 km

Energie

63 kg PE

1126 kg PE

Uitstoot

217 kg pe CO2

10.300 kg pe CO2

Import van fruit en groenten per vliegtuig:
- 1% van de totale import (goederen)
- 10% van de energieconsumptie
- 24% gasemissies (broeikaseffect)
Bron : Bioservice, ADEME, 2009

Onze keuze – impact op de omgeving – Verpakking
• Meer dan 2/3 van de
verpakking die we
gebruiken is
voedselverpakking.
• Verpakkingsafval (EU-15)
vertegenwoordigt 160 kg
per persoon per jaar

Onze keuze – Impact op de omgeving – Verspilling
Voedsel verspillen :
• Voedselresten
• Voedselresten in open
verpakking
• Voedsel in gesloten verpakking.
Hoeveel ?
• Wenen : 60 kg/persoon/jaar
• Londen : 140 kg/persoon/jaar

• Brussel : 15 kg/persoon/jaar

13% van de wereld populatie lijdt aan
ondervoeding.
¼ van de geproduceerde
voeding wordt verspild.

Onze keuze – Impact op het milieu
• Productie

• Oorsprong
• Transport
• Bewaren

• Verpakken
• Consumptie/Verspilling

1. Kies lokaal en seizoensgebonden
2. De voorkeur geven aan bioproducten of producten
uit de geïntegreerde landbouw
3. De voorkeur geven aan producten uit de eerlijke
handel
4. Boodschappen: te voet, met de fiets, met het
openbaar vervoer
5. Minder vlees eten
6. Water
7. Afval vermijden: verspilling – oververpakking
8. Zin in een currykip?

Conclusie

Wij zijn aan zet !

Wij zijn aan zet !
Seizoensproducten:

Lokale producten:

 Gerijpt binnen hun natuurlijke
omgeving, vaak minder duur
 Seizoenskalender

 Kortere trajecten
 Betere kennis van
productiemethoden

Verser
Betere kwaliteit (voedingswaarde)
Minder energie verbruikt
Betere bewaring
Meer smaak
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3. De voorkeur geven aan producten uit de eerlijke
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Conclusie

Wij zijn aan zet !

Wij zijn aan zet !
Bioproductie en geïntegreerde landbouw
• Rationeel gebruik van pesticiden en meststoffen
• Terugkeer naar goede praktijken: rotatie,
bescherming van de bodem
• Verbod op GGO’s

Wij zijn aan zet !
Bioproductie en geïntegreerde landbouw
• Zelf produceren van veevoeder en mest (autonomie)
• Keuze van specifieke dierenrassen en variëteiten
(gewassen)
• Vrije uitloop voor vee

Wij zijn aan zet !
Bioproductie en geïntegreerde landbouw
• Respect voor dierenwelzijn  vleeskwaliteit

• Kortere ketens tussen producent en consument
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Wij zijn aan zet!
Eerlijke handel
• Garandeert dat producenten een eerlijke prijs krijgen voor hun
producten, kunnen werken in goede omstandigheden, met
respect voor het milieu
• Bananen, chocolade, koffie, rijst, honing...

Eerlijke handel
•

De eerlijke handel is niet legaal
of juridisch verankerd

•

Gebaseerd op een verzameling
criteria die samen een
‘normatief kader in evolutie’
vormen

•

Aantal labels en eerlijke
handelsorganisaties nemen
verder toe

•

Eerlijke handel heeft over het
algemeen betrekking op
producten uit het Zuiden (nt.
exclusief)

« De eerlijke handel is een commercieel
partnerschap, gebaseerd op dialoog,
transparantie en respect, met als
centrale doelstelling een grotere
rechtvaardigheid in de wereldhandel.
Eerlijke handel draagt bij tot duurzame
ontwikkeling door het aanbod van
betere commerciële voorwaarden en
door de rechten van producenten en
gemarginaliseerde arbeiders te
garanderen, speciaal met betrekking tot
het Zuiden. De organisaties van eerlijke
handel (ondersteund door de consu ment) engageren zich actief om
producenten te ondersteunen, te
sensibiliseren en campagne te voeren
om regels en praktijken binnen de
conventionele wereldhandel te
veranderen.»
Bron : FINE

Normatief kader: economisch en sociaal
ECONOMISCH
•

•
•

Eerlijke prijs omvat:
– productiekosten
– essentiële noden van de
producent (voeding,
gezondheid, huisvesting,
opleiding, cultuur, vrije tijd)
Voorwaarden vastgelegd in een
contract
Voorfinanciering van een deel
van de productie

SOCIAAL
•
•
•

respect voor lokale wetten
respect voor de normen van de
Internationale ArbeidsOrganisatie
democratische organisatie,
participatief en transparant.

Vakbondsvrijheid en vrije
onderhandeling van
collectieve afspraken
worden gegarandeerd
(afspraken IAO C87 en C98)
Geen kinderarbeid (afspraak
IAO C138 en IAO 182) noch
gedwongen arbeid
(afspraken IAO C29 et
C105)
Gelijke behandeling (IAO
100 & 111) Arbeiders
hebben recht op sociale
zekerheid en veiligheid op
de werkplek (afspraak IAO
C155 & OIT 164)
Formalisering van het
arbeidscontract (IAO 122)
Bron : IAO

Normatief kader: milieu
Organisaties moeten internationale en
nationale afspraken respecteren

•

Gebruik en behandeling (opslag,
behandeling, schoonmaak, beheer)
van fytosanitaire producten

Mogen niet gebruikt
worden :

•

Bescherming van watergebieden
en rivieren

•

Bescherming van regenwoud
en andere waardevolle ecosystemen

•

Erosiepreventie

•

Afvalbeheer

1.Pesticiden klasse 1a+b van
de WGO,
2.Pesticiden uit de lijst « Dirty
dozen » van het Pesticide
Action Network,
3.Pesticiden van de lijst
(procedure van Prior Informed
Consent) samengesteld door
de FAO/UNEP.
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Wij zijn aan zet !
Boodschappen doen: te voet, met de fiets of met het
openbaar vervoer
• Boodschappen doen met de auto verdubbelt de milieu-impact van
het transport van fruit en groenten
• België : 2500 km ‘boodschappen doen’, 10% met de auto, 2/3
van deze verplaatsingen over een afstand van + 7 km
• Het weer is geen excuus om de fiets in de garage achter te laten!
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Wij zijn aan zet !
1. Minder vlees eten
– Vleesconsumptie beperken tot 75 - 100 gr
per dag, maximaal 36,5 kg per jaar.
– Rood vlees: max 300 g per week (World cancer research)

2. Variatie binnen ons vleesmenu
3. De voorkeur geven aan lokaal geproduceerd vlees
– Etiket : oorsprong, bemesting, slachtdatum

1. Kies lokaal en seizoensgebonden
2. De voorkeur geven aan bioproducten of producten
uit de geïntegreerde landbouw
3. De voorkeur geven aan producten uit de eerlijke
handel
4. Boodschappen: te voet, met de fiets, met het
openbaar vervoer
5. Minder vlees eten
6. Water
7. Afval vermijden: verspilling – oververpakking
8. Zin in een currykip?

Conclusie

Wij zijn aan zet !

Water : fles of kraan?
•

Prijs van het mineraal water (Spa,
Evian, ...) : 0,57€/l

•

Prijs van het kraantjeswater: 0,0024€/l
Voor een consumptie van 1,5 L/dag

Per jaar

Kraantjeswater

Water in een
plastic fles

Prijs

1.3 €

312 €

Afval
verpakking

0 kg

13 kg

Kraantjeswater
•240 keer minder duur
•Ook goede kwaliteit,
•Geen verpakkingsafval
•Minder vervuiling
•(geen wegtransport)
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Wij zijn aan zet !
Om voedselverspilling te beperken…
• Voor het boodschappen doen: menu en
boodschappenlijstje opmaken
• Minder en regelmatiger kopen
• Hoeveelheid aanpassen aan behoefte, geen te grote
voorraden aanleggen, hou rekening met de
houdbaarheidsdatum
• De frigotemperatuur correct afstellen, voeding op de
juiste plaats verpakken
• Voedingsproducten consumeren in volgorde van
houdbaarheid, de restjes opnieuw klaarmaken

Verpakt of oververpakt ?
Appelen
Afvalver pakking
Prijs

6 verpakte
6 Onverpakte
appelen
appelen
11,2 g plastiek 2,5 g plastiek
2,13 €

Verschillende verpakkingslagen
in verschillende materialen
1,5 keer duurder
4,5 keer meer afval

1,63 €

Verpakt of oververpakt ?
Confituur

Mini-porties :
3x 50 g
Verpakkings 673,8 g glas
afval
15,9 g plastiek
41,4 g metaal
Prijs
2,82 €

Pot van 450 g
206,8 g glas
11,6 g metaal
1,29 €

Mini-porties : maximale verpakking
Voor een minimale hoeveelheid
2,2 keer duurder

3,3 keer meer afval

Verpakt of oververpakt ?
Boterham
Verpakkings
afval
Prijs

Voorverpakt
100 g
13,3g plastiek

Boterham met
kaas
0,71g papier
0,61 g plastiek

1,69 €

0,33 €

Voorverpakt of zelf doen ?
5 keer duurder
22 keer meer afval

Wij zijn aan zet !
Om oververpakking te vermijden
• Koop per stuk (losse verkoop, lapjes vlees)
• Vermijd mini-porties
• Geef de voorkeur aan grote verpakkingen
• Gebruik bij voorkeur herbruikbare en recycleerbare
verpakking; vermijd wegwerpverpakking
• Voor tussendoortjes, picknicks,...: gebruik veldfles en
boterhamdoos
• Voor boodschappen: gebruik een stevige en herbruikbare
zak of caddy
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Een lekkere currykip ?
Ingredienten
600 gr Kip
800 gr Ananas
400 gr Rijst
0,4 l Verse room
3 lepels olie

Welke ingrediënten ?

Welke drank ?

Een zeer verschillende impact !
Minimale waarden

Maximale waarden

Doorlopen afstand

16.000 km

60.000 km

Verpakking afval

137 g

633 g

CO2 - uitstoot
verpakking en transport

0,08 kg

2.7 kg

Calorieën

442

1128

Prijs

3.35 €

8.51€

Voor meer info : www.observ.be

Duurzaam, gezond en toch … goedkoop
• Vermijd impulsaankopen
• Kies en koop bewust
• Kies voor fruit en verse groenten
• Kook zelf uit je eigen tuin
• Kook voor twee dagen en vries
de helft in
• Eet minder vlees, eet meer
peulvruchten en rijst
• Gebruik alleen kraantjeswater
• Ga verstandig om met restjes

Als alle Belgische gezinnen...
• Dezelfde methode zouden kiezen en de meest duurzame keuze
zouden maken…
– Zou 26 millioen kg CO2 bespaard worden, wat overeenkomt met
9 miljoen liter brandstof = 11.250 voertuigen voor 1 jaar uit
circulatie terugtrekken (bij een verbruik van 8 l/100 km, 10.000 km per jaar)
• 2 maaltijden met dezelfde energetische waarde/proteïnenrijkdom :
– Vegetarische maaltijd op basis van lokale ingrediënten : 190 g CO2
– Maaltijd op basis van vlees + geïmporteerde voeding : 1800 g CO2
(bron : Carlsson – Kanyama, 2003)

Ook andere actoren: ondersteuning voor publieke actie
• Een duurzaam voedingsbeleid ontwikkelen in samenhang met
andere beleidsdomeinen

• Productiemethoden herdenken en duurzame veranderingen
ondersteunen
• Verspilling bestrijden
• P.R. en reclame moeten een betere omkadering krijgen
• De consument helpen om duurzame keuzes te maken,
Informeren : niet alleen etiketten of labels, ook educatie
• Ondersteunen van creatieve actie
• Geef het goede voorbeeld

Wij zijn aan zet !

– Voedingsgewoonten die aangepast zijn aan het lokaal geproduceerde
voedingsaanbod
– Harmoniseren van voedsel-, voedings- en landbouwbeleid

Meer weten?
•

OIVO :


•

Brussels Observatorium voor Duurzame Consumptie – BODC :


•

www.bewustverbruiken.be

Vlaams infocentrum land- en tuinbouw :


•

http://www.observatoire-consommation.be/

Netwerk bewust verbruiken :


•

www.observ.be

Observatoire de la Consommation Alimentaire – OCA :


•

www.oivo.be

www.vilt.be

Eten is weten (weblog over duurzame voeding)


www.etenisweten.be

