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Het voedingscentrum zoekt in huisvuilzakken naar afgedankt maar nog eetbaar voedsel.

In Nederland wordt één vierde van al het voedsel verspild. 
De totale voedselverspilling ligt tussen de 1,8 en 2,5 miljoen 
ton per jaar. Omgerekend is dat tussen de 105 en 145 kilo per 
persoon. Uit afvalanalyses blijkt dat zo’n 41 kilo hiervan ver-
mijdbare voedselverspilling is. Dat is voedsel dat nog geschikt 

was voor consumptie zoals brood, groente en zuivel. Minder dan 40% 
hiervan belandt in de gft-bak, de rest komt terecht in het restafval, in 
het toilet of de gootsteen. 

SAMEN TEGEN VOEDSELVERSPILLING
Om voedselverspilling een halt toe te roepen is de stichting Samen 
Tegen Voedselverspilling (STV) opgericht. Binnen STV hebben be-
drijven, organisaties, kennisinstellingen en overheid de handen in-
eengeslagen met als doel: voedselverspilling in 2030 met de helft te 
verminderen in Nederland. 

IN ACTIE TEGEN 
VOEDSELVERSPILLING

Het voorkomen van voedselverspilling kan een enorme bijdrage leveren aan het terugdringen  
van de hoeveelheid afval. Jaarlijks kan er tot wel 41 kilo goed voedsel per persoon van de  

afvalbak worden gered. Dat levert veel winst op voor het milieu én voor de portemonnee van  
burgers en gemeenten. 
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Om dit doel te bereiken heeft STV vier actielijnen gedefinieerd:
1. Het kwantitatief monitoren van de voortgang
Het begint met werken aan inzicht in de voortgang op het vermin-
deren van voedselverspilling, door te monitoren en rapporteren. De 
leden van STV maken transparant waar ze voor staan door inzicht te 
geven in de impact van processen en ketens.

2. Samen tegen voedselverspilling in de keten
Binnen het (voedsel-)bedrijfsleven van Nederland brengt STV een 
transitie op gang waarbinnen bedrijven hun reststromen zo hoog 
mogelijk verwaarden. Stakeholders van STV bundelen hun krachten, 
netwerk en kennis om bestaande oplossingen beter geïmplemen-
teerd te krijgen en te zoeken naar nieuwe oplossingen.

3. Samen tegen voedselverspilling bij de consument 
Het grootste deel van verspilling vindt plaats bij de consument thuis. 
STV zet zich in voor een duurzame gedragsverandering bij de con-
sument, door middel van campagnes, aandacht in het onderwijs, en 
uitrol van interventies.

4. De spelregels veranderen
Het langere termijn doel is om in 2030 de spelregels voor onderne-
mers aangepast te hebben, zodat het aantrekkelijk, zo niet noodza-
kelijk is voor bedrijven om voedselverspilling tot een minimum te 
beperken en reststromen optimaal te verwaarden.

STAKEHOLDERS VAN STV
De NVRD is sinds dit jaar een van de 55 stakeholders van STV. De 
groep stakeholders bestaat uit een goede mix van start-ups in de 
voedselindustrie, banken, grote supermarktketens, gevestigde na-
men uit de voedselindustrie, overheidsinstanties, de voedselbank 
technologiebedrijven en de Wageningen University & Research. 
Stakeholders bundelen hun krachten om samen tot duurzame op-
lossingen tegen voedselverspilling te komen. Zo worden in de Ver-
spillingsfabriek soepen gemaakt van de overgebleven tomaten die 
bij McDonald’s vandaan komen en heeft Albert Heijn 4 miljoen pro-
ducten aan de voedselbank gedoneerd. Ook zijn er al 2000 restau-
rants en winkels aangesloten bij Too Good To Go, een online platform 
tegen voedselverspilling dat dit jaar maar liefst een miljoen maaltij-
den heeft gered. Er worden nieuwe technieken ontwikkeld, bijvoor-
beeld de Dry Mist technologie van Contronics, een techniek waarbij 
waterdamp over de versafdeling wordt verneveld, zodat groente en 
fruit vers blijven. Zero Food Wasted heeft een camera ontwikkeld die 
exact scant en bijhoudt wat er wordt weggegooid, zodat restaurants 
hun porties en inkoop kunnen optimaliseren. Zo werkt elke stakehol-
der op haar eigen manier aan het tegengaan van voedselverspilling.

ACTIES RICHTING DE CONSUMENT
STV richt zich op het terugdringen van voedselverspilling in de hele 
keten. Ongeveer de helft van de totale voedselverspilling vindt plaats 
bij mensen thuis. In maart lanceerde STV de campagne ‘Hoe #ver-
spillingsvrij ben jij?’. Via de hashtag #verspillingsvrij krijgen men-
sen tips en kunnen ze ook hun eigen tips delen in de strijd tegen 
verspilling. Op 30 september lanceert Milieu Centraal de eerste Ver-
spillingsvrije week. Een week die mensen uitdaagt om meer verspil-
lingsvrij te zijn. Op www.verspillingsvrijeweek.nl worden vanaf die 
datum tips en ervaringsverhalen gedeeld. Mensen die wel een duw-

tje in de rug kunnen gebruiken, nemen de Verspillingsvrije coach in 
de hand. Gemeenten kunnen ook acties opzetten om samen met hun 
bewoners voedselverspilling tegen te gaan. Zo kunnen we samen 
deze week voor pure winst gaan. Winst voor het milieu en winst voor 
de portemonnee.

VERSPILLINGSVRIJE COACH-APP
De Verspillingsvrije coach-app helpt je op weg naar een keuken zon-
der voedselverspilling. Je kunt bijhouden hoeveel eten je weggooit 
en ontvangt persoonlijke feedback hoe dit te verminderen. Je krijgt 
tips om slimmer boodschappen te doen, tools om op maat te koken 
en bewaaradvies zodat eten langer goed blijft. Vul je bijvoorbeeld in 
dat je een paar bruine bananen wilt weggooien? Dan krijg je tips wat 
je er nog mee kunt maken, en hoe je vers fruit beter kunt bewaren 
zodat het minder snel bederft. De Verspillingsvrije coach helpt ook 
om je keuken- en koelkast perfect in te richten. 

TIPS OM VOEDSELVERSPILLING TE VOORKOMEN
Wilt u de inwoners in uw verzorgingsgebied helpen minder voedsel 
te verspillen? Deel dan tips via bijvoorbeeld social media, nieuws-
brieven en op de website. Gebruik op social media de hashtag #ver-
spillingsvrij. Deel ook uw eigen initiatieven via #verspillingsvrij. STV 
deelt deze graag via haar kanalen. Op www.samentegenvoedselver-
spilling.nl vindt u een perskit met gratis materialen die u kunt ge-
bruiken voor social media, zoals voorbeelden van posts met tips en 
bijpassende afbeeldingen.

Wilt u zich aansluiten bij STV en/of heeft u interesse in het versprei-
den van tools om voedselverspilling in uw gemeenten of binnen uw 
bedrijf te voorkomen? Neem dan contact op met: 
office@samentegenvoedselverspilling.nl.   

TIPS OM VOEDSELVERSPILLING TE VOORKOMEN:
1. Check je voorraad. Wat heb je nog in huis? Wat moet als eer-

ste op? Bewaar restjes en open verpakkingen op een vaste 
plek in je koelkast. Je ziet dan in één oogopslag wat als eerste 
op moet.

2. Maak een menu voor de hele week. Schrijf wat je nodig hebt 
op een boodschappenlijstje. Wie altijd een boodschappen-
lijstje maakt, kan tot wel 9 kilo voedsel van de afvalbak red-
den.

 Noteer ook de hoeveelheden op je boodschappenlijstje. Je 
koopt dan minder snel te veel.

3. Bewaar je eten op de juiste plek en bij de juiste temperatuur. 
Kijk in de online Bewaarwijzer waar een product het langst 
goed blijft.

4. Zorg dat je koelkast op 4 °C staat. Groente, brood en maaltij-
den zijn heel lang houdbaar in de vriezer.

5. Eet producten voor het verstrijken van de datum op. Produc-
ten met een TGT-datum (te gebruiken tot), zoals vlees en vis, 
kun je beter niet meer opeten na de datum. Bij de THT-datum 
(ten minste houdbaar tot) kun je je zintuigen gebruiken. Kijk, 
ruik en proef of het nog goed is.

Alle hierboven genoemde tools zijn te vinden op: www.samen-
tegenvoedselverspilling.nl/verspillingsvrij


