
Wat van ver komt...
... KAN BEST DUURZAAM ZIJN. ZO ZEGGEN DE GROTE NEDERLANDSE SUPERMARKTEN 
DAT VANAF 2020 ALLEEN DUUR ZAME GROENTEN IN HUN SCHAPPEN ZULLEN LIGGEN. 
ZELFS ALS ZE VAN DE ANDERE KANT VAN DE WERELD KOMEN. 

TEKST: HARRY VAN DOOREN

Afgelopen jaar gaven Nederlanders ruim 
6% meer uit aan duurzame groenten en fruit dan 
het jaar daarvoor. Dat is een minder grote stijging 
dan de besteding aan duurzame zuivel en vlees 
in dezelfde periode. Het aandeel biologische 
 aan kopen daarentegen stijgt het hardst in de 
supermarkten. Toch is het totale biologisch 
marktaandeel met nog geen 3% onverminderd 
klein en veel lager dan in landen als Denemarken, 
Duitsland en Zwitserland. Wat kiezen we het 
liefst? Biologisch voor onze gezondheid of  duur-
zaam voor een beter milieu? En op basis waarvan 
kunnen we die keuze maken?

Gezondheid
Dat biologische groenten en fruit gezonder zijn 
dan de reguliere variant is een claim die door 
 weinig hard onderzoek wordt ondersteund. 
 Ver schillen in voedingswaarde zijn marginaal en 

soms is de samenstelling van bepaalde reguliere 
gewassen op papier zelfs wat gunstiger. Wel zitten 
op biologische groenten en fruit duidelijk minder 
resten van pesticiden en chemische bestrijdings-
middelen. Maar ook biologische teelt is niet vrij 
van gewasbeschermers; zo wordt een aantal 
natuurlijke bestrijdingsmiddelen wel toegestaan 
en gebruikt. ‘Natuurlijk’ klinkt hierbij wel goed, 
maar is dus geen garantie voor gifvrij. 

Canadees onderzoek vergeleek een syn thetisch 
en een bio logisch bestrijdingsmiddel tegen blad-
luis op sojaplanten. Het synthetische middel bleek 
effectiever te zijn, waardoor er minder van nodig 
was. Het biologische gif  bleek meer ecologische 
schade te veroorzaken: in tegenstelling tot de 
 chemische variant doodde het namelijk niet 
alleen de ongewenste gasten, maar ook de dieren 
die bladluis eten. De hoeveelheden chemische 
middelen die op niet-biologische soorten worden 
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Om op te eten
Van het wereldwijde voedselaanbod 
gaat maar liefst 40% verloren tussen 
productie en bord. Nederlanders gooien 
thuis per hoofd van de bevolking jaar-
lijks tientallen kilo’s bruikbaar voedsel 
weg. Bijna 10% van de gekochte 
levensmiddelen belandt in de vuilnis-
zak, de groenbak of in het riool. Uitge-
drukt in geld gaat het om €1,6 miljard 
per jaar. Producenten, tussenhandel, 
horeca en supermarkten verspillen 

aangetroffen, blijven doorgaans ver binnen de 
wettelijke veiligheidsmarges – zeker op producten 
van Neder landse bodem. 

Er is vooral gezondheidswinst te boeken door 
méér verse groente en fruit te eten, ongeacht of  
dit biologisch is. Volgens hoogleraar voedingsleer 
Martijn Katan gaat het – voor het binnenkrijgen 
van de juiste voedingsstoffen – meer om wat je eet 
dan om hoe het verbouwd is: ‘Wat die keuze van 
voedingsmiddelen betreft, kunnen we wel iets 
leren van die biologische landbouw. Bonen en 
 volkorenbrood zijn natuurlijk gezonder dan ham-
burgers en roomijs.’

Milieu
Het voordeel van duurzame teelt is voor de consu-
ment duidelijker, omdat het – breder dan biologische 
regeltjes of  CO2-uitstoot – ook kijkt naar biodiver-
siteit, het behoud van ecosystemen en sociale 
vraagstukken als kinderarbeid, eerlijk loon en 
gezondheidsbescherming. Daar profi teren niet 
alleen boerengemeenschappen aan de andere 
kant van de wereld van, maar ook het milieu in 
het algemeen. Zeker als je het afzet tegen door-
gedreven effi ciëntie van chemiebedrijven als het 
Amerikaanse Monsanto. Dat manipuleert bijvoor-
beeld soja en mais genetisch zo dat je met een door 
dezelfde fabrikant ontwikkeld bestrijdingsmiddel 
ongeveer alle plagen op de akker kunt bestrijden, 
terwijl de soja fi er overeind blijft. Deze bestrijdings-
middelen kunnen vanwege hun agressiviteit een 
verwoestende uitwerking hebben op nabije fl ora 
en fauna. Om niet te spreken van de gezondheid 
van arbeiders die ermee  moeten werken en de 
gemeenschappen die de pech hebben in de buurt 
van dergelijke gifakkers te wonen.

Willem & Drees
Dé trend in de wens van de bewuste consument 
is ‘terug naar de boer’, het liefst die om de hoek. 
Willem & Drees is een initiatief  dat daarop 
inspeelt. Zij brengen groenten en fruit van de 
buurtboer naar de nabijgelegen supermarkt 
(maximaal 40 kilometer verderop). Het gaat dan 
niet per se om biologische producten, maar wel 
om producten die met respect voor de seizoenen 
en duurzaam zijn geteeld.

Minder voedselkilometers is een van de troeven 
van Willem & Drees. Toch is het in onze steeds 
kleiner wordende wereld gek genoeg vaak goed-
koper om groenten en fruit van ver in te vliegen 
dan ze om de hoek te oogsten. Een duurzame 
vuistregel luidt: hoe groter de afstand, des te 

 groter de CO2-uitstoot per kilo. Maar zolang er 
effi ciënt geteeld, verpakt en getransporteerd 
wordt, is die extra CO2-uitstoot marginaal. Zelf  de 
auto pakken en bij de boer in het nabijgelegen 
dorp een paar kilo groenten en fruit kopen is qua 
uitstoot veel ongunstiger.

Ook de verwarmde kas is niet meer per defi -
nitie een klimaatbedreiger, zoals vaak wordt 
gedacht. In weinig sectoren van de 
landbouw is de laatste jaren zoveel 
geïnnoveerd en geïnvesteerd als in de 
kas. Veel bedrijven zijn dankzij warm-
te-koudeopslag – eventueel aangevuld 
met zon en wind – van energieslurpers 
getransformeerd in energieverkopers. 
Slimme gesloten systemen, klimaat-
beheersing, spelen met licht en het 
gericht binnenhalen van natuurlijke 
vijanden zorgen voor een effi ciënte en 
veel minder milieubelastende teelt. Als 
de milieudruk voldoende is verlaagd, 
levert dat de ondernemer het Groen 
Label Kas-certifi caat op.

Smaak
Hoe zit het eigenlijk met de smaak? 
Want die ‘wasserbomben’ (tomaten) uit 
de kas smaken toch niet, zult u zeggen. 
Opnieuw is de werkelijkheid genuan-
ceerder. Smaakvoorkeuren worden veel 
meer beïnvloed door versheid en rijp-
heid dan door de teelt methode. Zo zal 
de knapperige net geplukte substraat-
komkommer het in de smaaktest waar-
schijnlijk winnen van het biologisch 
geteelde maar ingezakte exemplaar dat 
al een paar dagen in de vitrine ligt. 

Bron: Xxxxxxxxxx

De ideale 
bewaar-
temperatuur

12 tot 16 °C:
 tomaten, papri-
ka’s, komkommers, 
aubergines, cour-
gettes, aardappelen 
en uien

6 tot 7 °C: 
 alle kool-
soorten, wortelen 
en peulvruchten

Maximaal 4 °C:
 alle slasoorten 
en bladgroenten, 
spruiten, prei, bloem-
kool, pitfruit en 
steenfruit

Bewaren net boven 
het vriespunt: 
 asperges, 
 witlof, broccoli, 
champignons en 
 oesterzwammen

daarnaast jaarlijks nog eens zo’n 
€2 miljard aan voedsel. Deze verspil-
ling kan worden voorkomen door niet 
meer te kopen en te bereiden dan nodig 
is. En vooral door groenten en fruit bij 
de juiste temperatuur te bewaren (zie 
hierboven) en te zorgen voor voldoende 
luchtvochtigheid, tussen 85 en 95%. 
Een afgesloten plastic zak om het pro-
duct kan daarbij helpen. De koelkast is 
lang niet altijd de aangewezen plek. 
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6 tot 7 °C: 6 tot 7 °C: 
 alle kool- alle kool-
soorten, wortelen soorten, wortelen 

Maximaal 4 °C:Maximaal 4 °C:
 alle slasoorten  alle slasoorten 
en bladgroenten, en bladgroenten, 

het vriespunt: het vriespunt: 
 asperges,  asperges, 
 witlof, broccoli,  witlof, broccoli, 

12 tot 16 °C:12 tot 16 °C:
 tomaten, papri- tomaten, papri-
ka’s, komkommers, ka’s, komkommers, 
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