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Wie is Natuur & Milieu?

• Positief en oplossingsgericht: wij bieden 
handelingsperspectief en pragmatische 
oplossingen op thema’s energie, mobiliteit en 
voedsel.

• Achterban: 170.000 doenateurs, 9.000 donateurs, 
4.000 zakelijke relaties

• Mediakracht: free publicity en charitarieven

• Betrouwbare onafhankelijke partner, die deel is 
van de oplossing.



Wat doet Natuur & Milieu?

Consumenten 
bewustwording

Handelings-
perspectief

Draagvlak

Communities

Samenwerken met 
bedrijven

Koplopers

Beïnvloeding 
overheid

Politiek debat

Journalisten
Samenwerking 

NGO’s

Overlegplatforms, stakeholdersessies en coalities



Verwacht wordt: 

• 9,6 miljard mensen in 2050

• 70% groei wereldwijde vleesconsumptie in 2050

Terwijl ondertussen:

• 85% van de commerciële vissoorten volledig bevist of overbevist

• 1/3 van ons voedsel wordt weggegooid

• 40% van Nederlanders heeft overgewicht

• 75% van Nederlanders eet te weinig groente en fruit

Ons voedsel heeft grote milieu impact



Voedselverspilling
Een van de pijlers in 
N&M’s Menu van Morgen



Waarom ook 
alweer?

• 1/3 van de wereldwijde 
voedselproductie wordt verspild.

• 14% van onze aankopen gooien we in 
de prullenbak, 5 kg nog in verpakking. 

• Consument is grootste verspiller in de 
keten, samen met producenten. 

• EU verwacht meer verspilling in de 
toekomst door toenemende welvaart. 



Wat verspillen we? 
MILIEUKLAPPERS

VRIESVERSE 
PRODUCTEN

47 kg per persoon per jaar
€ 350



Doel: 50% minder verspilling in 2030

• UN Sustainable Development Goal 12: "Ensure sustainable consumption and 
production patterns" . 

• UN Sustainable Development Goal 12.3: "halve per capita global food waste 
at the retail and consumer level, and reduce food losses along production 
and supply chains by 2030".

• Voedselverspilling halveren: -15 kg bij consument, -15 kg in de rest van de 
keten door betere oplossingen voor producent, horeca en supermarkt -> 
verpakkingen, planning, verwerking reststromen.



Wat kan Natuur & Milieu voor 
jullie doen?
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Vraag naar een Doggybag
Campagne 2013



Voedselverspilling Campagne 2016

Wat weet u al van voedselverspilling? En belangrijker, weet u 
hoe u verspilling tegen kunt gaan? 

Test het met deze quiz.

Persberichten 2016:
“Als ons eten twee keer zo duur zou zijn als nu, verwacht 24 procent van 
de Nederlanders vrijwel niets meer weg te gooien. Dat blijkt uit vandaag 
gepubliceerd onderzoek van Natuur & Milieu en de Rabobank, 
uitgevoerd door Motivaction.”



• De vriezer is je beste vriend tegen 
voedselverspilling. 

• Informeren van de consument: hoe richt je 
je koel/vrieskast in, wanneer moet je hem 
vervangen, hoe moet je invriezen, hoe 
gezond is vriesvers?

• We gaan op zoek naar Nederlands oudste 
koel/vrieskast. De winnaar krijgt een 
energiezuinige nieuwe, die verspilling 
tegengaat.

Activatie: 
De vriezer is jouw vriend!



Samen werken aan duurzaam 
voedsel.
Zijn er nog vragen?

Hilde Engels
h.engels@natuurenmilieu.nl

M 06 54 635771


