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Korte omschrijving bijdrage 

DLO aan project  

Ontwikkelen en uitvoeren van pilot demonstraties t.b.v. 

reductie voedselverspilling bij kantines (catering), 

supermarkten en huishoudens t.b.v. duurzaam 

voedselsysteem in Noordwest Europa. Belangrijkste 

pilotactie voor DLO is de FoodBattle, een innovatieve 

bewustwordings- en gedragsveranderingsinstrument dat 

ingezet wordt om huishoudens via een (of meerdere) 

initiatiefnemende organisaties minder voedsel te laten 

weggooien via een dagboek-concept ondersteund met 

vragenlijsten, tips en individuele en groepsfeedback over 

bereikte resultaten (www.foodbattle.nl) .  

 

Highlights 

Op 6-7 februari 2014 vond de laatste Europese bijeenkomst door het voltallige 

GreenCook consortium plaats in Hotel Bloom, Brussel (www.green-cook.org). De 

(voorlopige) uitkomsten van de 13 projectpartners werden gepresenteerd aan een 

gemeleerd publiek, bestaande uit bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en 

vertegenwoordigers van overheden. DLO heeft op diverse momenten in het programma 

bijgedragen met resultaten uit haar pilotstudies, en het deelnemen aan ronde-tafel 

debatten. In 2014 hebben 6 FoodBattles plaatsgevonden (i.s.m. Vrouwen van Nu, CDA-

V, ChristenUnie, Vrouwenbeweging Passage, Damn Food Waste en het Haags 

MilieuCentrum): 2500 mensen bonden de strijd aan met voedselverspilling en wisten 

binnen drie weken 20-40% minder voedsel weg te gooien. Met een mediabereik van 

ruim 250.000 mensen heeft de FoodBattle flink aandacht gekregen. De websites van de 

initiatiefnemers doen verslag van hun Battle ondersteund met filmpjes en berichten; er 

bestaat ook een FoodBattle Facebook pagina, geïnitieerd door Vrouwen van Nu, waarop 

deelnemers ervaringen met elkaar delen - 

https://www.facebook.com/groups/vrouwenvannu.foodbattle/?fref=ts ). Ook trok het 

aandacht vanuit het buitenland: via presentaties op het jaarcongres van de Belgische 

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling in november 2014 (http://www.frdo-

cfdd.be/nl/externe/jaarforum-2014-voedselverlies-en-verspilling) is ook contact gelegd 

om de FoodBattle uit te leggen voor de Belgische nationale televisie in een uitzending 

van Reyers Laat (http://www.canvas.be/programmas/reyers-laat/55459a8c-7291-4c2a-

86ac-143e316fa638). Ook diverse Belgische Nationale kranten (De Standaard, De 

Morgen, MO Magazine http://www.mo.be/interview/voedselverspilling ) pikten het 

bericht op, met zelfs een mini-battle van Standaard-redacteuren in de kerstperiode 

2014. GreenCook heeft veel transnationale kennis opgeleverd en gedeeld over 

pilotactiviteiten bij restaurants, kantines, supermarkten en huishoudens, die doorwerken 

in nieuwe initiatieven, ook door DLO. Hierbij valt te denken aan reststroom-verwaarding 
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in supermarkten bij een aantal formules [Plus, Ekoplaza] en monitoring van 

voedselverspilling bij ziekenhuizen en evaluatie van nieuwe maaltijdconcepten. De 

activiteiten van GreenCook door DLO vloeien onder andere ook uit in de nieuwe PPS 

CARVE, die met een vergelijkbaar pilotconcept gaat werken in de keten aan het 

voorkomen en verminderen van voedselverspilling (vanaf 2015). Daarnaast bestaat een 

sterk verband met de innovatieve pilotprojecten die binnen het EU FP7-project FUSIONS 

(www.eu-fusions.org) worden uitgevoerd, waarvan DLO Coördinator is. 
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