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Hoe klimaatneutraal
kun je zijn?
Marie-Claire van den Berg zoekt het uit.
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AFLEVERING 3: EEN KEUR AAN KEURMERKEN

vliegen je om de oren, maar of het daar nu eenvoudiger van wordt? Nou nee,

MINDER LOONT
Om aan de groeiende vraag
naar vlees te voldoen, zou de
productie

wereldwijd

omhoog

moeten van 228 miljoen ton
vlees naar 463 ton in 2050.
Slecht nieuws voor het milieu
dus. Zeker als je bedenkt dat in
de vleesconsumptie
milieuwinst

de meeste

te halen valt, aldus

het rapport 'Vleesconsumptie
en Klimaatbeleid'
Nederlandse

van het

Planbureau voor

de Leefomgeving.

Als we van 7

naar 3 dagen per week vlees
gaan, staat de milieubesparing

I

li

I

gelijk aan het van de weg halen
van 3 miljoen auto's. Kip is

I

trouwens

I
,

minder erg dan rund

of varken (www.vleeswijzer.nl).
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Vleesvervangers
I

zijn de beste

keuze. Ook interessant:
duurzame gehaktbal
gelanceerd

I

de

(in januari

door vleesverwer-

ker VION), die voor 80% uit
biologisch
J

i IJi,
I

vlees bestaat en

voor 20% uit de vleesvervanger Meatless.ln

I

discussiëren

Den Haag

ze druk over de

invoering van hogere belasting

I

op vlees. De voorstanders

van

de vleestaks zeggen dat je
alleen zo de vleesconsumptie
echt kunt terugdringen.
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De dilemma's waar je tegenaan loopt lijken oneindig als je
klimaatbewust boodschappen wilt doen. Wat is nou beter, tomaten uit Spanje (buitenlucht) of uit Nederland (verwarmde kas)?
Onverpakte groenten (kort houdbaar) of groenten in plastic
(langer houdbaar)? Vis is ook zo lastig: 'Wij spannen ons in voor
duurzame visserij' staat er op veel van de verpakte vis bij Albert
Heijn. Maar wat houdt die inspanning in? En als Albert Heijn zich
daarvoor inspant, waarom ligt er dan nog steeds bedreigde tonijn
in de schappen?
Om die dilemma's te voorkomen zijn er allerlei hulpmiddelen. Zo
is er de vleeswijzer, de viswijzer en de groente- en fruitkalender.
Maar dat zijn lange lijsten informatie die je niet zomaar onthoudt.
Bovendien roepen zelfs die wijzers nog vragen op. Volgens de
groente- en fruitkalender van Milieu Centraal kun je bijvoorbeeld
beter tomaten uit Spanje kopen dan uit de Nederlandse kas.
Reden: die kassen verbruiken veel meer energie dan nodig is om
dezelfde groenten uit Spanje te halen. Maar het productschap
Tuinbouw liet onlangs weten het daar helemaal niet mee eens
te zijn: Nederlandse kassen worden steeds klimaatvriendelijker,
was hun antwoord. Dat klinkt aannemelijk, maar dat klonk de
eerste theorie ook. Wat is nou waar?
In Nederland zijn er meer dan vijftig ideële keurmerken en uit
onderzoek blijkt dat we geen idee hebben waar die allemaal voor
staan. De logo's zijn ook lastig. Steeds meer producenten hebben
een eigen logo. Het Puur & Eerlijk-logo van de Albert Heijn bijvoorbeeld. Maar een bedrijf dat zijn eigen logo in het leven roept,
is dat niet net als een slager die zijn eigen vlees keurt?
Eelco Fortuijn weet er alles van. In 2002 richtte hij Fairfood op, de
organisatie die de voedingsmiddelen-industrie aanspoort haar
producten te verduurzamen. Inmiddels is hij directeur van de consumentenorganisatie Goede Waar & Co en werkt hij aan een groot
nieuw project dat duurzaam winkelen gaat veranderen. Als het
aan hem ligt tenminste.
>

ii.::.i~slim koopt en kookt. verspilt minder eten. Per jaar
gooien we 50 kilo aan voedsel weg. Dat is ongeveer tussen
de 270 en 400 euro aan boodschappen.

De receptensite

Culios helpt die hoeveelheid afval te verminderen.
site kun je per maaltijd

uitrekenen

Op de

hoeveel je in huis

moet hebben om precies op maat te koken. Ik kookte
altijd voor 4 personen, maar door de samenstelling

van

mijn gezin op basis van leeftijd en geslacht. blijk ik eigenlijk voor 2,6 mensen te moeten koken. Dankzij Culios gooi
ik nu minder vaak eten weg (www.culios.nl).
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Alff is gespecialiseerd
in merkenrecht. Hij helpt bedrijven bij het
controleren

van milieuvriendelijke

teksten op juridische
jj.èt vergt enige moeite, maar als je er eenmaal aan gewend bent. is het zo veel leuker:
groente

kopen bij de boer. Iedere week haal

ik een groentetas
in de omgeving.
schorseneren

op bij een biologische
Die pastinaken,

boer

koolrabi en

zijn even wennen, maar het

levert grote milieuwinst
zoensgroenten

op: onbespoten

sei-

die van zijn eigen erf komen

en niet verpakt zijn in plastic. Bovendien

reclame-

haalbaarheid.

Alff heeft

het aantal groene reclamecampagnes

de

afgelopen vijf jaar sterk zien toenemen:
'Bedrijven willen zichzelf maar wat graag
groener

presenteren

dan ze zijn. Dat doen

ze door hun positieve eigenschappen

zo

veel mogelijk naar voren te brengen. Die
overdrijving

mag ook in enige mate, maar

je mag de consument
autoproducent

niet misleiden.

Een

mag dus niet zeggen dat zijn

smaakt het beter. Als je geen boer in de buurt

auto's milieuvriendelijk

zijn, maar wel dat ze

hebt. kun je de groentetas

minder milieubelastend

zijn. Voor de consu-

biologische
schappen

supermarkt

ook vaak bij de
halen. Of bood-

doen op een boerenmarkt.

iPhone gebruik ik de Biogids-app.
op basis van je gps-gegevens
van duurzame
in de buurt.

Op mijn

Die geeft

een overzicht

winkels en restaurants

bij je

ment is dat soms best lastig. Maar wat je wel
kunt onthouden

voor jezelf is: zodra je ergens

ziet staan dat iets 'goed is voor het milieu' of
dat je 'het milieu ermee spaart'. moet je je
achter de oren krabben. Dat zijn vaak claims
die bedrijven niet waar kunnen maken.'
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> Fortuijn: 'De ClubFair Index wordt een database (een soort Wiki)
die je op internet kunt raadplegen. Alsje de naam van een product
intypt, krijgje te zien hoe duurzaam het is. Het keurmerk zegt lang
niet alles. Je kunt biologische chocola kopen en denken dat je het
goed doet, maar die chocola kan best door kinderhanden zijn gemaakt. Bijde ClubFair Index krijg je dat allemaal te zien: rood
staat voor niet duurzaam, oranje is een grensgeval en bij groen
doet het bedrijf het goed. Die beoordeling is gebaseerd op 25 vragen die de bedrijven over hun producten hebben beantwoord,
variërend van werkomstandigheden tot hoeveel water er bij het
vervaardigen is gebruikt. Je kunt ook doorklikken: op welke punten scoren bedrijven slecht of juist goed? Bedrijven die de vragenlijsten niet beantwoorden, zullen waarschijnlijk het oordeel rood
krijgen. Uiteindelijk dwing je daarmee transparantie af. En we
checken steekproefsgewijs of de vragen eerlijk zijn beantwoord.
Ook de consument heeft macht: in de ClubFair Index kun je publie-

Hoe vergelijkje biologisch
vlees met een nIet-biologische
groenteburger?
kelijk aangeven ofje over een bepaald product (on) tevreden bent,
en bedrijven zijn gevoelig voor ontevreden klanten.'
Toch vraag ik me af of het niet handiger zou zijn als er gewoon één
klimaatkeurmerk zou komen dat vanuit de overheid wordt gecontroleerd. In Zweden wordt op dit moment geëxperimenteerd met
het noemen van CO2-uitstoot op voedseletiketten. Demissionair
minister van Landbouw Gerda Verburg heeft injanuari toegezegd
dat er volgend jaar meetbare en afrekenbare doelstellingen voor
een duurzamere productie en consumptie van voedsel komen. Is
dat niet veel makkelijker? Eelco: 'Misschien, maar ik moet het nog
zien gebeuren. Vooralsnog gebeurt er al veertigjaar te weinig.'
'Ik denk niet dat veel mensen hier gebruik van gaan maken',
zegt Mirjam de Rijk, directeur van Stichting Natuur en Milieu, over
het plan van Fortuijn. Je moet namelijk bij elk product gaan kijken
ofhet wel milieuvriendelijk of duurzaam is. Dat kost heel veel tijd.
Bovendien kom je nooit alles te weten en dat kan frustrerend zijn.
Natuurlijk zou het mooi zijn als er één klimaatkeurmerk zou zijn,
of een soort CO2-logo, maar dat is erg moeilijk. Want hoe vergelijk
je biologisch vlees met een niet-biologische groenteburger? Tomaten zijn ook een goed voorbeeld: wat het productschap Tuinbouw
niet zegt, is dat er nog maar twee echt klimaatneutrale kassen zijn
in Nederland. Het is bijna niet te meten.'
Volgens De Rijk kunje je als consument op dit moment beter richten op een simpele maar doeltreffende vuistregel: 'Minder vlees
eten. Een paar dagen minder vlees per week - en zuivel ook trouwens - heeft veel meer voordeel voor het klimaat. Alsje daarnaast
ook op de klimaatbelasting van andere producten wilt letten, kun
je het beste producten kopen met een eko-keurmerk.'
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HANDIG OM TE
WETEN
> In juni lanceert
organisatie

werken. www.kledingchecker.nl
en www.clubfair.org

Biologica

(de

voor biologische

landbouw

en voeding)

ne Voordeelboekje

Het Groe-

vol kortings-

> Uit onderzoek van de stichting
Milieu Centraal

blijkt

welke keurmerken

waarvoor

bonnen voor groene producten:

staan. Als je bedenkt

www.hetgroenevoordeelboekje.

grofweg

nl. En op 12 en 13 juni organi-

in Nederland,

seert Biologica

een weekend

waarin je biologische

boerde-

dat men-

sen vaak niet precies weten

vijftig

dat er

keurmerken

zijn

is dat zo gek ook

niet. Op www.keurmerken.info
staan ze allemaal

bij elkaar.

rijen kunt bezoeken: www.
lekkernaardeboer.nl.

> Stichting

Goede Waar & Co zal

volgende

keer

dit jaar de ClubFair Index lance-

Marie-Claire

ren, maar je kunt nu al gebruik-

'Ik dacht dat ik als een suffe slak

op ecologische

maken van hun kledingchecker.

moest gaan rijden, maar het

Daarin zie je welke merken met

tegendeel

bijvoorbeeld

scheurend

biologisch

katoen

blijkt waar; ik kan
benzine besparen!'

rijles:

