
Waarom zou je de zaak van
duurzame kantines concreet
aanpakken?  Joëlle Van

Bambeke, afdelingshoofd “Afval en
duurzame ontwikkeling” van het BIM
(Brussels Instituut voor Milieubeheer),
geeft meer uitleg: “De manier waarop
wij ons voeden, heeft evenveel invloed
op het milieu als onze woningen. Om te
beginnen is er een weerslag op bronnen

als energie, water, biodiversiteit en ont-
bossing. Voor de boontjes op ons bord
bijvoorbeeld zal 0,1 l olie gebruikt zijn
als de boontjes uit de plaatselijke pro-
ductie komen. Maar als ze per vlieg-
tuig uit Egypte komen, is dat 1,3 l. Wat
het water aangaat, zal één persoon per

dag 2 tot 4 liter gebruiken voor zijn per-
soonlijke behoeften. Voor de voedsel-
productie zijn er 2.000 tot 5.000 liter
nodig. De industriële landbouw is goed
voor 70% van het wereldwijd water-
verbruik. En paradoxaal genoeg vergt
1 liter soda maar het gebruik van 5 liter
water, terwijl 100 g rundvlees 10.000
liter nodig heeft.”

Invloed op het klimaat
“De manier waarop wij ons voeden,
heeft eveneens een invloed op het kli-
maat,” zegt Joëlle Van Bambeke nog.
“De voeding is verantwoordelijk voor 20
tot 30% van de totale uitstoot van broei-
kasgassen. De rol van het gekozen trans-
portmiddel speelt een doorslaggevende
rol. Schepen en treinen stoten bijvoor-
beeld veel minder CO2 uit dan de
vrachtwagen en vooral het vliegtuig.”
Volgens de voorzitter van het
Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC), Rajendra Pachaur, kan
een drastische daling van het vleesver-

Men neemt een meer en
meer verantwoordelijke
houding aan inzake
duurzame ontwikkeling
van de restaurants van
gemeenschappen. 
Een project in het
Brussels Gewest geeft
een 40-tal keukens de
kans zich om te vormen
tot duurzame kantines.
Maar waarom - en vooral
hoe - moet je dat proces
aanpakken?

Duurzame kantines: nieuwe te

“Je spaart meer water als je 1 kg
rundvlees minder eet dan als je een jaar

lang geen stortbad zou nemen.”
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Een niet te onderschatten aspect: de voedselverspilling. 
Voor een opgediend maal is er gemiddeld 0,3 kg afval.
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Catering

Met de steun van het Brussels
Gewest sinds einde 2007 sloeg
de eerste serie opleidingen op 40
tot 60.000 maaltijden per dag
voor een 40-tal keukens. Vanaf
maart 2009 zal je je kandidatuur
kunnen indienen voor een tweede
reeks opleidingen, die in juni 2009
van start zal gaan.
Die opleidingen omvatten drie
halve dagen lessen/actie, met
een culinaire raadgever en een
voedseldeskundige. De uitgelegde
technieken zijn bijvoorbeeld de
manieren om gezonder te koken,
de manier om de groenten te
“camoufleren” enz. BioForum
begeleidt en levert het
keukengereedschap. Bovendien
worden verschillende keukens in
een netwerk opgenomen, om hun
ervaringen en goede praktijken uit
te wisselen.
www.bioforum.be
www.brusselmilieu.be

Het project 
“duurzame kantines”

bruik bijdragen tot een vertraging in de
klimaatopwarming.

Hoe kan je je concreet
inzetten?
Volgens Joëlle Van Bambeke is het
inrichten van een duurzame kantine
een globale aanpak. Het gaat er immers
niet alleen om biovoeding op het menu
te zetten.
Concreet kan men het gewicht vlees
verminderen; een gevarieerde keuze
van bronnen van proteïnes geven; de
hoeveelheden fruit en groenten vergro-
ten en voor seizoensproducten kiezen;
bij voorkeur plaatselijke en verse pro-
ducten kopen; het aandeel producten
uit kwaliteitsproductie (bio bijvoor-
beeld) vergroten, zonder te vergeten de
verpakkingen en de voedselverspilling
te verminderen.
In een duurzame benadering van een
kantine mag je zeker niet het aspect
voedselverspilling negeren. In de keu-
ken geen ingrediënten op voorhand

mengen kan een oplossing zijn. Wat de
dienst betreft, kan je waken over de
hoeveelheid op de borden. Het is
belangrijk de verbruiker te sensibilise-
ren voor die problematiek en onder-
zoek te doen over de tevredenheid.

De food cost behouden?
Volgens Michel Boulanger van
BioForum kan het, als je je tenminste
aan bepaalde principes houdt. “Voor
de menu’s is het zaak de seizoensge-
bondenheid van de voeding te respec-
teren en zo vlug mogelijk korte aan-
voerlijnen, dichter bij huis dus, te
kiezen. Gebruik minder vlees en voe-
ding in bulk. Voor de recepten volstaat
het de industriële producten te ver-
vangen door “huisbereidingen”, aan-
dacht te schenken aan de hoeveelheid,
een “trendy” presentatie te gebruiken,
kruiden, mengelingen. Allemaal din-
gen die de verbruiker zullen doen ver-
geten dat er minder op zijn bord ligt,
vermits het beter en goed gebracht is.”

Methodologie
Het invoeren van een duurzame kanti-
ne wordt vergemakkelijkt door een
methodologie van BioForum, gebaseerd
op ervaring. “De kunst is stap voor stap
vooruit te gaan, geleidelijk dus,” onder-
streept Michel Boulanger. “De benade-
ring verloopt individueel en participa-
tief. Er wordt overlegd met de directie,
de gebruikers en het keukenpersoneel.
Informatie en sensibilisering van de
betrokken mensen zijn inderdaad pri-
mordiaal om ieders motivering te kun-
nen waarborgen. Het gaat niet om een
vergaande revolutie, want de basiskost
en de praktische lasten worden mee
gerekend.”
Het overwegen waard, want duurzame
ontwikkeling is niet alleen een mode-
concept, maar gewoon een noodzaak
voor de wereld van morgen.
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Het inrichten van een duurzame kantine is een globale aanpak. 
Het gaat er immers niet alleen om biovoeding op het menu te zetten.


