
Berichten van de Denktank 

‘De vrouw als consument’: Duurzaamheid 

Wij lezen veel over duurzaamheid, maar wat 

betekent het eigenlijk en wat kunnen wij 

eraan bijdragen? In een duurzame wereld 

moeten mens, milieu en economie met el- 

kaar in evenwicht zijn. Ook de zorg voor ons 

milieu valt daaronder: geen grondstoffen 

verspillen, broeikasgassen beperken, bestrij- 

dingsmiddelen terugdringen. 
Als consument kunnen wij daar een bijdrage 

aan leveren door bij ons koop- en eetgedrag 

de voorkeur te geven aan duurzame produc- 

ten. De productie en consumptie van ons 

voedsel levert een derde deel van de broei- 

kasgassen die een huishouden produceert 

(telen, oogsten en verwerken). Het kan dus 

helpen als wij bewuste keuzes maken bij het 

boodschappen doen voor onze maaltijd. 
Op de site van de Consumentenbond vind je 

tips hoe je dat kunt doen. Enkele voorbeel- 

den. 
 

• Kies voor plantaardige producten; 

koop wat vaker peulvruchten en noten 

in plaats van vlees. 
• Koop groenten en fruit van het sei- 

zoen; de snijbonen die je ’s winters 

koopt, hebben een lange vliegreis ach- 

ter de rug voordat zij in de supermarkt 

liggen; lokale producten hebben de 

voorkeur. 
• Drink gewoon kraanwater, dat is 30 

keer minder belastend voor het milieu 

vergeleken met water uit het flesje dat 

je aanschaft in de supermarkt. 
• Koop waar mogelijk producten met 

een keurmerk van duurzaamheid. 
 
Het is niet eenvoudig om te bepalen welke 

keurmerken betrouwbaar zijn. Goede keur- 

merken worden regelmatig gecontroleerd, 

maar er zijn ook keurmerken die door de 

fabrikant bedacht zijn. De toevoeging ‘duur- 

zaam’ is niet voldoende wanneer het een 

onbekend keurmerk betreft. Wil je weten  

op welke keurmerken je kunt vertrouwen en 

waar zij voor staan, ga dan naar de site van 

Milieu Centraal of de Consumentenbond. 
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Een paar voorbeelden van belangrijke voed- 

selkeurmerken. 

ASC vind je op gekweekte vis. De Acqua- 

culture Stewardschip Council heeft regels 
opgesteld voor minder gebruik van antibioti- 
ca en bescherming van het milieu. 
Beter Leven staat voor dierenwelzijn, het 

keurmerk van de Dierenbescherming. Bij 3 

sterren gaat het om biologische producten 

of producten met veel aandacht voor dieren- 

welzijn. 

EKO staat voor biologische producten en 

biologische landbouw. 

MSC - Marine Stewardship Council - betreft 

duurzaam gevangen wilde vis onder toezicht 

van een internationale organisatie. 
UTZ Certified Foundation is het keurmerk 

voor koffie, thee, chocolade en hazelnoten. 

Het stimuleert duurzame landbouw, eerlij- 

ke handel en goede omstandigheden voor 

boeren. 

Wil je heel bewust boodschappen doen, 

let dan bij je rondje door de supermarkt op 
deze aanwijzingen en neem je leesbril en/of 

loep mee om de etiketten te lezen!! 
Namens de Denktank: Henny de Wit 

e-mail: henny.dewit@kpnmail.nl 

www.milieucentraal.nl 

www.consumentenbond.nl/duurzaamconsumeren 


