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Voedselverspilling,
wat is het precies?



Voedselverspilling :
- in de hele keten van voedsel  
- vaak niet zichtbaar. 

Wereldwijd : 
- 1/3 van het beschikbare voedsel wordt verspild. 
- Genoeg om 1,26 miljard mensen mee te voeden.
- ca 1/5 van de verspilling komt van huishoudens.



Voedselverspilling,
wat is het 
probleem?



Dit gooien we per jaar in ons land weg:

2 
Miljard kilo voedsel

120 
Euro of meer 

Miljard liter water

2500

34  
Kilo pp per jaar



Maar ook alle liefde en tijd die 
producenten, boeren, koks, cateraars 
en anderen stoppen in het produceren 
en klaarmaken van voedsel.



Top 10 meest verspilde producten



De Verenigde Naties heeft 17 doelen voor 
duurzame ontwikkeling opgesteld.

12.3 = Voedselreductie
NL: 50% voedselreductie in 2030
1 miljard kg minder



Watrestje.nu
Wie, wat en 
hoe?



is een vrijwilligersinitiatief , ontstaan in 2020 in Noord-Brabant

Doel: 
voedselverspilling bij de consument thuis te verminderen.   



Hoe?

- Consumenten inspireren met smakelijke              
recepten die je van restjes kunt maken.

- Delen van tips en informatie: 
hoe kun je voedselverspilling voorkomen?

- Delen van informatie en interessante 
links over voedselverspilling.

-> www.watrestje.nu



instagram
facebook

website

video’s

lezingen
live stream

infostand

educatie



Educatie en Aanpak Voedselverspilling 



Ervarend leren - VMBO 



Ervarend leren - MBO 



Onderzoekend leren - HBO 



Korte keten – Fietsen voor m’n eten
De Baronie



Wat kun je zelf doen 
om voedselverspilling 
te voorkomen?



Vier pijlers:

1 Kopen
2 Koken/bereiden 
3 Bewaren
4 Consumptie

En het laatste beetje kan in de
juiste kliko of composthoop



Bewaren
Welke van deze producten kun je het 
beste in de koelkast bewaren?

A Tomaat
B Ananas
C Mango
D AppelA

C D

B



Watrestje bestaat uit een aantal

Brabantse vrijwilligers die enkele keren per jaar een activiteit

organiseert rondom het thema ‘voedselverspilling’. Hiermee probeert

Watrestje draagvlak te creëren om minder voedsel weg te gooien en

daarmee bij te dragen aan bewustwording en een beter klimaat.

De manier waarop Watrestje dit doet is door lekker te koken

met restanten uit de keuken.

Daarnaast biedt Watrestje een platform voor informatie

en voorlichting.

De activiteiten vinden plaats op willekeurige locaties in Brabant en

beslaan een dag(deel) of enkele uren, afhankelijk van de activiteit en de

voorbereiding.

Watrestje zoekt tevens teamleden die bekend zijn met social media

(Instagram,

Kijk op de website www.watrestje.nu voor

informatie.

Stuur een mail naar info@watrestje.nu of stuur

een PM via Facebook of Instagram.

Watrestje zoekt enthousiaste 
teamleden

http://www.watrestje.nu/
mailto:info@watrestje.nu

