Minder voedselverspilling: wat doet Wageningen UR?
Voedselproblematiek: decennialang ging het voornamelijk over een tekort aan voedsel en een verkeerde verdeling over de
wereld. Pas de laatste tien jaar wordt serieus onderzoek gedaan naar voedselverspilling, want hoeveel gooien we met z’n allen
eigenlijk onnodig weg? Best veel, zo blijkt: jaarlijks verdwijnt in Nederland 40 kg voedsel per persoon in de prullenbak. ‘Beperk
voedselverspilling’ was dan ook één van de aanbevelingen op de Main Conference ter ere van KLV’s 125-jarig jubileum in 2011.
Tiny van Boekel, voorzitter van KLV: “Daarmee is het een speerpunt waar KLV zich extra voor inzet. Als netwerkorganisatie
willen we mensen bij elkaar brengen die werken aan oplossingen, willen we bijdragen aan meer bewustwording.” Ook in de KLV
Update houden we u daarom graag op de hoogte: wat gebeurt er zoal rond voedselverspilling binnen Wageningen UR?
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