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betrokken bij zijn woonomgeving. Ongeveer 20 jaar al. “Vereniging Peelbelang
Landhorst was er in feite eerder dan het
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zijn vakgebied op regionaal, landelijk, Europees en mondiaal niveau. Oprekken van
wet- en regelgeving rondom het gebruik
van reststromen en de carbon footprint

Karel van der Velden (Nijsen/Granico) wil voedselverspilling de wereld uit helpen

Varkens broodnodig
“Geduld is niet mijn sterkste kant en ik ben geen idealist”, zegt Karel van der Velden. Toch is hij dagelijks
bezig met het duurzamer maken van de mondiale voedselproductie. “Weggooien van voedsel is zonde. Al
drie decennia hergebruiken wij een fractie van die enorme nutriëntenstroom om er weer veilig voedsel
van te maken. Varkens hebben een cruciale rol in het verduurzamen van het voedselproductiesysteem.
Dat besef moet bij iedereen komen. Er is nog een wereld te winnen.”
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Lees het op www.varkens.nl
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