
IMPACT VAN 1 JAAR VERDUURZAMING REGIO FOODVALLEY

RESULTATEN
RESTAURANTS
VAN MORGEN
Gezond voor de consument, duurzaam voor de samenleving

en kostenbesparend voor de horecaondernemer! Dat is
wat Greendish met Restaurants van Morgen wil bereiken.  
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Totale jaarlijkse besparing door aanpassingen
binnen het 'Restaurants van Morgen' project: 
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8% minder CO2-uitstoot
8% minder landbouwgrond
9% minder water

WINST

In 2019 zijn 23 restaurants in de Regio Foodvalley onder begeleiding van Greendish actief
bezig geweest met verduurzaming van hun menu! Bij 16 restaurants hebben we het resultaat

van deze inspanningen onderzocht. In deze factsheet lees je de belangrijkste resultaten!
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Cijfers op basis van de vijf meest verkochte gerechten in 2019, verschilscores ten opzichte van 2018.1

De milieu-impact is gerekend van wieg tot en met consumptie. Bron: RIVM 2019.3
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7% minder wit-vlees gerechten
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5% minder vleesgerechten

Vegetarische gerechten van 8% naar 13%
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| Ede | Dixie's | Restaurant Buitenzorg | Rode Peper & Basilicum | RUIG Drinks &
Bites | Stadscafé Oscar | Steakhouse Amadeus | Nijkerk | Brasserie de

Vuurtoren | Grandcafé LUST | Old Niekark | Rhenen | De Koning van
Denemarken | Restaurant Magnolia | Veenendaal | BITE | Wageningen | Eetcafé
Buurman & Buurman | Eetcafé Café de Tijd | Eetcafé H41 | Het Oude Pakhuis | 

DEELNEMERS

Dit onderzoek is in 2018-2020 uitgevoerd door Greendish in opdracht van Regio
Foodvalley en Gemeenten Ede, Wageningen, Rhenen, Veenendaal en Nijkerk. In totaal
zijn bij 23 restaurants nulmetingen en bij 16 restaurants effectmetingen uitgevoerd. 
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Bite: "Restaurants van Morgen is
een belangrijk project voor de
restaurants van de toekomst"
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Buitenzorg: "Verduurzamen
is makkelijker dan je denkt!"

Kennis en bewustwording
over duurzaamheid is
vergroot

50% is samenwerking
aangegaan met
(lokale) partijen die ook
voor duurzaamheid staan
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Dagmenu's vaker op basis van
restjes

Optie voor kleinere portie vaker
aangeboden

Er valt nog veel winst te behalen
met hergebruik van restjes.
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69%
VAN DE RESTAURANTS

gaf aan dat het
programma heeft

bijgedragen aan het
verduurzamen van

hun restaurant

*restaurants waar een nulmeting heeft plaatsgevonden zijn Café 100, De Bourgondiër,
De Hof, Brasserie De Plantage, De Dolle Joncker, Grandcafé De Haen en Peacock's


