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Voeding & Gezondheid

“Met de voeding in Nederland moet het 
anders. Je komt er niet meer met een 
Montignacje of met een Schijf van Vijf”, 
slaat lector Leefstijlverandering op de 
Haagse Hogeschool Rob Oudkerk de 
spijker op zijn kop tijdens het jubileum
congres van het Voedingscentrum. Kort
om het roer moet om, zei Oudkerk tegen 
een volle zaal op het schip de SS Rotter
dam waar het congres plaatsvond. 
Duurzaamheid, gezonde keuze en com
municeren daarover, die kant gaat het 
op, meent de lector. De voedingsmidde

lenindustrie is al volop met deze materie 
bezig, net als de foodservice. Bij de laat
ste zijn de nieuwste trends op dit gebied 
vaak als eerste zichtbaar, weet trendwat
cher van het jaar Hans Steenbergen. Hij 
struint alle wereldsteden af op zoek naar 
de laatste voedingstrends. Het is een 
kwestie van ruiken, voelen en proeven, 
aldus de trendwatcher die al zijn bevin
dingen vastlegt op foto’s en filmpjes.  

De nieuwe e-nummers
Steenbergen vangt de laatste trends in 

De toekomst van voeding zal een combinatie zijn van 

duurzaamheid en gezondheid. Om consumenten over de streep 

te trekken is niet alleen verleiding nodig, maar ook inspiratie, zo 

bleek tijdens het jubileumcongres van het Voedingscentrum ter 

gelegenheid van het tienjarig bestaan.

Discussie over duurzaamheid en gezondheid op jubileumcongres Voedingscentrum

‘Bedrijven hebben door dat  
het vijf voor twaalf is’

De SS Rotterdam waarop het jubileumcongres plaatsvond.

Het extra magere vlees 
van Albert Heijn wint 
de Jaarprijs Voedings
centrum 2010. Die werd 
tijdens het jubileum
congres uitgereikt. Het 
vlees bevat 50% minder 
vet dan het reguliere 
assortiment. Aanvanke
lijk was dat 30%, maar 
Albert Heijn wist dat 
percentage samen met 
partner Hilton Meat op 
te krikken. Marcel Hamers van AH ziet de prijs 
als een beloning voor een jaar keihard werken 
aan het concept. Hoe lukte het om het vetge
halte met de helft te reduceren? “Het vlees 
bestaat uit 30% plantaardige ingrediënten. Dit 
betekent minder vlees, maar wel een goede bite 
en minder vet”, legt Hamers uit. In het AHvlees 
zit bovendien 40% minder zout. AH mag nu een 
jaar lang de Jaarprijs Voedingscentrumoorkon
de 2010 op zijn extra magere vleesproducten 
dragen.

Jaarprijs Voedingscentrum 2010

Foto’s: Voedingscentrum
de ‘nieuwe enummers’: elegant, echt 
en eerlijk, energie, eigen, elkaar en 
expressief. De trendspeurder geeft een 
voorbeeld van het concept Waku Waku, 
een keten van gezonde fastfoodrestau
rants, ontwikkeld door oudwerknemers 
van Burger King. De gerechten komen 
allemaal uit de buurt en zijn biologisch. 
“Binnen vier minuten heb je een gezonde 
maaltijd.” De gezonde fastfoodketen zal 
binnen één tot vijf jaar in Nederland zijn 
deuren openen. De koffierevolutie is al 
een tijdje gaande met de ene na andere 
hippe tent die verschijnt, maar de theere
volutie moet nog van de grond komen.
In de VS hebben ze het Argotheecon
cept. “Veel vrouwen komen in theebars. 
De nieuwe trends worden gezet door 
vrouwen”, weet Steenbergen. Het sala
deconcept van Jour in Frankrijk richt zich 
op de vrouwelijke doelgroep. In de win
kel kunnen bezoekers hun eigen salade 
samenstellen. Belangrijk bij het zetten 
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den, houdt zich met heel andere zaken 
bezig dan trends. Meer met noodzake
lijkheden. Want voedselzekerheid zal de 
kwestie worden van de komende jaren. 
De bevolking neemt naar verwachting 
toe tot zo’n 9 miljard in 2050 en de druk 
op de voedselvoorziening zal fors toe
nemen. Volgens Lang moeten we onze 
eetgewoontes en productie radicaal ver
anderen om generaties na ons nog een 
leefbare toekomst te gunnen. “Britten 
leven alsof ze drie planeten hebben en 
Amerikanen alsof ze er zes hebben.” Hij 
is bepaald niet de ideologische geleerde 
die in een bubbel leeft. Tot voor kort was 
Lang een belangrijke regeringsadviseur. 
Hij was nauw betrokken bij het ontwik
kelen van het Verenigd Koninkrijks duur
zame voedingsstrategie voor de komende 
twintig jaar: Food 2030. 
Want wat moet er nu eigenlijk allemaal 
veranderen? Lang: “Stop met het eten 

van trends is het raken van emoties. Kop
pel bijvoorbeeld een bijzonder verhaal 
aan het product. 
Steenbergen liet foto’s zien van een 
winkel waar snoep onder de ogen van 
de klant wordt gemaakt. Bij het Ameri
kaanse Cold Stone Creamery maken de 
ijsmakers op een plaat een ijsje met het 
ingrediënt naar keuze. Om een andere 
manier van verleiden te laten zien, startte 
Steenbergen een filmpje in. Hier valt 
te zien hoe de trendwatcher voor een 
koffieapparaat met daarop een beeld
schermpje staart. Hij werpt €1,50 in en er 
start een filmpje van een minuut waarin 
een professionele barista een kop koffie 
maakt. Een luikje opent zich en klaar is 
de koffie. 

Duurzame revolutie
Professor Tim Lang van het Centre for 
Food Policy van City University in Lon

van de meeste soorten vis, eet alleen 
vlees van vee dat het hele jaar door gras 
te eten krijgt. Drink alleen af en toe kof
fie of thee en dan het liefst fair trade.” 
In koffie en thee zit veel water en daar 
moeten we zuinig op zijn, vertelt Lang. En 
de uitstoot van koolstofdioxide moet fors 
minder. Unilever is van alle bedrijven het 

meest duurzaam bezig. “Maar Unilever is 
per definitie niet duurzaam”, benadrukt 
Lang. De hele samenleving moet veran
deren, duurzaamheid kan niet worden 
overgelaten aan het bedrijfsleven, vindt 
Lang. Het is nog maar de vraag of de Brit
se regering Food 2030 gaat uitvoeren. De 
overheid wordt 25% kleiner en het gaat 
alleen maar over bezuinigingen. Zo is het 
ook het adviesorgaan van het Britse kabi
net, de Council on Food Policy, opgeheven.
In tegenstelling tot overheden, hebben 
bedrijven wel door dat het vijf voor twaalf 
is. Ze willen er over vijftig jaar ook nog 
zijn, meent Lang. Ook maatschappelijke 
organisaties hebben duurzaamheid hoog 
op de agenda staan. De conferentie van 
de wereldvoedselorganisatie FAO van 
afgelopen november over duurzame 
diëten biedt wat Lang betreft hoop voor 
de toekomst. 

Congresverslag

Discussie over duurzaamheid en gezondheid op jubileumcongres Voedingscentrum

‘Bedrijven hebben door dat  
het vijf voor twaalf is’

Maurice de Jong

Ongeveer 60% van de Nederlandse consumenten wil zowel duurzamer als gezonder gaan 
eten. Vooral vrouwen focussen zich op gezond en duurzaam. Dit blijkt uit het GfKrapport 
“Voeding in 2020” dat Roy van der Ploeg, woordvoerder van het Voedingscentrum, pre
senteerde tijdens het jubileumcongres. GfK ondervroeg voor de studie 1.538 Nederlanders 
van achttien jaar en ouder. Ongeveer 57% van hen zegt gezond te eten. Ruim 33% van de 
respondenten houdt supermarkten verantwoordelijk voor voldoende duurzame voedingsmid
delen in het schap. Een kwart vindt dat de verantwoordelijkheid bij de voedingsmiddelenin
dustrie ligt.
De deelnemers hechten minder waarde aan eten uit de regio. Degenen die ongezond eetge
drag vertonen, zoeken in eerste instantie de schuld bij zichzelf. Ongeveer 30% van de onder
vraagden heeft te weinig zelfbeheersing, 27% vindt ongezond eten lekker. Bij jonge mannen 
speelt een onregelmatig leven (40%) en een gebrek aan tijd (30%) een rol bij hun ongezonde 
eetpatroon. Ook zegt 20% van de respondenten dat supermarkten hen verleiden ongezond 
eten te kopen. De prijs vormt voor een kwart van de ondervraagden een struikelblok. Ruim 
60% van de Nederlanders vindt duurzame voedingsmiddelen te duur en vaak heerst er 
gebrek aan informatie over de mate van duurzaamheid, vinden ze. 

De wil is er, nu de weg nog

Professor Tim Lang: “Stop met het eten van 
de meeste soorten vis.”

Om consumenten over de streep te trekken is niet alleen verleiding nodig, maar ook inspira-
tie, bleek op het congres.

‘Britten leven alsof ze drie 
planeten hebben’
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