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Ingrediënt & Product

Het cijfer werd op de Protein Summit 
2010 die Bridge2Food eind november 
in Amsterdam organiseerde meermalen 
genoemd: 9 miljard mensen zal onze 
aarde naar verwachting in 2050 moeten 
voeden. De huidige eiwitproductie via 
vlees, zuivel en vis zal daarin niet kun-
nen voorzien. In landen als China, India, 
Brazilië en Rusland stijgt de vlees- en 
zuivelconsumptie namelijk snel. Vooral 
in Afrika, maar ook in delen van Azië, 
lijden mensen honger en neemt de vraag 
naar voedsel toe. Daar staat tegenover 
dat in westerse landen de uitdaging juist 
ligt in beperking van de calorie-inname. 
(Andere) eiwitten kunnen daarin een rol 
spelen.

Hoge prijs
Het antwoord op de wereldwijde eiwit-
problematiek lijkt tweeledig. Het gaat 
om duurzame oplossingen binnen de 
bestaande vlees-, zuivel- en visketens 
(inclusief veevoedersector) en nieuwe 
grondstoffen zoals algen, koolzaad, 
insecten en eencellige eiwitten als alter-

natieve eiwitbronnen. Want dat eiwitten 
schaars worden, ondervindt de food-
industrie nu al door beperkte beschik-
baarheid en in samenhang daarmee sterk 
fluctuerende prijzen.
Jeroen Leffelaar, Global Head Dierlijke 
Eiwitten van de Rabobank, voorspelde 
een toename van de mondiale vleescon-
sumptie van zo’n 40% in de komende 
twintig jaar. De productie van biobrand-

stoffen zet de veevoedersupply onder 
druk, wat ook gevolgen heeft voor de 
vleesprijzen.

Researchprogramma’s
De transitie van dierlijke naar alterna-
tieve eiwitten gaat langzaam. Dagvoor-
zitter en senior vice-president Strategie 
van Unilever Emmo Meijer noemde als 
belangrijke reden het ontbreken van een 
kennisinfrastructuur voor eiwitten, zowel 
nationaal als internationaal. “Door nu 
grootschalige researchprogramma’s op 
te starten naar nieuwe eiwitbronnen is de 
overgang naar een duurzame eiwitpro-
ductie te versnellen.” Annemie Burger, 
directeur-generaal van het ministerie 
van Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie (EL&I), bepleitte dat Nederland 
hierin het voortouw neemt. 

Ook de retail
Ook vanuit de DG Research in de EU 
wordt een ‘speed up’ noodzakelijk 
geacht. Dit moet verder gaan dan onder-
steuning van researchinitiatieven. Een 
wetsvoorstel is in voorbereiding, werd 
vanuit het DG gemeld.
Belangrijk in dit proces is dat de gehele 
keten – van boer tot consument – parti-
cipeert en dat dus ook de retail meedoet 
om de eiwitvoorziening te garanderen en 
verduurzamen.

Productiviteit opvoeren
Hoewel alternatieve eiwitbronnen als 
algen, insecten en eencellige eiwitten 
veelbelovend zijn, zal zelfs als nu onder-
zoek wordt gestart het zeker tien jaar 
duren om deze nieuwe ketens te ontwik-
kelen. Voor de kortere termijn ligt het 
antwoord in productiviteitsverhoging 
van de bestaande eiwitproductieketens 
en van bekende gewassen als lupine en 

aardappel. “Dat is nog altijd mogelijk en 
zelfs zodanig dat er voldoende eiwit is 
voor de wereldbevolking in 2050”, aldus 
Rudy Rabbinge, hoogleraar Duurzame 
ontwikkeling aan Wageningen UR. De 
hoogleraar wees ook op de noodzaak: 
“Er is te weinig land om het areaal uit te 
breiden en bovendien moet de milieube-
lasting worden teruggebracht.” Producing 
more with less, luidt volgens hem het 
credo.

Informatie over de Protein Agenda:  
www.bridge2food.com

Een research-agenda 2020 voor eiwitten is nodig om een wereldwijd eiwittekort te voorkomen. 

Bovendien kan een innovatie-agenda de overgang naar een duurzame eiwitconsumptie 

versnellen. Voor de korte termijn, maar ook daarna, is productiviteitsverbetering in combinatie 

met verminderde milieubelasting van bestaande eiwitketens de oplossing.

Eiwit-agenda voor voldoende 
duurzaam eiwit

Congresverslag

Carina Grijspaardt-Vink

‘Het gaat om duurzame 
oplossingen binnen bestaande 
ketens’
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