
vmt | 8 mei 2012 | nr 9/10 29

Duurzaamheid & MVO
Interview

“Ik zal op mijn sterfbed nog herinnerd 
worden als mr. Foodmiles”, lacht Tim 
Lang, professor Food Policy aan de City 
University London’s Centre for Food Poli-
cy. Hij is onder andere bekend van de boe-
ken Food Policy en Food Wars (zie kader). 

Lang was keynote spreker op het Food 
Film festival, georganiseerd door de Youth 
Food Movement half maart in Amsterdam. 
De zaal zat vol met jonge mensen die aan-
dachtig luisterden naar het onheilspellen-
de verhaal van Lang over het falende food-

systeem. Een dag eerder zat VMT met de 
foodprofessor om de tafel.
 
Oorzaken
“Het foodsysteem zit in een langdurige 
structurele crisis.” Volgens Lang kwam er 

De hoge grondstofprijzen zullen blijven. Het is een andere toekomst voor de foodindustrie. Prijs, 

gemak en smaakkwaliteit waren het belangrijkst. Daar komt nu bij: gezondheid, duurzaamheid en 

milieu. Overheden moeten hier op Europees niveau beleid op maken en het niet aan de bedrijven 

overlaten. Dit stelt Tim Lang, de Britse professor Food Policy en bedenker van het concept Foodmiles.

Mr. Foodmiles Tim Lang:

‘Hoe richten we ons  
voedselsysteem in?’
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Tim Lang was keynote spreker  
op het Food Film festival in  
Amsterdam. 
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na de Tweede Wereldoorlog meer en 
goedkoper voedsel. “De overheden 
deden er alles aan om herhaling van de 
hongersnood in de jaren veertig te voor-
komen. Dat was effectief en succesvol, 
maar de condities zijn veranderd.”
Volgens Lang functioneert het huidige 
voedselsysteem niet. Uitputting van land-
bouwgrond, de klimaatproblematiek, 
armoede en overgewicht zijn daar vol-
gens hem allemaal het gevolg van.
De bedenker van het concept foodmiles 
(de afstand die food aflegt voordat het op 
het bord terecht komt, red.) stelt dat olie 
de drijvende kracht is achter deze neer-
waartse spiraal. “De productie van kunst-
mest, het transport naar de supermark-
ten, de productie van levensmiddelen, 
alles. Door de productie van energie,  
dat begon al in de mijnen van Engeland,  
hebben we onze ecologie vernietigd.  
We wisten het toen nog niet, maar de 
industriële productie van voedsel heeft 
alles veranderd. Hoe we leven, waar we 
wonen en werken, hoe we onze kinderen 
opvoeden. Het foodsysteem heeft zowel 
voor vooruitgang als achteruitgang 
gezorgd”, zo betoogt Lang. 
En hoe denkt Lang dan specifiek over 
overgewicht? “Obesitas is een groot  
probleem. Oorzaken? Olie is goedkoop 
en daardoor is er een overaanbod aan 
eten rondom ons.” De criticus vertelt dat 
hij tussen zijn huis en het treinstation wel 
34 eetgelegenheden tegenkomt. “Het 
overaanbod creëert een ongebalanceerde 
inname. Maar de boodschap ‘Eet minder’ 
is geen populaire boodschap. Uiteinde-
lijk is dat wel beter voor het milieu en het 
overgewichtsprobleem.” 

Economische crisis
Wat zijn volgens de foodprofessor de 
gevolgen van de economische crisis op 
de voedingsmiddelenindustrie? “Dat is 
een interessante vraag”, begint Lang. 
“De grondstofprijzen voor basisproduc-
ten zijn gestegen en zullen blijven stij-
gen, terwijl in de afgelopen 150 jaar de 
prijs van grondstoffen daalde, met uit-
zondering van de twee wereldoorlogen. 
Er ligt dus een andere toekomst voor de 
foodindustrie in het verschiet, met hoge 
prijzen. De tijd van overvloed is voorbij. 
Prijs, gemak en een goede smaak waren 
het belangrijkst. De hoge prijzen voor 
grondstoffen en olie dwingen ons te  
veranderen.”
Lang is ervan overtuigd dat het Westen 
moet herdefiniëren wat het verstaat onder 
efficiëntie, biodiversiteit en landgebruik. 

“Sturen op alleen de prijs kan niet meer.” 
Ook zal water in zijn ogen nog belangrij-
ker worden: “Food is water!”. 
Lang is voorstander van ‘world food  
regions’. “Overal in de wereld moet het 
land duurzaam worden gebruikt, ook in 
Afrika. Het is niet goed als we in het  
Westen meer gaan produceren om Afrika 
te voeden. Londen wordt gevoed vanuit 
heel de wereld, waarom kan dat niet 
alleen vanuit de regio?”

Food Policy
Volgens de Londense professor hebben 
overheden geen beleid gericht op food. 
“Wij, de burgers, willen minder bemoeie-
nis door de overheid. Het gevolg is wel 
dat de foodindustrie het voortouw heeft 
genomen.” Volgens Lang doen sommige 
foodbedrijven dat goed. “Multinationals 
zoals Unilever en Pepsico spannen zich 
meer in om hun carbonfootprint terug te 
brengen dan vele overheden. Maar”, zo 
voegt hij er aan toe, “we kunnen de 
inrichting van het voedselsysteem niet 
aan bedrijven overlaten.” 
Wat moet er volgens mr. Foodmiles dan 
veranderen? “We moeten minder en 
anders produceren. Het gebruik van 
land, water, mineralen en koolstof zullen 
we moeten aanpassen, want de footprint 
van consumenten is voor dertig procent 
afkomstig van food.” Lang is voorstander 
van een aanpak op Europees niveau. 
“Europa dient een set van richtlijnen te 
formuleren waar een goed eetpatroon uit 
bestaat. Het moet duurzaam, ecologisch 
en nutritioneel verantwoord zijn. Voe-
dingsmiddelen moeten gezond zijn, het 
klimaat bij productie en distributie wor-
den ontzien, de biodiversiteit behouden 
en er moet sprake zijn van een eerlijke 
verdeling. In Schotland kan het bijvoor-
beeld prima zijn om vlees te eten vanwe-
ge de gunstige invloed van de schapen 
op de CO2-uitstoot.”
Lang is ook voorstander van een eetpa-
troon dat minder vlees bevat. “Vroeger 
was het varken een recycledier. Het at de 
resten van wat wij aten. Nu voeren we de 
varkens soja en graan. Daar moeten we 
mee stoppen!”

Politieke taak
De foodprofessor ziet het als taak van de 
politiek om het voortouw te nemen in de 
formulering van duurzame richtlijnen 
voor de voedingsmiddelenindustrie en de 
landbouw op Europees niveau. 
“Multinationals houden zich bezig met 
duurzaamheid. Ook cateringbedrijven en 

de retail doen mee, maar dat geldt nog 
niet voor alle bedrijven. De overheid 
moet gelijke kansen creëren voor ieder-
een, ook het mkb moet participeren.” 
Bovendien betoogt Lang dat iedereen 
over alles moet meepraten. “Nu heeft de 

een het voor het zeggen als het gaat om 
gezondheid, de ander over het milieu.” 
Hij geeft de consumptie van vis als voor-
beeld. “Het eten van vis is voor het milieu 
niet goed, maar voor de gezondheid 
wordt het juist gepromoot. Verschillende 
organisaties moeten daarin samen 
optrekken door te komen met een een-
duidig advies richting consumenten en 
niet door elkaar tegen te werken.”

Democratisch foodsysteem
Bij zijn betoog voor de bezoekers van het 
Food Film Festival houdt Lang de jongeren 
in de zaal voor dat ‘we als foodbeweging’ 
moeten formuleren wat we willen. “Wat 
definiëren we als vooruitgang? Eten moet 
weer gaan over delen, gelijkwaardigheid. 
Dan kunnen we door gezondheid, milieu 
en economie heen breken. Maar in Neder-
land en Groot-Brittannië zijn de gezond-
heidsministeries zwak ten opzichte van 
het mantra van economische groei”, zo 
legt hij de in zijn visie zwakke plek bloot. 
Het is de stellige overtuiging van de  
foodprofessor dat het foodsysteem weer 
democratisch moet worden. Om dat te 
bereiken moet naar zijn mening een 
beweging als de Youth Food Movement 
sterker worden en de politiek erbij gaan 
betrekken.

Dionne Irving

‘Het foodsysteem zit in een 
langdurige crisis’

Tim Lang is professor Food Policy aan de City 
University London’s Centre for Food Policy en 
adviseur voor diverse instituten. Als consultant 
werkte hij voor de World Health Organisation 
(WHO). Lang publiceerde de volgende boeken: 
Food Policy (2009), Food Wars (2004), Atlas of 
Food (2003/2008), Unmanageable Consumer 
(1996/2007). 

Biografie Tim Lang
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