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Voedselsector  
moet veranderen

“Het rapport gee! goed weer hoe land-
bouw, voeding en gezondheid met elkaar 
samenhangen”, zegt Jan Willem Erisman, 
directeur van kennisinstelling Louis Bolk 
Instituut, in reactie op het rapport ‘Naar 
een voedselbeleid’ van de Wetenschappelij-
ke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). 
In het rapport gee! de raad adviezen op 
basis van een analyse van de huidige  
voedselvoorziening.
Erisman stelt dat er op dit moment op 
onderdelen grote stappen worden gezet, 
maar dat het verduurzamen van de hele 
keten de uitdaging is. “Er zijn bedrijven, 

zoals Unilever, die daar al verantwoorde-
lijkheid in nemen. Maar een écht integrale 
benadering gaat nog veel verder. Daarbij 
gaat het om samenwerking met andere 
bedrijven in de gehele keten om die te ver-
duurzamen in een circulaire economie. Het 
gaat ook om de bevordering en instand- 
houding van de (bio)diversiteit, omdat  
dat essentieel is voor een robuust voedsel- 
systeem.”

Biologisch
Veel voedingsmiddelenbedrijven geven aan 
dat zij wel degelijk focussen op duurzaam-

Food Event 2015:  
Samen waarmaken
Food Event 2015 focust op de uitdagingen 
voor de foodindustrie ten aanzien van voed-
selveiligheid, gezondheid, duurzaamheid en 
een robuust systeem dat economisch tegen  
een stootje kan. Gerard de Vries, auteur van 
het WRR-rapport, is een van de keynote- 
sprekers.
www.vmt.nl/FoodEvent

De voedselsector staat voor grote uitdagingen. Grondstoffen 
worden schaarser en de hoge productie zorgt voor steeds meer 
problemen. De foodindustrie doet al veel om die problemen aan 
te pakken, maar een echt integrale benadering gaat nog veel 
verder.

Duurzaam, meer variatie en toch ef!ciënt

heid. “We zijn volledig gericht op de pro-
ductie van duurzame en gezonde produc-
ten”, zegt Carl Hoyer, hoofd communicatie 
bij Wessanen. Hoyer vindt dat veel aspecten 
uit het rapport gewaarborgd zijn in keur-
merken, zoals biologisch en fair trade.  
“Biodiversiteit en gesloten kringlopen zijn 
belangrijke aspecten van biologisch.” Hoyer 
gee! bovendien aan dat verduurzaming een 
continu proces is. “We gebruiken voor onze 
producten bijvoorbeeld duurzaam geprodu-
ceerde palmolie. Maar palmolie blij! een 
product met een relatief grote voetafdruk. 
Daarom vervangen we dit door alternatie-
ven zoals raapzaad- en zonnebloemolie.”

Precisielandbouw
Tiny van Boekel, hoogleraar aan de Univer-
siteit van Wageningen, vindt labels zoals 
biologisch en fair trade sympathiek. Maar 
hij geloo! dat er ook andere zaken nodig 
zijn om de wereld echt te veranderen. “Fair 

 In het project Bloeiend Bedrijf van het Louis Bolk Instituut leren agrarische ondernemers gebruik te maken 

van biodiversiteit op hun bedrijf.
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‘ Het gaat om de balans  
tussen duurzaamheid  
en gezondheid’

trade is een goed principe. Een belangrijk 
onderdeel van het probleem is namelijk dat 
de retail te veel macht hee!. Het zou goed 
zijn als ook Nederlandse boeren een betere 
prijs krijgen voor hun producten, zodat ze 
een verduurzamingsslag kunnen maken. 
Biologisch bevat goede elementen, maar het 
is niet de meest e"ciënte productiemetho-
de. We moeten de oplossing meer zoeken in 
oplossingen zoals precisielandbouw. Daar-
bij gebruiken boeren alleen bestrijdings-
middelen als er zich schimmelinfecties 
voordoen. Dat kan met gps-technieken.”

Biodiversiteit
Het WRR-rapport pleit onder andere voor 
meer variëteit. “Het aantal rassen en gewas-
sen dat de landbouw gebruikt neemt sterk 
af. De risico’s van grote, systeemverstorende 
uitbraken van plant- en dierziekten nemen 
daardoor toe”, zegt Gerard de Vries, auteur 
van het WRR-rapport. “Bovendien putten 
we niet-vervangbare grondsto#en uit. We 
moeten substantiële stappen zetten om het 
tij te keren.”
Van Boekel vertelt dat er veel wetenschap-
pelijk onderzoek wordt gedaan naar nieuwe 
rassen, gewassen en grondsto#en. “Maar de 
industrie kan alleen stappen zetten, als con-
sumenten op een gelijke manier meebewe-
gen. We doen bijvoorbeeld onderzoek naar 
eetbare insecten. Consumenten zijn echter 
nog niet doordrongen van de zogenaamde 
‘sense of urgency’ en accepteren het eten 
van insecten nog niet.” Van Boekel vindt dat 
ook de industrie een verantwoordelijkheid 
hee! om de beeldvorming bij consumenten 
te veranderen. “De industrie schetst soms 

een romantisch beeld van oma’s die in pot-
ten staan te roeren. Maar het is juist belang-
rijk om zo e"ciënt mogelijk producten te 
fabriceren met een hoge voedingswaarde en 
een zo laag mogelijke belasting voor het 
milieu. Multinationals, zoals Unilever en 
Nestlé, zetten grote stappen op dat gebied. 
Het zou goed zijn als ze daar transparanter 
over zijn.”

Meer plantaardig
Het WRR-rapport stelt ook dat ‘zowel eco-
logie als volksgezondheid gebaat zijn bij een 

substantiële verschuiving van dierlijke naar 
plantaardige producten’. Van Boekel is het 
daarmee eens. “Vlees en zuivel leveren 
waardevolle voedingssto#en op. Daar moe-
ten we zuinig mee omgaan. Dit betekent dat 
we onze vlees- en zuivelconsumptie moeten 
matigen ten faveure van plantaardige alter-
natieven. Positief is dat we ook steeds beter 
in staat zijn om goede plantaardige produc-
ten te maken.”

Kennisniveau
De Vries vindt dat er nog veel werk te ver-
zetten is. “Zelfs de voorlopers hebben nog 
een hele slag te slaan.” Cees ’t Hart, CEO 
van FrieslandCampina, noemt dat beeld te 
somber. “We investeren veel in duurzaam-

heidsthema’s, zoals meer diervriendelijk-
heid, minder CO2-gebruik, meer biodiversi-
teit en minder reststromen.” Bert Urlings, 
directeur Kwaliteit van Vion Food Group, 
onderschrij! dit en noemt het programma 
‘varken van morgen’ en meer gebruik van 
hybride rassen. “Bovendien: de kracht van 
Nederland is het hoge kennisniveau. Dus 
mogelijke problemen, zoals ziektes, kunnen 
we snel adresseren en oplossen.”
Urlings vindt het te gemakkelijk om de  
prijsbewuste consument de schuld te geven. 
“Ons duurzame vlees ‘Good Farming Star’ 
wordt meer verkocht dan ons reguliere 
vlees. Het is goed om consumenten de  
keuze te geven. Zij bewegen langzaam mee 
naar een ander prijsniveau.”

Voedingssto!en
Urlings en ’t Hart geven aan dat dierlijke 
producten veel waardevolle voedingssto#en 
bevatten. “Natuurlijk is het belangrijk om 
gevarieerd te eten en vlees hoort daar met 
mate bij”, zegt Urlings. Hij wijst erop dat het 
lastig is om door vegetarisch eten dezelfde 
waardevolle voedingssto#en binnen te krij-
gen. “De hoogwaardige plantaardige pro-
ducten die daarvoor nodig zijn, zorgen ook 

voor een ecologische voetaf-
druk. Bovendien: 26% van onze 
consumenten hee! een zwakke 
gezondheid als gevolg van 
ouderdomsziektes of een ernsti-
ge ziekte. In 2020 is dat 40%. 
Deze groep hee! baat bij een 
gezond eiwitrijk dieet en vlees 

past daarbij. Dit komt terug in het WRR- 
rapport.”
Ook ’t Hart vindt dat duurzaamheid altijd 
moet worden gezien in balans tot de waar-
devolle bijdrage die een product levert aan 
de gezondheid. Bovendien moet er oog zijn 
voor de situatie in de wereld. “Westerse lan-
den hebben het klimaat, de kennis en de 
infrastructuur om zuivel op een e"ciënte 
manier te produceren. Dus is het duurzaam 
om daar zuivel te produceren en exporte-
ren. Zo pro$teren ook mensen in niet-wes-
terse landen van de waardevolle voedings-
sto#en die zuivel hee!.”

• MAAIKE TINDEMANS •

M. Tindemans is freelance journaliste

Het is duurzaam om zuivel in westerse landen te produceren en te exporteren omdat we hier het klimaat, de kennis en de 

infrastructuur hebben voor een efficiënte productie.


