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Het project
Our Common Future 2.0 (OCF 2.0) is een innovatief crowdsourcing project rond
duurzaamheid nu en in de toekomst. Met ruim vierhonderd mensen is in korte tijd een
toekomstvisie ontwikkeld op negentien belangrijke maatschappelijke thema’s:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afval;
Bestuur;
Duurzaamheid;
Maatschappij;
Natuur;
Economie;
Energie;
Leiderschap;
Leren;
Mobiliteit;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Productie;
Sociale Media;
Spiritualiteit;
Toerisme;
Voeding;
Water;
Werk;
Wonen;
Zorg.

Meerstemmig debat over duurzaamheid
Het doel van dit project was om met elkaar op een ongewone manier na te denken
over de betekenis en ontwikkeling van ‘duurzaamheid’. Al lang is die term niet meer
het exclusieve domein van milieukundigen en ecologen. Het begrip duurzaamheid
wordt voor steeds meer onderwerpen gebruikt. Dat is soms lastig want daarmee
vervaagt de betekenis. Tegelijkertijd is die verbreding ook positief, want het geeft aan
dat het debat over duurzaamheid zich steeds verder ontwikkelt.
Het project Our Common Future 2.0 presenteert dan ook niet dé definitie van
duurzaamheid, maar toont juist meerdere invalshoeken van en opvattingen over
duurzaamheid naast elkaar. Deze meerstemmigheid of polyfonie is een realistische
afspiegeling van het maatschappelijke debat over duurzaamheid. Op de website van
het project (www.ourcommonfuture.nl) staan over alle thema’s deelrapporten en
uitgebreide samenvattingen voor wie verdieping zoekt.
Het resultaat is ook terug te lezen in het boek Duurzaam Denken Doen. Het boek is
geschreven voor een breed publiek, voor mensen zoals jij en ik in Nederland, en niet
speciaal voor wetenschappers, beleidsmakers of managers. De intentie is om een
goed toegankelijk en prettig leesbaar boek aan te reiken.
Net als in de werkelijkheid verloopt het debat soms analytisch en soms een tikje
rommelig, soms met een vleugje humor of met kritiek, soms met onderbouwde
bijdragen en af en toe met losse opmerkingen. Het is aan de lezer om door de tekst
heen als het ware in debat te gaan met de honderden mensen die hebben
meegedacht.

Voorwoord
Dit is een rapport dat is opgesteld in het kader van het crowd sourcing project Our
Common Future 2.0, geïnitieerd door de Universiteit van Nijmegen.
Een team van vrijwilligers, die zich op de een of andere manier met het thema
voeding betrokken voelt, heeft in een periode van honderd dagen hieraan gewerkt. We
zijn blij met het resultaat, en hopen dat het een zinvolle bijdrage kan leveren aan de
discussie over de richting waarin duurzame ontwikkeling op het gebied van voeding
zich zou kunnen bewegen. De leden van het team hebben op persoonlijke titel
deelgenomen. Er is niet gestreefd naar consensusvorming, omdat in onze ogen een
diversiteit van meningen voor het vinden van oplossingen een grote waarde heeft.
Zoals in het rapport ‘Our common future’ al werd vermeld, is het van belang om
duurzame ontwikkeling als proces te stimuleren als we een meer duurzame toekomst
dichterbij willen brengen. Daarmee wordt aangegeven dat het gaat om een dynamisch
proces, en dat duurzaamheid als resultaat niet bestaat.
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Our Common Foodture
Hoe raak je mensen in hun rol in hun hart en ziel als het
gaat om duurzaam voedsel?
“Nu samenlevingen steeds meer verstedelijken, moeten we ons
bewuster worden waar ons voedsel vandaan komt.
Voedsel moet niet worden gezien als een functioneel product dat
gemakkelijk kan worden weggegooid of verspild.
Voedsel gaat over respect voor de natuur en voor degenen die voedsel
produceren.
We moeten ook beseffen hoe bevoorrecht wij zijn, gezien de vele
mensen die nog steeds moeten knokken voor hun dagelijks eten.
Chronische honger en obesitas bestaan naast elkaar.
Ik pleit voor matiging, voor morele verantwoordelijkheid, voor het
terugbrengen van solidariteit in onze gedachten en handelingen.”
Louise Fresco - Hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en Kroonlid van
de Sociaal-Economische Raad van Nederland
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1. Samenvatting
Definitie. Wij introduceren graag de volgende definitie: “Een duurzame
voedselvoorziening zorgt voor de zekerheid dat voedsel geproduceerd en
geconsumeerd wordt met respect voor mens, dier en milieu, nu en later“.
Urgente collectieve actie nodig. Dat te realiseren gaat een heel bijzondere
uitdaging worden. In het jaar dat Gro Harlem Brundtland haar ‘Our Common
Future’ schreef (1987), ging de mensheid door de duurzaamheidbarrière. In
1987 gebruikten alle mensen samen precies datgene wat onze planeet in één
jaar kan opbrengen. Sindsdien zijn door de exponentiële groei de grenzen van de
planeet op meerdere fronten fors overschreden en is er voor het leven van de
mens anno 2010 eigenlijk 1,5 planeet aarde nodig. Bij een business as usual
(BAU) scenario eten we al in 2030 mondiaal twee keer zoveel als nu. Een situatie
die om urgente collectieve actie vraagt en grote kansen kan bieden die we
moeten pakken. De problemen zijn in grote lijnen helder, het is tijd om in
beweging te komen.
Hoofd, hart en handen! Brundtland schreef in haar voorwoord: ‘De grootste
uitdaging zal misschien wel worden om de opgave waarvoor we staan tussen de
oren en in hart en ziel van de mens te krijgen’. Drieëntwintig jaar later zijn wij
met deze ‘Hoe doen we dat dan?’ vraag aan de slag gegaan. De wetenschap
geeft aan dat gedragsverandering slechts voor 10 procent bestaat uit
bewustwording en voor 90 procent uit beïnvloeding door onder andere wetten,
prijzen, goede voorbeelden, de buurman, schaarste, afspraken en bonussen.
Vanuit deze gedachte komen wij in deze samenvatting met de noodzaak, de
weeffouten, de mogelijkheden, het principe en de manieren waarop de mens in
zijn/haar verschillende rollen te ‘raken’ is en wat hij/zij kan doen om anderen te
‘raken’. Voedsel is een basisbehoefte, maar ook een levensstijl. Vanuit de
urgentie om anders met onze voedselvoorziening om te gaan proberen wij
inzichten bij elkaar te brengen om verschillende partijen (overheid, bedrijven,
burgers, NGO’s en dergelijke) te prikkelen om ieders verantwoordelijkheid te
nemen!
Nu beginnen! Interviews met experts leerden ons dat de mens niet ingesteld is
op de lange termijn en dat doemscenario’s niet door het menselijk brein/systeem
worden opgenomen. Van doem naar doen denken is dus een belangrijke
voorwaarde om tot verandering te komen. Veranderingen moeten op de korte
termijn gebeuren. Stapje voor stapje, met heldere doelen en zichtbaar resultaat.
Laten we dan ook de boodschap met betrekking tot duurzaam voedsel vol
uitdaging brengen en vandaag met zijn allen beginnen!
Laten we dan ook de boodschap vol uitdaging brengen en vandaag
beginnen!
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2. Onze aanpak
Snel groeiende urgentie. Toen wij ons als team bogen over de vraag hoe een
duurzame voedselvoorziening er uit zou moeten zien, viel ons op dat er sinds de
publicatie van ‘Our Common Future’ in 1987 geen spectaculaire doorbraken zijn
geweest. Toch lijkt de bevolkingsgroei te gaan zorgen voor een verdubbeling (912 miljard) van de wereldbevolking in 2050 ten opzichte van het aantal in 1987
(5 miljard). Om al die mensen te kunnen voeden is een toenemende landbouw
capaciteit nodig, waarvoor meer ruimte, energie en natuurlijke hulpbronnen
nodig zijn. Deze toenemende menselijke druk heeft een grote impact op het
ecosysteem waarin we leven. Het verdwijnen van bijvoorbeeld oerbos en
mangroves zal effect hebben op ecosystemen en daarmee de diensten die deze
systemen aan mensen leveren zoals schoon drinkwater en bescherming tegen
klimaatsverandering. Kortom, de urgentie om tot actie over te gaan neemt
gestaag toe.
Duurzame voedselvoorziening. Vervolgens vroegen wij ons af of het zinvol is
om precies te beschrijven hoe een duurzame voedselvoorziening eruit zal zien.
Daarbij verloren we onszelf al heel snel in welles nietes discussies zoals:
‘biologisch kan de hele wereld voeden’ of ‘kweekvlees is de oplossing voor het
eiwitvraagstuk’ of ‘kringlopen moeten heel snel gesloten worden’, ‘dierenwelzijn
moet meegenomen worden’ etc. Het inspireerde ons niet en zal ook u als lezer
niet inspireren.
Paradigma shift. Sommige mensen denken dat een paradigma shift de enige
oplossing is om de gewenste verandering te bewerkstelligen. We zullen zeker iets
moeten doen om de “Tragedy of the Commons” af te wenden.

Tragedy of the Commons, ofwel de verwording van “de Meent” als
gemeenschappelijke voorziening: hoe volledige individuele vrijheid bij
gemeenschappelijk gebruik van goederen leidt tot totale onderbenutting of
overexploitatie van die goederen, wanneer door elk individu wordt gestreefd
naar maximalisatie van het eigen nut terwijl de kosten (ten behoeve van groter
individueel nut) worden verdeeld over alle gebruikers van de goederen.
De conclusie van The Global Conference on Agriculture, Food Security and
Climate Change, welke plaatsvond in Den Haag de eerste week van november
2010, was: ‘nothing less than a paradigm shift is needed, it’s not business as
usual, we need climate smart agriculture, and of course up-scaling of successful
models. Maar wij zien ook vooral de rol van de mens als grootste uitdaging.
Onze rollen als mens zijn de grootste uitdaging. Het was vooral de
opmerking die door mevrouw Brundtland in haar voorwoord geschreven was, die
ons inspireerde en naar wij hopen u ook: ‘De grootste uitdaging zal zijn om de
noodzaak tot transitie tussen de oren en in hart en ziel van de mens in zijn/haar
verschillende rollen te krijgen’. Terugkijkend besef je hoezeer mevrouw
2
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Brundtland gelijk had, want 23 jaar na ‘Our Common Future’ (1987) is dit nog
steeds de grootste uitdaging.
De vraag “hoe”. Wij besloten ons dan ook te concentreren op deze
transitievraag. Hoe gaan we de mens in zijn/haar rol als burger, beleidsmaker,
wetenschapper, zakenman/vrouw, activist, bestuurder raken in zijn/haar hart en
ziel en daarbij een inspirerend handelingsperspectief aanreiken om tot actie over
te gaan? We weten inmiddels dat gedragsverandering (collectieve-transitie)
slechts voor een deel gestuurd wordt door bewustwording (ongeveer 10 procent)
en voor een groot deel door beïnvloeding (90 procent) (uitspraak Prof. Dr. Rick
van Baaren, Hoogleraar Gedragsbeïnvloeding).
We hebben daarom de volgende stapsgewijze aanpak gekozen:
1) Beantwoorden van de ‘waarom vraag’. Waarom gaat het niet de goede
kant op? Waarom moet het anders? Dus kennis en inzicht krijgen in en
bewustworden van (1) de noodzaak tot, (2) de weeffouten die er zijn, (3)
de mogelijkheden voor oplossingen. De antwoorden op deze vraag
formuleren wij onder de noemer Awareness Knowledge.
2) Dan komt de vraag ‘Wat zijn dan de principes van een duurzame
voedselvoorziening?’ Omdat wij ons daarbij concentreren op de vraag hoe
we de mens in zijn/haar verschillende rollen mee krijgen in de
noodzakelijke transitie, stellen we ook de vraag ‘Wat zijn dan de principes
van de menselijke natuur (psychology of Human Nature)?’. De antwoorden
op deze vraag formuleren wij onder de noemer Principle Knowledge,
principes van handelen met betrekking tot duurzame productie en
consumptie van voedsel.
3) Daarna komt de vraag ‘Hoe gaan we dat dan doen, de mens raken en tot
verandering verleiden in zijn/haar verschillende rollen?’. Hoe pakken we
een duurzame voedselvoorziening aan als het een uitdaging is met
meerdere probleemeigenaren? Wat is de verantwoordelijkheid van elke
partij en wie zullen een belangrijke rol gaan spelen in het veranderproces
c.q. de paradigma shift. Waarop spreken we de verschillende partijen aan
die een belangrijke rol zullen spelen om het integrale en globale
voedselthema vanuit het eigen perspectief en handelen naar een
duurzame voedselvoorziening te bewegen? De antwoorden op deze vraag
zijn te vinden onder de noemer ‘How to’ Knowledge.
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3. Awareness Knowledge
Het gaat hier om de kennis van de noodzaak, de weeffouten en de
mogelijkheden. Eerst zal de noodzaak worden aangetoond, waarbij wij stil staan
bij de vraag waarom werken aan een duurzame voedselvoorziening belangrijk is?
Daarna richten we ons op tien weeffouten en kijken we naar de mogelijkheden
zoals cultuurverandering en cradle to cradle.

Weeffouten: er zijn “patronen” geslopen in onze manier van denken en
handelen, die niet duurzaam zijn, maar die we als gewoon zijn gaan ervaren:
weeffouten in onze manieren van samenleven, produceren en consumeren.

3.1. De noodzaak
Waarom is werken aan een Duurzame Voedselvoorziening belangrijk?

3.1.1. Bevolkingsgroei: toekomstige generaties
Werken aan duurzame voedselvoorziening is belangrijk vanwege de enorme
wereldwijde bevolkingsgroei tot 9 miljard in 2050. In Nederland zijn er in zestig
jaar, 7 miljoen mensen bijgekomen. Nederland heeft nog dertig jaar te maken
met bevolkingsgroei. De bevolkingsgroei bestaat uit vier componenten: geboorte,
sterfte, immigratie en emigratie. Op het niveau van provincies en gemeenten
spelen ook binnenlandse verhuizingen een rol, voornamelijk richting stedelijk
gebied in de Randstad.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) beschrijft de toekomstige
ontwikkeling van het aantal personen en hun demografische kenmerken in een
prognose. Volgens de CBS Bevolkingsprognose uit 2008 groeit de bevolking tot
2038 tot een omvang van 17,5 miljoen inwoners (zie figuur 1). Daarna zal de
bevolking gaan krimpen. Vanaf 2038 kan het positieve migratiesaldo (aantal
immigranten minus aantal emigranten) het negatieve geboorteoverschot (aantal
levendgeborenen minus aantal overledenen) niet meer compenseren. Daardoor
slaat de bevolkingsgroei om in krimp. In 2050 heeft Nederland 17,3 miljoen
inwoners. Tevens zullen we te maken gaan krijgen met vergrijzing.

Figuur 1 – historische en verwachte groei Nederlandse bevolking (www.nationaalkomas.nl)
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VN prognose wereldbevolking in 2050
The Population Division van de Verenigde Naties vergaart allerlei informatie op
sociaal en economisch gebied met betrekking tot de wereldbevolking. Zij
gebruiken die gegevens onder andere voor het maken van
toekomstvoorspellingen voor intergouvernementale organisaties als de
Commission on Population and Development en de Economic and Social Council.
In onderstaande tabel zijn drie scenario's weergegeven, die de onzekerheid van
de gebruikte modellen aangeven: een lage, een gemiddelde en een hoge variant.
De laatste kolom geeft de voorspelling weer wanneer uitgegaan wordt van een
gelijkblijvend geboortecijfer. Alle scenario's laten een duidelijke groei van de
wereldbevolking zien over de periode van 45 jaar, onder de aanname dat er geen
interventies zullen plaatsvinden in populatiedynamiek. De hoogste voorspelling,
11.657.999 duizend mensen, gaat uit van het meest versimpelde model en wordt
dus onwaarschijnlijk geacht. De drie varianten van het complexe model geven
een voorspelling ten aanzien van de grootte van de wereldbevolking in het jaar
2050 van respectievelijk: 7.679.714 duizend mensen, 9.075.903 duizend
mensen en 10.646.311 duizend mensen. Dat is dus een schatting van een
wereldbevolkingsaantal tussen de 7,6 en de 10,7 miljard mensen. De toename
ten opzichte van 2005 is respectievelijk: 19%, 40% en 65% (bron: VN, World
Population Prospects, 2004 revision).
Figuur 2 - Verwachtingen wereldwijde populatie (3 scenarios)
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3.1.2. Verschrijding ecologische grenzen
Werken aan duurzame voedselvoorziening is belangrijk omdat de ecologische
grenzen nu al overschreden worden. Volgens een recente publicatie in Nature is
er een aantal ecologische grenzen die niet overschreden mogen worden om
onacceptabele veranderingen in onze leefomgeving te voorkomen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

klimaatverandering
biodiversiteitverlies
stikstofkringloop
fosforkringloop
ozon depletie
verzuring oceanen
watergebruik
landgebruik
fijnstof
chemische vervuiling

Bij de eerste drie items (klimaatverandering, biodiversiteitverlies,
stikstofkringloop) zijn de ecologische grenzen al ver overschreden. Deze drie zijn
ook direct gekoppeld aan de productie van voedsel, wat ook geldt voor de andere
items zoals de kringlopen van fosfor en water.
6
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Figuur 3 - De ecologische grenzen die overschreden zijn (Rockstrom, 2009)

Wat zijn de risicogebieden voedsel
Het World Wildlife Fund (WWF) heeft een risicoanalyse gemaakt welke
voedselbronnen de meeste impact hebben op de grenzen van de planeet. Van de
top vijftien betreft het elf voedselbronnen die wereldwijd verhandeld worden.

7
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Het betreft:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soja
Tonijn
Palmolie
Visolie en vismeel
Tropische garnalen
Zuivel
Gekweekte zalm
Witvis
Rietsuiker
Rundvlees
Gekweekte garnalen.

De handel in deze grondstoffen kenmerkt zich doordat het erg geconcentreerd is
en erg grootschalig. Driehonderd tot vijfhonderd multinationals hebben 70
procent van deze handel onder controle. De honderd grootste bedrijven hebben
25 procent van de handel in handen. Zij hebben dus een grote
verantwoordelijkheid als het gaat om beschikbaarheid van voedsel en de
gevolgen die de teelt, de verwerking en het transport van dit voedsel tot gevolg
heeft voor het aardse systeem.
Knelpunten en beleidsgebieden
Volgens de Nota Duurzaam Voedsel van het Ministerie van LNV (2009) is, als we
over duurzaam voedsel spreken, een aantal aspecten van wezenlijk belang:
•
•
•
•
•
•

Voedselzekerheid
Respect voor mens, dier en milieu
Foodprint (ecologische voetafdruk)
Sluiten van kringlopen
Verlagen klimaatimpact, efficiënter gebruik en minder verspilling
Transparantie

Ook de Club van Rome geeft onder andere deze knelpunten aan (Jonkers en
Becks, 2010). Op deze thema’s gaan we verder in.
Figuur 4 geeft precies de grote knelpunten weer in termen van calorieën:
Figuur 4 – Schematische weergave van hoeveelheid geproduceerd voedsel en welk deel verloren
gaat
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1. Er is voldoende voedsel (4600 kcal per persoon).
2. Er gaat teveel voedsel verloren in de keten en in huishoudens (1400 kcal).
Met andere woorden: de waarde van voedsel is te laag om er zuinig
genoeg mee om te gaan.
3. Er gaat voedsel verloren door de omzetting van plantaardige naar dierlijke
producten (1200 kcal). Met andere woorden: we eten teveel dierlijke
producten.
4. Hoewel er 2000 kcal per persoon beschikbaar is, eten we in het Westen
meer dan dat, met als gevolg dat er elders op de wereld tekorten en
honger is (Lundqvist et al., 2008).
5. Wat ook nog speelt is dat we, om al dat voedsel te produceren, fossiele
energie en grondstoffen gebruiken die binnenkort opraken. Voor 1 kcal
voedsel is 10 kcal brandstof nodig! (Maynard, 2009).

3.1.3. Footprint en verdeling
Een manier om duurzame voedselvoorziening te meten is de overschrijding van
de footprint. In Nederland gebruiken we meer voedsel en grondstoffen dan er
per wereldbewoner beschikbaar is. Onze ecologische voetafdruk is 4,4 hectare in
plaats van de beschikbare 2,1. Daarvan is maximaal 0,9 ha voor voedsel
bestemd (WNF, 2008; WNF, 2005).
Zowel voor het gebruik van land, water en energie geldt dat de impact per
persoon omlaag moet. Er zijn diverse onderzoeken die de impact van
afzonderlijke voedingsmiddelen en voedingspatronen berekend hebben (Gerbens9
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Leenes, 2006; Nijdam, 2003; Hoekstra, 2007). Overigens is op basis van de
cijfers van de Food and Agriculture Organization (FAO) aan te geven dat met de
huidige voedselproductie er ruim voldoende (2720 kcal) en gevarieerd voedsel
voor iedere wereldbewoner is (Werelddelen, 2007). Probleem is dat er een
onrechtvaardige verdeling is. De één miljard hongerigen zijn te wijten aan
armoede, verkeerde economische verhoudingen en conflicten. Een ander punt
van zorg is de verwachte toename van de wereldbevolking in 2050 tot 9 miljard
(8 tot 11) (UN, 2009). Dat zou direct betekenen dat de foodprint per persoon zou
verkleinen (FAO, 2009). Daarnaast zijn er nog heel wat stappen te nemen om de
Millenniumdoelen rond honger, duurzaamheid en eerlijke handel
(www.millenniumdoelen.nl 1, 7 en 8) in 2015 te halen.
Wereldvoedselzekerheid is voornamelijk een herverdelings– en een
toegangsvraagstuk. Er zijn nu ongeveer evenveel mensen op aarde die te zwaar
zijn en vaak last hebben van hun gezondheid door de overdaad aan voedsel, als
dat er mensen zijn die gezondheidsproblemen hebben door een wezenlijk tekort
aan voedsel van voldoende kwaliteit. Dit feit geeft aan dat er hier een antwoord
op de vraag van voedselzekerheid zou moeten liggen.
De gemiddelde verhoging van beschikbaar voedsel per persoon, is niet geheel
eerlijk verdeeld. Niet alleen tussen rijke en armere mensen in een land, maar
ook niet tussen landen. In figuur 4 zien we de gemiddelde beschikbare
hoeveelheid kilocalorieën (kcal) per persoon. In de Democratische Republiek
Congo komen de mensen er in deze beperkte vergelijking het minst vanaf met
een gemiddelde calorie-inname van iets meer dan 1500 kcal per dag, terwijl een
gemiddelde Amerikaan ruim meer dan het dubbele tot zich kan nemen (Jonkers
en Becks, 2010). Ook voor voedingseiwitten geldt dat er op dit moment
wereldwijd genoeg geproduceerd wordt om alle mensen te voorzien in hun
noodzakelijke behoefte, echter er is ook hier sprake van inefficiënt gebruik en
een ongelijkmatige verdeling tussen continenten, landen en mensen binnen een
land (Van Dijk, 2009).
Honger en voedselonzekerheid
Honger is een enorm wereldprobleem. Zolang er niets gedaan wordt aan
verdeling tussen rijk en arm in koopkracht van de armsten blijft dit een bron van
onduurzaamheid in de toekomst.

(FAO, The state of food insecurity in the World, 2008)

10

OCF-themarapport Voeding
1) Honger in de wereld wordt steeds groter. Het World Food Summit (WFS)
heeft als doelstelling het halveren van het aantal ondervoede mensen in
de wereld tegen 2015. Dit is steeds moeilijker te bereiken voor veel
landen. De meest recente schattingen voor het aantal hongerige mensen,
zijn door de FAO geschat op 923 miljoen euro in 2007: een stijging van
meer dan 80 miljoen sinds de basisperiode 1990-1992. Lange termijn
schattingen (verkrijgbaar tot 2003-05) tonen aan dat sommige landen
goed op weg waren naar het bereiken van de WFS en Millennium
Development Goal (MDG) doelstellingen voor de periode van hoge
voedselprijzen, maar ook deze landen hebben tegenslagen gezien.
2) Hoge voedselprijzen zijn een substantieel deel van de oorzaak. De meest
snelle toename van chronische honger, meegemaakt in de afgelopen jaren,
heeft plaatsgevonden tussen 2003-05 en 2007. FAO’s voorlopige
schattingen laten zien dat in 2007 vijfenzeventig miljoen meer mensen
toegevoegd zijn aan het totaal aantal ondervoede mensen ten opzichte
van 2003-05. Hoewel meerdere factoren verantwoordelijk zijn, voor deze
hoge voedselprijzen, zitten miljoenen mensen in voedselonzekerheid. Dit is
een verslechtering van de voorwaarden voor velen die al in
voedselonzekerheid zitten. En dit bedreigt op lange termijn de mondiale
voedselzekerheid.
3) De armsten, de landlozen en vrouwen aan het hoofd van huishoudens, zijn
het zwaarst getroffen. De overgrote meerderheid van de stedelijke en
plattelandshuishoudens in de ontwikkelingslanden zijn afhankelijk van
levensmiddelenaankopen als primaire levensbehoefte en verliezen door
hoge voedselprijzen hun voedselzekerheid. Om de hoge voedselprijzen te
beperken zijn er reële inkomens nodig en afname van de
voedselonzekerheid- en ondervoeding onder de armen door een betere
verdeling van voedsel.
4) Het eerste overheidsbeleid heeft beperkt effect gehad. Als reactie op de
negatieve gevolgen van hoge voedselprijzen, hebben regeringen
verscheidene maatregelen genomen, zoals prijscontroles en export
beperkingen. Hoewel begrijpelijk bij een onmiddellijk sociaal welzijn
perspectief, zijn veel van deze acties ad hoc, waarschijnlijk niet effectief en
niet duurzaam. Sommigen hebben schadelijke effecten op de wereldmarkt,
de prijsniveaus en de stabiliteit.
Millenniumdoelen voor voedsel
Het eerste millenniumdoel van de VN gaat over de behoefte aan voedsel: De
armoede halveren en minder mensen honger. Het percentage mensen dat in
extreme armoede leeft, moet in 2015 ten minste voor de helft zijn teruggebracht
ten opzichte van 1990. Extreme armoede betekent dat iemand minder dan 1,25
dollar per dag te besteden heeft. In 1990 leefden 1,8 miljard mensen in extreme
armoede, oftewel 41,7 procent van de wereldbevolking. In 2015 moet ook het
percentage mensen dat honger lijdt zijn gehalveerd. In 1990 was bijna een derde
van alle kinderen onder de vijf ondervoed.
Doel 7 sluit daarbij aan: een toenemend aantal mensen die de beschikking heeft
over een duurzaam leefmilieu. Armoedebestrijding gaat hand in hand met
11
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milieubescherming. Luchtvervuiling, ontbossing en uitputting van landbouwgrond
zijn directe bedreigingen voor de levensomstandigheden en gezondheid van
mensen. Een duurzaam milieubeleid is daarom van levensbelang. Voldoende en
schoon drinkwater ligt aan de basis van een goede gezondheid. Wereldwijd
hebben bijna een miljard mensen niet genoeg schoon drinkwater tot hun
beschikking. Dit zorgt voor ernstige gezondheidsproblemen, zoals uitdroging en
infectieziekten.
Het achtste millenniumdoel gaat over de manier waarop de rijke landen
ontwikkelingslanden kunnen helpen met het behalen van de andere
millenniumdoelen. Bijvoorbeeld door eerlijke handel, meer ontwikkelingshulp te
geven, schulden te verlichten en door het wegnemen van handelsbarrières.
Hierdoor krijgen de arme landen meer mogelijkheden hun producten te
exporteren naar de rijke landen en komt er een eerlijkere verdeling van
middelen.

3.1.4. Klimaat en energie
Het maken en transporteren van voedsel kost veel energie. Op dit moment is dat
met name fossiele energie, die in de toekomst niet meer beschikbaar is.
Denk bijvoorbeeld aan het verwarmen, koelen en vriezen. Hoe meer energie
nodig is voordat een product in de winkel ligt, des te meer milieubelasting het
geeft. Bij het verbranden van gas, olie of kolen komt namelijk koolstofdioxide
(CO2) vrij.
Koolstofdioxide draagt bij aan de opwarming van de aarde. De hogere
temperatuur van de aarde zorgt voor klimaatverandering. In de landbouw is
koolstofdioxide vooral afkomstig van het energieverbruik door de glastuinbouw.
De glastuinbouw is goed voor ruim vijfentachtig procent van alle energie die de
land- en tuinbouw verstookt. Ook is er veel energie nodig voor veevoer, vooral
als het wordt geïmporteerd (uit Zuid-Amerika of Azië). Negentig procent van het
veevoer wordt geïmporteerd. Behalve koolstofdioxide zijn er ook andere
broeikasgassen. Zo heeft het gas methaan, dat in koemest voorkomt, een
sterker effect op de klimaatverandering. Lachgas is een ander broeikasgas dat
vrijkomt uit mest. Binnen de voeding vormt vlees de belangrijkste bron van deze
broeikasgassen, gevolgd door zuivel en eieren (Voedingscentrum, 2009).
De voedselproductie is verantwoordelijk voor een vijfde tot een derde van de
totale klimaatbelasting (Tukker, 2006; Kramer, 2000). Gezien de
klimaatdoelstellingen om de opwarming tot maximaal twee graden Celsius te
beperken en de vertaling daarvan naar Europese doelstelling van 80 tot 90
procent reductie in 2050 kan de voedselvoorziening niet ontzien worden. Binnen
het voedingspatroon zijn duidelijk wat de grote knelpunten zijn:
•
•
•
•

Vlees en zuivel (50 procent van de klimaatbelasting) (Kramer, 1999).
Vette snacks, zoetwaren en genotmiddelen (cacao, alcohol, koffie)
(Gerlach, 2009).
Graanteelt, met name rijst.
Energie-intensieve teelten (tomaat, komkommer, paprika) of transporten
(vliegtuig).
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•

Teelten die ten koste gaan van natuurgebieden die veel koolstofdioxide
vasthouden (soja, palmolie, verpakkingskarton).

Het maken van voedsel kost veel energie. Er is gemiddeld zelfs 10 kcal brandstof
nodig om 1 kcal voedsel te produceren (Maynard, 2009). Gezien de functie van
voedsel als brandstof heel inefficiënt dus. Met name vlees is heel inefficiënt
omdat voor elke kilo vlees, gemiddeld 6 kilo graan nodig is (Sebek, 2006). Zo’n
80 procent van de directe energie in de landbouw gaat naar de kasteelt. Vanuit
de publicaties rondom Peakoil is duidelijk geworden dat rond 2012 de
olieproductie rond het maximum ligt. Daarna zal de beschikbaarheid afnemen tot
2050 en de prijzen stijgen (Koppelaar, 2009). Voor de productie van voedsel zal
dit voor het hele voedselsysteem een revolutie betekenen (Roberts, 2008). Na
2020 zal ook de aardgas productie afnemen, waarna Nederland een netto
importeur gaat worden (Koppelaar, 2009). In feite zal de voedselproductie in
2050 onafhankelijk van fossiele energie moeten zijn.

3.1.5. Overgewicht en verspilling
De beschikbare hoeveelheid voedsel wordt verkeerd ingezet door overconsumptie
en verspilling in de keten. Sinds een aantal jaren is het aantal mensen met
overgewicht evenveel als het aantal met ondervoeding. Overgewicht (obesitas) is
een bedreiging voor de volksgezondheid. Overgewicht en de daarmee
samenhangende overconsumptie geeft een belangrijke bijdrage aan het
broeikaseffect (Michaelowa, 2008). Naar schatting is hier 18 procent winst te
halen (Edwards, 2009). Naast overconsumptie, is het verspillen van voedsel een
belangrijke oorzaak van inefficiëntie. Naar schatting gaat dertig tot vijftig procent
van het voedsel in de keten verloren, waarvan tien procent bij de consument
(Luitjes, 2007). Door minder verlies in de keten kan een grote bijdrage geleverd
worden aan vermindering van de milieudruk van voedsel.
Bij de productie van voedsel komt dertig tot vijftig procent niet in het
eindproduct terecht. In een gemiddeld huishouden wordt verder acht tot elf
procent van het eten weggegooid. Dit staat los van onvermijdelijk afval zoals
botten, theezakjes, stronken en schillen. Dat is jammer van alle moeite en
energie. Meer dan de helft van het weggegooide voedsel wordt verbrand en
draagt zo bij aan milieuvervuiling.
Volgens een internationaal rapport (Lundqvist, 2008) gaat er tussen veld en bord
tot zo’n vijftig procent van het voedsel verloren. Verlies in het begin van de keten
komt vooral voor in ontwikkelingslanden, door beperkte oogsttechnieken, gebrek
aan transport, slechte bewaaromstandigheden, gecombineerd met
klimatologische omstandigheden. In geïndustrialiseerde landen wordt vooral veel
voedsel weggegooid. Een toenemende consumptie van vlees, groente en fruit
verkort de houdbaarheid van het voedselpakket. Van de 4600 kcal p.p.p.d. is er
600 kcal verlies op het veld en 800 kcal verlies in de distributie en het
huishouden (800/2800 is 29 procent). De geschatte verliezen zijn:
•

Op het veld: 20-40 procent.
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•

Tijdens transport, opslag en verwerking 10-15 procent (Lundqvist, 2008).

Een Zweeds onderzoek laat zien dat er bijna vijftig procent in de keten
weggegooid wordt. Gezinnen met kleine kinderen gooien ongeveer vijfentwintig
procent van het voedsel weg (Lundqvist, 2008).
Een van de zaken die hervonden dient te worden is een ethisch kader om de
consumptie in te perken (Fresco, 2006). Nieuwe leefregels, zoals ‘eet echt
voedsel, vooral plantaardig’ (Pollan, 2008) zijn van belang, maar dan wel
voldoende wetenschappelijk onderbouwd.

3.1.6. Kwaliteit van voedsel en de eiwitvoorziening
In de voedselvoorziening is het niet alleen belangrijk te kijken naar de calorieën,
maar ook naar de kwaliteit van het voedsel. De eiwitvoorziening speelt daarbij
een cruciale rol.
Voedsel levert naast energie ook belangrijke bouwstoffen voor het lichaam, zoals
vitamines en mineralen. De voorziening van vitamine D, ijzer en visvetzuren
vormen op dit moment een aandachtspunt voor de Nederlandse bevolking. Er is
op zich voor Nederland geen eiwitprobleem (Hoogland, 2008): onder de
Nederlandse bevolking komen geen eiwittekorten voor of mensen nu vlees eten
en zuivel of veganistisch. Ook op wereldwijde schaal wordt er genoeg eiwit
geproduceerd om - in principe - aan de eiwitbehoefte van 70 gram per dag voor
elke wereldburger te voldoen (Van Dijk, 2009).
Figuur 5 - Groeiende vraag en scheve verdeling van dierlijke eiwitconsumptie nu en 2030 PBL
Westhoek & Rood 2011 (nog niet gepubliceerd).
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Probleem met dierlijk eiwit
De Nota Duurzaam Voedsel en Beleidsagenda Duurzame Voedselsystemen geven
aan zich te richten op de Nederlandse bijdrage aan verduurzaming van het
mondiale voedselsysteem. Als we kijken naar de huidige productie en
consumptie, dan heeft de Nederlandse invloed vooral betrekking op zuivel, vlees
en eieren. Uit onderzoek is gebleken dat deze dierlijke eiwitproducten sterk
samenhangen met de drie voor het leven cruciale systemen die de draagkracht
van de planeet al hebben overschreden:
•
•
•

verlies van biodiversiteit,
interferentie met de stikstofcyclus,
klimaatverandering.

Hetzelfde geldt voor de drie mondiale sleutelvariabelen die nu snel de
gevarenzone naderen: landgebruik, watergebruik en fosfaatgebruik.
Momenteel krijgt klimaatverandering erg veel aandacht, maar de menselijke
toevoeging aan de natuurlijke koolstofcyclus is één tot twee procent per jaar,
terwijl die aan de stikstofcyclus liefst 100 tot 200 procent bedraagt (Aiking en de
Boer 2009). De, langs natuurlijke weg voor voedsel, beschikbare hoeveelheid
stikstof was tot 1950 goed voor een wereldbevolking van maximaal 3 miljard
mensen. Stikstof uit de lucht komt namelijk slechts mondjesmaat beschikbaar
door stikstoffixerende bacteriën en door bliksemontladingen. Door grootschalige
inzet van stikstofkunstmest kon na 1950 zowel de wereldbevolking als de
vleesproductie sterk stijgen. Stikstofkunstmestproductie kost echter veel energie
en veroorzaakt klimaatverandering. Bovendien veroorzaken emissies van
stikstofhoudende verbindingen uit mest en kunstmest verzuring en eutrofiëring,
die op hun beurt sterk gekoppeld zijn aan ernstig biodiversiteitverlies, zowel in
het terrestrische als het aquatische milieu (Aiking en de Boer 2009).
Dierlijke consumptie effect op voedselprijzen en voedselzekerheid
In samenhang met kunstmestgebruik zijn de voedselprijzen gedaald en is de
voedselzekerheid toegenomen. Deze ontwikkeling kan echter niet zo blijven
doorgaan. De afgelopen 40 jaar is de groei van de wereldbevolking en welvaart
gepaard gegaan met een toename van zeventig procent van de opbrengst per
hectare.
Nu zijn we met ruim 6 miljard mensen op weg naar de 9 miljard. Volgens FAO
projecties is de komende veertig jaar nog eens zeventig procent meer voedsel
nodig (Bruinsma, 2009). Daarom zullen we veel efficiënter moeten omgaan met
hulpbronnen zoals water en kunstmest; en met veel minder emissies. Volgens
het International Food Policy Research Institute (IFPRI) zullen de voedselprijzen
tot 2050 dan ook tientallen procenten stijgen (Bruinsma, 2009).
Voedselzekerheid en honger blijven dus een issue zelfs in ontwikkelde landen als
het Verenigd Koninkrijk (Aiking en de Boer, 2009).
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3.1.7. Schaarse bronnen
Nutriënten: stikstof en fosfor kringlopen
Planten en dus onze gewassen voor voedsel hebben zonlicht, water en nutriënten
nodig. De gewassen die we nu telen geven we extra macronutriënten: stikstof,
fosfor en kalium. Om de vraag naar voedsel te beantwoorden gebruiken we sinds
de groene revolutie kunstmest om bodems en planten van genoeg nutriënten te
voorzien om de groeiende vraag naar voedsel te beantwoorden (Conway 1997).
De productie van kunstmest vraagt veel energie waarbij nu vooral fossiele
energie gebruikt wordt. Het fixeren van stikstof uit de lucht en de winning van
fosfor uit gesteenten is in een energie gelimiteerde toekomst een van de grootste
uitdagingen in de landbouw (Smil 1999, 2000).
Het bereiken van de draagkracht van de aarde in de fosfor en stikstof cyclus zal
grote consequenties hebben voor de hoogproductiviteit van de landbouw zoals
we die nu kennen (Runge-Metzger, 1995). Fosfor is op een menselijke tijdschaal
niet hernieuwbaar en ook niet vervangbaar aangezien het onmisbaar is voor het
leven in DNA, de energiehuishouding, celopbouw, skelet en tanden (Oelkers en
Valsami-Jones, 2008). Negentig procent van de fosfor vraag komt vanuit de
landbouw en die vraag zal met 50 tot 100 procent toenemen tot aan 2050 voor
het voeden van meer mensen en veranderende dieetwensen (Cordell, 2010). De
piek in fosforproductie wordt volgens de meest recente berekeningen bereikt
rondom 2035. De voorraden zijn nog genoeg voor 75 tot 175 jaar.
De recente en potentiële toekomstige intensivering van landbouw wordt gestuurd
door de toename in aantal mensen, globalisering, urbanisatie en
dieetverschuiving en zal grote effect hebben op ecosystemen (Tilman e.a.,
2002). Koppelen we dit aan het opraken van fosfor en de energie intensieve
binding van stikstof dan is het tijd om alternatieven te zoeken en oplossingen te
zoeken voor de gangbare landouw die gebaseerd is op fossiele energie,
kunstmest en bestrijdingsmiddelen (Fresco 2009).
Het sluiten van de fosfor en stikstof kringlopen en efficiënter gebruik maken van
deze nutriënten door de keten zijn de belangrijkste oplossingen. Concreet
betekent dit dat we al ons organisch materiaal zoals GFT, poep en plas terug
gaan voeren naar de landbouw en weer integreren in grond waar de nutriënten
oorspronkelijk vandaan kwamen. Ook kunnen we met technologische middelen
de stikstof en fosfor terugwinnen uit reststromen. De vraag naar nutriënten kan
verminderd worden door het veranderen van onze diëten, bijvoorbeeld door
minder dierlijke proteïnen te consumeren. Het proces van fixatie van stikstof uit
de lucht kan weer overgelaten worden aan planten door meer stikstof bindende
planten te telen en duurzamere landbouw technieken te gebruiken.
Landgebruik en ontbossing
De hoeveelheid land is een beperkende factor voor de voedselproductie.
Nederland gebruikt veel meer dan per wereldbewoner beschikbaar is. Voor het
produceren van voedsel is bijna zestig procent van het land nodig. Het meeste
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land is nodig voor de veeteelt. Zo wordt een derde van alle landbouwgrond
gebruikt om veevoer te verbouwen, vooral granen en soja. Wereldwijd neemt de
vraag naar vlees toe. Tropische landen kappen daarom bos om meer veevoer te
kunnen verbouwen. Dit veevoer gaat bijvoorbeeld naar Nederland. Ongeveer een
kwart van het gekapte hout is nodig voor de voedselproductie. Dat wordt
verwerkt in verpakkingen, dozen, pallets en reclamefolders. Voor een deel van de
productie van veevoer, soja en oliepalmen worden tropische regenwouden
gekapt. Ook voor het houden van vee is landbouwgrond nodig. Daarvoor moeten
soms bossen wijken (Voedingscentrum, 2009).
Het areaal dat nodig is voor de Nederlandse consumptie is ruim drie maal zo
groot als Nederland zelf. Per persoon is circa 0,7 hectare nodig (Rood et al.,
2004). Het grootste deel van de benodigde ruimte wordt gebruikt voor de
productie van voeding (circa 45 procent) en voor de productie van hout voor
papier, karton en andere houtproducten (circa 50 procent). Het ruimtebeslag
voor voeding is vooral nodig voor vlees en zuivel, waarvan de productie van
veevoer relatief veel land gebruikt. De Nederlandse consumptie draagt door dit
ruimtebeslag bij aan het verlies aan biodiversiteit.
Het Nederlandse ruimtegebruik is in vergelijking met een aantal andere rijke
landen relatief laag. Dit komt door het gebruik van gronden met een hoge
landbouwproductiviteit door een hoog historisch gebruik van kunstmest, zowel in
Nederland als in het buitenland, alsmede door de geringe inzet van biomassa
voor energie.
De ecologische effecten van onze consumptie worden grotendeel bepaald door
het ruimtegebruik. Dit wordt ook wel aangeduid als onze ecologische voetafdruk.
Deze ruimte is immers niet meer beschikbaar voor de natuur. We onderscheiden
hier het ruimtegebruik voor vlees en zuivel (via veevoer), overige
landbouwproducten, hout en andere vormen van ruimtegebruik zoals ruimte voor
wonen, infrastructuur en recreatie. Dit zijn fysieke hectares die gebruikt worden.
In Nederland was voor de consumptie in 2005 een areaal nodig van bijna
100.000 vierkante kilometer, wat overeenkomt met drie keer het landoppervlak
van Nederland. De papierconsumptie vereist alleen al ongeveer 25 procent van
dit areaal. Ongeveer 20 procent komt van de productie van dierlijke eiwitten
zoals vlees, zuivel en eieren. Daarvan is ongeveer 2500 vierkante kilometer
nodig voor de sojaproductie in Zuid- en Noord-Amerika. Het totale landgebruik
dat nodig is voor het produceren van plantaardig voedsel en voor timmerhout
(bouw- en constructiehout) is samen bijna vijfendertig procent.
Het biodiversiteitsverlies is relatief groot voor de productie van voedsel. Voor
zowel plantaardig voedsel als dierlijke eiwitten wordt veel gebruik gemaakt van
intensieve landbouwmethoden, waarbij de oorspronkelijke natuur is omgevormd
tot productiegrond. Voor de productie van hout en papierpulp gaat relatief
minder biodiversiteit verloren, doordat in beheerde en halfnatuurlijke bossen het
verlies aan oorspronkelijke soorten minder sterk is, dan in landbouwgebieden
(Rood et al., 2004).
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Figuur 6 – mondiaal ruimtegebruik door Nederlandse consumptie (Rood et al., 2004)

Watergebruik
Naast landgebruik is voldoende zoetwater een groot probleem in de toekomst.
Om voedsel te kunnen verbouwen is water nodig. En veel ook: ongeveer de helft
van ons totale zoetwaterverbruik. Dat water is vooral bestemd voor irrigatie en
als drinkwater voor vee. Ook is er water nodig voor de industrie en het
schoonmaken. In Nederland is het grondwaterpeil door dit alles gedaald.
Zeldzame dieren en planten worden hierdoor bedreigd (Voedingscentrum, 2009).
Er is een relatie tussen de consumptie door Nederlandse consumenten en
effecten op watersystemen elders in de wereld door ons ‘virueel water gebruik’.
Veel van de goederen verbruikt in Nederland zijn niet in Nederland geproduceerd,
maar in het buitenland. Sommige van deze goederen, met name de
landbouwproducten, vereisen veel water tijdens de productie. Deze
waterintensieve productieprocessen hebben effecten op de watersystemen op de
verschillende locaties waar de productie processen plaatsvinden.
De totale waterfootprint van Nederland is geschat op ongeveer 2300 m³ per
persoon per jaar, waarvan 67 procent betrekking heeft op de consumptie van
landbouwproducten; 31 procent van de consumptie van industriële goederen; en
2 procent voor water voor huishoudelijk gebruik. Ongeveer 89 procent van de
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waterfootprint van Nederland is extern, terwijl slechts 11 procent intern is. De
impact van deze externe waterfootprint van de Nederlandse consumenten is met
name relevant op specifieke locaties, voornamelijk in landen die ernstige
waterschaarste hebben. Op basis van indicatoren voor waterschaarste zijn de
volgende acht landen geïdentificeerd als waar de situatie extra ernstig is: China,
India, Spanje, Turkije, Pakistan, Soedan, Zuid-Afrika en Mexico. Maar Nederland
importeert niet alleen voor binnenlandse consumptie: de re-export van
geïmporteerde producten bedraagt 56 procent. Dit zijn voornamelijk cacaobonen
die afkomstig zijn uit Afrika (vooral Ivoorkust, Ghana, Kameroen en Nigeria) en
weer worden uitgevoerd als cacao poeder of pasta naar andere Europese landen.
Deze kennis is relevant voor de consument, overheid en bedrijven bij het
aanpakken van de duurzaamheid van consumentengedrag en supply chains.
Figuur 7 – Externe waterfootprint voor landbouwproducten

De externe waterfootprint voor agrarische producten in Nederland en de landen
beschouwd als hotspots, dat wil zeggen de landen waar het externe
waterfootprint van Nederland plaatsvindt met een relatief hoge milieubelasting
(Van Oel, Mekonnen and Hoekstra, 2009).

3.1.8. Andere belangrijke knelpunten in de voedselproductie:
Bestrijdingsmiddelen en mest
Onder andere bestrijdingsmiddelen en (kunst)mest vervuilen de lucht, het water
en de bodem. Vooral bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de open lucht
kan een middel onbedoeld schade aanrichten in de natuur. Van elk
bestrijdingsmiddel wordt daarom gemeten wat de milieubelasting is. Daarbij
wordt ook gelet op de hoeveelheid bestrijdingsmiddel die bij gebruik in het
Nederlandse (grond)water terechtkomt. In Nederland produceren en eten we
vlees en zuivel. Daarom leven er veel dieren op een klein oppervlakte. Het vee
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zorgt voor een mestoverschot. In mest zit bijvoorbeeld stikstof, ammoniak en
fosfaat. Deze stoffen bedreigen de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater.
Het gevolg is onder andere dat er minder verschillende planten groeien in
natuurgebieden. Bovendien dragen de mestdampen bij aan het broeikaseffect
(Voedingscentrum, 2009).
Overbevissing
De meeste vis is bestemd voor consumptie, direct of in de vorm van visolie. Vis
komt uit de zee. Als er te veel vis wordt gevangen staat de hoeveelheid vis in zee
onder druk. Sommige vissoorten worden hierdoor in hun voortbestaan bedreigd.
Daarom zijn er maatregelen genomen om overbevissing tegen te gaan
(Voedingscentrum, 2009).
Bodem en bodem vruchtbaarheid
Door recente ontwikkelingen in landgebruik en klimaatverandering is het verlies
van organische stof in de bodem opgelopen tot een equivalent van tien procent
van de totale fossiele brandstofemissies in Europa. Over het algemeen bevinden
de bodems met een laag organische stofgehalte zich in de warme, droge
klimaatzones en bodems met een hoger organische stofgehalte in koelere en
nattere klimaten. Echter bijna de helft van de Europese bodems heeft een laag
organische stofgehalte, vooral in zuidelijk Europa maar ook in delen van
Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.
Organische stof in bodems vormt een voedselbron voor het bodemleven en
draagt bij aan de bodembiodiversiteit doordat er veel bodemnutriënten (de
belangrijkste factor voor de bodemvruchtbaarheid) zoals stikstof, fosfor en
zwavel in opgeslagen zijn. De organische koolstof in de bodem ondersteunt de
bodemstructuur en zorgt voor de juiste, fysieke omstandigheden waarbij wortels
in de bodem kunnen doordringen.
Organische stof absorbeert water: het kan ongeveer zes keer zoveel water
opnemen als het eigen gewicht, waardoor het van levensbelang is voor vegetatie
in bodems die van nature droog en zandig zijn. Bodems met organische stof
bezitten een betere structuur die de infiltratie van water verbetert en de
gevoeligheid van bodems voor verdichting, erosie, verwoestijning en
aardverschuivingen vermindert.
Bodems bevatten wereldwijd ongeveer twee keer zoveel koolstof als aanwezig is
in de atmosfeer en drie keer zoveel als is vastgelegd in vegetatie. De bodems
van Europa vormen een enorm reservoir aan koolstof, met een inhoud van
ongeveer 75 miljard ton organische koolstof. Wanneer organische stof uit de
bodem verrot, komt dit als kooldioxide (CO2) vrij in de atmosfeer. Echter
wanneer organische stof wordt gevormd, wordt kooldioxide onttrokken aan de
atmosfeer. Het organische stofgehalte van bodems wordt beïnvloed door klimaat,
textuur, hydrologie, landgebruik en vegetatie.
Het verlies van organische koolstof kan betekenen dat de bodem armer wordt
aan nutriënten en minder duurzame opbrengst voortbrengt. Dit kan leiden tot
kleinere oogsten, wat op haar beurt de voedselveiligheid in gevaar kan brengen.
Minder organische koolstof betekent ook minder voedsel voor de levende
organismen in de bodem en dus een kleinere bodembiodiversiteit. Het verlies van
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organische stof in de bodem vermindert de infiltratiecapaciteit van een bodem,
met meer afvloeiing en erosie tot gevolg. Erosie heeft op haar beurt weer tot
gevolg dat de vruchtbare bovenlaag van de aarde wegspoelt.
In een semi-arid klimaat kan dit zelfs tot verwoestijning leiden. Het is te
verwachten dat de opwarming van de aarde het tempo van het vergaan van
organische stof versnelt, waardoor meer kooldioxide vrijkomt en
klimaatsverandering toeneemt. Verwoestijning kan zich daardoor noordelijker
voordoen. Uit koolstofreservoirs die onder koele en natte klimatologische
omstandigheden koolstof vasthouden kunnen door opwarming aanzienlijke
hoeveelheden kooldioxide en methaan (CH4) in de atmosfeer vrijkomen.
Hetzelfde kan gebeuren wanneer natte gebieden worden ontwaterd of als veen
wordt afgegraven. Zo zou door de voortgezette ontwatering van de laatste
overgebleven veenmoerassen in Europa jaarlijks 30 miljoen ton koolstof
vrijkomen, wat overeenkomt met 40 miljoen extra auto’s op de Europese wegen
(EG Mei 2009, Infoblad).

3.1.9. Transparantie
De langere transport- en verwerkingsketens, de globalisering van de markt en de
onherleidbaarheid van grondstoffen hebben geleid tot verwording van voedsel tot
een anoniem product (Dagevos, 2008). De vele incidenten rond de veiligheid van
voedsel hebben aan dit vertrouwen afbreuk gedaan (Roberts, 2008). Daarom is
een van de belangrijkste eigenschappen die consumenten van een product willen
weten, de herkomst.
Radicale transparantie is nodig om tot een collectieve ‘groene’ intelligentie te
komen. Die ecologische kennis is nodig om de verborgen effecten van onze
keuzes zichtbaar te maken en goed gedrag te belonen, zodat er een mechanisme
is om vergroening te belonen (Goleman, 2009).
Vanuit de overheid is er een wens om tot een informatiesysteem voor
duurzaamheid te komen (LNV, 2009).
Daarnaast zijn er diverse particuliere initiatieven die de transparantie van
voedingsmiddelen willen vergroten (bijvoorbeeld FairFood en ClubFair). Doel
daarbij is weer vertrouwen aan de consument te geven en opties te bieden om
tot een duurzamere keuze te komen. Daarbij zal transparantie producenten
dwingen om stappen te nemen in de verduurzaming van hun voedselproductie
(denk bijvoorbeeld aan de actie van Greenpeace tegen ontbossing door Nestlé).
Alleen fabrikanten die duurzaamheid in alle aspecten meenemen en hun ketens
veilig borgen, hebben nog toegang tot schaarse bronnen en kunnen nog winst
genereren in de toekomst (Rijk, 2010).
Gezien bovengenoemde beperkingen voor de productie en de te verwachte
consumptiegroei geeft de slogan van de Universiteit Wageningen (WUR) een
aardige samenvatting: “Twee keer meer met twee keer minder”. De Universiteit
Wageningen geeft aan dat we in 2050 twee keer zoveel zullen moeten
produceren met twee keer minder productiemiddelen. Een mooie uitdaging!
(Jonkers en Becxs, 2008).
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3.1.10. Brundtland na 23 jaar
Terugkijkend naar 23 jaar Brundtland en een overzicht van de huidige problemen
zoals in dit hoofdstuk beschreven, kan geconcludeerd worden dat een aantal
analyses nog steeds stand houden en problemen nog steeds bestaan en zelfs
vaak nog ernstiger en urgenter zijn geworden. Voorbeelden hiervan uit 1987 zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De wereld produceert meer voedsel per hoofd van de bevolking dan ooit
tevoren.
De landbouw grondstoffen en bronnen en de technologie zijn beschikbaar
om de groeiende bevolking te voeden.
De vraag naar vlees en zuivel groeit door.
In de toegenomen vraag kon voorzien worden door meer land te
ontginnen meer vee te houden en de visserijvloot uit te breiden.
De productie per hectare kon verhoogd worden door betere zaden, een
hoge input van kunstmest en bestrijdingsmiddelen en een uitbreiding van
irrigatie.
Industriële landbouw, groene revolutie landbouw en lage-input landbouw
bestaan als productiesystemen naast elkaar.
Er is een degradatie van hulpbronnen door erosie, verzuring en
watervervuiling.
Buiten Europa speelt vooral ontbossing en verwoestijning als grote
bedreiging.
Afval, vervuiling en tekort aan water speelt in alle regio’s.
Er is sprake van overbevissing door commerciële visserijen.
Er is een te grote afhankelijkheid van stikstof en fosfaat.
Het gebruik van bestrijdingsmiddelen bedreigt de gezondheid van mensen
die ermee werken.
Tekort aan land drijft kleine boeren naar de grote stad (Brundtland, 1987).

3.2. Weeffouten
Wat zijn de weeffouten die wij moeten overbruggen op weg naar een duurzame
voedselvoorziening.

3.2.1. Kosten van schade aan de natuur zijn niet meegenomen
Veel voedsel en voedseldiensten worden geproduceerd met grote schade voor
mens, dier en milieu. Bijvoorbeeld omdat daarvoor bossen vernietigd worden of
onevenredig veel broeikasgassen worden uitgestoten. Feitelijk negeren wij op dit
moment de enorme kosten van deze natuur- en milieuschade bij de prijsbepaling
van deze producten. Hierdoor ontstaat een niet-transparant en onjuist beeld én
krijgt de consument op deze manier niet de kans om een verantwoorde keuze te
maken bij zijn aankopen, omdat hem de realistische informatie ontbreekt.
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3.2.2. De verantwoordelijkheid is nu niet goed geregeld
Voedsel is een collectief goed maar geen collectieve verantwoordelijkheid. De
bescherming van een duurzame voedselvoorziening is een taak van iedereen.
Niemand is/voelt zich daar nu verantwoordelijk voor.

3.2.3. Er is geen duidelijk doel
Onze economie en bestuur lijken vooral gebaseerd op beperkende regels en
geïnstitutionaliseerd wantrouwen. Als een skipiste waarop tientallen vlaggetjes
aangeven waar je vooral niet moet zijn. Op een golfbaan daarentegen, geeft
slechts één vlaggetje aan waar je wel moet zijn. De samenleving heeft nu geen
duidelijk doel en wordt daardoor complex en onbeheersbaar. De skipiste wordt
erg gevaarlijk. Dit slaat creativiteit dood, maakt overheidsbeleid sanerend in
plaats van reorganiserend, en daagt niet uit tot participatie van iedereen.
3.2.4. De Focus ligt op ‘Meer is Beter’
Meer dan één miljard mensen (1,328 miljard) in de wereld leiden officieel aan
obesitas (WHO). Tussen 1990 en 2001 is het aantal mensen dat zwaarlijvig is in
Nederland bijvoorbeeld met ongeveer 60 procent gestegen en deze trend zet zich
wereldwijd voort en beperkt zich niet tot Europa en de Verenigde Staten. Sinds
eind jaren tachtig is obesitas in Latijns Amerika en Azië sterk in opmars.
Kwantiteit is belangrijker geworden dan kwaliteit. Het zakenwonder die status en
rijkdom weet te vergaren, maar met zijn of haar gedrag de planeet om zeep
helpt, wordt nog steeds op het podium gezet en behangen met prijzen. De
duurzame mens die streeft naar kwaliteit, gezondheid en welzijn wordt versleten
als geitenwollen sok. Duurzaamheid is niet hip. Consuminderen is voor de mens
geen issue.

3.2.5. Het is niet gelijk verdeeld
De rijke landen ‘profiteren’ al eeuwen van de ontwikkelingslanden. De gevolgen
van deze overconsumptie in het ene deel van de wereld zijn schrijnend zichtbaar
in het andere deel van de wereld. De afbraak van biologische en sociale
diversiteit is groot, het aantal mensen met honger is bijna net zo groot als het
aantal mensen met overgewicht (circa 1 miljard; 0,925) en de gevolgen van de
klimaatverandering komen hier het sterkst tot uitdrukking. Hierbij spelen ook
marktpolitiek (toegang to Westerse markten) en schuldenproblematiek een
belangrijke rol.
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3.2.6. De mens begrijpt de ‘samenhang der dingen’ niet
(interdependentie)
De aarde is een groot levend organisme waarvan de mens de werking nog lang
niet geheel begrijpt. De stijgende wereldbevolking en het veranderende
consumptiepatroon vragen om een snelle verhoging van opbrengsten. Geoengineering met daaronder genetische manipulatie van voedsel kan ingrijpen op
dit systeem waardoor onbeheersbare bijverschijnselen ontstaan. Metaforisch is
dit prachtig beschreven als het effect van de Tovenaarsleerling (van schrijver
Goethe).

Het onderwijs is nog teveel gericht op ‘oude’ denkwijzen
De beperkingen van de fysieke aarde en meer functioneren in gelijkheid en
fysieke samenhang zijn nog geen algemeen onderdeel van het onderwijs (lager,
voortgezet, mbo, hbo en wo). Als leerlingen al educatie krijgen over natuur en
milieu, dan is dat vaktheorie en geen praktijk. Het zou waardevol zijn om
kinderen en jongeren in contact te brengen met de natuurlijke omgeving,
bijvoorbeeld door deze behoefte te vervullen met een schooltuin.

De uitdagingen waarvoor we staan worden niet publiekelijk
benoemd
Vier grote uitdagingen zijn:
•
•
•
•

Stop zetten van uitstoot van broeikasgassen/ voedsel produceren zonder
fossiele brandstoffen.
Stop zetten van ontbossing en het verdubbelen van het bosherstel.
Terugdringen van verwoestijning en het herstellen van de
bodemvruchtbaarheid.
Beschermen van ontwikkelingslanden tegen de gevolgen van de
onvermijdbare klimaatverandering.

De communicatie is niet gericht op een duurzame
voedselvoorziening
Voedsel krijgt weinig waarde in onze cultuur. We hebben consumptie die
gedreven wordt door meer consumeren en niet op consuminderen door te kiezen
voor een hoge kwaliteit. Overmatige consumptie van vet, suikers en zout is een
groot probleem in onze maatschappij en heeft diepe wortels in onze kijk op een
gezonde levensstijl. De overheid, instituten en bedrijven houden zich stil of
brengen negatieve boodschappen de wereld in. Subsidies worden ingezet op
zaken die een duurzame toekomst niet dienen of zelfs tegenwerken.
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De mens zit nog vast in oude patronen
Het ‘systeem’ is nog gericht op het overvloedprincipe. Als we de grenzen van het
systeem meer onder ogen zouden zien dan zouden we realistischer en reactiever
handelen. De transitie naar een duurzame samenleving heeft een lange periode
van circa 20 jaar. Pas handelen als de problemen worden ondervonden, is te laat.

3.3. De mogelijkheden
3.3.1. Coherente kringlopen - landbouw
Dit is ten behoeve van: gezonde voeding; reductie gebruik N/P; schoner
grondwater; verhoging van biodiversiteit; goed natuurgebruik;
verantwoordelijkheid bij de boeren en het boeren-ambacht.
1) Kringlopen in de landbouw herstellen; in melkveehouderij zijn er
bijvoorbeeld goede voorbeelden waarbij verminderde eiwitgift (minder
soja/ brokken/maïs) en meer langvezelig gras zorgen voor gezondere
koeien; een betere vitalere melkproductie; minder allergieën bij mensen;
schoner grondwater (ten behoeve van natuur); gezondere bodems (ten
behoeve van biodiversiteit) en minder kooldioxide uitstoot (ten behoeve
van het klimaat).
2) De bodemvruchtbaarheid herstellen (bijvoorbeeld met gesteentemeel, dus
verminderd gebruik van N/P rijke kunstmest) en hiermee de vitaliteit van
gewassen verhogen, de biodiversiteit verbeteren, bijen terug laten keren
en andere natuurlijke hulpbronnen (fosfor, stikstof en kalium) niet meer
uitputten.
3) In ontwikkelingslanden maar ook in West-Europa: de lokale kennis (uit
overlevering) benutten om gebalanceerde agro-ecosystemen te
herintroduceren, die minder kunstmest en minder schaars grondwater
behoeven. Een voorbeeld hiervan is Portugal waar de mest op hogere
berghellingen zorgt dat wintergraan groeit in het natte-/regenseizoen. Dit
in plaats van verstoorde agro-ecosystemen, waarbij door de EU
geïntroduceerde voedermaïsteelt in droge seizoenen (extra onttrekking
grondwater nodig) op de plekken komt waar voorheen graan werd geteeld;
double loss!
4) Nieuwe kringlopen: zeewierteelt in combinatie met (daaronder)
ecologische vissanctuaria; op hotspots aan de kust en in zeewater.
Daarmee win je fosfaten en andere mineralen terug, en heb je een
additionele bron van gezond voedsel.
5) LEAF: boeren nemen hun verantwoordelijkheid in Linking Ecology,
Agriculture and Food; een vereniging van en voor multifunctionele
bedrijven die al twintig jaar in Engeland bestaat, die boeren helpt integrale
landbouw te realiseren en de kringloop te verduurzamen, en landbouw en
duurzame voedselproductie bij burgers onder de aandacht te brengen.
Onder andere met behulp van demonstratieboerderijen, eigen audits en
een label. (www.leafuk.org).
3.3.2. Verantwoordelijkheid burgers voor voedselproductie
25

OCF-themarapport Voeding
•

Pergola ofwel Community Supported Agriculture (CSA): burgers investeren
aan het begin van het jaar in een groente/fruit kweker of een
samenwerkingsverband van boeren-tuinders. Dit zorgt ervoor dat die
gezinnen het gehele jaar door groenten en fruit krijgen, en
medeverantwoordelijk zijn voor misoogsten maar ook meegenieten van de
overvloed aan voedsel.

“Food sheds are defined as self-reliant, locally or regionally based food systems
comprising diversified farms using sustainable practices to supply fresher, more
nutritious food to small-scale processors and consumers to whom producers
are linked by the bonds of community as well as economy’. Interestingly,
regionalised food sheds tend to do two things: (1) they shorten the chain from
production to consumption – so eliminating some of the negative transport
externalities; and (2) they tend to favour the production of positive
externalities (environmental, social and health) over negative ones, leading to
the accumulation of renewable assets throughout the food system”.
•
•

•

•

“adopteer een koe”. Kip of appelboom.
Consumentenverenigingen bepalen welke producten (en van welke lokale of
niet lokale producenten) er in de winkel komen te liggen, omdat ze korting
krijgen vanwege aan het begin van het jaar gedane investeringen (ten
behoeve van voorraad, winkeluitrusting en het salaris van winkelpersoneel).
Het terugbrengen de ‘ecological footprint’. In London heeft de
ziekenhuisdirectie in twee jaar tijd de aanvoer van ziekenhuisvoedsel
teruggebracht. Van wereldwijd gangbaar inkopen, naar alléén biologisch
inkopen uit de eigen regio Zuid Engeland. Daarmee nam de gezondheid en
het plezier in eten van de zieken toe en werd de ecologische voetafdruk met
vijftig procent verminderd.
In ontwikkelingslanden bewoners de gelegenheid geven om hun eigen
grond(je) te verbouwen zodat er genoeg te eten is; in plaats van al het land
te gebruiken voor grootschalige katoen, maïs, koffie, palmolie, rozen en
plantages ten behoeve van voedsel en grondstoffen voor ‘het Westen’.

3.3.3. Voeding – gezondheid
•
•
•

Gevangenissen- biologisch eten vermindert agressie.
Hormonenboekje; het gaat om volkoren voedsel, niet om optelsommen van
eiwit, koolhydraat, vet.
Wat je eet ben jezelf. Toenemende bewustzijn en inzicht over de samenhang
van voeding en bereiding daarvan en je gezondheid c.q. stressbestendigheid,
karakter, zal een verschuiving geven in aankoopgedrag. Zoals bijvoorbeeld de
vraag naar alternatieve producten, en bijvoorbeeld zeewier, niet
gepasteuriseerde zuivel, enzymrijke vruchten en gefermenteerde gember.
Andere richtingen zijn bijvoorbeeld macrobiotisch, biodynamisch, halal en
kosher.
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3.3.4. Afval in de keten verminderen
In de catering van bedrijven en restaurants wordt nu massaal vers eten
weggegooid. Dit kan anders: in Hawaï was een restaurant waar je ’s middags bij
de achteringang, wat overgebleven was kon afhalen, zoveel als je wilde. Daar
kwamen daklozen, studenten en mensen op af met lagere inkomens. Op deze
manier is het eten goed besteed. Als we dit willen dan moet huidige wetgeving
aangepast worden zodat het toegestaan en gereguleerd kan worden.
Shabu Shabu is een sushi en Japans grill restaurant met meerdere vestigingen
volgens het all-you-can-eat concept. Om te voorkomen dat de ogen groter zijn
dan de maag bij klanten, waardoor veel voedselverspilling ontstaat, betaal je 1
euro voor iedere teveel bestelde sushi en 3 euro voor warme gerechten.

3.3.5. Bewustwording, nieuwe inzichten, cultuurverandering
•

Licht in voeding, biofotonen. Over het belang van licht of de levensenergie, in
voeding, voor onze gezondheid is in Nederland nog niet veel bekend. Hoewel
een grote supermarktketen al biofotonen-metingen gebruikt om, voor
transport, de vitaliteit van elders op de wereld geproduceerd fruit te bepalen
ten behoeve van kwaliteit op de schappen in Nederland.

Vitaliteit: De levensenergie van ons eten geeft ons onze vitaliteit, weerstand,
veerkracht en gezondheid. Voeding met een hoge ‘innerlijke kwaliteit’ is ook
langer houdbaar. Over twintig jaar zijn er waarschijnlijk meer mensen die deze
vitaliteit van producenten als criterium bij hun aankoopgedrag gebruiken. De
vitaliteit kan zichtbaar gemaakt worden met een sticker of door meting met een
pendel of, na enige oefening, met de eigen hand.
•

Eet je landschap. Als consumenten massaal gaan kiezen voor
streekproducten en/of biologisch eten, kiezen ze voor het daarbij behorende
type landbouw: kleinschalig, multifunctioneel, natuur respecterend, inclusief
zorg en lokale werkgelegenheid. Daarmee kiezen deze ook voor het type
landschap, dat ontstaat bij zulke vormen van landbouw.

3.3.6. Nieuwe technologieën
11.
Kweekvlees. Al in 1930 zei Winston Churchill: “Over 50 jaar zijn we
ontsnapt aan de absurditeit van het fokken van een hele kip voor slechts de
vleugel of de borst. Dan maken we deze onderdelen los van elkaar in een
geschikt medium.” Zijn tijdschatting van 50 jaar was te optimistisch, maar zijn
visie, van het individueel produceren van vleesproducten zonder de
bijkomstigheid van veeteelt, lijkt realiteit te worden in de vorm van ‘kweekvlees’.
Kweekvlees is vlees dat wordt geproduceerd zonder de bijkomstigheid van vee en
slachting; het vlees wordt gemaakt onder laboratorium omstandigheden. De
Nederlander Willem van Eelen, heeft zich sinds de jaren tachtig ingezet om zijn
visie, kweekvlees, realiteit te laten worden. De onderzoekers verwachten dat
kweekvlees over tien jaar in de supermarktschappen zal liggen. Met de
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verdubbeling in wereldwijde vleesbehoefte is het aannemelijk dat er hiertoe meer
financiële middelen beschikbaar komen.
Figuur 8 – De kringloop breder bekeken

De gemeenschappelijke noemer is: het optimaliseren van de productie met
minder externe input, zonder afwenteling naar elders en bezien over een langere
periode. Back to basics. Het gaat om verschillende kringlopen: N, P, koolstof,
dieren, energie, water, etc. En hoewel in specifieke situaties altijd bepaalde
kringlopen prioritair worden, afhankelijk van de gegeven omstandigheden qua
kosten/fysieke tekorten, is de essentie van kringloop-gerichte landbouw toch dat
álle kringlopen zoveel mogelijk in balans zijn.
De omschrijving van kringloopgerichte landbouw: een bedrijfsvoering die
optimaal is afgestemd op het gebruik van op het bedrijf aanwezige en
geproduceerde hulpbronnen en voorraden (zonlicht, organische stof, mineralen,
arbeid, water, energie, landschap, ervaringskennis, etc.) en zo selectief mogelijk
gebruik maakt van externe input, met realisatie van een inkomen over lange
termijn en met respect voor natuurlijke systemen
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3.3.7. Cradle to Cradle
Het concept Cradle to Cradle betreft het denken in termen van kringloop, wat een
integrale aanpak vraagt in ontwerp, logistiek en afvalfase. Dit biedt kansen voor
de voedselproductie, maar er liggen ook een aantal verschillen in de benadering
van voedsel ten opzichte van puur fysische materialen. Vooral de upcycling van
voedingsstoffen in geïntegreerde landbouw vormt een complexe uitdaging.
3.3.7.1. Kringloop
De centrale gedachte is het denken in termen van kringloop. Dat vraagt een
integrale aanpak in ontwerp, logistiek en afvalfase. Stelling is dat Afval=Voedsel.
Elk product kan de grondstof vormen voor een nieuw product. Hier wordt de
term voedsel geïntroduceerd. Voedsel in de traditionele zin betreft organisch
materiaal. Dit heeft als voordeel dat het afbreekbaar is.
Het gaat in het concept niet meer om downcyclen, maar upcyclen. Daarin vormt
voedsel wel een probleem. Voedsel dat gebruikt is, wordt verwijderd in de vorm
van (groen) afval of als uitwerpselen via het rioolwater. Dit is per definitie
downcyclen. Wegens voedselveiligheidsredenen mogen voedingsmiddelen maar
een bepaalde tijd bewaard worden en niet meer hergebruikt worden voor
bijvoorbeeld diervoeding.
Ook al worden reststromen en overschotten ingezet als diervoeding, dat is
meestal geen upcycling. Het gaat om waardevolle stoffen, die meestal ook direct
voor humane voeding gebruikt kunnen worden. Producten die niet geschikt zijn
voor mensen, zoals gras en bierpulp, kunnen wel in een verhoogde vorm tot
dierlijke eiwit omgevormd worden. Dit is echter een inefficiënt proces.
3.3.7.2. Wereldvoedselvraagstuk
Braungart (voordracht Ministerie van VROM, december 2007) benadrukt dat zijn
concept niet een technische oplossing is, maar dat het hem gaat om
mensenrechten. Iedereen op deze wereld heeft recht op voedsel, educatie en
kleding. De huidige ecologische beweging geeft meestal de boodschap dat je
beter iets niet kunt kopen omdat het milieubelastend is en zelfs al koop je een
groene auto, de emissies zijn nooit nul.
Het concept van (voedsel)voetafdruk gaat al een stap verder, in die zin dat het
uitgaat van een beschikbare hoeveelheid product per persoon. Dan blijft echter
nog het probleem dat bij elke nieuwe aardbewoner, de beschikbare hoeveelheid
per persoon minder wordt. Uitgangspunt voor het concept is variatie en
(bio)diversiteit. Elke nieuwe mens kan bijdragen aan oplossingen door nieuwe
creativiteit. “Fijn dat je er bent” is dan de boodschap.
Braungart noemt als voorbeeld de mieren. Qua aantal en ook qua biomassa zijn
er veertig keer zoveel mieren als mensen. Ondanks deze hoeveelheid heeft dit
geen of nauwelijks ecologische gevolgen. Mieren kunnen blijkbaar hun afval heel
efficiënt als voedsel hergebruiken.
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3.3.7.3. Support in plaats van controle
Cradle to Cradle gaat ervan uit dat je ecologische, natuurlijke processen niet
geheel kunt beheersen, maar dat je de processen wel kunt ondersteunen. Voor
de voedselproductie is daarvan van belang het terugwinnen van fosfaat
(belangrijk als meststof) en het herstellen van bodems. Tweederde van de
kooldioxide ligt opgeslagen in bodems. Wanneer door landbouw of boskap de
toplaag verwoest wordt, komt 5000 keer meer kooldioxide vrij dan bij normaal
gebruik. Hiermee lijkt Braungart een pleidooi voor ecologische landbouw te
houden.
3.3.7.4. Complex afval
Uit voorbeelden van de kunststofproductie en de textielproductie komt naar
voren dat toxische stoffen in het product verwerkt worden, omdat het te duur is
om ze eruit te halen of te apart te verwerken. Hoe complexer een product, dus
hoe meer ingrediënten, hoe moeilijker het her te gebruiken is. Immers alle
elementen moeten vaak weer gescheiden worden. Dat vraagt Nutriënt
Management en een nieuwe manier voor ontwerpen. Probeer het denken in
termen van afval geheel te elimineren.
Hetzelfde speelt in de voedselketen op een aantal niveaus. Hoe zuiverder de
fracties van soja zijn (olie, lecithine, eiwit) hoe beter ze benut kunnen worden in
de voedselproductie. Hoe beter afvalcomponenten gescheiden worden, hoe beter
het gecomposteerd kan worden (bijvoorbeeld geen botten en vocht in het AGFafval). Hoe meer (samengestelde) verpakking er voor een product gebruikt
wordt, hoe moeilijker het is nog iets te doen met producten die over de datum
zijn.
Het voedsel van tegenwoordig zit vol met stoffen die accumuleren. Persistente
chemicaliën, die slecht afbreken. Dat betreft bestrijdingsmiddelen
(organochloorverbindingen), PCB’s, dioxines en zware metalen, medicijnen,
sommige additieven en weekmakers (gelekt uit verpakkingsmaterialen).
Braungart wijst het gebruik van accumulerende grondstoffen pertinent af: van de
natuur kan je leren. Door de aard van de stoffen wordt het een steeds groter
probleem: van de vette vis, via drinkwater tot moedermelk toe.
Daarmee sluit je elke mogelijkheid tot verantwoord hergebruik in de
voedselkeuze (bijvoorbeeld vismeel) uit. Wordt iets gemaakt voor de techno- of
de biosfeer? Die vraag wordt in de voedselproductie nog niet gesteld. Het is dus
belangrijk producten simpel te maken of te houden (volkoren, vers) en grote
complexiteit (van bijvoorbeeld verpakkingsmateriaal) te vermijden. (Van Dooren,
2007)
3.3.7.5. Energie
Een moeilijk punt in de benadering van Cradle to Cradle is het energievraagstuk.
Hoe verder je wilt gaan in het hergebruik, hoeveel meer energie het kost om een
stof terug te winnen. Een proces kan technisch wel mogelijk zijn, maar kan
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onevenredig veel energie kosten. Toch moet het in recycling houden en brengen
van materie de prioriteit zijn, waarna gezocht moet worden hoe dat met zo min
mogelijk en de meeste duurzame vorm van energie kan gebeuren. De economie
moet van fossiele energie overstappen op duurzame, herbruikbare energie. Het
verbranden van afval voor energiewinning is echter een vorm van ernstige
downcycling. Hetzelfde kan mogelijk gezegd worden van biobrandstof.
Mogelijk is er wel toekomst voor bijvoorbeeld biogas als bijproduct van de
vergisting van mest en composteringsprocessen. Als steeds meer afval
hergebruikt wordt, is er minder materiaal voor energieopwekking. Het blijft dus
zaak om in de voedselketen het energiegebruik zo laag mogelijk te houden. Dit
kan bijvoorbeeld door te kiezen voor plantaardige eiwitten, in plaats van
dierlijke, producten van het seizoen en uit de regio en vermijding van onnodig
(vlieg)transport. (Van Dooren, 2007).
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4. Principle knowledge
In dit hoofdstuk definiëren we wat een duurzame voedselvoorziening is. We
kijken wat volgens ons de prioriteiten, de voorwaarden, de doelen en de te
nemen maatregelen zijn. Daarna wordt de huidige context in ogenschouw
genomen en komen we op de transitievraag.

4.1. De definitie en randvoorwaarden
4.1.1. De Definitie
Een duurzame mondiale voedselvoorziening voorziet in de zekerheid dat voedsel
geproduceerd en geconsumeerd wordt met respect voor mens, dier en milieu: nu
en later.

4.1.2. De uitdagingen
In principe is er, omgerekend naar calorische waarden, voldoende voedsel op de
wereld om de stijgende wereldbevolking tot negen miljard mensen te voeden.
De stijgende wereldbevolking, de mondiale stijging van de welvaart, het
huidige voedselpatroon en de manier waarop we onze samenleving
georganiseerd hebben, veroorzaken een dramatische overschrijding van de
grenzen van onze planeet de aarde en zetten daarmee een langjarige, zekere
voedselvoorziening op het spel. Voedsel (inclusief water) is de absolute
levensvoorwaarde nummer één. Zodra voedselzekerheid onder druk komt te
staan zullen onlusten en zelfs oorlogen uitbreken. Om dit te voorkomen en
langjarig (duurzaam) in een mondiale voedselvoorziening te kunnen voorzien,
zijn ingrijpende maatregelen nodig.
Mevrouw Brundtland schreef het al in haar Our Common Future 1987. De
grootste uitdaging op weg naar een duurzame samenleving zal misschien wel zijn
hoe we de uitdaging tussen de oren en in hart en ziel krijgen van de mens in
zijn/haar verschillende rollen. Je kunt dit ook omschrijven als de transitievraag.
Hoe gaan we iedereen meekrijgen?
Behoeften: definitie en toelichting
Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het
heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen
behoeften te voorzien in gevaar te brengen, aldus de definitie van de VNcommissie Brundtland uit 1987:
"Meeting the needs of the present generation without compromising
the ability of future generations to meet their needs."
Definitie en begrip van duurzame voeding cq. duurzaam voedsel
Wat is duurzaam voedsel? Voor de een is het zelfstandig en lokaal geproduceerd
gezond eten, voor de ander een voedselproductiesysteem dat nog tot in de
eeuwigheid genoeg en goed voedsel produceert voor alle mensen op de hele
wereld. In het algemeen koppelen mensen ‘duurzaam’ aan waardes als kwaliteit
en beschikbaarheid. Als iets met een hoge kwaliteit en beschikbaarheid
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duurzaam is, dan gaat iets vaak ook lang mee. Echter in het geval van voedsel is
het product per definitie om op te eten. Duurzame voeding gaat over duurzame
productie en consumptie van duurzaam voedsel. Het is erg belangrijk om de
gehele keten mee te nemen: niet alleen de feitelijke materiële staat, maar ook
de herkomst en de uiteindelijke bestemming van voedsel doet er toe.
Gaan we uit van de oorspronkelijk brede definitie van duurzame ontwikkeling dan
is duurzaam voedsel te definiëren als:
Meeting the dietary needs of the present generation without
compromising the ability of future generations to meet their dietary
needs.
“Het vervullen van de voedsel behoeften van huidige generaties
zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun voedsel
behoeften te voorzien in gevaar te brengen.”
Door het nuttigen van duurzame voeding zijn we maatschappelijk verantwoord
bezig. Als mens staan we de aankomende tijd voor een belangrijke uitdaging:
hoe kunnen we iedereen op deze wereld in zijn voedsel behoeften voorzien en er
tevens voor zorgen dat onze leefomgeving, de aarde, in goede conditie blijft en
er ook op de lange termijn voedsel geproduceerd kan worden.
Volgens het LNV Consumentenplatform (LNV Consumentenplatform, ‘Informeren,
beii nvloeden of sturen?’ Consumentenbeleid voor duurzaam voedsel, januari
2010) zal de overheid richting moeten geven en moeten zorgen voor een
eenduidige definitie van het begrip ‘duurzaam voedsel’. Deze definitie dient zowel
in de keten als richting consument te worden uitgedragen. Het platform
signaleerde verder een gebrek aan warenkennis bij de Nederlandse consument:
Consumenten hebben geen zicht meer op wat er allemaal komt kijken bij de
productie van voedsel en kunnen hier dan ook geen reële waarde aan hechten.
Ook vindt men het belangrijk om inzicht te krijgen in de prijsvorming bij
supermarkten. Nu worden, om verschillende redenen, niet altijd reële prijzen
gehanteerd waar ecologische en sociale kosten economisch in worden
meegenomen. Dit leidt tot verwarring bij consumenten, doordat men geen idee
meer heeft van de werkelijke kosten die gemaakt worden bij de productie, de
verwerking, de consumptie en afvoer van voedsel. Dit kan duurzaam consumeren
van duurzaam voedsel in de weg staan. Ook ziet het platform een duidelijke rol
weggelegd voor de overheid om misleiding van consumenten te voorkomen.
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Voorzien in behoeften: voedsel
In de psychologie wordt vaak verwezen naar de behoeftenpiramide van Maslow.
Hij heeft behoeften geordend in lagere, fundamentele en hogere behoeften.
Volgens Maslow valt voedsel en water onder de fundamentele, lichamelijke
behoeften. Als hieraan voldaan wordt, is er pas sprake van groei naar hogere
behoeften.

Figuur 9 – de behoeftenpyramide van Maslow

De World Health Organization (WHO, 2004) heeft uitgebreide studies gedaan wat
precies de behoeften zijn als het gaat om gezonde voeding. Die behoefte bestaat
uit energie, macro- en micronutriënten.
Voor Nederland heeft het Voedingscentrum (www.voedingscentrum.nl) dat
vertaald naar tweeduizend kcal aan energie voor vrouwen bij gemiddelde
activiteit en 2500 kcal voor mannen. Deze energie is afkomstig uit koolhydraten,
eiwit en vetten. Daarnaast is er 1,5 liter vocht/drinkwater nodig. Om voldoende
micronutriënten (vitamines en mineralen) binnen te krijgen is een gevarieerde
voeding noodzakelijk, met daarin onder andere graanproducten, voldoende
groente en fruit, eiwitrijke producten en olie (Schijf van Vijf).
Naast deze behoefte voor het lichaam heeft de mens nog andere behoeften:
•
•
•
•

Veiligheid en zekerheid: voedselzekerheid en veilig voedsel.
Sociaal contact: samen eten, eerlijke verdeling, verhandelen.
Waardering en erkenning: eerlijke beloning voor producenten, respect voor
dieren en milieu.
Zelfontplooiing: de wereld achter voeding ontdekken, creatief koken en
bereiden.

In deze verkenning focussen we vooral op de fundamentele lichamelijke behoefte
aan voedsel.
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4.1.3. De Prioriteiten, de Voorwaarden, de Doelen en de Maatregelen
Het Planet1st rapport (Van Egmond en Van Soest, 2009) is het resultaat van een
serie debatten over duurzaamheid en omschrijft de nieuwe prioriteiten vanwege
de natuurlijke grenzen aan wat de aarde kan bieden. Daarnaast beschrijft het
Planet1st rapport nieuwe voorwaarden, uitdagende duurzaamheidsdoelen en
concrete maatregelen.
De prioriteiten die we moeten stellen
De aarde (planet) eerst: omdat die voorwaarde nummer één is voor zowel
menselijk welzijn als voor economische welvaart.
Een menswaardig bestaan (people). Rechtvaardig verdeeld in de wereld, is een
kernvoorwaarde voor de noodzakelijke omslag in denken en doen.
Een economie (profit) die daaruit volgt, die respect heeft voor de grenzen van de
ecologische draagkracht van de aarde, in de plaats van onbegrensde groei als
ideaal. Waarbij menselijke creativiteit en innovatiekracht van ondernemers een
dynamische en continueerbare economie realiseren, met een kwaliteit van leven
die beter verdeeld wordt over de wereld.
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De Voorwaarden
Echte kostprijzen hanteren: veel producten en diensten worden nu geproduceerd
met grote schade voor natuur en milieu. Bijvoorbeeld omdat daarvoor bossen
vernietigd worden (soja, palmolie, kartonverpakkingen) of onevenredig veel
broeikasgassen worden uitgestoten (vlees en zuivelproductie). Feitelijk negeren
wij op dit moment de enorme kosten van deze natuur- en milieuschade bij de
prijsbepaling van deze producten. Hierdoor ontstaat een niet-transparant en
onjuist beeld en krijgt de consument niet de kans om een verantwoorde keuze te
maken bij zijn aankopen, omdat hem de informatie ontbreekt. Nu maakt voedsel
minder dan tien procent uit van de uitgaven, terwijl het als primaire
levensbehoefte een veel hogere waarde zou moeten hebben.
Een cruciale voorwaarde voor het slagen van de economie van de duurzaamheid
is daarom het meenemen van de kosten en werkelijke waarde van deze schade
aan natuur, milieu en sociale verhoudingen, in een realistische kostprijs van onze
producten en diensten. Dat kan bijvoorbeeld via belastingen (BTW, accijns) of
systemen van verhandelbare emissierechten, die ook voor de agrarische
productie gelden. Ook de producent zal dusdanig betaald dienen te worden dat
hij niet onder de kostprijs of onder het minimumloon werkt (eerlijke handel).
Hierdoor wordt helder zichtbaar wat de échte prijs van producten is en krijgt
de economie van Planet First (en haar producten) (zoals beschreven in het
Planet1st rapport) een eerlijke, concurrerende kans. Investeringen in duurzame
productie zullen hierdoor een enorme stimulans krijgen. Onze voorraden aan
schoon water, natuurlijk bos, vruchtbare grond en biologische diversiteit.

Our ‘Common’ future; Tragedy of the commons
De tragedie van de meent (Eng. Tragedy of the commons) is een begrip uit de
rechtseconomie en de speltheorie. Het beschrijft hoe volledige individuele
vrijheid bij gemeenschappelijk gebruik van goederen leidt tot totale
onderbenutting of overexploitatie van die goederen, wanneer door elk individu
wordt gestreefd naar maximalisatie van het eigen nut terwijl de kosten die
leiden tot een groter individueel nut worden verdeeld over alle gebruikers van
de goederen.

In onze samenleving van overvloed heerst een paradoxale schaarste, die
volgens hem veroorzaakt wordt door sociale mechanismen.

Onze behoeften liggen niet eens en vooral objectief op een bepaald niveau
vast, doch worden sociaal gevormd. Hierbij speelt de mimetische begeerte een
rol, dat wil zeggen zaken worden pas begeerlijk voor ons omdat anderen ze
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begeren. Er ontstaat een maatschappelijke strijd rond het bezit van
begerenswaardige zaken, dat wil zeggen de betreffende zaken worden schaars.
Deze schaarste is daarbij duidelijk niet een gevolg van zoiets als een objectief
tekort aan de betreffende zaken. In onze moderne (kapitalistische)
samenleving zouden de mechanismen die deze mimetische strijd aanwakkeren
juist erg benadrukt worden. Concurrentie, competitie, statusstrijd en
dergelijke, zijn daar voorbeelden van. Oplossingen moeten gezocht worden in
samenwerkingsmodellen, modellen van maatschappelijke solidariteit, maar ook
in het individu dat zijn eigen weg weet te kiezen. De klassieke vormen van
individualisme en van het gelijkheidsideaal worden door Achterhuis daarbij als
problematisch ervaren. Het gelijkheidsideaal heeft de vorm aangenomen van
een geïnstitutionaliseerde mimetische strijd. Dat wil zeggen het
gelijkheidsideaal functioneert niet langer als een nobele intentie om ieders
aanspraken even serieus te nemen, niemand achter te stellen, doch men kan
geen ongelijkheid meer verdragen.

Achterhuis wijst er op dat ook de schaarste van natuurlijke hulpbronnen een
sociale constructie is. Vanaf Francis Bacon zijn wij de natuur pas gaan
beschouwen als iets dat onderworpen, beheerst moet worden om er zoveel
mogelijk voordeel uit te kunnen trekken. (Achterhuis, Rijk van de Schaarste,
1999)

Iedereen weten verantwoordelijk te maken: deze verdeling van
verantwoordelijkheden moet kritisch worden bezien. Als de verantwoordelijkheid
bij de individuele burgers en bedrijven verdwijnt, verdwijnen automatisch ook de
creativiteit en inspiratie om de grote maatschappelijke problemen aan te pakken
via ondernemerschap, initiatieven en burgerschap. Natuurlijk: de bescherming
van het collectieve goed, milieu en natuurlijke hulpbronnen moet op collectief
niveau worden geregeld. Maar wél zo dat burgers en bedrijven maximaal worden
uitgedaagd om op creatieve en positieve wijze daarin te participeren: de burger
voorop als kiezer; als consument en als uiteindelijke bepaler van de sociale
norm.
Dat betekent dat de productiebronnen, zoals land, schaarse fosfaatmijnen,
patenten op zaden en gewassen en waterbronnen niet meer in particulier bezit
kunnen zijn, maar beschikbaar dienen te zijn voor de commons.
Ambitieuze duurzaamheidsdoelen stellen: Onze economie en bestuur lijken
vooral gebaseerd op beperkende regels en geïnstitutionaliseerd wantrouwen. Als
een skipiste waarop tientallen vlaggetjes aangeven waar je vooral niet moet zijn.
Op een golfbaan daarentegen, geeft slechts één vlaggetje aan waar je wel moet
zijn. Een samenleving die een duidelijk doel heeft is een eenvoudigere en
kansrijkere samenleving. Nieuwe, duidelijke, ambitieuze, robuuste
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duurzaamheidsdoelen - als speerpunten binnen een inspirerend, duurzaam
overheidsbeleid - scheppen ruimte, bevorderen creativiteit, jagen innovatie aan
op alle niveaus en motiveren de burger om de omslag naar een houdbare
economie te steunen en daarin te participeren.
Ambitieuze doelen voor voedsel:
•
•
•
•
•
•
•
•

Productie binnen de draagkracht van de aarde.
Consumptie binnen de footprint per persoon.
Onafhankelijk van fossiele energie.
Gesloten kringlopen voor stikstof en fosfor.
Dierlijke productie op voldoende welzijnsniveau (de vijf vrijheden).
Alleen importen uit ontwikkelingslanden als aan eerlijke
handelsvoorwaarden wordt voldaan.
Voldoende vers en gevarieerd voedsel voor iedere wereldburger.
Geen gebruik van toxische stoffen in de productie (bestrijdingsmiddelen,
plastics, etc.) die hergebruik onmogelijk maken (zie Cradle to Cradle).

In feite hebben we het over een low impact voedselpatroon met producten van
een duurzame landbouw, waarbij de nadruk ligt op plantaardige basisproducten,
zoals granen, olie, groente en fruit. Daarbij een beperkte inname van vlees,
zuivel en vis, mits duurzame en diervriendelijk geproduceerd. Een lage
bewerkingsgraad, waarbij voedingsstoffen behouden blijven en er een voldoende
conservering plaatsvindt om verspilling te voorkomen. Bij drinken ligt de nadruk
op kraanwater. Producten komen bij voorkeur uit de regio en zijn van het
seizoen.
Focus op maatschappelijke waarde: Daarbij geldt dat kwaliteit belangrijker is dan
kwantiteit, zelfs met betrekking tot structurele, duurzame groei: alleen een
herkenbare kwalitatieve groei kan de 'meer is beter' mentaliteit vervangen. De
maatschappelijke waarde van producten (met respect voor mens, dier en milieu)
en diensten is immers zeker zo van belang als de prijs ervan op de markt: die
dient dus helder gemaakt te worden. Voedsel moet weer gewaardeerd worden.
4.1.3.3. De Doelen
Menswaardige kwaliteit: Niet de groei van ons Bruto Nationaal Product (BNP),
maar toenemende menswaardige kwaliteit van leven op lange termijn als hét
doel van maatschappelijk ontwikkeling. Die kwaliteit bestaat uit natuurlijk
kapitaal (de aarde), sociaal kapitaal (de mens) en financieel-economisch kapitaal
(welvaart). In deze volgorde. Dat vraagt nieuwe indicatoren naast of in plaats
van het BNP.
Effectief mondiaal natuurbehoud: De afbraak van biologische diversiteit moet
stoppen en omgebogen worden in groei, gecombineerd met jaarlijks vijf procent
toename van natuurgebied. Elke activiteit die biologische diversiteit of
natuurgebied doet afnemen, dient zodanig gecompenseerd te worden dat de
natuur er per saldo op vooruit gaat. Dit raakt onze primaire levensvoorwaarden.
Zo is bijvoorbeeld het behoud en herstel van bossen niet alleen van belang voor
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honderden miljoenen mensen in ontwikkelingslanden, die er dagelijks direct van
afhankelijk zijn, maar herbergen bossen meer dan vijftig procent van alle
biologische diversiteit op aarde. Inmiddels blijkt bossenbescherming bovendien
een onmisbare voorwaarde voor de oplossing van het klimaatprobleem in de
komende tientallen jaren.
Voor voedsel betekent dit een beperking van het landgebruik, methodes
waarin de biodiversiteit op de akker en het veld verbeterd worden en het
bodemleven gestimuleerd. Maar ook natuurgebieden op een respectvolle manier
als voedselbron gebruiken, zoals voor paranoten of grote grazers.
Beperking klimaatverandering en gevolgen: 20 tot 35 procent van de
klimaatbelasting is afkomstig van voedselproductie. Wil de gewenste reductie
worden behaald, dan dient er een verandering in het voedselpatroon plaats te
vinden. Stopzetten ontbossing, reductie van methaan en lachgas uit dierlijke
productie, overgang van fossiele naar duurzame energie, uitbannen kunstmest.
De opwarming van de aarde dient beperkt te worden tot 2˚ Celsius om
onomkeerbare dramatische effecten te voorkomen. We zitten inmiddels al op
0,7˚ Celsius. Het tot staan brengen van deze opwarming kan alleen door middel
van een duurzame, koolstofarme energiehuishouding en de stopzetting van de
wereldwijde ontbossing.
Een beperking van de temperatuurstijging tot 2˚ Celsius is alleen mogelijk als de
uitstoot wereldwijd binnen de komende tien jaar fors gaat dalen. Alle prognoses
wijzen nu echter richting een verhoging van de mondiale uitstoot met zo’n dertig
procent in 2020. Om die groei om te buigen in voldoende daling, is een bijna
onvoorstelbare extra vermindering van de wereldwijde uitstoot van ongeveer 20
Gigaton broeikasgassen noodzakelijk (van de 46 Gigaton die de wereld per
vandaag jaarlijks uitstoot). Ongeveer de helft van deze vermindering kan/moet
komen van energiemaatregelen, de andere helft van bosbescherming, bosherstel
en duurzaam landgebruik: zo hangen duurzaamheidsdoelen vaak samen.
Risicoreductie rond energie infrastructuur: Toen in Engeland de transportbonden
staakten zorgden 1000 chauffeurs ervoor dat in drie dagen alle supermarkten
leeg waren. De lange afstanden en de lage graad van zelfvoorziening van een
aantal producten, zorgt voor een erg kwetsbare productie. Zo is bijna alle
graanproductie (basisproduct nummer één) vanuit Nederland verdwenen en
terecht gekomen in Frankrijk, VS, Duitsland en Oost Europa. Er is geen
strategische graanvoorraad. De productie van plantaardige olie is voor een groot
deel in handen van Brazilië, Argentinië, Indonesië en Maleisië en sterk afhankelijk
van scheepsroutes en brandstof.
Doelstelling van het energiebeleid dient niet alleen het verminderen van de
klimaatproblematiek te zijn, maar ook de vermindering van de risico’s rond de
toekomstige energiebeschikbaarheid. Daartoe dient een meer decentrale energie
infrastructuur te worden nagestreefd, onder meer gebaseerd op zon en wind.
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Opwaarderen educatie: Een samenleving die veel investeert in kennis, kunde,
vaardigheden en sociale samenhang. Menselijke waarden zijn immers bepalend
voor het consumptiepatroon en menselijk vernuft is de basis voor dynamiek en
innovatie. Alleen op die manier kunnen mensen tot een kwaliteit van leven
komen die menswaardig is, met respect voor de beperkingen van de fysieke
aarde; zodat het wenselijke en het mogelijke worden verenigd.
Alle kinderen hebben basiseducatie nodig voor herkomst, herkennen en
bereiden van voedsel en samenstellen van een gezonde en duurzame maaltijd.
4.1.3.4. De te nemen maatregelen
Benoemen van de grote uitdagingen: Uiteraard zullen we moeten beginnen met
het benoemen van de grootste problemen en oplossingen, en die vervolgens
durven voorzien van een realistisch prijskaartje. Op die manier weten we voor
welke forse en urgente mondiale uitdagingen we staan. Hierbij gaat het vooral
om de volgende vier uitdagingen, waarvoor met spoed een bindend
internationaal beleid noodzakelijk is:
1.
Een effectieve internationale aanpak van de uitstoot van broeikasgassen.
Als eerste urgente stap daartoe dienen de rijke landen hun uitstoot al in 2020
met tenminste 40 procent te beperken ten opzichte van 1990; deels door middel
van financiering van maatregeling in ontwikkelingslanden. Ook snel groeiende
ontwikkelingslanden dienen de groei van de uitstoot sterk te beperken.
2.
Heroriëntatie op de kasteelt (10 procent van Nederlandse aardgas) en
import per vliegtuig. Alleen veehouderij op basis van reststromen (varkens) of
-marginale graslanden (runderen).
3.
Stopzetting van de ontbossing en verdubbeling van bosherstel binnen tien
jaar. De kosten hiervan bedragen naar schatting 30 miljard euro per jaar. Alleen
duurzame soja en palmolie.
4.
Herstel van de bodemvruchtbaarheid en terugdringing van de
verwoestijning, door bijvoorbeeld pindateelt. Dit vereist een investering van 5 tot
10 miljard euro per jaar.
In aanvulling op deze maatregelen is er voor alle ontwikkelingslanden tezamen
een bedrag nodig van 50 tot 100 miljard euro per jaar, om de ernstige gevolgen
van onvermijdbare klimaatverandering op te vangen: klimaatadaptatie. De rijke
landen zullen financieel moeten bijdragen aan deze maatregelen in de armste
landen, mede vanwege hun belangrijke rol bij de oorzaak van het probleem.
Eerlijke beloning voor teelten die in tropische klimaten moeten plaatsvinden:
zoals koffie, thee, cacao.
4.1.3.5. Doorberekenen van de werkelijke kosten
Het gebruik van de rijkdommen van de aarde - zoals schone lucht, gezonde
bossen, biologische diversiteit, schoon water, leefbare zeeën - heeft een prijs.
Deze prijs dient doorberekend te worden in de kosten van de producten en
diensten die dit gebruik veroorzaken, waardoor een eerlijke, reële totaalprijs
ontstaat. Zodat de gebruiker een nieuwe afweging gaat maken, want 'de
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gebruiker betaalt' in dat geval. Dit zal bijvoorbeeld de transitie naar een
duurzame elektriciteitsvoorziening een enorme boost geven.
4.1.3.6. Beter meten om te weten
Te lang hebben we niet geweten waar we stonden en welke effecten ons
handelen had. 'Meten is weten': zeker als het gaat om lastig in beeld te brengen
zaken als ecologische impact. Het Bruto Binnenlands Product wordt als
eenzijdige - dus misleidende - index vervangen door een nieuw mechanisme dat
de stand van alle drie de vormen van kapitaal/voorraden weergeeft: natuurlijk
kapitaal (planet), sociaal kapitaal (people) en financieel-economisch kapitaal
(profit).
Er bestaan inmiddels internationale voorbeelden van een dergelijke bredere
indexering, die meer recht doet aan de verschillende prioriteiten die onze
samenleving heeft.
Overheden en bedrijven dienen hun impact op de biologische diversiteit en de
natuur te meten, te kennen en controleerbaar in beeld te brengen, waar nodig
planmatig te verminderen en de resterende impact te compenseren.
4.1.3.7. Innoveren
Een samenhangend, consistent, probleemgestuurd innovatieprogramma
stimuleert en verlokt economische spelers tot steeds verder gaande verbetering
van de resource productivity: de welvaart die per eenheid milieugebruik kan
worden gecreëerd (vergelijk met arbeidsproductiviteit: welvaartsproductie per
eenheid arbeid).
Maar ook de versnelde introductie van beschikbare nieuwe, innovatieve
technologieën is essentieel, waarbij bijvoorbeeld (zoals in Duitsland) de burger
zijn zelf opgewekte groene energie kan verhandelen (tegen een langdurig
gegarandeerde prijs!). Een belangrijk product van alle innovatie zal tevens
moeten zijn dat het de burger gemakkelijk en aantrekkelijk wordt gemaakt om
duurzaam te leven.
4.1.3.8. Samenhang leren zien
In het onderwijs wordt duurzaamheid een integraal onderdeel van de vorming
gedurende de gehele onderwijscyclus. Kinderen en jongeren leren over de
samenhang der dingen, over de samenhang tussen oorzaak en gevolg, over de
natuurlijke verwevenheid van de drie vormen van kapitaal en de
prioriteitsvolgorde daarbinnen. Er komt veel aandacht voor de waarde en het
belang van duurzaamheid en het zorgvuldig omgaan met ecologische
rijkdommen. 'Een kans voor onze toekomst' betekent voor onze kinderen en
jongeren vooral een kans voor hún toekomst, als we het goed doen. Ieder kind in
Nederland minstens een jaar lang schooltuin, laten we daar mee beginnen.
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4.2. De huidige context
Sinds de eerste publicatie van ‘Our Common Future’ in 1987, is er veel veranderd
in onze samenleving, zowel sociaal (de opkomst van het internet, individualisme)
als onze leefomgeving (klimaatsverandering, minder natuurlijke hulpbronnen).
Dit hoofdstuk zal ingaan op deze veranderde context en hoe deze veranderingen
invloed hebben op de voedselproductie.

4.2.1. Mobiele telefonie, internet en social media
Één van de belangrijkste veranderingen sinds 1987 is de opkomst van mobiele
telefonie, het internet en de zogenaamde ‘social media’. Deze nieuwe technieken
maken het uitwisselen van informatie en communicatie veel makkelijker, maar
leiden ook tot individualisering van onze maatschappij.
Deze technieken helpen ook bij bewustwording over de productie van ons
voedsel, en bieden daarnaast een platform om mensen te bereiken, bewust te
maken en acties te organiseren tegen of voor bepaalde producenten of
regeringen. Helaas zijn internet en social media ook instrumenten om mensen te
beïnvloeden en onjuiste informatie te verspreiden.
Mobiele telefonie zorgt ervoor dat iedereen altijd en overal te bereiken is. Mensen
gebruiken netwerksites zoals Hyves, Facebook, Linkedin en Twitter om informatie
uit te wisselen en zichzelf te profileren. Daarnaast is het ook een manier om
nieuwe mensen te leren kennen en diensten en producten te vinden. Een goed
voorbeeld zijn de gestrande reizigers op station Utrecht Centraal die een lift
vinden via een oproep via Twitter.
4.2.2. Klimaatsverandering
Mede door mediacampagnes zoals die van Al Gore, zijn veel mensen zich bewust
van de effecten van (overmatig) energiegebruik op de aarde. Ook zijn veel
mensen zich er wel van bewust dat het allemaal wel wat minder kan in
Nederland. Dit is een van de belangrijkste stimulatoren voor de ontwikkeling van
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Helaas blijft dit een (te)
beperkte groep mensen, en wordt het gros van de populatie hiermee niet of
nauwelijks bereikt.
Klimaatsverandering leidt ook tot meer misoogsten, door onverwachte droogte of
juist abnormale regenval. Het is mogelijk dat in de toekomst sommige landen en
regio’s niet meer geschikt zullen zijn voor het verbouwen van gewassen, terwijl
andere landen en regio’s andere gewassen kunnen verbouwen. Dit zal ertoe
leiden dat het in de toekomst een uitdaging zal worden om genoeg voedsel voor
iedereen te produceren en een evenwichtige verdeling en ontwikkeling te
garanderen.
Een van de reacties op de opwarming van de aarde is het verhandelen van
rechten om kooldioxide te mogen produceren, of het afkopen van kooldioxide
uitstoot door bijvoorbeeld het aanplanten van bossen in ontwikkelingslanden.
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Consumenten kunnen hier een rol in spelen door de uitstoot van hun eigen
vliegreizen te compenseren, kritisch te consumeren en kritisch te kijken naar
bedrijven.
4.2.3. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en Cradle to cradle
Een andere grote verandering is de snelle opkomst van het ‘maatschappelijk
verantwoord ondernemen’, waarbij bedrijven rekening houden met de ‘People,
Planet, Profit’ filosofie. Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat het
om het vinden van een balans tussen people, planet en profit. Vaak blijkt dat
deze balans leidt tot betere resultaten voor zowel het bedrijf als de samenleving.
Wereldwijd neemt deze bedrijfsfilosofie een enorme vlucht. Een bedrijf wordt
tegenwoordig kritisch bekeken om zijn MVO prestaties, waarvoor verschillende
meetinstrumenten bestaan, zoals de MVO prestatieladder en de sustainability
index. Het lijkt erop dat deze ontwikkeling vooral door de burger wordt
gedragen, aangezien de overheid weinig doet om MVO te stimuleren.
Cradle to cradle is een nieuwe kijk op duurzaam ontwerpen, die naar voren is
gebracht in ‘Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things’ (2002) van
William McDonough en Michael Braungart. Duurzame ontwikkeling is in 1987 in
het Brundtland-rapport gedefinieerd als de ontwikkeling waarbij de huidige
generatie in haar noden voorziet, zonder de mogelijkheden daartoe voor de
volgende generatie te beperken. Het streven van de cradle to cradle visie gaat
verder; het voorzien in onze eigen noden en de toekomstige generaties van meer
mogelijkheden voorzien. Probeer in plaats van minder slecht, goed te zijn.
Vooral kleinschalige initiatieven floreren en de diversiteit aan producten en
diensten is enorm. Helaas blijft het zo, zoals al aangegeven in de vorige
paragraaf, dat dit een kleine groep geïnteresseerden betreft, en het gros van de
mensen hier niet mee bereikt wordt. Daarnaast staat duurzaamheid ook steeds
hoger op de agenda van onderzoeksinstituten en overheden. Hierdoor komt er
meer informatie beschikbaar over duurzame technieken, en de effecten hiervan
op kooldioxide uitstoot etc.
Als we uitgaan dat afval ook dient als voedsel, kan elk product de grondstof
vormen voor een nieuw product. Voedsel in de traditionele zin betreft organisch
materiaal. Dit heeft als voordeel dat het afbreekbaar is. Bij cradle to cradle gaat
het concept niet meer om downcyclen, maar upcyclen. Daarin vormt voedsel wel
een probleem. Voedsel dat gebruikt is, wordt verwijderd in de vorm van (groen)
afval of als uitwerpselen via het rioolwater. Dit is per definitie downcyclen.
Wegens voedselveiligheidsredenen mogen voedingsmiddelen maar een bepaalde
tijd bewaard worden en niet meer hergebruikt worden voor bijvoorbeeld
diervoeding.
4.2.4. Bewustwording: op weg naar een ander type samenleving
Er zijn in Europa diverse ontwikkelingen gaande die wijzen op het toegroeien
naar een anders georganiseerde samenleving, meer gericht op holistische,
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integrale aanpak, meer vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de wereld.
Getuige ‘spiral dynamics, sociocratisch denken en handelen, ideeën over een
nieuwe economie’ (Gelre); een en ander wordt goed samengevat in het boek
‘Een vorm van beschaving’, door Klaas van Egmond. Wat betekent dat voor de
voedselproductie en consumptie in deze tijd?
Vrij naar Einstein: Je kunt de problemen van vandaag niet oplossen vanuit
dezelfde (analytische, reductionistische) denkkaders als waarmee ze gecreëerd
zijn.
Dat betekent:
•
•
•
•

Integraal kijken en begrijpen: de onderlinge samenhangen zien en daarin
sturen.
Oplossingen liggen daardoor soms buiten de voedingsarena! Dus andere
dan gebruikelijke aanvliegroutes kiezen: volksgezondheid (voedsel als
preventive), water, eiwittransitie, ruimtelijke planning
Out of the box denken: waarom geen stedelijke ontwikkeling op de hoge
Veluwe? En daarmee goede landbouwgrond behouden voor
voedselproductie.
Uitgaan van de huidige cultuurverandering, economie in transitie, nieuwe
experimenten, omgooien voedingspatroon.

Daarnaast verandert de samenleving ook op een andere manier. De mens wordt
individueler, er ontstaan meer eenpersoonshuishoudens en er is minder sociale
cohesie dan in de vorige eeuw. Het wordt minder gangbaar dat verschillende
generaties bij elkaar in een huis wonen, en er zijn meer alleenstaanden dan ooit.
Dit leidt tot een grotere vraag naar woonruimte, en dus meer ruimte om huizen
te bouwen. Daarnaast is er minder sociale cohesie en controle, wat leidt tot
vereenzaming en de tendens dat mensen alleen nog maar aan hun eigen
behoeften denken, en niet aan die van anderen.
Het traditionele gezin komt minder voor door toenemende echtscheidingen en
samengestelde gezinnen. Hierdoor krijgen kinderen een minder ‘vaste’ opvoeding
met waarden en normen mee.
Voor veel niet-Nederlandse gezinnen speelt ook nog mee dat ze zich proberen
aan te passen aan een andere samenleving, en worden beïnvloed door beide
culturen. Dit leidt tot conflicten en spanningen.

4.2.5. Bevolkingsgroei, hoe mensen voedsel zien, veranderde
eetpatronen en overgewicht versus ondervoeding
Zoals al eerder genoemd, zorgt de groeiende wereldbevolking ook voor grote
uitdagingen in de productie en verdeling van voedsel. Een groeiende (rijkere)
populatie verandert ook zijn eetpatronen, waardoor ook de vraag naar zuivel- en
vleesproducten groeit. Zuivel- en vleesproducten zijn juist de voedingsmiddelen
die met de meeste input (en schadelijke output) geproduceerd worden. De
handel in voedingsmiddelen tussen landen groeit ook. Daarnaast leidt de
overvloed in de ontwikkelde landen ook tot een overvloedig eetpatroon. Terwijl in
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ontwikkelingslanden elke dag nog mensen sterven aan ondervoeding, dreigt
overgewicht in ontwikkelde landen een belangrijke doodsoorzaak te worden.
Een van de oorzaken hiervoor is het feit dat we van een economie grotendeels
draaiend op de landbouw, overgegaan zijn naar een economie die voornamelijk
draait op industrie en dienstverlening. Mensen zijn het contact met de
voedselproductie kwijt geraakt, omdat ze zelf geen voedsel produceren en hun
directe omgeving meestal ook niet. Daardoor is voedsel een vanzelfsprekend
goed geworden, dat altijd en tegen een lage prijs beschikbaar is.
Oude zekerheden vallen weg
De duidelijke bipolaire wereld van west versus oost is sinds de val van de muur
verdwenen. Nu heerst een multipolaire machtsverhouding. China en de
Islamitische landen komen op. Soms staat Europa tegenover de VS en het
Westen is allang niet meer de enige economische macht. Nieuwe economieën
zoals Brazilië, India en Zuid Korea komen op.
Oude ideologieën hebben afgedaan, zoals communisme, maar kapitalisme lijkt
ook het antwoord niet gebracht te hebben. Secularisatie heeft doorgezet. Er is
een postmoderne samenleving ontstaan, waarin weinig zekerheden en een vaste
waarheid ontbreken.
Verstedelijking
Verstedelijking of (Romaans) urbanisatie is de geleidelijke uitbreiding van
intensief bewoonde gebieden, als gevolg van bevolkingsgroei en veranderingen in
het levenspatroon van de bevolking. Meestal gaat verstedelijking ten koste van
landbouw- of natuurgebieden (wikipedia.org).
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Figuur 10 - Percentage van de wereld populatie: stad vs. platteland

Vooral in ontwikkelingslanden ontwikkelen steden zich in een hoog tempo. De

metropolen lijken aantrekkelijk door de mogelijkheden tot het vinden van werk
en onderwijs, maar zijn ook gevaarlijk door de hoge concentratie van mensen,
het uitbreken van ziekten, geweld, schaarste, gebrek aan woonruimte en
hygiëne.
Volgens het UN World Urbanization Prospects report, is verstedelijking
gestegen van 13 procent in 1900 (220 miljoen mensen) tot 29 procent (732
miljoen mensen) in 1950, tot 49 procent (3,2 miljard mensen) in 2005. De
verwachting is dat in 2030, 60 procent van de wereldbevolking (4,9 miljard
mensen) in stedelijke gebieden zal wonen. In 2007 woonden voor het eerst in de
geschiedenis meer mensen in steden, dan in plattelandsgebieden. De
verwachting is dat ongeveer 93 procent van de verstedelijking in
ontwikkelingslanden zal plaatsvinden, waarvan 80 procent zal plaatsvinden in
Azië en Afrika (en.wikipedia.org/wiki/Urbanization).

4.2.6. Wat er gebeurde tijdens het schrijven van dit rapport
De aftrap van het OCF 2.0 project was op dinsdag 7 september 2010 in Den
Haag. Hieronder volgt een kort overzicht wat er allemaal is gebeurd op het
gebied van voedsel, duurzaamheid en gerelateerde evenementen.
Augustus 2010 Gestegen voedselprijzen in Rusland: Voedselprijzen in
Rusland zijn gestegen door de slechte oogsten als gevolg van aanhoudende
droogte. Vooral de prijs van graanproducten zoals brood steeg behoorlijk
(www.nu.nl/economie/2315033/voedselprijzen-rusland-stijgen-vanwegehitte.html).
1 september 2010 Rellen in Mozambique: In Mozambique komen mensen
om door ingrijpen van de politie bij een demonstratie tegen de gestegen prijzen
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voor brood, water, elektriciteit en brandstof
(www.trouw.nl/nieuws/wereld/article3189685.ece/Doden_door_rellen_Mozambiq
ue.html)
7 september 2010 Duurzame Dinsdag: Iedereen met een ‘duurzaam’ idee
kan dit idee inzenden voor de Duurzame Dinsdag. In de Duurzame Dinsdagkoffer,
die demissionair minister Tineke Huizinga op 7 september 2010 namens het
kabinet in ontvangst heeft genomen, zitten dit jaar veel praktische ideeën, die
iedereen in het dagelijks leven kan toepassen. Veel initiatieven zijn gericht op het
delen van kennis, ervaringen, producten, diensten, locaties en grond- en
reststoffen. Internet maakt het mogelijk gelijke belangen bij elkaar te brengen
en bijvoorbeeld gezamenlijk in te kopen, of activiteiten te ontplooien, waardoor
middelen doelmatiger, en dus duurzamer ingezet worden. Ongeveer een kwart
van de dit jaar 416 ingediende voorstellen gaat over energie. Een relatief groot
deel van de initiatieven heeft betrekking op duurzame technische innovaties van
productieprocessen en de groep ‘sociale ondernemingen’ neemt toe
(www.duurzamedinsdag.nl/).
14 september 2010, Aantal ondervoede mensen daalt wereldwijd met 10
procent: Het aantal ondervoede mensen is wereldwijd met bijna 10 procent
gedaald. Dat maakte de FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de
Verenigde Naties dinsdag bekend. Volgens de FAO is het voor het eerst sinds
1995 dat minder mensen honger lijden dan in het jaar daarvoor. Leden vorig jaar
nog 1023 miljoen mensen honger, in 2010 zijn dat er 925 miljoen. De organisatie
benadrukt dat ''het aantal ondervoede mensen wereldwijd nog steeds van
onacceptabele omvang is''.
(www.nu.nl/buitenland/2333334/wereldwijde-honger-neemt-af).
14 oktober 2010 Aantreden kabinet Rutte 1: Kabinet Rutte 1, bestaande uit
een coalitie van CDA en VVD met gedoogsteun van de PVV. Dit kabinet heeft
forse bezuinigingen aangekondigd, wat het investeren in duurzame technieken
en goederen niet te goede zal komen. Ook zullen subsidies op zonnepanelen etc.
vervallen.
16 oktober 2010 Wereldvoedseldag: Wereldvoedseldag, elk jaar op 16
oktober, mocht zich dit jaar in Nederland verheugen op een ongekende mediaaandacht. Op deze verjaardag van de FAO wordt al bijna 30 jaar stilgestaan bij
voedselzekerheid. Dit jaar lag de aandacht in het bijzonder op de relatie tussen
voedselverliezen in de keten en voedselzekerheid: minder afval, minder honger?
(www.wereldvoedseldag.nl/).
29-30 oktober 2010: workshop van Europese onderzoekers in Brighton (UK)
met als doel het op de agenda krijgen van ruimtelijke planvorming ten bate van
voedselsystemen
26 oktober 2010 De Nederlandse boer verdwijnt: Het aantal agrarische
bedrijven in ons land daalde van 1995 tot 2009 met zesendertig procent. De
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productie in de agrarische sector nam wel toe, maar inkomsten van boeren en
tuinders gingen omlaag. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau van de
Statistiek. De boerenbedrijven die wel overleven, worden steeds groter.
1-3 november 2010 Conference on Agriculture, Food Security and
Climate Change in Den Haag, onder andere georganiseerd door het ministerie
van LNV (www.afcconference.com).
3 november 2010 Vereniging Van Milieuprofessionals (VVM) brengt een
milieuspecial uit over Voedselproductie en problematiek en biedt die aan de
Staatssecretaris aan. Deze vraagt daarop om de visie van VVM op de nota
voedsel.
11 november 2010 Dag van de duurzaamheid: Na het succes van vorig jaar
vond op donderdag 11 november (11-11) de Dag van de Duurzaamheid 2010
plaats. Urgenda nodigde, als initiatiefnemer, ook dit jaar alle bedrijven,
particulieren, organisaties, gemeenten, scholen en provincies uit om op 11-11
een duurzame activiteit te organiseren. Hierdoor vonden er op 11-11, verspreid
door heel Nederland, honderden duurzame activiteiten plaats.
Samen lieten ze zien dat duurzaamheid niet alleen hard nodig, maar ook leuk en
inspirerend is!
16 november 2010 Nieuwe focus Voedingscentrum: Vanaf deze dag heeft
het Voedingscentrum het bevorderen van meer duurzaam eten, naast gezond
eten als doelstelling.
29 en 30 november 2010: Wageningen UR rurale sociologie heeft een
conferentie over stadslandbouw.
1 december 2010: vereniging Milieuprofessionals biedt advies met betrekking
tot voedselproductie en consumptie aan de staatssecretaris van Landbouw aan
(www.vvm.info).

4.3. Transitievraag
Een duurzame mondiale voedselvoorziening voorziet in de zekerheid dat voedsel
geproduceerd en geconsumeerd wordt met respect voor mens, dier en milieu, nu
en later.
De urgentie voor een duurzame voedselvoorziening is zichtbaarder dan ooit!
Maar hoe komen we hier nu toe? Hoe ontwikkelen we onze huidige
voedselvoorziening rekening houdend met de weeffouten, met tal aan technische
en systeemgerichte mogelijkheden en de huidige context waarin we leven naar
een duurzamere voorziening? Om deze vraag te beantwoorden richt dit rapport
zich tot verschillende partijen die zijn/haar verantwoordelijkheid moeten en
kunnen nemen. Maar daarnaast erkennen we tevens een sociaal vraagstuk
waarbij gedragsverandering centraal staat.
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Brundtland rapport 1987:“If we do not succeed in putting our message of
urgency trough to today’s parents and decision makers, we risk undermining our
children’s fundamental right to a healthy, life-enhancing environment. Unless we
are able to translate our words into a language that can reach the minds and
hearts of people young and old, we shall not be able to undertake the extensive
social changes needed to correct the course of development.”
Hierin wordt beschreven dat als we onze duurzame doelstellingen niet in woorden
kunnen beschrijven die het hart en ziel van de mens, jong en oud, raken, we de
sociale veranderingen nodig om te komen tot ontwikkeling onderschatten.
Daarom zullen we op weg naar een duurzame voedselvoorziening aangeven
welke partijen zijn/haar verantwoordelijkheid moeten nemen en hoe de mens in
zijn/haar hart en ziel geraakt kan worden om deze verandering in gang te zetten.
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5. How to knowledge
Hoe kunnen we de groei naar een duurzame voedselvoorziening versnellen en
inspelen op de huidige en lange termijn risico’s van het voedselsysteem? Hoe
komen we tot een consumptie en productie van voedsel die respect heeft voor
mens, dier en milieu waardoor er geen schade wordt aangebracht voor
toekomstige generaties? Welke partijen hebben verantwoordelijkheden te nemen
op een problematiek/ thema die over hun eigen grenzen heen kijkt?
Op de vraag hoe we komen tot een duurzame voedselvoorziening onderscheiden
we verschillende partijen die we vragen hun rol en verantwoordelijkheid te
nemen in het veranderproces. We zullen ze vragen deze rol op te pakken en de
komende jaren de noodzakelijke maatregelen te nemen en daarmee een
verandering te starten die de leefomgeving van toekomstige generaties veilig
stelt.
De partijen:
1.
2.
3.
4.
5.

Overheid;
Burgers en consument;
Zakelijke markt;
Kennisinstellingen;
NGO’s.

5.1. Interacties
Om te beschrijven welke rol en verantwoordelijkheid we verschillende partijen
vragen te nemen, zullen we allereerst de interacties weergeven. Deze interacties
geven weer hoe verschillende partijen zich tot elkaar verhouden en hoe ze elkaar
beïnvloeden in hun acties/ bewegingen.
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Figuur 11 - Interactiemodel
Duurzaamheid in de Voedselketen, stichting DUVO, juni 2003

5.1.1 Toelichting partijen
Overheid: Vanuit het perspectief van een onderneming levert interactie met de
overheid de noodzakelijke vergunningen om te mogen produceren (license to
produce).
Consument: Voor alle producten die worden aangeboden meldt zich een koper.
De consument verleent een licence to sell.
Burger: Waar een consument handelt uit eigenbelang vertegenwoordigt de
burger maatschappelijke belangen. De burger ondersteunt ook NGO’s die
bedrijven maatschappelijk draagvlak geven: license to operate.
Bedrijf: Het bedrijf zit in een driedeling die het bestaansrecht geeft.
* License to produce: vanuit de regelgeving van de overheid om te mogen
bestaan.
* License to operate: vanuit maatschappelijke belangen om te mogen bestaan.
* License to sell: vanuit de consument die de producten koopt.

51

OCF-themarapport Voeding

5.1.2. Interacties
Overheid en Bedrijf:
De bestuurlijke interactie tussen overheid en het bedrijf heeft te maken met de
regelgeving en de conditionerende factoren voor een organisatie.
Bedrijf en Consument:
De concurrerende interactie heeft betrekking op het bedrijf die met andere
bedrijven moet concurreren om één consument te bedienen. In deze
concurrerende interactie telt bijvoorbeeld onderscheidend vermogen mee.
Overheid en Burger:
De politieke interactie heeft te maken met de relatie tussen burgers en politiek
die maatschappelijke belangen dienen en een wederzijdse interactie.
Burger en Consument:
De ethische interactie heeft betrekking op de relatie tussen de burger en de
consument. Hierbij handelt een burger vanuit maatschappelijke belangen en
dient hij/zij deze ook. Een consument echter, als dezelfde persoon, handelt
vanuit eigenbelang. Deze interactie is heel sterk maar moeilijk beïnvloedbaar.
Zoals het creëren van een bepaalde lifestyle die zich vertaald naar het individuele
gedrag van een consument.
Voorbeeld:
Het dragen van bont wordt door burgers gezien als een “common” NOT DONE.
Je wordt er op aangesproken. Dit bepaald ernstig het gedrag van de
consument: je zal nog wel een keer nadenken voordat je een bontjas koopt.
Dit stroomt vervolgens ook weer door naar de vraag op de markt.
Het mooie van dit voorbeeld is het tot stand komen van deze “common”/
waarde waar we naar handelen als mens. De burger is beïnvloed door
bewegingen en groeperingen die gewezen hebben op de gruwelijkheid van het
tot stand komen van bont en het feit dat je je daar niet aan wilt binden. Dit
heeft gewerkt. Echter blijkt bont (danwel nepbont) anno 2010 weer een beetje
terug te komen? Heeft dit te maken met de verlaagde aandacht voor het
thema?

We vragen ze lef te tonen en de uitdaging aan te gaan.
Zou het geen uitdaging zijn een common/waarde te creëren als het gaat om
duurzaam voedsel?
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5.1.3. Conclusie
Wat is het dan wat ons drijft naar duurzamer gedrag? Hoe gaan de verschillende
partijen hun verantwoordelijkheid en rol nemen om tot een duurzame
voedselvoorziening te komen? Wat is hun rol? Deze aspecten zullen we
beschrijven in dit hoofdstuk. De gemeenschappelijke waarde in de interacties en
partijen is de mens. De mens en zijn gedragingen. Deze gemeenschappelijke
waarde willen we, net zoals het Brundtland rapport in 1987, bewegen en raken in
hart en ziel. Zoals de mens als CEO van een multinationale, de consument bij de
supermarkt, de burger met een maatschappelijk belang of een ambtenaar binnen
de overheid. Om hier meer over te weten zullen we de bewustwording en
beïnvloedingsaspecten beschrijven en de interacties die nodig zijn om de mens te
bewegen. Daarna zullen we dieper ingaan op de verschillende partijen en een
veranderpad schetsen.

5.2. Bewustwording en beïnvloeding
Onderzoek laat zien dat bewustzijn gecreëerd door het bijbrengen van kennis en
informatie niet altijd beweegt naar duurzamer gedrag. Het waardebeeld dat een
economische stimulans leidt tot ander gedrag is ook niet altijd juist. Zo blijkt uit
onderzoek dat geld besparen op duurzame onderwerpen vaak niet als de moeite
waard wordt ervaren voor wat er voor gedaan moet worden (Artikel: Fostering
sustainable behavior, McKenzie-Mohr).

5.2.1. De hoofdvraag
De hoofdvraag die we stellen is hoe we de mens in/zijn haar kunnen raken om te
bewegen naar een duurzame voedselvoorziening. Deze interventievraag heeft
gedragsverandering als doel. Mark van Vugt, professor Psychology (Interview
Mark van Vugt: 4 november 2010), heeft in zijn publicatie Human Nature door
middel van onderzoek een aantal motieven voor duurzamere gedragingen van
mensen aangemerkt.
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Figuur 12 - Motieven voor gedragingen van mensen
(Human Nature: Evolutionary Psychological Approaches to Environmental Sustainability)
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Mark van Vugt beschrijft in bovenstaande tabel de gedragskenmerken van de
mens tegenover de mogelijke interventies om gedrag te beïnvloeden. Veel van
deze gedragskenmerken kunnen ook worden gekoppeld aan de weeffouten
beschreven in hoofdstuk 1, zoals: de verantwoordelijkheid is niet goed geregeld,
er is geen duidelijk doel. De uitdaging van duurzaamheid is dat het een globale
issue is. Het risico hierbij is dat bij het creëren van een leefomgeving waarbij
duurzaamheid centraal staat maar deze vervolgens het afval over de grenzen van
de schutting gooit het globale probleem niet is opgelost.
Daarnaast beschrijft Mark van Vugt in zijn artikel “Adverting the Tragedy of the
Commons” dat mensen niet alleen gestuurd zijn op economische eigen winst en
dat er vier interventies zijn om maatschappelijke onderwerpen een keuze te laten
zijn sociale dilemma’s.

Figuur 13 - Core Motives and Foci of Interventions for Successful Commons Resource Management
and Potential Constraints. (Mark van Vugt artikel; “Adverting the Tragedy of the Commons: Using
Social Psychological Science to Protect the Environment).
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Alhoewel Mark van Vugt niet de enige is die over gedragsverandering heeft
gesproken en er nog veel andere theorieën zijn, helpt het te begrijpen waardoor
mensen zich anders gaan gedragen en wat triggers zijn om duurzamer te
werken, leven en denken.

5.2.2. Enkele weetjes
Mensen zullen zich van nature niet identificeren met communicatieboodschappen
waarbij er in percentages wordt gewerkt. Zoals: 30 procent van de voedsel wordt
verspild in de keten, als we niets doen is in 2050 de gehele biodiversiteit
verdwenen. Wat wel helpt is een boodschap te communiceren waar een ieder
zich aan wil identificeren/linken: 10.000 mensen in deze gemeente eten gezond.
Je wilt erbij horen. Deze “positieve toon”om de mens te bewegen wordt ook
genoemd op een lezing waar het boek van Klaas van Egmond: Duurzaamheid
een vorm van beschaving wordt besproken (Utrecht lezing: Duurzaamheid een
vorm van beschaving, Klaas van Egmond).
Duurzaam gedrag en de motieven daarvoor zijn kwetsbaar. Op het moment
dat de omgeving door een crisis/verandering/gebeurtenis niet meer stabiel is, zal
het eigenbelang voorop staan. Duurzaamheid zou in deze tijd van urgentie niet
meer als “extra” moeten worden gezien maar als common en onderdeel van onze
lifestyle, bedrijfsvoering, politiek klimaat en dergelijke. (Van Vugt).
Robert Cialdini (professor psychologie en marketing van de Arizona State
University) spreekt daarnaast over de principes waardoor mensen worden
beïnvloed :
a. Leuk vinden;
b. Karigheid en krimp (schaarste, besparen wint);
c. Gezag/ autoriteit (autoriteit met kennis/ expertise en
geloofwaardigheid);
d. Wederkerigheid (iets terug geven aan de ander);
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e. Verbintenis en samenhang (veranderen in een vraag, verbintenis
afleggen);
f. Consensus (de kracht van de sociale normen).
Deze principes gaan verder dan bewustwording naar beïnvloeding en lijken erg
op de motieven die Mark van Vugt ook noemt om mensen te bewegen en te
raken naar duurzamere gedragingen.

5.2.3. Conclusie
Deze paragraaf beschrijft een aantal mogelijke interventies waarop
gedragsverandering kan worden gecreëerd. Met deze aspecten in ons
achterhoofd en het doel om bij de verantwoordelijkheid van de partijen ook het
gedrag van de mens te beïnvloeden werken we in de volgende paragrafen aan
een veranderplan.
Wat opvalt is het “kleinschalige” waarop de mens reageert tegenover het
grootschalige van het probleem duurzaamheid. Zoals in de weeffouten al is
beschreven is het voedselthema een onderwerp met meerdere eigenaren.
Meerdere eigenaren die vanuit het eigen belang en perspectief opereren en daar
hun bestaansrecht aan verdienen. Multinationals en organisaties zijn gericht op
continuïteit en winst. Beide kernelementen van duurzaamheid waarbij er een
shift in het economisch denken komt waarbij de winst niet alleen in geld, maar
ook in de waarde voor mens en milieu wordt uitgedrukt en continuïteit wordt
ontleend aan het feit dat een organisatie voor nu en toekomstige generaties
opereert en bestaansrecht verdient.
Tijd om deze shift in economisch denken in gang te zetten. Want wat niet kan is
het ontkennen van de huidige problematiek en het feit dat deze problematiek
onze ontwikkeling op korte termijn gaat inhalen. Zoals Mark van Vugt zegt zullen
we in een tijd van schaarste juist gaan bewegen en met oplossingen komen,
maar willen we het zo ver laten komen? Hebben we het niet al zo ver laten
komen? Wij als generatie weten het! En als we het (de urgentie voor een
ontwikkeling in voedsel) weten, kunnen we het dan maken om niet te bewegen?

5.3. De Overheid
5.3.1. Inleiding
De overheid is het hoogste gezag op een bepaald grondgebied, waarbij
onderscheid gemaakt kan worden tussen landelijke, provinciale, gemeentelijke of
gewestelijke overheid. Het geheel van organisaties die tot de overheid behoren,
of daarmee nauw verbonden is (de semioverheid), vormt samen de publieke
sector. De decentrale overheid bestaat uit provincies, gemeenten en
waterschappen, welke eigen bevoegdheden hebben, maar alleen op die gebieden
waarop zij niet in de bevoegdheid van het Rijk treden.
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De Nederlandse overheid heeft bijna één miljoen ambtenaren in dienst en is
daarmee de grootste werkgever van Nederland, waarbij sommigen beleid en
wetgeving voorbereiden en anderen het beleid uitvoeren. Naast hun rol als
ambtenaar zijn deze één miljoen mensen ook consument en burger.
5.3.2. Rollen van de overheid
De overheid heeft een specifieke rol in de samenleving. Haar rol is het stellen
van maatregelen en zij heeft vele uiteenlopende functies en taken, die voor een
aanzienlijk deel afwijken van wat elders in de samenleving gebeurt. Deze
functies kan men indelen naar ordenende, presterende, sturende en arbitrerende
functies. Meer specifiek zijn deze functies:
De overheid levert middels haar ordenende rol en door middel van beleid een
bijdrage aan de oplossing van maatschappelijke en sociale problemen en het
coördineert maatschappelijke activiteiten. Ook behelst deze rol het reguleren van
de markt en het corrigeren van marktfalen, zijnde een markt die geen optimale
oplossing tot stand kan brengen. Vaak is dat omdat grote externe effecten
optreden, die per definitie niet in de prijsvorming worden meegenomen, leidend
tot een suboptimale oplossing.
Bij de presterende rol worden taken verricht die andere delen van de
samenleving niet of onvoldoende behartigen. Ook beslaat dit het voortbrengen
van goederen en diensten waaronder collectieve goederen.
Bij de sturende rol gaat het om de sturing van de maatschappelijke ontwikkeling
en het bevorderen van de ontwikkeling van de samenleving. Het maakt
collectieve, democratische besluitvorming op verschillende bestuurlijke niveaus
mogelijk. Hierbij worden, na een publieke afweging van deelbelangen,
beslissingen genomen die voor de hele samenleving van belang zijn. Ook omhelst
dit het bevorderen of ontmoedigen van bepaalde vormen van gedrag en
consumptie door organisaties en burgers.
De arbitrerende rol heeft betrekking op het handhaven van de wetgeving.Omdat
Nederland onderdeel is van de Europese Unie is de autonome bewegingsruimte
op een aantal gebieden ingeperkt. Zowel het gemeenschappelijke visserijbeleid
als de gemeenschappelijke handelspolitiek zijn het exclusieve domein van de
Europese Unie. Gedeelde bevoegdheden zijn onder andere de interne markt,
landbouw en visserij, milieu en consumentenbescherming. Hier mogen lidstaten
geen wetten aannemen die afbreuk doen aan reeds aangenomen Europese
wetgeving. Ook heeft de Europese Unie aanvullende bevoegdheden op het gebied
van onder andere volksgezondheid, industrie en onderwijs, waarbij de Europese
Unie enkel het beleid van lidstaten kan ondersteunen, coördineren of aanvullen.
Over het gewenste takenpakket van de overheid wordt in verschillende tijden en
door partijen met een verschillende ideologische achtergrond verschillend
gedacht. In de loop der tijd wisselt het takenpakket van de overheid dan ook vrij
sterk. Omdat er geen duidelijk breekpunt is waar marktfalen begint, is de
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beslissing waar marktfalen optreedt dus grotendeels een politieke keuze. Sinds
1990 is de politiek langzaam aan het opschuiven in deze keuze.
5.3.3. Overheidsfalen
Overheidsfalen is de analogie van marktfalen in de publieke sector en treedt op
als overheidsingrijpen leidt tot een minder efficiënte allocatie van goederen en
diensten. Voorbeelden hiervan zijn voordeel zoeken, belastingen, vergunningen
en korte termijn denken.
Bij voordeel zoeken gaat het om de tendens dat belangengroepen lobbyen voor
wetten en verordeningen die hen een voordeel zullen opleveren. Het korte
termijn denken is de tendens om zich te fixeren op korte termijn oplossingen en
grote, complexe problemen te negeren.
Middels haar ordende en sturende rol heeft de overheid verschillende middelen
tot haar beschikking om duurzaamheid te promoten, zoals door gewenst gedrag
te belonen als ongewenst gedrag te straffen. Hierbij dient de overheid te
balanceren tussen het algemeen belang, haar ambities en het individueel belang.
Hoe groter de ambities op het gebied van duurzaamheid, hoe groter het
algemeen belang,
5.3.4. De praktijk
De “Global Conference on Agriculture, Food Security and Climate Change’ vond
begin november plaats in Den Haag en 2010 en concludeerde: “Nothing less than
a paradigm shift is needed, It’s not business as usual, we need climate smart
agriculture, and of course upscaling of successful models.” De toon is
vastberaden, maar wat betekent het en voor wie?
Klaas van Egmond in zijn boek ‘Een vorm van beschaving’ biedt handvatten:
maak de overgang naar een ander, integraler wereldbeeld: een denkraam dat
onze waarden als uitgangspunt neemt en het duale denken overstijgt. In plaats
van middelpuntvliedende krachten (uit de hand lopende economie, opraken
voorraden, eenzijdigheid, nadruk op individuele egocentrische, materialistische
belangen) naar middelpuntzoekende krachten (synthese, coherentie, veerkracht
van systemen, organische ontwikkeling, balans in collectief en individueel belang,
werkgelegenheid in plaats van Bruto Nationaal Produkt als maatstaf).
1. Maak, in op Nederland gericht beleid, onderscheid tussen wat de westerse
landen te doen staat en wat de ontwikkelingslanden te doen staat!
“Adaptation has to be the main priority. The agricultural challenges faced by
the poorest and most vulnerable, in Africa but also in Asia, in small-island
states, in Latin America, are adaptation challenges. While sustainable farming
practices can provide mitigation benefits, the climate crisis is caused first and
foremost by the emissions of rich countries and we reject that small farmers
are meant now to take on the mitigation responsibilities of the North”.
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2. Zorg voor integratie van beleid en uitvoerende activiteiten! Voedselproductie
is onlosmakelijk verbonden met milieu, water, klimaat, armoedebestrijding,
ruimtelijke planning en gebiedsontwikkeling.
3. Zorg voor de goede aangrijpingspunten (zie figuur 14): Het is effectief om bij
de multinationals te beginnen (voorbeeld Unilever gaat voor duurzame
ketens, Volkskrant 14 november 2010) .
Minstens zo effectief is het om met de LEISA (Centre for Learning on sustainable
agriculture) en IAASTD (International Assessment of Agricultural Science and
Technology for Development) ervaring en advies de andere 50 procent, zijnde de
productie door kleine belanghebbenden, te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan
is ‘Down2Earth, AgriCultures Network’. Dit is een wereldwijd netwerk van
organisaties die innovatieve ervaringen hebben verzameld, gedocumenteerd en
gedeeld aangaande innovatieve ervaringen in het bouwen van robuuste,
kleinschalige landbouwsystemen in 154 landen voor meer dan 25 jaar. Het
IAASTD process, met 400 onderzoekers uit 60 landen, heeft de driehoek
landbouw-voeding-klimaat centraal gezet.
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Figuur 14 - aangrijpingspunten

Consumenten in Nederland, waarvan 10-30 % een bewuste burger is

Multinationals:
Deze beheersen 50
% van de voedselproductie in ketens

Boeren en tuinders wereldwijd, vaak afhankelijk van ( beleid van)
Coöperaties; banken, voederindustrie; contractafspraken; zaadproducenten
50 % van de wereldwijde voedselproductie is in handen van smallholders !

4. Regelgeving:
• Verminder de regels, bijvoorbeeld voor huisverkoop op boerderijen.
• Zorg dat regels van rijksoverheid aangaande VROM/ milieu,
volksgezondheid, landbouw en water, en gemeentelijk regels met
betrekking tot bestemming elkaar versterken in plaats van tegenspreken.
• Zorg voor ‘wortels voorhouden’, stimuleer goed ondernemerschap, goed
ideeën, in plaats van straffen wat niet goed is.
Onderzoeksaansturing: onderzoek naar kleinschalige kringlooplandbouw en
daarvoor benodigde voorwaarden versterken en overheidssubsidiëring en
financiering van onderzoek navenant ombuigen. Het International Assessment of
Agricultural Science and Technology for Development (IAASTD), een initiatief van
organisaties als UNEP, WHO, FAO, Wereldbank, vertegenwoordigers van
overheden en ngo's, bestaat uit vierhonderd wetenschappers die een analyse
hebben gemaakt van de rol van kennis en techniek in landbouw en
voedselvoorziening, met bijzondere aandacht voor hongerbestrijding en
duurzame ontwikkeling in de landbouw.

60

OCF-themarapport Voeding
De IAASTD concludeert dat de oplossing van problemen in de landbouw veel
meer te vinden zijn in laag-technologische oplossingen dan in gentechteelt.
Voorbeelden hiervan zijn het afbouwen van landbouwsubsidies, afbouwen van
marktprotectionisme van Westerse landen, gebruik van gewassen die goed zijn
aangepast aan lokale omstandigheden en diversiteit van landbouwsystemen.
Veel meer aandacht nodig voor action research, dat wil zeggen
praktijkgericht onderzoek in samenwerking met de stakeholders, waarbij
resultaten van onderzoek een verbetering van de praktijksituatie opleveren.
Voorbeeld searusyn research alterra/LEI ten behoeve van duurzame tuinbouw in
stad-land ontwikkeling grote steden in Vietnam en China.
Samenwerking universiteiten, hogescholen en stakeholders in
gebiedsontwikkeling in Nederland bevorderen. Stakeholders-participatie en
hun ervaringskennis hoge verantwoordelijkheid geven en betalen! Niet alleen
maar uithoren!
Transition Towns en andere stadslandbouw-initiatieven ondersteunen.
Dit soort burgerinitiatieven wordt argwanend bekeken omdat het niet uit de
koker van de overheid zelf of uit het onderzoek komt; ‘in plaats van het te
bagatelliseren zou de overheid dit serieus dienen te nemen en ondersteunen met
kennis en advies. Immers, in ‘een vorm van beschaving’ (Klaas van Egmond,
2010), vallen dit soort initiatieven onder de noemer van de vernieuwende
samenleving (B2), vanuit een wereldbeeld gericht op immaterialisme, diversiteit,
kleine schaal, veerkracht, dat, binnen de grotere context van transitie
gestimuleerd dient te worden, ten behoeve van de balans met de
globaliseringtendens. Volgens Klaas van Egmond heeft de overheid een
coördinerende rol waarin ze leiderschap moeten tonen en doelen moet stellen.
Veel zaken kunnen via het vrije marktsysteem geregeld worden, met als
belangrijke voorwaarde dat de ‘vervuiler-betaalt’ principes geïmplementeerd
worden. Voor alles wat dan nog onbeschermd is zoals natuur en biodiversiteit
daar geldt voor dat er gewoon simpelweg een ‘hek omheen gezet moet worden’,
kortom door regelgeving omkaderd en gereguleerd moet worden.
Ruimtelijke planvorming ten behoeve van voedselvoorziening.
Samenwerking Rijksoverheid, provincies en gemeenten met betrekking tot
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor en aanpak van ruimtelijke
planning en voedselproductie, transport, keten en afval.
(Budget voor) Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO) op provinciaal
niveau weer introduceren. Zodat lokale en regionale initiatieven, die
handelingsperspectief bieden, ondersteund kunnen worden. Daarbij wel betere
toetsingscriteria (vanuit duurzaamheidsagenda Klaas van Egmond) invoeren c.q.
handhaven: projecten dienen bij te dragen aan de balans tussen immaterieel en
materieel, herstel veerkracht lokale/regionale sociaal- ecologische systemen, met
balans tussen individueel en collectief belang.
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5.4. Burger en consument
Voedsel is de bron van leven voor elke dag! Het zal een kunst zijn de burger
bewust te laten worden, dat gezonde en uitgebalanceerde voeding een heilzame
keuze is voor iedereen en dus heel normaal.
Gezond eten is een maatschappelijk belang. Het zal omgevormd moeten worden
naar een lifestyle. Door gezond eten moet de burger het gevoel krijgen erbij te
horen. Er is geen andere keuze dan de gezonde keuze (zie Amerika waar je een
outlaw bent als je nog rookt). Bevestig de in gezonde voeding geïnteresseerde
consument in zijn gedrag. Beïnvloed de consument via het onbewuste
denkproces. Gebruik de ervaring van brandmarketing bureaus om de consument
te verleiden tot de gezondste aankoop. Maak gezond vanzelfsprekend!
Het percentage dat nodig is voor een omslag (tipping point) is 37 procent. De
bewuste burgers in Nederland zitten nu rond de 30 procent. Zij willen
handelingsperspectief, mogelijkheden om in hun eigen leefomgeving wat te doen.
Zorg dat daarin voorzien wordt:
•
•
•
•
•

Albert Heijn introduceerde een duurzaamheidslabel zodat consumenten
handelingsperspectief geboden krijgen.
Pampers zorgt voor vaccinaties van kinderen in ontwikkelingslanden, bij
aankoop van water wordt vijftig cent per fles geïnvesteerd in waterputten
in Afrika.
Wessanen heeft begin 2009 de keuze gemaakt zich volledig op biologische
voeding in Europa te gaan richten.
De aandacht en toegenomen beschikbaarheid van ‘groene’
chocoladeletters tijdens Sinterklaas.
De bewustwordingscampagne aangaande het MSC-label (Marine
Stewardship Certificate) voor duurzame seizoensvis bij de visboer.

De consument zal kiezen voor beter eten als het volop aanwezig is. Daartoe
zullen supermarkten de omslag moeten maken naar kwalitatief goed eten voor
de hele voedselketen.
Dit kan door af te dwingen dat ongezonde producten duurder zijn dan gezonde.
Meer dan vijftig procent van de vrouwen wil gezonder eten. Er moet dan ook
gefocust worden op de wil van vrouwen dit te veranderen, de mannen en
kinderen gaan het vanzelf overnemen. De consument is zich onvoldoende bewust
van zijn macht het systeem te veranderen.
De burger/consument moet eisen dat:
1.
Het gebruik van bestrijdingsmiddelen die de gezondheid van mens en dier
en het milieu schade toebrengen gestopt wordt.
2.
De verkoop van vlees aanzienlijk wordt teruggedrongen of zo mogelijk
vervangen.
3.
Er vis te koop is die op een duurzame wijze gekweekt is.
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4.
De etikettering van de producten duidelijk, eenduidig en leesbaar is.
5.
Onzinnige verpakkingen die bedacht zijn om ons meer van niets te laten
kopen verdwijnen.
6.
Het gebruik van ‘lege’ calorieën (producten waar veel energie in zit, maar
weinig voedingstoffen) drastisch wordt teruggedrongen. Het wordt werkelijk
overal in gebruikt, ook in hartige producten om ons tot een zoete natie te
houden.
Nergens voor nodig, als we stoppen om babyvoeding een zoete touch te geven,
zullen kinderen opgroeien die niet de zoete behoefte hebben.
•
•

•
•

Dat verborgen transvetten uitgebannen zijn en olijf en andere gezonde
vetten als vanzelfsprekend in ons voedingspatroon zijn opgenomen.
Dat het zout der aarde op een veel meer verantwoorde wijze wordt
toegepast en we de echte smaak van het voedsel terugkrijgen. Dat er
volop gezonde gemaksmaaltijden te koop zijn, die in een oven zijn op te
warmen.
Dat er genoeg gezonde producten in de schappen liggen om een
kinderpartij te organiseren.
Dat de thans zeer verspillende toepassing van het begrip uiterste
houdbaarheid datum op producten wordt herzien. Consumptie overvloed!

Als je de mazzel hebt dat je aan de kant van de overvloed bent geboren, zal je
de veelheid als zeer normaal ervaren (zie kinderen die uitgelegd moeten worden
waar een ei vandaan komt) We staan te ver van de oorsprong.
Als we er vanuit gaan dat ieder levend wezen gevoed moet worden, zullen we
ons voedsel eerlijker moeten verdelen. De burger begint zich bij deze verdeling
ongemakkelijk te voelen. Honger, waar dan ook is onduldbaar.
Wij verspillen voedsel op een manier die we niet kunnen verantwoorden (2.4
miljard euro in geld uitgedrukt). Grote verspilling in de productieketens en bij de
consument moet tot een eind komen. Het Ministerie van EL&I heeft als
beleidsvoornemen om de voedselverspilling in 2015 met twintig procent te
verminderen. Als dit ook echt ieder jaar met twintig procent afneemt is de
verspilling opgelost. Ontwikkel toegankelijke recepten die mensen aanspreken
om restjes te verwerken.
Laat initiatieven ontstaan die voedsel verbouwen in eigen omgeving stimuleert.
Leer jonge kinderen gezond en snel koken dan weten ze als ze ouder zijn en
drukke levens hebben in ieder geval een goede maaltijd op tafel te zetten. Op
consultatiebureaus moet met ouders het belang van goede voeding worden
besproken. Op de peuter- kleuter en basisscholen moeten de kinderen over
goede voeding worden onderwezen. Als de jonge kinderen hun ouders corrigeren
op hun eetgedrag is er al een slag gewonnen.
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Alles begint met bewustzijn voor iedereen! Als we niet langer ons zelf voor de
gek blijven houden, kunnen we de wereld om ons heen veranderen: “het begint
dus altijd bij jezelf!”

5.5. Zakelijke markt
“It became clear that the business must take the lead in sustainability
actions. If they do that well, consumers and governments will follow”
(Seminar Future of Food, London 2010).
“Het werd duidelijk dat het bedrijfsleven de leiding moet nemen in
duurzaamheidacties. Als zij dit goed doen, zullen consumenten en
overheden volgen”

“To survive in tomorrow’s world, companies are forced to develop a
long-term vision and an action plan. Business will continue to play al
leading role in linking food demand and supply while at the same time
tackling sustainability issues throughout the global food supply chain”
(Rapport Rabobank Groep: Sustainability and security of the global
food supply chain, 2010).
“Om te overleven in de wereld van morgen, worden bedrijven
gedwongen om een lange termjin visie en een actieplan te
ontwikkelen. Het bedrijfsleven zal een leidende rol blijven spelen in het
verbinden van de voedselvraag met het aanbod terwijl tegelijkertijd
duurzaamheidissues in de voedselketen moeten worden overwonnen”

“So 100 companies control 25 percent of the trade of all 15 most
significant communities on the planet” (Jason Clay: How big brands
can save biodiversity, TEDglobal 2010).
“Dus 100 bedrijven bezitten 25 procent van van de totale
(voedsel)handel van de 15 meest belangrijkste gemeenschappen op de
planeet”
Bovenstaande citaten zijn afkomstig uit huidige rapporten en conferenties waar
er wordt gesproken over een duurzame voedselontwikkeling. Hieruit blijkt dat het
bedrijfsleven direct wordt aangesproken op hun verantwoordelijkheid om de
leiding te nemen, een lange termijn visie te ontwikkelen, duurzaamheidissues
aan te pakken, de voedselketen te bewegen en met een actieplan te komen.
Jason Clay, directeur van WWF, spreekt over de verantwoordelijkheid die een
relatief klein aantal grote voedselbedrijven hebben in de gehele voedselketen. In
deze paragraaf gaan we verder in op de verantwoordelijkheid van het
bedrijfsleven als het gaat om een duurzame voedselvoorziening en schetsen we
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een veranderpad waarin we de mens in die organisaties raken om mee te
bewegen.

5.5.1. Scope zakelijke markt
In dit rapport beschrijven we de zakelijke markt als alle bedrijven die betrokken
zijn bij de voedselketen op weg naar de consument. Dit loopt uiteen van een
multinational als een boer in Gelderland. Zoals beschreven in de inleiding wordt
de zakelijke markt / het bedrijfsleven gecommitteerd aan een license to operate,
een license to sell en een license to produce en heeft het bedrijfsleven zowel een
bestuurlijke als een concurrerende interactie.
Op weg naar een duurzame voedselvoorziening spreken we de totale zakelijke
markt aan om vanuit hun rol en verantwoordelijkheid te nemen en daarin lef te
tonen.
Figuur 15 - Positie en impact van de spelers in de voedselketen (Rabobank Rapport: Sustainability
and security of the global food supply chain).

Zakelijke
markt in
OCF 2.0

Bovenstaand figuur van WWF toont de positie en de impact die spelers hebben in
de voedselketen. Deze impact is een belangrijke kernwaarde die Jason Clay ook
tijdens het Future of Food congres in Londen beschrijft: “het is belangrijk af te
vragen wat je als bedrijf kan doen, waar je risico’s maakt en daar strategische
keuzes in te maken”. Kijken alle bedrijven op dit moment naar hun impact?
Daarnaast geeft onderstaand schema ook de veranderde verantwoordelijkheid
weer van de partijen in de voedselketen, die de dominante rol van de retailers
beschrijft vanaf het jaar 2000.
65

OCF-themarapport Voeding
Figuur 16 - Food Industry: Power in the value added chain
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(adapted from: C. von Schirach-Szmigiel (2005)
Opvallend gegeven in bovenstaande tabel is de duidelijke “pull” waarbij de macht
steeds meer verschuift naar de schakel die het dichts bij de consument staat.
Staat de komende generatie de consument aan de macht?

5.5.2 . Huidige ontwikkelingen
In deze paragraaf beschrijven we de huidige ontwikkelingen die we zien rondom
de verduurzaming van het bedrijfsleven in de voedselketen. Deze ontwikkelingen
hebben betrekking op de verhoogde druk op het bedrijfsleven of de
strategiebepaling hoe om te gaan met duurzaamheidaspecten.
1.
2.
3.

Van license to produce naar license to operate;
Van interne naar externe duurzaamheiddoelstellingen;
Een beweging naar MVO 2.0.

5.5.2.1. Van license to produce naar license to operate
Een organisatie opereert in een bepaald belangenveld. Dit is in het
interactiemodel goed te zien. Hier heeft een verschuiving plaatsgevonden waarbij
een bedrijf niet alleen een license to produce heeft maar vooral een license to
operate. Zoals John Grin, hoogleraar Beleidswetenschap, noemt in een interview:
“Voorheen konden producenten en retailers zeggen dat ze verantwoord bezig
waren als er een koopkrachtige vraag was en ze zich hielden aan de wet. Maar
dat gaat niet langer op. Onder druk van de civil society zetten veel bedrijven
koers richting verduurzaming” (Nieuwsbrief Kennis en Innovatie, LNV, april
2010).
Dat bedrijven de druk van de
milieubewegingen en de burgers voelen
is in anno 2010 goed te zien.
“Unilever groener met algen, mede
onder druk van de milieubeweging
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werkt Unilever aan zijn imago. Algen zijn de nieuwste troef” (Artikel: Effect 19,
18 september 2010).
Wakker Dier die laat zien wat er mis is en ook laat zien welke diervriendelijke
keuzes je kan maken (www.wakkerdier.nl).
Greenpeace die de overgang naar duurzame soja en palmolie stimuleert.

De interactie tussen het bedrijf en de burger die met de license to operate wordt
aangeduid geeft niet alleen het bestaansrecht af voor het bedrijf maar creëert
ook kansen. Zo kan een bedrijf zich positief positioneren in de samenleving als
het bedrijf rekening houdt met de maatschappelijke belangen en daarmee
onderscheidend vermogen creëren. Uit onderzoek is ook gebleken dat
organisaties die duurzaamheid als core business nastreven of meenemen in hun
bedrijfsvoering positievere groei- en omzetcijfers laten zien (Lezing: ‘Een vorm
van beschaving”, 22-10-2010 Amsterdam).
5.5.2.2. Van interne naar externe doelstellingen
Er is een verschuiving te zien in de invulling van duurzaamheiddoelstellingen. Zo
zijn veel organisaties begonnen met het verduurzamen van korte termijn en
kleinschalige interne duurzaamheidactiviteiten ter verbetering van de
bedrijfsvoeringprocessen. De ontwikkeling gaat naar een situatie waarin
organisaties hun verantwoordelijkheid gaan nemen op de impact die ze hebben
op de mondiale voedselvoorziening, dus op de hele keten. Dit is ook waar Jason
Clay van WWF voor pleit in zijn betoog op TED.com.
Good practices:
- Coca Cola heeft met haar Turkse fruittelers 17-jarige contracten, omdat dit de
levensduur is van de fruitbomen. Op deze manier hebben de Turkse telers
toegang tot goedkopere en langdurigere kredieten.
- In oktober 2010 heeft Wallmart haar nieuwe wereldwijde voor duurzame
landbouw gelanceerd. Dit helpt kleine(re) boeren om de omzet te vergroten
en meer inkomsten te genereren. Daarnaast helpt het om de milieu-impact
67

OCF-themarapport Voeding

-

van veehouderij te verminderen en lokale economieën te versterken. Een
ander voordeel is dat het haar klanten wereldwijd langdurig betaalbaar vers
voedsel van hoge kwaliteit kan aanbieden.
Nutreco: In de jaren vijftig van de twintigste eeuw was vijf kilo voer nodig om
één kilo varkensvlees te produceren. Nu is dat minder dan drie kilo. Voor één
kilo pluimveevlees is op dit moment twee kilo voer nodig. Voor de visteelt ligt
de voederconversie lager dan één. In het algemeen wordt minder dan een kilo
wilde vis gebruikt voor elke kilo gekweekte vis. Deze betere voerefficiëntie
vermindert de vraag naar voergrondstoffen en leidt tot een verlaging van
productiekosten en emissies.
Ontwikkeling gebruik visproteinen per kilo gekweekte zalm
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Een ander voorbeeld is TNT die in 2002 begonnen zijn met het inzetten
van kennis, vaardigheden en middelen om het World Food Programma te
helpen. Daarna is TNT gaan kijken waar hun impact en
verantwoordelijkheid ligt op het gebied van duurzaamheid. Daarin hebben
ze de kooldioxide uitstoot gedefinieerd en doelstellingen en activiteiten
ingericht om deze kooldioxide uitstoot te verlagen. Anno 2010
communiceert TNO hun MVO strategie als: “We managen de gebieden
waar we als wereldwijd bedrijf een duidelijke impact hebben op de wereld
en de samenleving”.

Deze veranderingen in het bedrijfsleven laten een lange termijn visie zien waarin
er vanuit de impact en verantwoordelijkheid over grenzen is gekeken om tot
duurzamere oplossingen te komen. Dit zonder het winstbelang en
continuïteitsbeginsel los te laten maar juist om duurzaamheid/ innovatieve
ideeën te koppelen aan deze twee kernwaarden van een organisatie.
5.5.3.3. Een beweging naar MVO 2.0
Een onderneming is een op de lange termijn gericht multistakeholder coalitie met
als doel meervoudige waardecreatie op de terreinen people, planet en profit
(SER, 2000). MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en staat
voor de manier waarop een organisatie haar bedrijfsactiviteiten uitvoert. Er zijn
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in de zakelijke markt een aantal type bedrijven te onderscheiden als het gaat om
duurzaamheid:
1) MVO bedrijven van nature: Fair Trade Original, Innocent, Zuiver Zuivel,
Fosta.
2) Mainstream MKB bedrijven die verduurzamen: Albron, Gulpener, Cono
Kaasmakers.
3) Grootbedrijf en MVO: Unilever, Ahold, Sara Lee, Pepsico, Wessanen.
MVO 2.0 wordt wel de nieuwe aanpak genoemd voor organisaties om te bewegen
naar een maatschappelijk verantwoorde onderneming. Voor organisaties is het
van belang mee te bewegen van MVO 1.0 naar 2.0. Triggers om mee te bewegen
zitten in economische belangen (beter presteren van duurzaamheid gericht
ondernemingen versus onduurzame ondernemingen), de druk van de
maatschappij in NGO’s en burgers en het creëren van onderscheidend vermogen.

Figuur 17 - De verschuiving binnen organisaties van MVO 1.0 naar MVO 2.0
(Bijeenkomst MVO Nederland: MVO 2.0, Willem Lageweg)
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De groei tussen MVO 1.0 en 2.0 zit het vooral in het interne naar extern gerichte
denken waarbij er vanuit de ketenbenadering en samenwerken wordt gedacht.
Alhoewel er vaak gesproken wordt over coalities tussen bedrijven, overheden en
NGO’s en dergelijke gaat het hierbij om het vormen van samenwerkingverbanden
met bedrijven uit de voedselketen.

5.5.3. De uitdagingen
We leven in een wereld waar meer beter is, maar waar de capaciteit beperkt is.
Klaas van Egmond beschreef dit tevens in zijn lezing waarbij het Brundtland
rapport de beperkende factor van de mogelijkheden heeft aangegeven. De
grenzen van onze groei waarbij ook voedsel te maken heeft met schaarste en
korte en lange termijn risico’s. Deze beperkende factoren en mogelijkheden in de
voedselvoorziening is in dit rapport uitgebreid geschetst in hoofdstuk 2.
Deze constatering geeft aan dat ook het bedrijfsleven niet kan doorgaan met de
huidige activiteiten waarbij uitputting, vervuiling en korte termijn belangen
69

OCF-themarapport Voeding
centraal staan. De uitdaging voor het bedrijfsleven om de voortrekkersrol te
nemen ligt enerzijds in het eigen bestaansrecht en anderzijds in de omgeving
waarbij een onderneming opereert en impact heeft en verandering kan
bewerkstelligen. Een intern en extern belang en een verantwoordelijkheid die
verder reikt dan het naleven van de wet- en regelgeving.
De uitdagingen voor de zakelijke markt op te weg naar duurzame
voedselvoorziening zijn:
•
•
•
•
•

•
•

Lange termijn denken (zoals CocaCola met de 17 jaar contracten).
Actieplan en aandacht besteden aan de belangen van de burgers.
Nieuwe samenwerkingsverbanden zoeken met leveranciers, maar ook met
concurrenten. Daarnaast ook de consument, NGO’s en de overheid nauwer
betrekken.
De zakelijke markt kan door te vragen naar certificeren en het werken met
prijsinterventies gedrag beïnvloeden. Deze verantwoordelijkheid kan
genomen worden.
Nieuwe businessmodellen opstellen. Businessmodellen waarin
duurzaamheid een vaste factor is en ook geld oplevert. Een voorbeeld
hiervan is het opnemen van de gehele kosten in de prijs (een van de
weeffouten).
Duurzaamheid structureel inbedden in de bedrijfsstructuur.
De vlek verspreiden door aan te sluiten bij best practises of er zelf een te
zijn.

Wij stellen het bedrijfsleven tot een uitdaging: Verdien als organisatie de license
to excist door in te spelen op de huidige problematiek en stimuleer het creëren
van een duurzame voedselvoorziening die voorziet in de zekerheid dat voedsel
geproduceerd en geconsumeerd wordt met respect voor mens, dier en milieu, nu
en later. De drijfveer zit hem in efficiency, effectiviteit, het creëren van
bestaansrecht en waarborgen continuïteit van het bedrijf (Rapport Future of
Food, an exploration of the global food system, Londen 2010).

5.5.4. De stip op de horizon
Onderstaand groeimodel geeft weer welke focus het bedrijfsleven de komende
jaren zal hebben om bij te dragen aan een duurzame voedselvoorziening.
Figuur 18 - Groeimodel zakelijke markt naar duurzame voedselvoorziening
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License to excist
In 2035 zal er een nieuwe license bijkomen, namelijk de license to excist. Een
license to excist die organisaties bestaansrecht geeft en niet alleen wordt
ontleend door de wet- en regelgeving, de concurrentiepositie en de druk van de
burgers en de maatschappij. Een licence tot excist die wordt ontleend aan
bedrijven die nadenken over hun impact en hun verantwoordelijkheid op de
mondiale voedselvoorziening en deze ook nemen. Deze druk zal komen van alle
partijen in het interactiemodel maar ook vanuit de keten waarin een organisatie
opereert. Denk aan de Albert Heijn die druk kan zetten op haar leveranciers
omdat ze bepaalde doelen nastreven.
MVO in het primaire proces & gericht op de impact
Om als organisatie in 2035 op de voedselmarkt te opereren is het nodig dat
lange termijn effecten, de impact van het bedrijf op de voedselvoorziening zijn
ingebed in het primaire proces. Motieven voor duurzaamheid zijn efficiëntie,
imago en new business. Hierbij levert duurzaamheid direct geld op, heeft een
duurzaam imago positief effect naar de klanten en het werven van personeel en
openen duurzame investeringen in inzichten in nieuwe markten (Management
Team, Arjan Zweers).
Een voorbeeld om duurzaamheid in het primaire proces op te nemen is
bijvoorbeeld Unilever die vanuit de impact op haar omgeving (consumenten,
ketenpartijen en dergelijke) bepaalde keuzes maakt in het aanbieden van
producten of niet.
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Verduurzamen van de organisatie hoeft niet perse een marketingstunt te zijn.
Een voorbeeld hiervan is Nespresso die de gehele bedrijfsvoering en apparatuur
volledig duurzaam in heeft gericht. Zo ook de afkomst van de koffie zonder
kinderarbeid en dergelijke. Maar Nespresso staat niet bekend als een duurzaam
merk maar als een merk met koffie in de bovenklasse, als een merk met
kwaliteit. Een bedrijf heeft dus de keuze om duurzaamheid wel of niet naar
buiten te profileren. Maar de medewerker in het bedrijf heeft ook de keuze met
een goed gevoel te werken, voor een goed doel.
MVO als businesscase
MVO is de afgelopen jaren in veel organisaties een investering geweest.
Weliswaar een investering met een inverdieneffect op milieu, mens of profit.
Gezamenlijk met de ontwikkeling dat duurzaamheid onderdeel wordt van het
primaire proces en gericht is op de impact die een organisatie heeft past het als
duurzaamheid in plaats van een investering vanuit een business case wordt
gestart. Dit betekent dat er vanuit de primaire doelen van het bedrijf: continuïteit
en winst ook naar duurzaamheidsthema’s wordt gekeken.
Dit is ook wat Bart-Jan Krouwel (oud topman van de Rabobank) noemde tijdens
de Dag van de Duurzaamheid in het duurzaamheidscafe als onderdeel van de
activiteiten georganiseerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties: “Kom met een business model. Als iets niet zelfstandig zich
uiteindelijk financieel kan bedruipen, is het op een andere manier ook niet
duurzaam” (Bron: Film DuurzaamCafé, dag van de duurzaamheid 2010, Bron:
Buitenhuis Den Haag). Enkele businessprincipes die bij deze ontwikkeling passen
zijn total cost of ownership, systeeminnovatie, levensduur denken, kwaliteit van
leven en gebiedsimpact.
Nieuwe partnerships
De kracht van de organisatie zit hem in de omgeving waarin het opereert. Zo
heeft een organisatie als Unilever een directe impact op toeleveranciers en
producenten in de keten, maar ook een directe impact op de consument. Oftewel
een organisatie opereert in een keten waarin samenwerken de komende jaren
centraal zal staan.
Good practices (Management Team, Arjan Zweers):
•

•
•

Samenwerking tussen maatschappelijke organisaties en Ahold en Unilever
willen de komende vier jaar 525 miljoen euro investeren in de
verduurzaming van grondstromen. In een brief aan de Tweede Kamer doen
ze de overheid het verzoek te investeren in de verduurzaming van de
internationale handel.
Bij het Platform de Groene Zaak zijn ongeveer 80 middelgrote bedrijven
aangesloten die de ambitie hebben om de Nederlandse economie sneller
duurzaam te maken.
Nederlandse directeuren van Coca-Cola, Tata Steel Packaging, McDonald’s
en Sita werken samen aan een initiatief om hun keten te verduurzamen.
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5.5.5. Interventies
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Als CEO de rol nemen. Freek Rijnja, lid van de Raad van bestuur van
Friesland Campina: “Ik geloof dat er een nieuwe generatie managers is
opgestaan die verantwoordelijkheid wil nemen, het wil kunnen uitleggen
aan hun kinderen” (Management Team, Arjan Zweers).
Als medewerker in de organisatie staan voor activiteiten die ook rekening
houden met de effecten op mens, milieu en dier. Vraag je af of je je aan
een bedrijf wil koppelen die dit niet doet?
Draag als medewerker in een organisatie initiatieven aan.
Onderzoek als organisatie de impact van je bedrijfsactiviteiten en neem
daarmee de verantwoordelijkheid in het verduurzamen van de
voedselvoorziening.
Creëer nieuwe partnerships met organisaties.
Maak van duurzaamheid een business case: de revolutie naar ecoeconomics waarin er een balans ontstaat tussen economische winst en
duurzame ontwikkeling.
Sluit aan en leer van koplopers, zoals Unilever of Plus supermarkten.
Leer van best practices.
Neem de keten mee en werk samen om te komen tot innovatieve
oplossingen.

5.6. NGO’s en onderwijs
Deze paragraaf biedt oplossingen voor twee weeffouten: de mens begrijpt de
samenhang der dingen niet; het onderwijs is teveel gericht op ‘oude denkwijzen’.
Wat mogen kinderen leren en ervaren: voedsel groeit in de aarde; het heeft zon
en water nodig om volledig te ontwikkelen. De mens verwerkt en bereidt het tot
opneembaar, verteerbaar voedsel dat ons gezond houdt en richting geeft aan je
leven.”
We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de manier waarop we de aarde
gebruiken/misbruiken en of mensen ook nog kunnen eten.
En hoe willen we dat mensen leren? “Als ik het je vertel, vergeet je het, als ik het
je laat zien weet je het nog een tijd, als je het zelf doet incorporeer je het”.
Etikettering
Een manier om kinderen te bereiken is dat op voedsel duidelijk staat aangegeven
wat er aan inhoudstoffen in het door hen aangeboden voedsel (via de
supermarkt) zit. De weg die het voedsel heeft afgelegd vanaf de grond tot aan
het bord, niet alleen in kleine lettertjes maar ook in beeldtaal/ symbolen, die ook
voor jonge kinderen te begrijpen zijn. En ook waar de verpakking die eromheen
zit van is gemaakt. Hoe de dieren geleefd hebben en hoe de arbeiders behandeld
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zijn. Daarmee hebben ze de mogelijkheid om vragen te stellen over het voedsel
wat ze krijgen aangeboden.
Schooltuinen: natuur-milieu-voedsel-gezondheid educatie
Kinderen leren veel door ervaringsleren. Laten we beginnen bij de bron en vooral
jongeren leren hoe onbewerkt vers voedsel ruikt, smaakt en er uit ziet. Geef alle
kinderen en jongeren in Nederland minstens een jaar een schooltuin zodat ze
geïnformeerd maar vooral ook geïnspireerd raken voor duurzame productie en
consumptie van ons voedsel. Gemeenten besteden jaarlijks veel geld aan het
onderhoud van openbare ruimten en groen. Juist die plekken kunnen prima
gebruikt worden voor schooltuinen in combinatie met educatie over natuur,
milieu, voedsel en gezondheid. Het nuttige gebruik maken van deze ruimte levert
geld en functioneel nut op. Tevens levert het voedsel op en brengt eetculturen bij
elkaar. Het inspireert ouders om met het door hun kinderen gecreëerde pure,
biologische en locale producten gezond en divers te koken.
Obama en zijn vrouw in het Witte huis hebben dit succes al opgepakt. Wanneer
staat het binnenhof en het Vondepark vol met kleur en geurrijke appelbomen,
pompoenen en tomaten?

5.6.1. Lager onderwijs
De overdracht aan kinderen: Kinderen zijn in hoge mate afhankelijk van wat ze
door hun ouders en verzorgers krijgen aangeboden aan voedsel. Om kinderen te
leren wat voedsel is, welke impact voedselvoorziening heeft op onze planeet en
op onze gezondheid en om hen te leren kiezen, is het belangrijk dat zij hierover
goede informatie krijgen aangeboden, c.q. dat het verplicht in het
onderwijspakket zit (voorbeeld De Kleine Aarde lespakketten, Weet wat je Eet,
Voedingscentrum). Geef kinderen informatie over de weg die voedsel aflegt om
hen te voeden. Geef hen informatie over wat hun voedselpatroon te maken heeft
met hun ‘buurman’ aan het andere einde van de planeet. En leer dat zij een stem
hebben in deze wereld. Kinderen leren communiceren wat ze willen leren (over
voedsel) en ook in de praktijk in contact brengen met de voedselproductie van
grond tot mond.

5.6.2. Middelbare scholen
Wat is hun rol en hoe kunnen zij hun verantwoordelijkheid oppakken ten aanzien
van voedsel- en voedselproductiebewustzijn?!
Op scholen in plaats van frisdrankautomaat good food op school (gestuurd vanuit
overheidsbeleid), een eigen restaurant in de school en eventueel projecten
waarin een groep van de leerlingen verantwoordelijk is voor de
voedselvoorziening.
Meer onderwijs over de werking van voedsel op de werking van de hersenen,
een uitbreiding van de alcohol en drugs voorlichting. Welke maat op welk
moment bij welke gelegenheid? Verdovende middelen hebben naast sociaal
meedoen ook het verbergen van pijn als functie. Ook in deze context is het
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belangrijk pubers een training te geven hun gevoelens en behoeftes te leren
uiten en communiceren. Pas als zij daartoe in staat zijn kunnen zij ook voelen
welk voedsel goed voor ze is en welk voedsel niet.
Communicatie naar jong volwassenen / pubers: Om puber een bewustzijn aan te
kweken is het in de eerste plaats belangrijk gebruik te maken van de social
media waar pubers in deze tijd een groot deel van hun tijd besteden. DUS: een
coole hyves site van OCF over voedsel. Goeie films die echt met het hart
gemaakt zijn, die niet alleen maar informatie geven maar de betrokkenheid van
de maker in de film zichtbaar maakt. Ongelofelijke weetjes, veel visueel
materiaal.

5.6.3. Beroepsopleidingen en vakopleidingen
1) In beroepsopleidingen voor boer en tuinder de samenhang leren zien
(weeffouten 1 en 6 herstellen) tussen waterbeheer, bodembeheer,
voedselproductie, hier en (effecten in) de tropen! Ook de mogelijkheden
en kwaliteiten voor boer-buur samenwerking ontwikkelen.
2) Boeren leren van boeren mag verder ontwikkeld en ondersteund worden.
3) Netwerken die nieuwe duurzame methoden ontwikkelingen als praktijkstageadressen gebruiken, waarbij onder andere het beroep van boer
weer aantrekkelijk wordt gemaakt.

5.6.4. Wetenschappelijk onderzoek
Internationale wetenschappelijke groep IAASTD heeft zojuist een 4-jarig
programma afgesloten met visies op samenhangend onderzoek ten aanzien van
de relatie milieu-landbouw-voedsel-gezondheid.
5.6.5. Wetenschappelijke Onderwijs Citygardening
Interesse kweken voor voedsel en alles wat daaromheen is kan goed door
citygardening een duidelijke plaats te geven in de stadsontwikkeling. Doordat in
de komende jaren 70 procent van de wereldbevolking in de stad woont, is
kennisoverdracht niet genoeg. Lokale balkontuinen met eetbare gewassen en
kooklessen voor kinderen in de buurten geven de kinderen inzicht in hoe
groentengroeien en ook niet alleen vlees lekker is. Zie cityplot
www.cityplot.org/index1.php/cityplot-nl/waarom-cityplot.

5.7. Samenwerken en partnerships
“One of the major challenges of the global food supply system is to
align international trade rules and conditions and food standards, as
well as reduce differences in environmental and social issues between
countries and regions in order to achieve a sustainability of the global
food supply system and safeguard food security” (Rapport Rabobank
Groep: Sustainability of the global food supply chain, 2010).
“Een van de grootste uitdagingen van het globale voedselvoorziening
systeem is om internationale handelsregels te verbinden met de
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huidige toestand en voedselstandaarden, alsmede het reduceren van
de verschillen in milieu en sociale issues tussen landen en regio’s om
te komen tot een globale voedselvoorziening en voedselveiligheid”
Rabobank rapport: Om tot een verduurzaming van de voedselvoorziening te
komen zijn multiple partners nodig zijn.
Nieuwsbrief Kennis en Innovatie, LNV, April 2010: De overheid kan helpen om de
kennisinfrastructuur te behouden via intermediairs. Zijn kunnen verbindingen
leggen tussen verschillende partijen.
Boek: Een vorm van beschaving (Klaas van Egmond): Duurzaamheid is
samenhang. On-duurzaamheid is fragmentatie.
In de vorige paragrafen hebben we gesproken over de verantwoordelijkheid en
de rol van diverse partijen op weg naar een duurzame voedselvoorziening. Ook
hierin is reeds naar voren gekomen dat samenwerken en het sluiten van nieuwe
partnerships een succesfactor is om hier te komen. Platforms zoals het
Innovatienetwerk van LNV, de Groene Zaak, of het Future of Food congres
georganiseerd door Schuttelaar&Partners zijn tekenen dat bedrijven zich
bundelen en hiermee tot nieuwe ideeën komen. Bij een probleem waarbij er
meerdere eigenaren zijn zullen deze eigenaren elkaar opzoeken (weeffouten).
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6. Samenvatting
In dit rapport hebben we een aantal ontwikkelingen gesignaleerd die maken dat
aandacht voor het stimuleren van duurzame productie en consumptie van
voedsel steeds belangrijker wordt. De afgelopen 25 jaar is een aantal
maatregelen genomen, maar die lijken niet het gewenst resultaat op te leveren.
Onze analyse is dat een beter resultaat pas verwacht mag worden als mensen
met hoofd en hart bij het vinden van een oplossing betrokken gaan worden,
zoals reeds in 1987 in ‘Our Common Future’ werd opgemerkt.
In dit rapport is uitgewerkt hoe mensen in hun diverse rollen kunnen
bijdragen. Maar het is onze verwachting dat de meeste impact verwacht mag
worden als mensen weer leren hoe elkaar aan te spreken op hun gedrag. Alleen
op die manier kunnen we weer echt gaan samenleven.
Laten we ons de komende jaren anders gaan opstellen ten opzichte van
duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid nemen. Een afspraak die we met
elkaar maken om te komen tot een duurzame (lange termijn) gerichte
voedselvoorziening. Niet iedereen hoeft gelijk mee te doen, zij worden vanzelf
geïnspireerd door de positieve energie.
We hebben allemaal een gemeenschappelijke rol en dat is de rol als consument.
Een macht die steeds groter wordt en zelfs in groeimodellen de volgende
machtspartij wordt in de voedselketen. Maar kiezen wij anno 2010 voor voedsel
die met zorg voor dier en milieu is geproduceerd? Consumeren we zonder te veel
weg te gooien? Beseffen we nog wat we eten als we een pakje varkensvlees bij
de supermarkt halen? Denken we twee keer na bij het schap over een gezonde
keuze? Zijn we ons bewust van onze invloed en keuzes? Het raakt immers niet
alleen onze eigen gezondheid en portemonnee maar ook die van de andere
mensen, dieren en onze planeet.
Niet alleen je rol als consument is belangrijk. Sta voor je waarden en sluit je
bijvoorbeeld aan bij een maatschappelijke organisatie. Kijk eens rond in je eigen
leefomgeving. In je eigen functie bij je werkgever? Welke impact en stappen kan
jij daarin zetten?
Het jaar 2035 toont een lonkend beeld waarin de steden zich ontwikkelen met
stadstuinen en meer dieren. Kinderen die meer weten over voedsel en dieren.
Dan zijn er internationale handelsafspraken gemaakt tussen overheden en
multiple players, ondernemingen in de voedselketen die samenwerken aan een
globaal probleem met regionale oplossingen. Dit rapport heeft geschetst waarom
we daar willen komen en hoe we daar stapjes in kunnen zetten. Samen komen
we tot duurzaam voedsel doormiddel van een mondiale foodprint.
Er zullen de komende jaren voedingsmiddelen op de markt komen waarvan we
nu nog niet kunnen dromen. Een scenario waarin we alleen nog maar op een
kauwgum kauwen zoals Roald Dahl dat beschreef in Sjaakie en de
Chocoladefabriek is dichterbij dan menigeen van u zal denken. Maar dat is
kwalitatief geen aantrekkelijk scenario en bovendien lost dat de hebzucht van de
consument niet op.

77

OCF-themarapport Voeding
Ook al blijft de groei in wereldbevolking een open vraag waar we zelf een
antwoord kunnen geven. In principe is er voldoende kwalitatief hoogwaardig
voedsel in de wereld om 9 miljard mensen te voeden. We zullen ons voedsel
alleen totaal anders moeten produceren, verdelen en consumeren. Wat we
precies eten, hoeveel en wat de herkomst zal zijn is niet te zeggen. Dat de
voedselvoorziening er over 25 jaar totaal anders uitziet is een feit. Evenals dat
we het moeten produceren met minder impact, zonder fossiele energie en met
hergebruik van grondstoffen zoals fosfor.
Belangrijk is dat we begrijpen dat het menselijke brein (Human Nature) niet echt
mee zal werken aan het verduurzamen van de voedselketen op de lange(re)
termijn. De mens wil eten, nu en lekker, ik eerst, dan mijn kinderen en de rest
van de familie en als er dan iets overblijft dan misschien de rest. Het
gemeenschappelijke (common) zal voorrang moeten krijgen boven het
individuele en de aarde boven de economie.
Een duurzame mondiale voedselvoorziening voorziet in de zekerheid dat
voedsel geproduceerd en geconsumeerd wordt met respect voor mens, dier en
milieu, nu en later.
Als dit in de harten en handen van de mens in zijn verschillende rollen doordringt
en zich daar hecht, acht de OCF 2.0 voedsel werkgroep zo’n duurzame
voedselvoorziening haalbaar.
Een Common Foodture behoeft ingrijpen op systeemniveau (internationale
samenwerking overheden) en aansluiting op alle andere niveaus. En zoals Klaas
van Egmond aangeeft: “het behoeft een vorm van beschaving, waarbij wij
gezamenlijk de verantwoordelijkheid durven nemen en zorgen voor balans
tussen individuele belangen en die van de samenleving”.
--- / ---
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Links op het internet
www.stoerevrouwen.nl
www.smulweb.nl
www.veggieinpumps.com
www.therest.nl
www.wakkerdier.nl
www.1010global.org
www.animalfreedom.org
www.strohalm.nl
www.voedingscentrum.nl
www.devoedingswijzer.nl
www.biologica.nl
www.hetgezondevoorbeeld.nl
www.maxhavelaar.nl
www.skal.nl
www.gentech.nl
www.adopteereenappelboom.nl
www.adopteereenkip.nl
www.goedewaar.nl
www.aseed.net
www.foei.org
www.lekkernaardeboer.nl
www.weekvandesmaak.nl
www.biovak.nl
www.biologischondernemen.nl
www.lto.nl
www.lekkerbiologisch.nl
www.foodholland.nl
www.biologischconvenant.nl
www.eten-en-drinken.infonu.nl
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www.weightwatchers.nl
www.fairfood.org/nl
www.millenniumdoelen.nl
www.ted.com
www.fosfaatrecycling.nl
www.compendiumvoordeleefomgeving.nl
www.planet1st.nl
www.leisa.info
www.garretthardinsociety.org
http://www.fairfood.org/nl
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Omschrijving
Hoe ziet ons leven eruit in 2035? De doemscenario's van smeltende ijsbergen en
vervuilde rivieren kennen we inmiddels wel. Maar kan het ook anders? Wie goed om
zich heen kijkt, ziet dat er al veel gaande is. Steeds kritischer kijken we naar onze
manier van wonen, werken, reizen, produceren en consumeren, leren en gezond
blijven. We worden ons bewuster hoe het beter kan. Maar hoe versnellen we de
verandering die we willen? Dit boek wil een positieve bijdrage leveren aan die
verandering met tips, inspiratie en een agenda voor de toekomst.
Een groep van ruim 400 vrijwilligers heeft zich in het project ‘Our Common Future
2.0' een jaar lang gebogen over de vraag hoe we kunnen doorstarten naar een meer
duurzame toekomst.
Deze unieke denktank heeft de basis gelegd voor dit boek. Het gaat in op negentien
actuele thema's, van economie tot spiritualiteit en van leiderschap tot afval. Voor elk
van die thema's wordt een visie neergezet en worden tips gegeven. Samen levert dat
een schat aan ideeën op voor iedereen die wil bijdragen aan een duurzame
maatschappij. Duurzaam Denken Doen wil bijdragen aan positieve veranderingen
voor de wereld van morgen.
Van elk verkocht exemplaar van dit boek gaat één euro naar de Stichting OCF 2.0
voor onderzoek op het terrein van duurzaamheid.
Verkrijgbaar als boek en e-book bij de Kluwershop:
www.kluwershop.nl/management/details.asp?pr=15241

