
Wegwijzer 
Gezond en Duurzaam Voedsel

Nederland als koploper in het ontwikkelen, 

uitproberen en vermarkten van de 

voedseloplossingen van de toekomst



In 2050 zijn we met 9 miljard mensen 

op aarde. Het voeden van al deze 

mensen vraagt om gezonde en 

duurzame voedseloplossingen.

©
 K

ee
s-

Ja
n 

B
ak

ke
r



Voedsel is van levensbelang. Het houdt ons gezond, 

geeft energie en brengt plezier. In Nederland is eten 

beter beschikbaar, veiliger en betaalbaarder dan ooit. 

Daarnaast zorgt de voedselproductie in Nederland 

voor inkomsten en banen, onder andere doordat we 

een groot deel van het voedsel dat we hier maken 

exporteren.

Tegelijkertijd staat onze voedselproductie en -consumptie 

voor grote uitdagingen. Om een paar voorbeelden te 

noemen: de helft van de Nederlanders leidt aan over-

gewicht, het inkomen in de landbouwsector daalt, 

iedere dag sluiten zeven boeren hun bedrijf, en mede 

als gevolg van de landbouw is 85     van de biodiversiteit 

in Nederland verdwenen.

Daar komt bij dat we in 2050 naar verwachting met 

9 miljard mensen op aarde zijn. Het voeden van al 

deze mensen binnen de grenzen van de draagkracht 

van de aarde vraagt om gezonde en duurzame 

voedseloplossingen. Nederland heeft met haar 

hoogwaardige food- en agrocomplex een uitstekende 

positie om koploper te worden in het ontwikkelen, 

uitproberen, en vermarkten van de voedseloplossingen 

van de toekomst.

Voorbij de polarisatie

Als we deze kansen willen grijpen, dan is het van groot 

belang dat we kiezen voor een integrale benadering. 

Op dit moment worden in het maatschappelijke debat 

over de voedselsector echter extreme posities 

ingenomen. Het debat over verder intensiveren (Aalt 

Dijkhuizen, Wageningen UR) versus dierenwelzijn 

(Wakker Dier) is hier een goed voorbeeld van. Gelukkig 

zijn er meer oplossingen dan alle dieren in een 

hoogtechnologische vleesfabriek houden versus 

alle dieren biologisch laten scharrelen.

Om gezond en duurzaam te kunnen eten moeten we 

voorbij de polarisatie. In deze wegwijzer stippelt 

Natuur & Milieu de route uit naar de voedseloplossingen 

van de toekomst. We laten zien dat het geen absolute 

keuze is tussen dierenwelzijn en milieu, of tussen 

lokaal en mondiaal. Maar dat het echte perspectief 

ligt in het verbinden van de verschillende visies en 

zo optimale voedselsystemen te ontwerpen.

 

De wegwijzer die voor u ligt beschrijft de uitdagingen 

waar we voor staan, de vertrekpunten voor een gezonde 

en duurzame toekomst, de oplossingsrichtingen en de 

vervolgstappen die daaruit voortvloeien. Het eindigt 

met een oproep aan alle betrokken partijen om samen 

Nederland tot gidsland te maken van duurzame 

voedselproductie en -consumptie.

inleiding

  o/o



Economie
•	De agrofoodsector levert in Nederland 10% van het nationaal inkomen 

en 10% van de werkgelegenheid.1 

•	Tegelijkertijd daalt het inkomen in de sector. In 2011 maakte een vijfde 
van de land- en tuinbouwbedrijven geen winst.2 

•	Het aantal land- en tuinbouwbedrijven nam tussen 2000 en 2011 met 
28% af, terwijl de hoeveelheid werk met 20% daalde.3  Per dag stoppen 
zeven boeren met hun bedrijf.4 

Gezondheid 
•	In 2011 was 54% van de volwassen mannen en 43% van de volwassen 

vrouwen in Nederland te zwaar.5  

•	Jaarlijks neemt het aantal mensen met diabetes in Nederland met 
71.000 toe. Het aantal Nederlanders met diabetes zal in 2025 

 ongeveer 1,3 miljoen bedragen.6 

•	Van de acht duurste ziekten, die Nederland jaarlijks elk meer dan een 
miljard euro kosten, zijn er in ieder geval vier voedselgerelateerd: 

 coronaire hartziekten, beroerte, diabetes, en cariës.7  

•	De resistentie van bacteriën tegen antibiotica stijgt, mede door de 338 
ton antibiotica die de veehouderij per jaar gebruikt.8 

Milieu
•	Het Nederlandse agrofoodcomplex is verantwoordelijk voor 25% van de 

Nederlandse broeikasgasuitstoot. De productie van een kilo rundvlees 
staat gelijk aan de CO2-uitstoot van 224 autokilometers en vergt 100 m2 
aan landbouwgrond.10  

•	Voor de productie van al het vlees dat in Nederland gegeten wordt, is 
evenveel water nodig als 13 maal het jaarlijkse watergebruik van alle 
Nederlandse huishoudens.11 

•	De stikstofdepositie op de natuur is voor 47% afkomstig van de Nederlandse 
landbouw, voornamelijk door de uitstoot van ammoniak.12 De landbouw 
is met een aandeel van 86% veruit de grootste bron van ammoniak.13 

•	In 2009 waren op ruim de helft van de meetlocaties de concentraties van 
één of meer bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater hoger dan de 
geldende waterkwaliteitsnormen.14 

Natuur
•	In Nederland is inmiddels 85% van de oorspronkelijke biodiversiteit 

verdwenen. Landbouw is hier een belangrijke oorzaak van.15  

•	Jaarlijks importeren we in Nederland 8,7 miljoen ton soja.16 Om soja 
 voor veevoer te telen worden bossen gekapt en wordt bijvoorbeeld 
 de jaguar in de Braziliaanse Cerrado met uitsterven bedreigd.

De voedselproductie en -consumptie in Nederland kent 

veel positieve kanten, maar ook grote uitdagingen. 

uitdagingen
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Dierenwelzijn
• In de intensieve veehouderij worden veel dieren op een klein oppervlak 

gehouden en kunnen de dieren niet naar buiten. Zo leven er 18 vlees-
kippen op 1 m2 en leeft een varken op 0,7 tot 0,8 m2. 17  

• Bijna alle dieren in de intensieve veehouderij worden aangepast aan 
 het systeem: staarten en tandpunten van varkens worden verwijderd, 

de snavels van kippen geknipt, en de hoorns van koeien verwijderd.18   

Wereldvoedselvoorziening
• In 2050 zijn we naar verwachting met negen miljard mensen op aarde. 

Bovendien zal de welvaart in landen als China en India aanzienlijk zijn 
toegenomen. Als gevolg van deze ontwikkelingen zal de wereldwijde 
vraag naar dierlijke eiwitproducten (vlees, zuivel, vis, eieren) de 

 komende veertig jaar met 75% toenemen.19
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De veehouderij legt wereldwijd inmiddels beslag op 80% van alle 
landbouwgrond. Als we doorgaan met de manier waarop we nu voedsel 
produceren en consumeren, dan hebben we straks twee aardbollen nodig 
om alle mensen te voeden. En die tweede aardbol is er niet.

Nederland kan een belangrijke bijdrage leveren aan het gezond en duurzaam 
voeden van de wereldbevolking. Dit door het ontwikkelen, uitproberen en
vermarkten van de voedseloplossingen van de toekomst. De onderstaande 
vertrekpunten zijn essentieel om tot deze oplossingen te komen.

1. Verduurzaam de voedselproductie 
en -consumptie tegelijkertijd
Om slim en effectief in te spelen op de huidige en toekomstige uitdagingen 
op voedselgebied, is het nodig om niet alleen de voedselproductie maar 
tegelijk ook de voedselconsumptie te verduurzamen. Producenten van 
eten kunnen alleen duurzamer produceren als consumenten ook een 
duurzame en gezonde keuze maken. Dit vraagt om een verandering van 
eetpatroon.

2. Kijk verder dan de polarisatie
Te veel nadruk op eenzijdige benaderingen vertraagt de ontwikkeling 
van gezonde en duurzame voedseloplossingen. Koploperschap vraagt 
om het verbinden van oplossingsrichtingen.

3. Verduurzaam met een integrale blik
Duurzaam voedsel gaat over gezondheid, klimaat, economie, dierenwelzijn, 
land- en watergebruik, kringlopen, schaarse grondstoffen, voedselprijzen 
en nog veel meer. Gezonde en duurzame voedseloplossingen bieden 
vooruitgang op meerdere terreinen, zonder op andere terreinen achteruit 
te boeren.

 

vertrekpunten

In 2050 zijn we naar verwachting met negen miljard 

mensen op aarde en is de koopkracht van vijf miljard 

mensen gegroeid tot het niveau van de middenklasse. 

Vooral de toenemende vraag naar voedsel, en dan 

vooral vlees en zuivel, leidt tot een schaarste aan 

landbouwgrondstoffen en vruchtbare landbouw-

grond.
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4. Focus op ambitie en beweging
Koploperschap vraagt om ambitie, innovatie en beweging. Dit betekent 
het inzetten op koplopers, het opschalen van hun innovatieve oplossingen 
richting het peloton, en het afscheid nemen van free riders. Samen zorgt 
dit voor een steeds verdergaande optimalisatie.

5. Gezondheid als sleutel 
Voor consumenten speelt gezondheid een belangrijke rol bij de keuze 
voor hun voedsel. Gezond consumeren, gezonde dieren en een gezonde 
omgeving liggen in elkaars verlengde. Met gezondheid krijgt duurzaam 
voedsel markt.  

Een goed voorbeeld van een integrale 

voedseloplossing is de Rondeelstal 

voor legkippen. Een stal met drie 

sterren Beterleven Kenmerk van de 

Dierenbescherming en een milieukeur 

certificaat.
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Naar een gezonde en duurzame 
voedselproductie

Maak gezond en duurzaam transparant
Een ondernemer die voorop loopt moet zichtbaar kunnen maken op welke 
terreinen hij duurzamer werkt en op welke terreinen (nog) niet. Pas dan is het
mogelijk onderscheid te maken in keten en markt, en weet de consument waar 
hij voor kiest. Zo zorgt de Dierenbescherming sinds 2007 met het Beter Leven 
Kenmerk voor een transparant onderscheid als het gaat om dierenwelzijn. In 
2012 werden al zo’n 15 miljoen dieren onder het Beter Leven Kenmerk verkocht.20

Kies voor de kopgroep
Gezond en duurzaam voedsel vraagt om koplopers. Deze koplopers nemen 
risico’s en daarom verdienen zij ondersteuning zoals de Uitvoeringsagenda 
Duurzame Veehouderij ook duidelijk maakt. Dit kan financiële steun zijn, 
in de vorm van innovatiesubsidies en een gerichte inzet van GLB middelen. 
Dit kan ook in de vorm van voordelen op het gebied van vergunning-
verlening, ruimte in de winkelschappen voor onderscheidende producten 
en ondersteunende consumentencampagnes.

Zo heeft de innovatieregeling voor duurzame stallen (SBiR) 20 koplopers 
geholpen om hun duurzame plannen te verwezenlijken. Integraal 
duurzame stalconcepten komen tot bloei. De eerste producten vinden 
binnenkort hun weg naar het winkelschap.

Blijf binnen de milieugebruiksruimte
Een gezonde en duurzame voedselproductie moet passen binnen de 
ruimte die het milieu biedt. Met uitstoot van mest en ammoniak, en met 
energie- en landgebruik leggen we beslag op de milieugebruiksruimte. 
Dierrechten en melkquota blijven nodig om binnen de grenzen te blijven. 
De ontwikkelruimte die daarbinnen bestaat, moet voor de meest integraal 
duurzame bedrijven gereserveerd worden.

Het handhaven van de milieugebruiksruimte stelt een duidelijke onder-
grens voor het peloton en de achterblijvers. Deze beperkte ruimte stimu-
leert hen om gebruik te maken van de innovatieve oplossingen die door 
koplopers worden ontwikkeld.

maak duurzame voedselproductie 
een belangrijk onderdeel van onze 
internationale politiek
Door de stijgende voedselprijzen, lokale voedselschaarste en besmetting 
van voedsel wordt het dagelijks eten in steeds meer (arme) landen een 
kwestie van nationale veiligheid. Daarom zet Nederland in haar inter-
nationale politieke beleid in op het bevorderen van gezonde en duurzame 
voedseloplossingen in ontwikkelingslanden.

route

Met de vertrekpunten als kompas kunnen we op weg 

om Nederland koploper te maken in het ontwikkelen, 

uitproberen en vermarkten van gezond en duurzaam 

voedsel. De route laat zich langs de onderstaande 

oplossingsrichtingen uitstippelen.

© 2012 Windstreek.org & Vista Landschapsarchitectuur en Stedenbouw



Naar een gezonde en duurzame 
voedselconsumptie

Eet gezond en niet meer dan nodig
De schijf van vijf biedt Nederlanders richtlijnen als het gaat om gezond 
eten. Nederlanders eten niettemin twee keer zoveel eiwitten als nodig 
en anderhalf keer zoveel verzadigde vetten als aanbevolen. Te veel 
verzadigde vetten leidt tot een grotere kans op hart- en vaatziekten. 
Hierdoor komen er in Nederland elk jaar ruim drieduizend ziektegevallen 
bij en sterven er ruim 700 mensen.21 

Kies vaker voor een plantaardig 
alternatief voor vlees, vis en zuivel
De (gedeeltelijke) verschuiving van dierlijke naar plantaardige eiwitbronnen 
(peulvruchten, noten, kant en klare vleesvervangers) is goed voor de 
gezondheid, het dierenwelzijn, het milieu en de natuur. Als heel Neder-
land twee dagen per week kiest voor een groenteburger, dan voorkomt 
dat de CO2-uitstoot van 570.000 auto’s.22  Iemand die de helft van de 
week plantaardige vleesvervangers eet, en de andere helft duurzame 
kip, vermindert zijn milieu-impact zelfs met twee derde.23 

Kies voor (integraal) duurzaam voedsel
Denk bijvoorbeeld aan Milieukeur varkensvlees, rondeeleieren en 
biologische groente en fruit. De omzet van duurzaam voedsel steeg in 
2010 en 2011 met 30% per jaar. Het marktaandeel steeg in 2011 van
3,5 naar 4,5%.24  In de eerste helft van 2012 zette deze trend door en 
steeg de omzet met 23,4% t.o.v. de eerste helft van 2011.25 

Verspil zo min mogelijk
In Nederland gooien we thuis ieder jaar in totaal 700 miljoen kilo eetbaar 
voedsel weg, ter waarde van 2,5 miljard euro. De sleutel tot minder 
verspilling is op maat inkopen en koken en restjes goed bewaren. 
Dit levert 150 euro per persoon per jaar op.26 
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Veehouderij en akkerbouw
Introduceer een integraal sterrensysteem voor gezond en duurzaam 
voedsel (vlees, groente, fruit), vergelijkbaar met het Beter Leven 
Kenmerk van de dierenbescherming.

Ondersteun koplopers door middel van vergunningverlening, 
innovatiesubsidies en de inzet van EU-gelden.

Leg de milieugebruiksruimte voor de veehouderij en de akkerbouw 
vast en ken ontwikkelruimte exclusief toe aan integraal duurzame 
landbouwbedrijven.

Stel scherpe normen voor de landbouw. Bijvoorbeeld voor de uitstoot 
van ammoniak en het sluiten van de voer-mest-kringloop.

Handhaaf het systeem van dierrechten en (vervangende) melkquota 
totdat de veehouderij binnen de milieugebruiksruimte opereert.

Verplicht mestverwerking – niet verbranding – met afzetborging, 
gekoppeld aan innovatie in mestverwerking.

Voer de Programmatische Aanpak Stikstof in en wijs Natura 2000 
gebieden aan.

Verbied binnen een termijn van drie jaar schadelijke bestrijdings-
middelen. Dit kan omdat er inmiddels niet-schadelijke, alternatieve 
gewasbeschermingsmiddelen en teeltmethodes beschikbaar zijn. 

Gebruik in 2015 alleen nog RTRS-soja.

Investeer in Europese eiwitproductie voor veevoer zodat we minder 
afhankelijk zijn van buitenlandse grondstofstromen.

Stimuleer innovaties in plantaardige eiwitproducten (zoals groenteburgers
en insectenkroketten) door SBiR en Topsectorenbeleid.

Draag kennis en kunde over gezonde en duurzame voedseloplos-
singen over naar ontwikkelingslanden om daar de stabiliteit te 
bevorderen.

Consument en retail
Voer een landelijke consumentencampagne gericht op flexitariërs, met 
het doel de consumptie van plantaardige alternatieven voor vlees te 
stimuleren en tegelijkertijd voedselverspilling te verminderen.

Stel een nieuwe schijf van vijf samen, die uitgaat van gezond en duurzaam 
voedsel, en waarin de uitdaging om 9 miljard mensen in 2050 binnen de 
grenzen van de draagkracht van de aarde te voeden is meegenomen.

Maak plantaardige producten als groente, fruit, noten en kant en 
klare vleesvervangers financieel de meest aantrekkelijke keuze 
door vlees, vis en zuivel onder het hoge BTW tarief te plaatsen. Een 
alternatief is een vrijwillige vleesbelasting of een gedifferentieerde 
milieuheffing. 

samen verder

Nederland heeft met haar sterke agro- en foodcomplex 

de kans om koploper te worden in het ontwikkelen, 

uitproberen, en vermarkten van de voedseloplossingen 

van de toekomst. Natuur & Milieu roept alle betrokken 

partijen in Nederland op om samen, onder regie van het 

kabinet, de vervolgstappen te zetten om deze kans te 

grijpen
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Stel als retailer ambitieuze inkoopvoorwaarden voor gezond en 
duurzaam voedsel en scherp deze voorwaarden regelmatig aan.

Geef integraal duurzame producten een aantrekkelijke plek in het 
schap (nudging).

Stunt niet met vlees maar met plantaardige vleesvervangers.

Introduceer schoolfruit, gezonde schoollunches en voedsel- en 
kooklessen in het onderwijs.

Nederland heeft een sterke voedselsector. Met goed 

opgeleide en goed ondersteunde boeren, slimme weten-

schappers, een innovatieve levensmiddelenindustrie, 

retailers die op de kleintjes blijven letten, creatieve 

koks, oplossingsgerichte NGO’s en mondige consumenten 

die van uitproberen houden.

Wat Natuur & Milieu betreft een uitstekende uitgangs-

positie om er voor te zorgen dat Nederland voorop gaat 

lopen in het ontwikkelen, uitproberen, en vermarkten 

van de duurzame en gezonde voedseloplossingen van 

de toekomst. Dat is goed voor onze economie, goed 

voor mensen en goed voor de natuur.

Natuur & Milieu nodigt alle betrokken partijen in 

Nederland uit – van boer tot consument, van dier-

voederindustrie tot supermarkt, van Wakker Dier tot 

Wageningen UR – om samen met ons de handschoen op 

te pakken en van Nederland het gidsland op het gebied 

van gezond en duurzaam voedsel te maken. 



Nederland heeft de kans om koploper 

te worden op het gebied van gezonde 

en duurzame voedseloplossingen. 

Dit is goed voor onze economie, goed 

voor mensen en goed voor de natuur.
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Natuur & Milieu is een onafhankelijke organisatie die zich met hart en ziel inzet 

voor gezond voedsel, schone energie, slimme mobiliteit en een mooie natuur. 

Steun ons en ga naar www.natuurenmilieu.nl
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