
Duurzame productie van 
gezond en veilig voedsel
In 2050 moeten we ruim 9 miljard mensen zien te voeden die door een stijgende welvaart 
steeds meer gaan consumeren. En dat terwijl het steeds moeilijker wordt voedsel te produ-
ceren: water, essentiële nutriënten en energie worden schaarser. Landbouwgronden raken 
uitgeput en gaan verloren als gevolg van erosie. Oogsten mislukken vaker en opbrengsten 
worden lager als gevolg van klimaatverandering. Duurzame, efficiënte en veilige voedselpro-
ductie is nodig. We moeten streven naar een geïntegreerd voedselproductiesysteem waarin 
er niets meer verloren gaat, natuurlijke hulpbronnen worden gespaard, en bodemecologie 
en biodiversiteit worden versterkt. 

De huidige organisatie van de voedselproductie 
draagt bij aan een ruime beschikbaarheid van kwali-
tatief goede, betaalbare en veilige producten. Aan de 
andere kant zorgen schaalvergroting en het streven 
naar efficiëntie ook voor uitputting van landbouwgron-
den, hoog gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, 
verlies van natuur en biodiversiteit en verarming van 
rurale gebieden. 

Het vertrouwen van de consument in de voedselsec-
tor is relatief laag. Dit komt onder meer door gebrek 
aan transparantie en het feit dat veel consumenten 
geen zicht meer hebben op de oorsprong van wat 
ze eten. Ook heeft het overaanbod van goedkoop, 
hoogcalorisch voedsel bijgedragen aan de toename 
van dieetgerelateerde ziekten als diabetes type II en 
hart- en vaatziekten. 

Noodzakelijke transformatie
Vanuit het oogpunt van duurzaamheid en betrokken-
heid van de consument is er veel te verbeteren aan de 
huidige organisatie van de mondiale voedselproductie. 
De huidige wijze van produceren is niet in staat op 
een duurzame wijze de groeiende wereldbevolking te 
voorzien van betaalbare, gezonde en veilige voeding. 
Voor de oplossing van dit probleem moeten we een 
grensverleggende systeemverandering nastreven 
gestoeld op nieuwe basisprincipes en waarin de con-
sument een volwaardige rol speelt. Dit systeem moet 
op zijn beurt in staat zijn samen te werken met andere 
systemen, zoals bio-energie en bio-raffinage. In zo’n 
geïntegreerd voedselproductiesysteem gaat er niets 

meer verloren, worden natuurlijke hulpbronnen ge-
spaard en bodemecologie en biodiversiteit versterkt. 
Alleen zo’n systeem zal voldoende robuust zijn om 
ook komende generaties van voldoende hoogwaardi-
ge voeding te kunnen voorzien. In dit systeem kunnen 
goedgeïnformeerde consumenten verantwoorde keu-
zes voor voeding maken, afgestemd op hun leefstijl en 
levensfase. 

Deze transformatie vereist een combinatie van orga-
nisatorische, sociaal-maatschappelijke en technolo-
gische vernieuwingen, die mogelijk worden gemaakt 
door zeven gamechangers. 

Wereldwijd wordt Nederland aangesproken als hét 
voorbeeld van Kennis en Innovatie op het gebied van 
voedselproductie en voeding. De sectoren Tuinbouw 
& Uitgangsmaterialen en AgriFood behoren tot de  
wereldtop qua wetenschappelijke impact en samen-
werking met het bedrijfsleven. Samen met sterke 
productiesectoren én de zeer goed ontwikkelde 
academische kennisinfrastructuur heeft dit krachtige 
complex een positie als wereldmarktleider op het 
gebied van productietechnologie en uitgangs-
materialen. Als geen ander kan Nederland aan deze 
gamechangers werken. Juist onze hoogproductieve 
Nederlandse sectoren lopen tegen grenzen aan wat 
betreft duurzaamheid in ons dichtbevolkte, urbane 
gebied. Al deze factoren samen maken Nederland 
dé ideale proeftuin om als voorloper resultaten te 
bereiken op het gebied van deze route, en nieuwe 
oplossingen te exporteren.
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en consumentenorganisaties gezamenlijk zoeken naar 
concrete strategieën voor de transitie naar circulaire 
productie- en voedselverwerkingsmethoden die breed 
toepasbaar zijn in en buiten Nederland.

Biodivers groen
De sterke focus op productie-efficiëntie in de land-  
en tuinbouw heeft geleid tot een toegenomen kwets-
baarheid en instabiliteit van productiesystemen met 
steeds meer calamiteiten en corrigerende ingrepen 
van buitenaf tot gevolg. Deze ingrepen zijn gere-
lateerd aan de afname van genetische diversiteit, 
ziektes en plagen die ook humane gezondheids-  
risico’s met zich kunnen meebrengen, toename van 
stressfactoren, zoals klimaatverandering en een sterk 
afgenomen bodemkwaliteit. 

We moeten onze productiesystemen meer weer-
baar maken. Dit kan alleen als we biodiversiteit als 
uitgangspunt nemen op de diverse niveaus van ons 
productiesysteem, waardoor een weerbaar produc-
tie-ecosysteem ontstaat. Daarbij gaat het om het 
benutten van in de natuur aanwezige genetische 
eigenschappen, het benutten van de vele helperfunc-
ties van het microbioom in en rondom plant en dier en 
nieuwe teelt- en houderijsystemen, zoals de overgang 
van monocultuur naar het verbouwen van verschillen-
de gewassen op hetzelfde stuk grond met behulp van 
precisiemechanisatie.

Biodivers blauw
Voedsel uit zee, zoals vis, schelp- en schaaldieren en 
zeewier, is hoogwaardig en eiwitrijk. Vis is nu al de be-
langrijkste eiwitbron in dichtbevolkte kustgebieden van 
diverse ontwikkelingslanden. Als gevolg van overbe-
vissing en verontreiniging staat dit ecosysteem echter 
sterk onder druk. We moeten dit productiesysteem 
meer weerbaar maken. Dit vereist het ontwikkelen 
van nieuwe geïntegreerde concepten voor duurzame 
productie van vis, schaal- en schelpdieren, en algen 
en wieren in de ondiepe continentale delen van zeeën 
en oceanen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om combi-
naties met duurzame energieproductie via windparken 
op zee en natuurlijke kustverdedigingssystemen. 
Deze aanpak zal leiden tot nieuwe geïntegreerde 

Gamechangers
De keuzebekwame consument 
Er bestaat een immense verwarring over gezonde, 
veilige en duurzame voeding: Wat doet voeding met 
mij en de wereld, nu en in de toekomst? Verkeerde 
of overmatige voeding leidt bij grote delen van de 
bevolking tot gezondheidsschade. Het zelfstandig 
kunnen maken van de juiste keuzes vraagt veel van 
de consument. Wat gezond en veilig is voor de één, 
is minder gezond en veilig voor de ander, afhankelijk 
van bijvoorbeeld levensfase, mate van gezondheid 
en bewegingspatroon. Daarnaast zit er ook een grote 
onbegrepen irrationele kant aan ons keuzegedrag. 
Dit probleem kan alleen opgelost worden als we 
weten hoe deze individuele keuzes gemaakt zouden 
moeten worden en als de consument beter in staat 
is verantwoorde keuzes te maken met betrekking tot 
voedsel in relatie tot levensstijl en levensfase en met 
betrekking tot voedselveiligheid. Beter begrip van het 
menselijke keuzegedrag en de menselijke risico- 
perceptie is hiervoor nodig. Daarnaast moeten we 
technologie ontwikkelen die de consument in staat 
stelt de gevolgen van zijn acties direct in te zien, 
waardoor hij bewuste, gemotiveerde en geïnformeer-
de keuzes gaat maken.

Kringlopen sluiten
De land- en tuinbouw zijn verantwoordelijk voor 
zeventig procent van het zoetwatergebruik. Daarnaast 
is deze keten verantwoordelijk voor ongeveer dertig 
procent van de wereldwijde energieconsumptie. De 
huidige organisatie van de voedselproductie leidt bo-
vendien tot uitputting en verspilling van grondstoffen, 
uitputting van landbouwgronden en verlies van biodi-
versiteit. Een radicale omschakeling van lineaire naar 
circulaire voedselproductiesystemen is noodzakelijk. 
Dit kunnen we bereiken door het zoveel mogelijk 
sluiten van water-, energie- en nutriëntenkringlopen 
op de juiste schaalniveaus, variërend van lokaal tot 
mondiaal niveau. Daarvoor is een geïntegreerde 
benadering nodig vanuit de akkerbouw, veehouderij 
en tuinbouw, water, energie en chemische sectoren. 
Deze benadering moet gebruikmaken van proeftuinen 
of living labs, waarin wetenschappelijke onderzoeks- 
instellingen, overheden, bedrijfsleven, boeren-, milieu- 
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productiemethoden van voedsel en biobased grond-
stoffen uit zee, die toepasbaar zijn in Nederland en in 
andere kustgebieden wereldwijd.

Hightech en ICT
De ambities van ‘beter en meer met minder’ kunnen 
we realiseren als we de Nederlandse wetenschappe-
lijke en industriële sterktes op het gebied van land- en 
tuinbouw en voeding combineren met die op het 
gebied van Hightech en ICT. Met kleine robots wordt 
het mogelijk meerdere gewassen door elkaar heen te 
telen en separaat te oogsten. Door beter te meten en 
slimme data-analyse kunnen we meer op maat sturen 
om efficiënter te werken en de opbrengst en kwaliteit 
van producten sterk te verbeteren. Tevens kunnen we 
de consument direct inzicht geven in de voedselketen 
en zijn keuzebekwaamheid ondersteunen.

Turbosynthese
De fotosynthese in onze voedselgewassen draait 
maar op een bijzonder laag pitje, waardoor in de land-
bouw gemiddeld slechts 0,5 procent van het invallen-
de zonlicht wordt omgezet in plantaardige biomassa, 
en dus in voedsel. In de natuur komen echter planten 
voor die tot tien keer efficiënter met zonlicht omgaan. 
Er is een fundamentele aanpak nodig om op te helde-
ren hoe deze planten dit precies doen. Met een beter 
begrip van de fotosynthese kunnen we voedselge-
wassen ontwikkelen die bij een gelijkblijvende toevoer 
van water en mineralen, zelfs onder extreme condities 
als hitte, droogte en tekort aan mineralen een sterk 
verhoogde opbrengst geven: turbosynthese.
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Dierlijk eiwit anders
Mensen hebben eiwitten nodig in hun dagelijks dieet 
om gezond te zijn en te blijven. Met de toenemen-
de bevolking en welvaart in de wereld neemt de 
vraag naar hoogwaardige eiwitten snel toe. Deze 
gamechanger voorziet de ontwikkeling van een 
eiwitproducerend platform voor de mondiale eiwitpro-
ductie, radicaal anders dan de bestaande landbouw, 
veeteelt of visserij. Kern van deze gamechanger is 
de combinatie van kennis van dierlijke eiwitten met 
kennis over eiwitsynthese, vouwing, transport en op-
slag; kennis van efficiënte productiesystemen; kennis 
van opschaling, opwerking en verwerking; en kennis 
over veiligheid en acceptatie door de consument. Op 
deze wijze ontstaat een eiwitproducerend platform 
dat vraaggestuurd duurzaam en efficiënt het juiste 
aminozuur, peptide of eiwitpatroon produceert, in 
elke gewenste hoeveelheid of verschijningvorm, op 
elke plaats in de wereld. Het eindproduct sluit exact 
aan op de wens van de consument. ‘Dierlijk eiwit 
anders’ lost zo veel problemen op die het gevolg zijn 
van de huidige, inefficiënte, alternatieven. 

Sturen op voeding en inclusiviteit
De robuustheid van het wereldvoedingssysteem 
wordt bepaald door vele factoren, waaronder efficiënt 
gebruik van natuurlijke hulpbronnen als bodem,  

water, mineralen en arbeid, en weerstand tegen 
ziekten en plagen. Daarnaast spelen ook handel, 
prijsvorming en logistiek, en maatschappelijke facto-
ren als ongelijkheid, regelgeving, verstedelijking en 
educatie een belangrijke rol. Hoe deze factoren de 
werking van het wereldvoedingssysteem beïnvloe-
den, varieert sterk van land tot land en van regio tot 
regio. 

Door de focus op gezonde en duurzame voeding te 
leggen en niet slecht voedsel te kiezen en de  
governance van het mondiale voedingssysteem 
onder de loep te nemen, draagt dit onderwerp  
opschaalbare oplossingen aan om productie, 
verwerking, distributie en toegang tot voeding in 
onderlinge samenhang efficiënter, effectiever en 
eerlijker te maken. Deze sectoroverstijgende aanpak 
is een belangrijk deel van de oplossing omdat zij niet 
alleen nieuwe mogelijkheden ontwikkelt, maar ook de 
synergie versterkt tussen deeloplossingen afkomstig 
uit andere vakgebieden, rekening houdend met 
wereldwijd sterk wisselende natuurlijke en sociaal- 
economische omstandigheden.
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