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Wat is het probleem?

▪ We overschrijden de veilige 

grenzen van de aarde:

(Rockström et al. 2009)

▪ klimaatverandering

▪ Stikstofcyclus

▪ Biodiversiteitsverlies



En het gaat vooral om voedsel

http://api.ning.com/files/gikBPgJguSVh7CYF3ahLehzoLAW5l*D3nGitgA6EGuk_/hanzelijn066.jpg


Wat is het probleem? II 
Voedselzekerheid: gat tussen vraag en aanbod

(Keating et al. 2014)



Als… dan ruim 2 aardes nodig!



Wereldvoedselprobleem in beeld
(Smil/ Lundquist/ Alexander)



Groei in consumptie dierlijke producten 
(1960-2010)



…en eiwit: 1.5 x aanbeveling
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Definitie duurzame voedselpatronen 

FAO (2010):

▪ “Duurzame voedselpatronen zijn 
voedselpatronen met een lage 
milieubelasting en die bijdragen aan 
voedselveiligheid en gezondheid voor de 
huidige en toekomstige generaties.”

▪ … “beschermen en respecteren de 
biodiversiteit en ecosystemen, zijn 
cultureel aanvaardbaar,  toegankelijk, 
economisch eerlijk en betaalbaar; 
voedzaam, veilig en gezond; waarbij 
gelijktijdig de natuurlijke en menselijke 
hulpbronnen optimaal benut worden.”



Meten: wat is duurzaam? 
Voedselpatroon met lage milieubelasting



Schatting bijdrage broeikasgasemissies 
binnen de voedselketen.



Broeikasgasemissies van huidige voedingspatroon



Eten volgens Schijf van Vijf helpt 
(voor mannen)



Daarbinnen duurzamere keuzes:



Advies Gezondheidsraad 2015

▪ Hoofdadvies:

▪ “Eet volgens een meer 

plantaardig en minder dierlijk 

voedingspatroon.”



“het is overtuigend aangetoond dat de aanbevolen
voedingspatronen het risico op coronaire hartziekten en 
beroerte verkleinen”



Richtlijnen Goede Voeding
Gezondheidsraad, 4 november 2015



Nieuwe Schijf van Vijf, 2016



Minder dierlijk: vlees

▪ Voor het eerst is er een 

maximaal vleesadvies:

▪ Max. 500 gram per week

▪ Max 300 gram rood vlees per 

week

▪ NB. Rood vlees staat niet meer 

afgebeeld.

▪ Bewerkt vlees buiten de Schijf.



Vlees: 
minder maar beter

Boodschappenhulp
dierenwelzijn



Minder dierlijk: vis

▪ Advies voor vis is omlaag 

bijgesteld van 2x naar 1x 

per week vis.

▪ Portie van 100 g.

▪ Advies alleen duurzame 

soorten te kiezen.



Minder dierlijk: zuivel

▪ Advies melkproducten is 

omlaag bijgesteld.

▪ Bv.  300-450 ml i.p.v. 450 ml 

voorheen (19-50j) 

▪ NB. Kaas wel verhoogd van 30 

naar 40 g.



Meer plantaardig: eiwitbronnen

▪ Nieuw advies wekelijks 

peulvruchten (135 g).

▪ Nieuw advies dagelijks 

noten (25 g).

▪ Goede vegetarische keuzes 

als optie.





Groente & fruit: duurzame opties

▪ Milieuvriendelijke varianten hele jaar:

▪ Groente: bleekselderij, bloemkool, broccoli, 

ijsbergsla, koolrabi, prei, pompoen, 

raapjes, radijs, rode biet, rode kool, 

spitskool, spruiten, tomaat, ui, wortelen, 

witlof, witte kool. 

▪ Fruit: ABCDE

▪ Appels

▪ Bananen

▪ Citrusfruit

▪ Druiven

▪ En… peren





Seizoen?  

Vooral in recepten.



Visaanbeveling, -vangst en -consumptie



Hulpmiddel zijn keurmerken
Nieuw: 11 topkeurmerken voor duurzaamheid



Dranken: duurzame opties

▪ Kraanwater afgebeeld

▪ 3 koppen thee per dag

▪ Dranken in Schijf minder 

milieubelastend dan buiten 

(alcohol, frisdrank, 

vruchtensap)



Milieubelasting dranken



Basisproducten 85 energie%

▪ Weinig ruimte  (15 en%) 

voor energiedichte, 

bewerkte producten

▪ met hoge milieubelasting.

▪ Bijv. alcohol, ijs, koek, 

snacks, bewerkt vlees, 48+ 

kaas, snoep. 



Menuopties: Ik hou van Holland & Vandaag 
geen vlees



Zeven regels om duurzamer te eten 

1. Verspil zo min mogelijk voedsel, door op maat te kopen en te koken. 

2. Eet minder rood en bewerkt vlees. Neem in plaats daarvan peulvruchten, 

ongezouten noten en een keer duurzame vis. 

3. Neem niet meer zuivel dan je nodig hebt. 

4. Eet niet meer dan je nodig hebt. Laat vooral producten van buiten de Schijf 

van Vijf staan, zoals snacks. 



5. Drink zo min mogelijk suikerhoudende dranken en alcohol en kies voor 

kraanwater, thee en/of koffie. 

6. Eet voldoende volkoren graanproducten, groente en fruit.

7. Kies milieuvriendelijke groente- en fruitsoorten door te letten op de herkomst 

en het seizoen. 

Veel van de duurzamere keuzes zijn ook gezondere keuzes. 



Hogere CO2-uitstoot verlaagt kwaliteit gewassen

(Myers et al, 2014, Medec et al, 2017)



Van harte welkom 
20 maart, VU Amsterdam


