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Waarom Voedseltransitie?

 



 

Waarom Voedseltransitie?
 Biodiversiteit

 Klimaat

 “Welvaartsziekten”

 Vitaal platteland

 Boerentoekomst

 Zorgkosten

 Voedselzekerheid

 ...



 

Leidende principes – Transitieopgave

Van …

 Obesitas- en diabetes-epidemie

 Milieubelasting die de draagkracht 
van het milieu te boven gaat

 Boeren als overleven 
(opvolgingsproblematiek, uitkopen, …)

 Monocultuur

Naar …

 Gezond basisvoedsel voor iedereen

 Positieve bijdrage aan energietransitie, 
klimaat, waterhuishouding en 
biodiversiteit

 Agrarische ondernemers als economische 
drager van het platteland

 Landschappelijke diversiteit



 

Toekomstperspectief

 





Circulaire landbouw

 Alles lokaal (< 500 km)
 Hi-tech oplossingen voor milieuproblemen
 Intensieve productiemethoden
 Geheel fossielvrij
 Einde aan import diervoeders, minimale feed-food competitie
 Gesloten nutriëntenkringlopen in de EU-regio, inclusief het riool
 We eten iets meer met de seizoenen, minder vlees, meer 

plantaardig





Alternatieve voedselnetwerken

 80 % lokaal (<70 km)
 De Schijf van Vijf staat in je eigen achtertuin
 Iedereen flexitariër
 Boer en burger schudden elkaar de hand, en schakelen markt 

en overheid uit
 Voedsel met meerwaarde
 Boeren verdienen ook met zorg voor landschap, biodiversiteit 

en recreatie



Afbeeldingen onder meer: Het 
Eetschap en Lekker Nassuh



Basisvoedsel

 Gezond en duurzaam voedsel
 Betaalbaar voor iedereen
 Een einde aan “welvaartsziekten”
 Samen (leren) koken, samen (leren) eten
 Rollen voor zorginstellingen, onderwijsinstellingen / 

kinderopvang
 Weg van de supermarkt
 Lokale boeren leveren gezond, onbewerkt voedsel



 

X-Curve
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Transitieruimte openbreken

 



 

We hebben al veel geleerd 
van pioniers
Zij geven het goede voorbeeld duurzaam 
voedselsysteem.

Welke hobbels komen zij tegen?

Kunnen we die wegnemen zodat “de rest” 
ook kan volgen?

Negen barrières duurzaam voedselsysteem, 
plus actielijnen

Voor alle soorten partijen: financieel, 
overheden, brancheverenigingen, 
onderzoekers



 

Dashboard: Zoeken naar Sturing
voor Voedseltransitie



 

 Maak de duurzame toekomst het ijkpunt voor uw activiteiten

 Inspiratie: Nog actiever zoeken naar het experiment!

 Nieuwe coalities met macht – u bent het gestaalde kader, help 
het verdienvermogen creëren voor de agribusiness van de 
toekomst

 

Wat vraagt de toekomst van Regio Food Valley?
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