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Ons voedsel over tien jaar
Bevat informatie over de toekomst van ons voedsel, de opkomst van nieuwe voedingsmiddelen,
beeldbepalende ontwikkelingen, en verwachtingen en zorgen van consumenten over voedsel over tien jaar.
Overheidsbeleid, wet- en regelgeving, de General Food Law, trends in voedselland, opinieonderzoek onder
consumenten, en het verslag van panelbijeenkomsten met vijftig-plussers, allochtonen en jongeren.
Den Haag, 10 oktober 2003
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Voorwoord
Voor u ligt het themaboekje "Ons voedsel over 10 jaar." Dit onderwerp staat op 10 oktober 2003
op de agenda van het LNV Consumentenplatform. Het ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit wil van het Consumentenplatform weten wat de beleidsmatige gevolgen zijn van
een veranderende voedselconsumptie tussen nu en 2013. Zonder dat we het ons beseffen hebben
zich de afgelopen tien jaar grote veranderingen voorgedaan in de voedselconsumptie en het valt
te verwachten dat dit voor het komende decennium niet anders zal zijn. Om adequaat beleid te
kunnen maken zal het ministerie van LNV op deze veranderingen moeten anticiperen.
Het themaboekje start met een beleidsdossier. In dit beleidsdossier kunt u informatie vinden over
het relevante overheidsbeleid. Omdat het erg moeilijk is om nu al aan te geven welk
overheidsbeleid relevant zal zijn in 2013 ligt hierbij sterk de nadruk op rollen en
verantwoordelijkheden. Welke rollen zal de overheid zich aanmeten gelet op onder meer
demografische en sociologische veranderen? Uitgangpunt bij het bespreken van trends is de
beleidsmatige verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid en het ministerie van LNV. Op basis
daarvan kan worden ingeschat of bepaalde trends beleidsmatig gezien relevant zijn of niet.
In de deskresearch bestaat aandacht voor trends in de voedselconsumptie. Het tracht een
toekomstbeeld te schetsen door nieuwe ontwikkelingen binnen de huidige voedselconsumptie
door te trekken naar 2013. Dit wordt gedaan aan de hand van drie grote pijlers: gezondheid,
gemak en beleving. De deskresearch sluit af met vier scenario's over verschuivende
machtsverhoudingen binnen de agrofood-keten.
Ook bij de voorbereidingen van dit thema is uitgebreid gesproken met burgers en consumenten.
Onder 600 respondenten is gepeild wat zij verwachten en wensen ten aanzien van de
voedselconsumptie in de komende tien jaar. Daarnaast is uitvoerig gesproken met specifieke
panels van consumenten die beeldbepalend zullen zijn voor toekomstige
consumptieveranderingen: jongeren, allochtonen en ouderen. Deze groepen blijken
uiteenlopende verwachtingen te hebben over verschuivingen en veranderingen binnen de
voedselconsumptie.
Een scherp beeld van toekomstige ontwikkelingen ondersteunt het ministerie van LNV bij het
waarmaken van haar maatschappelijke doelstellingen. Ik zou u daarom willen aansporen om
zowel te signaleren als te expliciteren welke voedseltrends voor de overheid en consumenten
relevant zijn.
DE DIRECTEUR VOEDINGS- EN VETERINAIRE AANGELEGENHEDEN,

dr. ir. H. Paul
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1 Beleidsdossier
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1 Beleidsdossier "Ons voedsel over tien jaar"
1. Inleiding
Dit beleidsdossier is een ander beleidsdossier dan andere. Het gaat namelijk over "Ons voedsel over 10
jaar". Hierbij speelt de vraag hoe toekomstig overheidsbeleid kan aansluiten op veranderingen in de
voedselconsumptie. Daarbij volstaat geen beschrijving van vigerende wet- en regelgeving maar ook
aandacht besteed worden aan de strategische doelstellingen van de overheid. Bij de bespreking van "Ons
voedsel over 10 jaar" is als uitgangspunt gekozen voor veranderingen in de consumptie. Vernieuwingen of
innovaties in het productieproces komen zijdelings aan de orde.
De geschetste beleidskaders en doelstellingen beperken zich niet tot de taken van het ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In tien jaar tijd kunnen zich hierin immers verschuivingen voordoen
tussen de verschillende overheidsorganen.
Het beleidsdossier start met aandacht voor de wet- en regelgeving. Het dossier sluit af met een paragraaf
over de doelstellingen die de overheid, en LNV in het bijzonder, hebben ten aanzien van ons voedsel. Trends
in de voedselconsumptie zijn voor de overheid relevant op het moment dat ze aansluiten op of een
belemmering vormen voor de doelstellingen van de overheid.

2. Wet- en regelgeving
Nationale en internationale overheden leggen een groot aantal regels op voor de productie, het transport
en de verkoop van voedsel. Deze regels sluiten aan bij de verschillende doelstellingen en
verantwoordelijkheden van de overheid.
Tussen nu en 2013 zal de voedselconsumptie onherroepelijk sterk veranderen. Zeker als we er vanuit gaan
dat de voedselconsumptie zich de komende 10 jaar net zo sterk wijzigt als het afgelopen decennium. Het is
op dit moment nog moeilijk te voorspellen hoe en op welke wijze de consumptieve veranderingen deze
doelstellingen zullen beïnvloeden. Ongetwijfeld zal de overheid in 2013 bepaalde trends willen versterken
en andere willen indammen of beperken. Daarom is het niet eenvoudig om een beeld te schetsen van de
relevante beleidskaders voor "Ons voedsel over 10 jaar." leder terrein heeft bijbehorend beleid of wet- en
regelgeving. De overheid zou zich over tien jaar sterk kunnen richten op overgewicht (strengere eisen
voedingswaardetabel?) of op het stimuleren van vleesvervangers (onderzoekssubsidies?). Voor hetzelfde
geld staat de multiculturele samenleving centraal of allergieën.
In deze paragraaf staan wet-en regelgeving centraal die veranderingen in de nabije toekomst met zich
meebrengen. Het gaat om wet- en regelgeving voor nieuwe voedingsproducten en de General Food Law,
een algemene wet die grote invloed zal hebben op de productie van ons voedsel en transparantie in de
keten.
Nieuwe voedingsmiddelen
Sinds 1993 moet voor de marktintroductie van nieuwe voedingsmiddelen toestemming worden verkregen
door de overheid. Tot mei 1997 was dat vereist in het kader van een Nederlandse regeling. Sinds 15 mei
1997 geldt daarvoor de Europese 'Novel Food Verordening' (Verordening EG/258/97). Een verordening van
de EG heeft directe werking in de lidstaten. Handelen in strijd met deze verordening is strafbaar gesteld via
het Warenwetbesluit Nieuwe Voedingsmiddelen.
Nieuwe voedingsmiddelen zijn alle voedingsmiddelen en voedselingrediënten die voor 15 mei 1997 niet in
significante mate in de Europese gemeenschap voor de menselijke voeding zijn gebruikt en die vallen onder
de volgende categorieën:
• voedingsmiddelen en voedselingrediënten die genetisch gemodificeerde organismen bevatten of
die uit dergelijke gemodificeerde organismen bestaan
• voedingsmiddelen en voedselingrediënten die zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde
organismen maar deze niet bevatten
• voedingsmiddelen en voedselingrediënten met een nieuwe of doelbewust gemodificeerde primaire
molecuulstructuur
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•
•

•

voedingsmiddelen en voedselingrediënten bestaande of geïsoleerd uit micro-organismen,
schimmels of algen
voedingsmiddelen en voedselingrediënten bestaande of geïsoleerd uit planten alsmede
voedselingrediënten die uit dieren zijn geïsoleerd, met uitzondering van voedingsmiddelen en
voedselingrediënten die volgens traditionele vermeerderings- of teeltmethodes zijn verkregen en
die sinds lang voor voedingsdoeleinden worden gebruikt;
voedingsmiddelen en voedselingrediënten waarop een weinig gebruikt productieproces is
toegepast die ertoe leidt dat de voedingsmiddelen wijzigingen ondergaan in hun voedingswaarde,
metabolisme of gehalte aan ongewenste stoffen.

Deze verordening geldt ook voor nieuwe producten die men wil importeren van buiten de EU. Verordening
258/97 geldt niet voor additieven (smaakstoffen, geurstoffen et cetera). Producten die als additief worden
gebruikt in voedingsmiddelen moeten een eigen toelatingprocedure volgen.
De bovenstaande criteria zijn voor de meeste voedingsmiddelen afdoende om te bepalen of er sprake is van
nieuwe voedingsmiddelen. Op een aantal punten kan discussie ontstaan:
• Is er sprake van een significante mate van gebruik voor de menselijke voeding binnen de EG?
• En wel ook al voor 15 mei 1997?
• Is het een additief? (in dat geval zal de goedkeuring moeten plaatsvinden in het kader van de additieven
wetgeving (Warenwetbesluit Levensmiddelen additieven).
• Is het een voedingsmiddel voor bijzonder gebruik?
• Is het een geneesmiddel?
Om toestemming te krijgen voor toelating op de Europese markt zal de producent of importeur een
aanvraag moeten indienen in de lidstaat waar hij van plan is het product als eerste op de markt te brengen.
In Nederland moet zo'n aanvraag worden ingediend bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport met daarbij een dossier waaruit blijkt dat het product veilig is voor consumenten. Samen met deze
aanvraag dient een samenvatting van het ingediende dossier te worden gestuurd aan de Europese
Commissie.
De Minister van VWS legt deze aanvraag voor aan de Commissie Veiligheidsbeoordeling Nieuwe
Voedingsmiddelen van de Gezondheidsraad. Deze commissie voert op verzoek van de Minister de eerste
beoordeling uit. Zo'n eerste beoordeling wordt door de lidstaat doorgestuurd aan de Europese Commissie.
Op haar beurt stuurt de Europese Commissie deze beoordeling door aan alle lidstaten voor commentaar.
De lidstaten kunnen bezwaren indienen tegen de conclusies van de eerste beoordeling. Eventuele bezwaren
worden voorgelegd aan een Wetenschappelijk Comité. Uiteindelijk besluit de Europese Commissie op basis
van het advies van Europese Permanent Levensmiddelen Comité. Dit besluit wordt vastgelegd in een
zogenaamde Beschikking, dat de wettelijke goedkeuring of verbod regelt van het nieuwe levensmiddel.
Tussen de aanvragen uit het verleden bevinden zich genetisch gemodificeerde tomaten, maar ook onder
hoge druk gepasteuriseerd fruit, Tahitiaans 'noni'-sap en met planten-'sterolen' verrijkte bakproducten.
Genetisch gemodificeerd voedsel
Recentelijk is besloten om de regelgeving voor genetisch gemodificeerde organismen en voedselproducten
op te nemen in een nieuwe verordening. Deze wordt zeer binnenkort gepubliceerd. Daarmee zullen
genetisch gemodificeerde organismen en de hiervan afgeleide voedselproducten niet meer vallen onder
Verordening 258/97. De nieuwe verordening regelt:
•
De verplichte traceerbaarheid van genetisch gemodificeerde organismen door de hele voedselketen.
•
Een meer gecentraliseerde vergunningsprocedure die loopt via de nieuwe Europese Autoriteit voor
Voedselveiligheid.
•
De productie en distributie van genetisch gemodificeerde diervoeders.
• Strengere etikettering voor alle voedsel en diervoeders die genetisch gemodificeerde organismen
bevatten of daarvan zijn afgeleid.
• Strengere etikettering voor producten die gemaakt zijn met behulp van genetische modificatie, maar
waarin geen sporen kunnen worden aangetoond (zoals soja-olie afkomstig van genetisch
gemodificeerde soja).
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Functionele voedingsmiddelen en gezondheidsclaims
Een ander voorbeeld van nieuwe voedingsmiddelen betreft de opkomst van zogenaamde functionele
voedingsmiddelen. Deze voedingsmiddelen zijn meestal voorzien van speciale gezondheidsbevorderende
ingrediënten (zie deskresearch hoofdstuk 2). Voor de fabrikanten van deze producten is het van belang dat
ze deze gezondheidsbevorderende effecten kunnen aanprijzen/claimen richting de consument. Het risico
bestaat echter dat consumenten worden misleid met onterechte claims. Daarom heeft de Europese
Commissie zeer recent een voorstel gepresenteerd over voedings- en gezondheidsclaims, waarbij het
gebruik van claims op voedingswaren en -supplementen aan banden wordt gelegd. Onduidelijke of
nietszeggende claims als 'verhoogt de weerstand' of 'heeft een zuiverende werking' worden verboden en
claims moeten voortaan onderbouwd zijn met wetenschappelijk getoetste feiten. Alleen de onderbouwde
gezondheidsclaims zijn voortaan nog toegestaan op het etiket, de verpakking en in reclame uitingen. Als
het Europees Parlement en de Raad van Ministers snel instemmen met het voorstel, worden de nieuwe
regels mogelijk al in 2005 van kracht.
General Food Law
Begin 2002 is vanuit de Europese Commissie Verordening 178/2002 van kracht geworden. Deze verordening,
die bekend is als General Food Law, regelt de algemene beginselen en voorschriften van
levensmiddelenwetgeving, de oprichting van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid en de
vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (waarschuwingssystemen,
crisismanagement, noodsituaties et cetera).
De General Food Law bevat algemene beginselen voor het overheidsbeleid ten aanzien van voedsel. De
verwachting is dat deze nieuwe regelgeving een belangrijke invloed heeft op het aangezicht van de
voedselproductie en -consumptie in 2013. Een deel van de artikelen uit de General Food Law wordt met
ingang van 1 januari 2005 van kracht. De hieronder genoemde springen het meest in het oog:
• Traceerbaarheid: producenten moeten kunnen nagaan wie levensmiddelen of ingrediënten hebben
geleverd. Levensmiddelen en diervoeders moeten in elk stadium van de productie tot en met de
distributie traceerbaar zijn. Deze informatie moeten producenten op verzoek aan de overheid
kunnen verstrekken.
• Als een producent ontdekt dat producten niet aan de voedselveiligheidsvoorschriften voldoen
dient de producent deze producten uit de handel te nemen en hiervan zowel consumenten als de
overheid op de hoogte te stellen.
• Veiligheidsvoorschriften voor diervoeders.
• Het verbod om onveilige levensmiddelen in de handel te brengen. Dit verbod bevat tevens een
uitleg van wat als onveilig voedsel wordt beschouwd. Hierbij dient men rekening te houden met
schadelijke korte- en langetermijneffecten, schadelijke gevolgen voor nakomelingen, cumulatieve
toxische effecten en risico's voor specifieke groepen consumenten voor wie het levensmiddel
bedoeld is.
• Voedingsmiddelen worden tevens onveilig geacht als de gebruiksinformatie op het voedsel kan
leiden tot risico's voor de voedselveiligheid.
• De General Food Law beschermt de consument tenslotte ook tegen misleiding. Het is verboden
consumenten op het verkeerde been te zetten door voedingsmiddelen op misleidende wijze te
presenteren. Deze regel heeft zowel betrekking op de vorm en het uiterlijk, maar ook de
verpakking of de uitstalling van levensmiddelen.
Het is de verwachting dat de eisen ten aanzien van traceerbaarheid en informatie over levensmiddelen
belangrijke gevolgen hebben voor de positie van consumenten in de voedselketen. De eisen voor
traceerbaarheid dragen bij aan de transparantie van de verschillende schakels in de voedselketen. Dit stelt
individuele producenten/detaillisten in staat om hierover heldere informatie te verschaffen aan
consumenten. Door betere informatie kunnen consumenten bewuster kiezen.

3. Doelstellingen overheid
In een moderne en complexe maatschappij hebben alle partijen een eigen rol, ondernemers, consumenten,
burgers en ook de overheid. De overheid heeft als primaire taak om publieke belangen te waarborgen. Het
ministerie van LNV dient bij het handelen uit te gaan van de publieke taken en doelstellingen.
Recentelijk heeft het ministerie van LNV een naamswijziging ondergaan van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij in Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dit heeft geleid tot een verschuiving in doelstellingen en
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verantwoordelijkheden. De beleidsmatige verantwoordelijkheid van het ministerie voor de voedselproduct/e
is uitgewerkt aan de hand van drie 1 zogenaamde 'strategische doelstellingen' voor de komende jaren.

•

Vertrouwd platteland

•

Duurzame agroketens

•

Voedselkwaliteit

In deze paragraaf zullen de drie doelstellingen worden toegelicht. Hierbij dient te worden aangetekend dat
ook strategische doelstellingen niet constant zijn en dat hierin verschuivingen kunnen optreden tussen nu
en 2013. Toch geven ze een leidraad waar LNV zich de komende jaren op zal richten.
Vertrouwd platteland
Kwaliteit van het landschap
In Nederland bepaalt de verweving van stad en platteland in belangrijke mate het karaktervan het
landschap. Veel Nederlanders hebben een band met de landschappen waarin ze wonen, werken, reizen en
recreëren. Zij waarderen openheid, rust, stilte, cultuurhistorische kenmerken en natuurlijke elementen. Het
voortgaande proces van verstedelijking en industrialisering (ook van een deel van de agrosector) tast echter
steeds vaker deze karakteristieke eigenschappen van landschappen aan. De kwaliteit van het landschap is in
esthetische zin waardevol,
maar ook steeds meer in economisch opzicht. Het is een belangrijke bestaansvoorwaarde geworden voor de
snelgroeiende recreatiesector. Redenen genoeg om er zuinig op te zijn. De landbouw draagt veel bij aan de
aantrekkelijkheid van het landschap en die verbondenheid tussen landbouw en aantrekkelijk landschap blijft
bestaan. Door schaalvergroting en industrialisering van een deel van de landbouw en door groei van de
recreatie staat de kwaliteit van het landschap op veel plaatsen ook onder druk.
LNV ziet voor zichzelf een taak om een de spanning te politiseren tussen enerzijds de wens om
aantrekkelijke landschappen te beschermen en te ontwikkelen en anderzijds de wens om ruimte te geven
aan andere ruimtelijke ontwikkelingen, waarbij LNV de verantwoordelijkheid draagt voor landbouw,
recreatie en natuur. Het platteland staat niet alleen meer voor voedselproductie maar dus ook voor
aantrekkelijke ruimte, dat kan vragen om nieuwe benaderingen van de voedselproductie.
Duurzame agroketen
Licence to produce
De agroketen, waartoe zowel de landbouw als de visserij wordt gerekend, is nog altijd zeer belangrijk voor
de Nederlandse economie. LNV is vanouds nauw betrokken bij de bevordering van deze in veel opzichten
wereldwijd toonaangevende sector. Als de sector deze positie wil behouden, zal ze voortdurend moeten
blijven werken aan de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: maatschappelijk ingebed, ecologisch
zuinig en economisch rendabel. De Nederlandse agrosector zal op de lange termijn niet overleven wanneer
die vooral goedkoop wil blijven produceren - het kan niet alleen gaan om de profit-dimensie van duurzame
ontwikkeling. De agrosector zal daarom sterker moeten innoveren vanuit de planet- en people-dimensie om
de 'license to produce' te behouden. Het gaat dan om ecologisch, veterinair en sociaal verantwoord
ondernemen.
Licence to trade
Maar naast productie is handel een belangrijke motor van de economie. De Nederlandse import en export is
gebaat bij zo min mogelijk (nationale en internationale) handelsbelemmeringen. LNV ziet het als een
publieke taak om ervoor te zorgen dat bedrijven hun handelsactiviteiten zo goed mogelijk kunnen
verrichten. Hier ligt de nadruk op de profit-dimensie. Essentiële voorwaarde is wel dat betreffende bedrijven
goed scoren op de andere twee: planet en people, een 'license to trade'. LNV heeft de neiging de drie
duurzaamheidsdimensies sterk nationaal in te vullen, maar dat miskent de sterk internationale oriëntatie
van de agrosector. De agrarische sector produceert voor de internationale markt waar zowel nationale,
Europese als mondiale regels van kracht zijn.

1

Het vierde strategische hoofddoel van LNV is 'vitale natuur.' Omdat dit weinig betrekking heeft op voedsel
zal natuur in het beleidsdossier verder buiten beschouwing worden gelaten.
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De vooraanstaande positie van de Nederlandse agrosector en agribusiness in de wereld vraagt eveneens een
verantwoordelijkheid voor een duurzame ontwikkeling van de agroketen in Europees en mondiaal verband
en daarmee aan de voedselproblematiek wereldwijd.

Transitie duurzame landbouw
Sinds het publiceren van het Nationaal Milieubeleidsplan 4 werken verschillende departementen van de
rijksoverheid aan het op gang brengen van transities naar een werkelijk duurzame wijze van
energievoorziening, duurzame mobiliteit, duurzame landbouw, duurzaam gebruik van natuurlijke
hulpbronnen en behoud van biodiversiteit.
In de landbouw zijn veel veranderingen aan de gang. Het streven is om de komende dertig jaar tot een
duurzame, internationaal concurrerende landbouw te komen. Een duurzame landbouw produceert schoon,
levert een bijdrage aan de mondiale voedselvoorziening, produceert veilig voedsel, neemt eisen in acht met
betrekking tot dierenwelzijn, draagt bij aan het in stand houden van natuur en biodiversiteit in Nederland
en bevordert het behoud van karakteristieke landschappen en een vitaal platteland. Het ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft het initiatief genomen om deze transitie samen met
anderen te realiseren.
Het ministerie van LNV heeft een 'Maatschap Transitie Duurzame Landbouw' in het leven geroepen als één
van de belangrijke aanjagers van de transitie. Het is een groep van gezichtsbepalende vertegenwoordigers
van de overheid (ministeries van LNV, VROM en EZ), bedrijfsleven, consumenten en maatschappelijke
organisaties, allen met een andere maatschappelijke betrokkenheid. Zij zetten zich in om de verandering
naar een duurzame landbouw tot stand te brengen door op te treden als 'ambassadeur', door bestuurlijk
aandacht te vragen en door echte vernieuwingen of doorbraken te identificeren. De Maatschap wordt
ondersteund door een onafhankelijke facilitator van buiten het ministerie: het InnovatieNetwerk Groene
Ruimte en Agrocluster.
Er ontstaan arena's rond een aantal thema's waaronder duurzame veehouderij en vitaal platteland. Voor de
glastuinbouw, de melkveehouderij en de visserij (zee- en schelpdieren) zijn uit de sectoren zelf initiatieven
voor een bijdrage aan de transitie ontstaan. Het ministerie van LNV heeft zelf het initiatief genomen om
voor de intensieve veehouderij een transitie-aanpak in te zetten. Daarnaast bestaan er vele
ontmoetingsplaatsen als onderdeel van co-innovatieprogramma's. Dit zijn programma's waar bedrijfsleven
en kennisinstellingen samen werken om tot duurzame innovaties te komen.
De minister van LNV is gestart met het ontwikkelen van een probleemperceptie en een visie voor de
toekomst van de intensieve veehouderij door een debat te organiseren dat dit najaar zal plaatsvinden. Alle
spelers in het veld zijn hiervoor uitgenodigd. Niet alleen veehouders en natuurbeschermers, maar ook
consumenten en scholieren. Omdat het op voorhand duidelijk is dat er geen eenvoudige, kant-en-klare
oplossingen voorhanden zijn, is een gedeelde probleemanalyse een eerste stap. Een uitvoerige uitwisseling
van inzichten is momenteel gaande via een belevingsmonitor, een website, een scholenwedstrijd, en
regionale debatten. De eerste fase van het transitietraject wordt afgesloten met een congres in november
over de toekomst van de intensieve veehouderij.
Voedselkwaliteit
Kwaliteit, veiligheid en ketens
Gezondheid is een basisgoed voor iedereen. Burgers zijn echter individueel of onderling niet altijd in staat
de omstandigheden te realiseren waardoor ze niet ziek worden. Daarom moet de overheid die
omstandigheden mee helpen realiseren en beschermen. Dit publieke belang brengt de taak met zich erop
toe te zien dat ons voedsel veilig is: voedsel moet ons gezond houden en liefst gezonder maken - we mogen
er in elk geval niet ziek van worden. Dit klinkt vanzelfsprekend en eenvoudig, maar de
verantwoordelijkheden die deze taak met zich brengt voor de overheid blijken zeer complex en voortdurend
onderwerp van discussie te zijn. Als het gaat om het waarborgen van de kwaliteit en diversiteit van ons
voedsel hebben is er sprake van honderden, zeer diverse, internationaal georganiseerde voedselketens,
waarbinnen vele partijen opereren met soms strijdige belangen en wier activiteiten en onderlinge relaties
allesbehalve transparant zijn. De voedselkwaliteit heeft specifiek betrekking op de omstandigheden
waaronder de voedselproductie plaatsvindt. Voedselkwaliteit is nauw verbonden met thema's als
dierenwelzijn en milieu. Net als voor voedselveiligheid heeft de overheid rond voedselkwaliteit een
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kaderstellende en toezichthoudende taak, maar de realisering van de gewenste kwaliteit is een eerste
verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven in de totale voedselketen. De transparantie van de voedselketen
moet - in het belang van de realisering van een zo hoog mogelijke voedselveiligheid en -kwaliteit - verder
worden vergroot. Adequate uitwisseling van relevante informatie tussen de actoren in de
voedselproductieketen
onderling kan hier een bijdrage aan leveren.
LNV ziet twee ontwikkelingen die de uitvoering van de publieke taak ten aanzien van de voedselveiligheid
en -kwaliteit verder verzwaren. Eén is dat door de toename van het internationale verkeer van mensen en
goederen, de risico's van besmetting navenant toenemen. 'Tracking-and-tracing' en transparantie van
uitwisselingen binnen ketens zijn en blijven cruciale veiligheidsinstrumenten, maar door de toename van
potentiële besmettingsbronnen, zal de effectiviteit van die instrumenten voortdurend op de proef gesteld
worden, en daarmee het consumentenvertrouwen. Een tweede ontwikkeling is dat een sterk aanwezige
overheid - via regels, normstelling en handhaving - meer en meer betwist wordt en (nog) meer dan
voorheen de verantwoordelijkheidsvraag op tafel komt: wie is waarvoor verantwoordelijk? Ook dan gaat
het helemaal om vertrouwen: loslaten van 'oude' verantwoordelijkheden kan niet zonder vertrouwen te
schenken aan andere partijen. LNV zal haar rol bij voedselkwaliteit jaarlijks ijken.
Gezondheid van voedsel
Naast voedselproductie, is er nog een terrein op het gebied van voedsel waarvoor de overheid
doelstellingen heeft, namelijk de gezondheid van voedsel en voedselpatronen. Dit is een belangrijk
onderwerp omdat de voedselconsumptie grote invloed heeft op de individuele en volksgezondheid. Dit
thema is ondergebracht bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Ten aanzien van voedsel kan kortom worden uitgegaan van vier doelstellingen voor de overheid:
LNV
• Vertrouwd platteland
• Duurzame agroketens
•
Voedselkwaliteit
VWS
•
Gezondheid van voedsel
Nieuwe trends in de consumptie van voedsel kan deze 4 doelstellingen ondersteunen of in gevaar brengen.
Op dat moment hebben trends voor beleidsrelevantie voor de overheid.

4. Bronnen
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Ministerie LNV:
o Directie Voedings- en Veterinaire Aangelegenheden
o Bureau Strategische Beleidsvorming
o Innovatienetwerk Groene Ruimte en Agrocluster
o Transitieteam duurzame landbouw
o Directie Wetenschap en Kennisoverdracht
Ministerie LNV; Nota Agroproductie en Voedingsbeleid
Ministerie LNV; jaarbrief 2004
Expertisecentrum LNV; Nieuw op onze kaart: Voeding. Quick scan beleidsonderwerpen voor
voeding, september 2002
Regeerakkoord kabinet Balkenende II (2003) Meedoen, meer werk, minder regels.
Landbouw-Economisch Bericht 2003; P. Berkhout en C. van Bruchem (red.) Den Haag, Landbouw
Economisch Instituut
Verordening 258/97 van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 1997 betreffende nieuwe
voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten.
Verordening 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling
van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van
een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor
voedselveiligheidsaangelegenheden.
Sdu (2001) Bouwstenen voor toekomstig beleid.
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2 Deskresearch "Ons voedsel over tien jaar"

12

2 Deskresearch "Ons voedsel over tien jaar"
1. Inleiding
De voedingswereld is volop in beweging. Globalisering en technologisering, demografische en sociaaleconomische ontwikkelingen, emancipatie en immigratie, deze factoren hebben allemaal invloed op wat,
waar en hoe we eten over tien jaar. In dit onderzoek wordt gekeken naar de trends die deze ontwikkelingen
de komende tien jaar sturen. Het is niet de bedoeling om in dit literatuuronderzoek voorspellingen te doen
over hoe onze (voedings)wereld er in 2013 uitziet. Deze notitie laat vooral zien welke trends een belangrijke
rol spelen en formuleert verwachtingen van deskundigen over ontwikkelingen in de komende tien jaar. In
deze notitie wordt een groot aantal trends benoemd onder de thema's Gezond, Gemak en Beleving.
Consumenten
Consumenten zijn onder te verdelen in groepen die meer of minder belang hechten aan de categorieën
gezond, gemak en beleving. Het Erasmus Food Management Instituut (9) constateert dat vooral mensen tot
34 jaar en mannen het meest behoefte hebben aan gemak en genieten (in dit onderzoek onderdeel van
'beleving'). Gezondheid en goed gedrag (ook onderdeel van 'beleving') vinden vooral aanhang onder 55plussers en vrouwen. Het SCP (19) onderscheidt consumenten langs de dimensies tijd en geld: mensen met
veel geld en weinig tijd (tweeverdieners, alleengaanden), mensen met geld én tijd (ouderen), mensen met
weinig geld en weinig tijd (studenten, scholieren) en mensen met weinig geld en veel tijd
(bijstandsmoeders, werklozen, AOW-ers, arbeidsongeschikten, eerste generatie laagopgeleide
immigranten). Gezien de demografische ontwikkelingen vermoedt het SCP dat vooral de groepen met veel
geld een bepalende factor zijn in de voedselconsumptie de komende tien jaar; zowel tweeverdieners en
alleengaanden, als ouderen, vormen demografisch gezien een groeiende groep. 'Convenience' (in
huishoudelijke consumptie) en 'experience' (in vrijetijdsconsumptie) zijn met name van toepassing op
bemiddelde en in tijdnood verkerende consumenten. De vergrijzende groep babyboomers maakt ook
onderdeel uit van deze welgestelde groep.
Keten
Het is zaak niet alleen te kijken naar de wensen en zorgen van consumenten, maar ook naar de verdeling
van macht en verantwoordelijkheid tussen ketenpartijen. De meningen hierover verschillen. In "Het nieuwe
consumeren" uit 2001 (17) constateert Karel Vuursteen een toenemende individualisering - ook wel massaindividualisering genoemd - hetgeen de macht van de consument lijkt te vergroten. Producenten zouden
massa's grillige individuen op maat en tegen lage kosten moeten bedienen, waardoor productie een 'op
afroep beschikbaar' karakter krijgt. Vuursteen spreekt in dit kader zelfs van 'coproductie', de inbedding van
de consument in het productieproces. Het moment waarop de consument en de producent elkaar
ontmoeten is dan vervroegd: de ontwikkeling van kant-en-klaar producten zet door naar een situatie waarin
producten uit onderdelen op basis van wensen van de klant worden samengesteld ('assemble to order') of
zelfs speciaal gemaakt ('make to order'). Anderen, zoals het Rathenau Instituut en de Stichting Innovatie
Glastuinbouw (SIGN), waarschuwen dat de macht van de consument niet overschat moet worden. Het is
tenslotte niet (alleen) de consument die de vraag naar voedselproducten formuleert, hoezeer er ook
gesproken wordt over ketenomkering en consumentgerichtheid (15). "De vraag wordt feitelijk
gekanaliseerd in distributiekanalen - de retail, out of home, speciaalzaken, ambulante handel en industriële
afzet," (23, p.8). De primaire productie boet aan belang in ten gunste van voedingsmiddelenindustrie,
grootverbruikers en supermarktketens (15). Met name de retail heeft tot voor kort veel macht veroverd op
de primaire productie en de voedselindustrie. Dit proces lijkt te stagneren.
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2. Gezond
Gezondheid is reecis, en blijft, een invloedrijke factor in voedingsland. Enerzijds groeit de roep om gezonde
producten als onderdeel van een gezonde levenswijze en neemt het. aanbod van voedingsmiddelen ter
preventie van ziekte toe. Anderzijds is er sprake van meer en meer slechte eetgewoontes, een toename van
welvaartziekten, overgewicht en gepercipieerde allergieën. Volgens het CBS is het aantal mensen dat kampt
met overgewicht feen Body Mass Index hoger dan 25) tussen 1991 en 2000 toegenomen van 35% naar 44%,
en het aantal mensen met ernstig overgewicht (BMI hoger dan 30) van bijna 6% naar ruim 9% {40):

Figyyr 1: Percentage mensen met
owergewicht

i

L3 1MI
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Overgewicht
(BMI> 25)

Ernstig
overgewicht
(BMi>=30)

Mate van overgewicht
Bron; CBS Statline f40).
Voeding en §eiondheid: twee benaderingen
Slechte eet- en leefgewoontes vormen een bedreiging voor de kwaliteit van leven en een groot probleem
voor de volksgezondheid, in reactie op deze ontwikkelingen vraagt het Rathenau Instituut zich af in welke
richting de bevordering van gezonde eet- en leefgewoontes zich zou kunnen ontwikkelen (4). Bij de ene
benadering ligt het primaat bij de stof benadering (middels gezondheidsbevorderende voedingsmiddelen:
Functlonal Foods); bij de andere benadering ligt het primaat bij de integrale pakketbenadering (middels een
gezonde leefwijze). Overigens kunnen beide ontwikkelingen naast elkaar bestaan.
De eerste benadering lijkt de belofte te bevatten dat men gezonder kan leven zonder het eet- of leefpatroon
aan te passen. De overheid heeft in deze benadering de taak toe te zien op de veiligheid van de
voedingsproducten. Daarnaast is het belangrijk dat de overheid zorgt voor een wettelijk kader voor
gezondheidsclaims. De Gezondheidsraad (30) waarschuwt voor het gevaar van irrelevante en misleidende
claims en pleit ervoor strenger te zijn bij de toelating van claims. Ook zou er een instantie opgericht moeten
worden die de gunstige effecten van voedingsmiddelen en -supplementen beoordeelt.
De pakketbenadering richt zich op gezonde eet- en leefpatronen en zoekt de oplossing in een evenwichtig
voedingspatroon en voldoende lichaamsbeweging. Dit wordt verwoord in de Richtlijnen Goede Voeding
(RGV) die elk land heeft opgesteld en is recentelijk ook bepleit door de Wereld Gezondheid Organisatie (5).
Het houdt een voeding in met meer groenten, fruit en vis en minder verzadigde vetten. Voor de overheid
ligt in deze benadering een stimulerende en voorwaardenscheppende regierol, bijvoorbeeld via

voedselvoorlkhting en het stimuleren van een gezonder eetaanbocl van de industrie en in kantines en
bedrijfsrestaurants. Daarnaast moet de overheid zich inzetten voor de verbetering var» de leefstijl,
bijvoorbeeld door het aanleggen van fietspaden en het stimuleren van bewegen. In aanvulling op een
gezond dieet blijft voldoende beweging belangrijk.
De stefbemaderirtg: Functional Foods
Op welke manier zien we bovenstaande ontwikkelingen in de praktijk? Functional Foods (ook wel specifieke
ijoyondheidsbovorderende voedingsmiddelen (SGV's) genoemd) zijn voedingsmiddelen met een aanspraak
op (|f!/ondhHd. In Europa is de belangrijkste categorie Functional Foods zuivelproducten met de toevoeging
v.in mirtor.ilon (hoofdzakelijk calcium), vitaminen» en probiotica (ter bevordering van de darmflora) - deze
r Httxjoi ie vormt tweederde van de totale omzet. De verdeling van Functional Foods zuivelproducten tussen
«•en dutitil l uropese landen is als volgt (7):

Figuur 2: Omzet (1999) Functional
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Brom CBS, Index (7).
Sommige bronnen zien in Functional Foods een nieuwe groeimarkt. Zo verwacht Gezondheidsnet, een
virtuele vraagbaak voor consumenten op internet, de komende vijf jaar een verdubbeling in de markt van
bet aantal gezondheidsbevorderende voedingsmiddelen (8). Het CBS voorspelde in 2001 een groei van
Functional Foods in de komende jaren van 10-15% (op onderdelen zelfs meer dan 20%), naast een groei van
de 'gewone* voedselproductie in de wereld van 1-3% per jaar (7). De interpretatie van de groeicijfers is
echter sterk afhankelijk van de producten die 'gerekend' worden tot de Functional Foods. Er kunnen drie
soorten producten worden onderscheiden die een gezondheidsbevorderende werking (beweren te) hebben:
producten waaraan probiotica (zoals Yakult) zijn toegevoegd, producten met extra vitaminen en mineralen
(zoals Appelsientje met extra vitamine C), en producten met andere functionele stoffen zoals
plantensterolen (zoals Becel Pro-Active). De groei lijkt zich vooral binnen de eerste twee categorieën af te
spelen.

Functional Foods en de consument
Ouderen zijn een van de belangrijkste doelgroepen van Functional Foods op dit moment en voor de
toekomst. De Nederlandse bevolking wordt steeds ouder (zie figuur 3) en de toekomstige ouderen zijn
gemiddeld hoger opgeleid en streven ernaar om onder andere met behulp van voeding hun gezondheid op
peil te houden (17). Ook prof.dr. Gertjan Schaafsma (TNO Voeding, Wageningen Universiteit) ziet» juist voor
85-plussers, een groeimarkt voor Functional Foods (8).
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Bron: I-rasmus Food Management Instituut (9).
Naast de huidige en toekomstige senioren voorspelt bureau NFO Trendbox dat er andere potentiële
doelgroepen van Functional Foods opkomen, zoals tweeverdieners en moeders van jonge kinderen (ï). Voor
hen is vooral belangrijk dat deze producten op een relatief gemakkelijke wijze, dus zonder al te veel tijd en
moeite, bij kunnen dragen aan gezortdheidswinst.
Wat vinden consumenten acceptabel als het gaat om het bestrijden van lichamelijk ongemak en het
verbeteren van de gezondheid middels voedselproducten? NFO Trendbox (ï) heeft onderzoek gedaan naar
zowel de acceptatie van producten als de link met het lichamelijk ongemak (wat men acceptabel vindt om te
Verhelpen" met voedselproducten). Het blijkt dat consumenten de voorkeur geven aan toevoegingen die al
in het product voorkomen, waarmee ze het gevoel hebben de natuur een handje te helpen. Ze hebben
bijvoorbeeld liever dat vitamine C toegevoegd wordt aan sinaasappelsap dan aan brood (dat 'klopt' volgens
hen niet), en al helemaal niet aan producten die ongezond zijn (snacks, junkfood). De acceptatie van de
toevoeging van functionele voeding aan brood als oplossing tegen lichamelijke klachten» is het meest
aanwezig bij klachten als gevolg van een verminderde weerstand (verkoudheid, vermoeidheid, verlaagd
uithoudingsvermogen). Ook spijsvertering scoort hoog.
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Figuur 4: Acceptatie van het toevoegen van extra Ingrediënten
aan brood tegen lichamelijke ongemakken
Poteniie
Gf'ilM

'

Denkvermogen

;

R<>n:.
Spijsvertering

i

Gewi'.iii
Stri-v.
Slapeloosheid
Bloeddruk
Hartcondiiii'
:

Weerstand
Hoofdpijn
Verkoudheid
5

10

15

20

25

30

35

Bron: NFO Trendbox (ï).

Functional Foods en de producent
Producent van Functional Foods Unilever is van mening dat de consument gezonde voeding opvat als
vitaliteit ( n ) . Voeding die hierop aansluit moet smakelijk zijn en de vitaliteit vergroten. Voor Unilever zijn
de belangrijkste aandachtsgebieden voor Functional Foods het verbeteren van de bloedsomloop en de
weerstand. De directeur Externe Betrekkingen bij het Unilever Health Institute drs. Paulus Verschuren ziet
over tien jaar zelfs een markt in personal foods: Functional Foods toegesneden op de persoonlijke
behoeften, gericht op het verlagen van een bepaalde risicofactor (bijvoorbeeld hoge bloeddruk). Deze
ontwikkeling hangt samen met nutrigenomicsonderzoek (de samenhang tussen genetische aanleg,
ziekterisicoprofielen en specifieke voedingsbehoeften), hoewel het te betwijfelen is of de echte doorbraken
op dat terrein binnen tien jaar te verwachten. De ontwikkeling van Functional Foods is geen snelle, vindt
Verschuren, want claims moeten wetenschappelijk onderbouwd worden en dat kost tijd.
Functional Foods; randvoorwaarden
In het onderzoek van NFO Trendbox wordt een aantal bedreigingen voor de ontwikkeling van Functional
Foods gesignaleerd. Wanneer Functional Foods geassocieerd worden met biotechnologie of genetische
modificatie, zou dat de groei in de weg kunnen zitten. Ook zouden er duidelijke regels moeten komen,
bijvoorbeeld rond gezondheidsclaims. De groei van Functional Foods blijft vooralsnog achter bij de
aanvankelijk hooggestemde verwachtingen. Producenten van dergelijke middelen zullen de komende jaren
de grootste moeite hebben functionele ingrediënten te vinden die de steeds strengere toets der kritiek met name op het gebied van gezondheidslaims - kunnen doorstaan. Wel zijn grote ontwikkelingen te
verwachten in aanpassingen van bestaande levensmiddelen aan nieuwe voedingskundige inzichten, zoals
op het gebied van minder energie en meer voedingswaarde, minder transvetzuren en verzadigde vetten, en
een lage glycaemische index (een maat voor de snelheid waarmee suikers en zetmeel uit de voeding
worden opgenomen in het bloed).
De pakketbentaderirtcjr een gezonde leefwijze
Hoe zit het met de eerdergenoemde geïntegreerde benadering van een gezonde levenswijze? Een gezonde
levenswijze betekent meer beweging en gezonder eten, zowel thuis als buitenshuis. In de periode 1987-1997

is de daling in de energieinname overtroffen door de daling in het verbruik van energie (32). Dat wil zeggen:
mensen nemen minder calorieën tot zich, maar omdat ze te weinig bewegen ontstaat toch een positieve
energiebalans. De Gezondheidsraad (31) adviseert daarom tenminste één uur matige lichamelijke activiteit
per dag om (geleidelijke) gewichtstoename te voorkomen.
Een gezonde leefwijze en de consument
Voor consumenten betekent een gezonde leefwijze in veel gevallen een ander eet- en leefpatroon.
Aangezien het merendeel van de consumenten een groot deel van de dag op school of op het werk
doorbrengt, nemen resp. scholen en werkgevers een steeds grotere rol in. Eten op school of op het werk
heeft een grote invloed op een gezond voedselpatroon: ruim 2,8 miljoen werkende Nederlanders maakt elke
dag gebruik van de lunchvoorziening op het werk (18). Sommige cateraars doen reeds af en toe een
aarzelende poging gezondere producten aan te bieden naast het gangbare assortiment (10). Het succes
daarvan is gering. Uit het nationale cateringonderzoek blijkt dat de verkoop van groenten en fruit bij
bedrijfscateraars achterblijft (18). De meest gekochte producten zijn de traditionele boterhammen met kaas
en vlees naast melk, koffie, soep en vleessnacks. Een initiatief dat de consumptie van groenten en fruit op
scholen stimuleert is afkomstig van het Bureau AGF Promotie Nederland (33) en heet 'Schoolgruiten', naar
de combinatie 'groenten & fruit'. Gruiten worden vergelijkbaar met schoolmelk verspreid aan kinderen via
de school. Het doel van dit project is dat 250.000 leerlingen op 1000 basisscholen in 25 grote steden op
school groenten en fruit krijgen. Aan de andere kant wordt meer beweging gestimuleerd. In Groningen
krijgen kinderen op 14 basisscholen elke dag één uur gym zodat zij meer bewegen (34). Als deze
ontwikkeling zich de komende tien jaar doorzet zou dat een toenemende rol van werkgevers en scholen
kunnen betekenen bij de stimulering van een gezonde leefwijze (zowel gezonde voeding als meer
beweging). Dit blijkt ook uit het advies van het RIVM, waarbij het belang van de context van de school en de
werkplek gecombineerd wordt met een integrale benadering van gezondheidsrisico's (naast voeding en
bewegen ook roken, alcohol en drugs) (39)- Dit alles zou als gevolg kunnen hebben dat de bedrijfsarts
optreedt als voedingsadviseur en de leraar als voorlichter over gezond voedsel.
Een gezonde leefwijze en de producent
Bij de integrale benadering van voeding en gezondheid lijkt er vooral een rol weggelegd voor de primaire
sector. De aanschakeling van deze sector bij het gezondheidsstreven verloopt echter langzaam. Op dit
moment is de veredeling bezig met functionele ingrediënten waarvan het effect onvoldoende bewezen is.
Daarnaast is het landbouwbeleid niet gericht op de bevordering van gezonde productie en het afbouwen
van de teelt van ongezonde producten (tabak, suiker, verzadigd vet). In de toekomst zijn er wel producten te
verwachten die door veredeling 'gezonder' zijn gemaakt. Zo heeft een onderzoeksinstituut van het
Amerikaanse ministerie van Landbouw nieuwe maïsvarianten ontwikkeld waaruit olie en margarine te
winnen zijn die de hoeveelheid cholesterol in het bloed onder controle houden.

3. Gemak
Door de gehaastheid in de samenleving (steeds meer tweeverdieners, emancipatie, 'spitsuurgezinnen')
speelt gemak een toenemende rol in voedingsland (3). De markt voor gemaksproducten groeit (17), ook
door het verschil in de manier van eten en koken doordeweeks (snel, eenvoudig, individueel) en in het
weekend (uitgebreid, gezellig, belevenis) (3). Het SCP stelt dat vooral alleengaanden, tweeverdieners en
mensen met jonge kinderen belang hebben bij gemak en tijdsbesparing (19). Niet geld maar tijd wordt de
voornaamste restrictie. Het aantal kleine huishoudens neemt de komende jaren toe.
Eenpersoonshuishoudens stijgen van 34% in 2002 naar 41% in 2040 (9). Ook worden de individuele
voorkeuren doorslaggevender. Alleengaanden en tweeverdieners kiezen steeds meer voor one-stopshopping en gemaksproducten.
De gemakstrend uit zich in een aantal facetten: de tijd die mensen besteden aan eten, hun
kookvaardigheden, de beschikbare ingrediënten of producten en de plek waar men wil eten. Voor
producenten heeft dit consequenties voor de producten zelf, logistiek en distributie (smal, gedifferentieerd,
koel) en verpakkingen (conservering).
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Tijd
Geen tijd voor boodschappen doen: one-stop-shopping en internet
Door gebrek aan tijd willen consumenten het liefst op één plek alles kunnen krijgen. Dit heeft bijvoorbeeld
gezorgd voor een verschuiving van de vleesverkoop van de slager naar de supermarkt, waardoor van al het
vlees dat in Nederland wordt verkocht, 75% voorverpakt over de toonbank gaat (6). Van de vleeswaren is dit
zelfs 80%. Dit aandeel is daarmee de laatste 10 jaar verdubbeld. Interessant is dat het eten kopen via
internet vooralsnog geen grote vlucht genomen heeft. De vraag is op welke manier de aankoop van
voedingsmiddelen via internet zich de komende 10 jaar gaan ontwikkelen en welke rol de verschillende
ketenpartijen hierin spelen.
Geen tijd voor koken: kant-en-ktaarmaaltijden
De behoefte aan gemak uit zich sterk in de vraag naar kant-en-klaar maaltijden. Uit onderzoek van Unilever
Bestfoods blijkt dat nu al negen procent van de dagelijkse warme maaltijden kant-en-klaar in de
supermarkten worden gekocht (20). Men ziet ook steeds meer ouderen deze producten kopen. Daarnaast is
de regio van belang; in de Randstad is bijvoorbeeld meer vraag naar kant-en-klaar dan in Twente. Daarbij
stijgt het aandeel van koelverse kant-en-klaar maaltijden. Dit vergt nogal wat van de supermarkten, want
deze moeten gaan investeren in betere en grotere koelmeubels: koelverse producten moeten liggen, anders
zakken ze onderuit en zien ze er niet aantrekkelijk meer uit. Veel supermarktketens hebben of ontwikkelen
een huismerk voor kant-en-klaarmaaltijden. Ook fabrikanten die tot nu toe alleen lang houdbare producten
hebben geleverd zoals Conimex en Honig, werken aan een koelvers assortiment (20).
Geen tijd, toch gezond
Eerder in dit onderzoek werden Functional Foods vooral geassocieerd met gezondheid. Kenmerkend voor
deze producten is natuurlijk dat ze op een zeer gemakkelijke manier tot gezondheidswinst kunnen leiden,
voor iedereen die gezond wil zijn en daar niet te veel voor wil doen (8). Ook TNO-Voeding vermoedt dat
Functional Foods zich in de toekomst meer op gemak gaan richten (8). Als producenten van Functional
Foods tijdsbesparing als verkoopargument zouden gebruiken, ligt hierin wellicht een groeimarkt.
Kookvaardigheden
Bovenstaande ontwikkelingen gaan hand in hand met een afname van de voedingskennis en
kookvaardigheden. Uit een advies van de Gezondheidsraad blijkt dat er een groeiende voorkeur bestaat
voor producten met een relatief korte bereidingstijd, waardoor de tijd die mensen besteden aan koken is
gedaald (32). Opmerkelijk is dat de keuken van de toekomst maar zeer gedeeltelijk aansluit op deze
gemakstrend. Misschien zullen er meerdere magnetrons in de keuken staan waarin ieder gezinslid zijn
individuele maaltijd klaarmaakt. Daarnaast wordt er, als gevolg van de trend om op bepaalde tijdstippen
uitgebreider te koken (zie ook Hoofdstuk 4: Beleving), dure kookapparatuur aan toegevoegd zoals
pastamachines en broodbakmachines.

Ingrediënten en producten
Praktische ingrediënten
De behoefte aan gemaksproducten bereikt ook de primaire en secundaire productiesector. Voorgesneden
en bewerkte groenten blijven booming business. De klanten van Convenience International, een
strategische alliantie tussen Snijderij Hessing Groente en de Greenery, zijn het afgelopen jaar gemiddeld
met vijftien procent gegroeid (16). Het type groente dat zij aanbieden blijkt langzaam te veranderen. Zo
wordt er steeds meer op houdbaarheid wordt gelet, waarbij het verpakte product er aantrekkelijk moet
blijven uitzien. Ook ontstaan er gemaks- en funproducten zoals minipaprika's en kleine bloem kooltjes. De
consument valt daarnaast steeds meer op samengestelde voorbewerkte groentepakketten met drie of vier
verschillende groenten, zoals sperziebonen, prei en peen. De ontbittering van groenten en fruit heeft de
laatste tien jaar sterk plaats gevonden, bijvoorbeeld bij andijvie, witlof en grapef ruit, en zal de komende tien
jaar groeien. Veredelaars zullen hierin een belangrijke rol blijven spelen. Daarnaast ontwikkelen
voedingsmiddelenproducenten steeds meer gerechten waarvan een gedeelte voor-bereid is, maar waaraan
de consument naar eigen inzicht verse ingrediënten kan toevoegen.
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De verpakkingen
De geschetste ontwikkelingen hebben consequenties voor de verpakkingsindustrie. De essentie van de
ontwikkelingen zit in vier aspecten. Het zichtbaar maken van de houdbaarheid (bijvoorbeeld door op de
verpakking een indicatie te maken van de bacteriegroei via een kleurverandering). De behoefte aan langer
houdbare producten heeft Verpakkingsspecialist Zip-Pak ertoe gebracht een nieuwe 'ritssluiting' te
ontwikkelen waarmee plastic verpakkingen die onder hoge temperaturen worden behandeld toch
hersluitbaar zijn (14). De consument kan de voedingsmiddelen makkelijk voor een deel gebruiken en
vervolgens bewaren. Het tweede aspect is dat de conserverende werking wordt verbeterd door het gebruik
van bederfwerende verpakkingsgassen en de afgifte van conserverende stoffen. Koelverse producten stellen
de nodige eisen aan verpakkingen en conserveringsmethoden. Er kan bederf ontstaan door de groei van
micro-organismen of biochemische processen. Amerikaanse onderzoeksgroepen zijn bezig met
'geurvreters', die ervoor moeten zorgen dat het product bij openen goed ruikt (21).
Daarnaast werkt men aan bioafbreekbare materialen. Een eetbare verpakking lijkt geschikt om een groot
aantal niet biologisch-afbreekbare verpakkingsmiddelen te vervangen (12). Amerikaanse wetenschappers
verwachten dat er nog voor het eind van 2003 verschillende toepassingen voor een eetbare verpakking op
de markt zal komen. De eetbare verpakking lijkt op papier en bestaat uit een laagje hoger geconcentreerde
puree van groenten en fruit. De verpakking kan gebruikt worden als basis voor saus. Ook in Nederland vindt
veel onderzoek plaats naar afbreekbare verpakkingen, o.a. aan de Wageningen Universiteit. De
ontwikkeling van het verpakkingsmateriaal kan een nieuwe markt creëren voor groente- en fruittelers.
Een vierde ontwikkeling is gebruiksgemak. In de verpakkingsindustrie zie je de toenemende behoefte aan
gemaksproducten duidelijk terug, bijvoorbeeld in de ontwikkeling van handige portieverpakkingen. Een
voorbeeld daarvan is de yoghurtdrank Breaker van Friesche Vlag. Een verpakkingsproducent heeft een
yoghurtijsverpakking ontwikkeld die knoeien voorkomt (22). Daarnaast sluit de verpakking ook aan bij het
eerstgenoemde aspect van het verlengen van de houdbaarheid van het product.
Tot slot stelt koelvers de nodige eisen aan netwerklogistiek. In de toekomst bestaat vooral behoefte aan zo
snel mogelijke levering van bron naar bestemming, assortimenten die vlak voor de markt worden
samengesteld en geavanceerde retaillogistiek (bevoorrading van winkels) (23).
Eetgelegenheid
Buiten de deur eten
Het SCP (19) voorspelde in 2001 dat vooral restaurants zullen profiteren van drukbezette en veelverdienende
alleengaanden en tweeverdieners zonder kinderen, die hun sociale leven uit huis naar 'de markt'
verplaatsen. Bij elkaar op visite gaan wordt verruild voor etentjes buiten de deur. Ook wordt het gebruik van
kant-en-klaar producten steeds belangrijker. In België bestaat zelfs een restaurant waar ze niet zelf koken
maar kant-en-klaar maaltijden rechtstreeks uit de magnetron serveren. Deelnemers aan het
deskundigenoverleg van de Toekomstdiscussie Voeding (2), dat in 2000 in opdracht van het RIVM
plaatsvond, verwachtten een verschuiving van de bestedingen bij de traditionele horeca naar bestedingen
bij retail en bij de facilitaire horeca (de mogelijkheid om overal, op elk gewenst tijdstip, te kunnen eten).
Overal en altijd eten
Er vindt een ontwikkeling plaats waarbij er op steeds meer plekken de 'gelegenheid' tot eten bestaat. Er
worden nu al pasta-automaten ontwikkeld voor een snelle hap tussendoor op universiteiten, luchthavens en
bedrijven (13). Er wordt steeds meer onderweg gegeten. Uit onderzoek van TNS NIPO (37) uit 2003 blijkt dat
van alle automobilisten bijna tweederde wel eens niet-brandstofproducten koopt bij een tankstation, en dan
vooral snacks. Vooral jonge automobilisten (18-34 jaar) doen dit vaak: meer dan 33% koopt vaker dan eens
per maand iets bij de pompshop. En hoewel het aantal snackbars in Nederland daalt vullen de
fastfoodrestaurants, lunchrooms, shoarmazaken en partycateraars de fastfoodsector aan (38). De
Consumentenbond verwacht dat er een verschuiving plaatsvindt van het testen van producten uit de winkel
naar het testen van eetgelegenheden buiten de deur, zoals fastfood-gelegenheden.
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4. Beleving
Volgens het Erasmus Food Management Instituut ontstaat er een beleveniseconomie waarbij het gaat om
'ervaringen' (9). Het SCP constateert naast de toenemende behoefte aan 'convenience' (gemak) ook de
behoefte aan 'experience' (19). Steeds meer spelen immateriële componenten zoals ervaringen, beleving,
maar ook milieu, productiemethoden en dierenwelzijn, een rol (17). De emotionele aspecten van voeding
worden steeds belangrijker (3). In dit hoofdstuk is een onderscheid aangebracht tussen beleving gericht op
het individu (ego) en beleving gericht op de maatschappij (eco). Wanneer de ervaring zich richt op het eigen
individu uit zich dit in een behoefte aan plezier bij koken en eten. Wanneer 'beleving' zich richt op de
maatschappij zien we vooral een toenemende behoefte aan 'goed gedrag': dierenwelzijn, milieu en mensen.
Individu
Fun cooking
Zoals eerder gezegd ontstaat er een verschil tussen de manier van eten en koken doordeweeks en in het
weekend (uitgebreid, gezellig, belevenis) (3). Men wil, wanneer men daarvoor tijd heeft, uitgebreid gaan
koken: 'fun cooking'. Er is meer aandacht voor regionale producten, biologische producten en delicatessen.
Anderzijds stijgt de afzet van groente, fruit en bloemen die van ver weg komen, alsmede de vraag naar
pasta, rijst en couscous (3)- Deze behoefte aan exotisch voedsel, plus de vraag naar een nietseizoensgebonden aanbod van groenten en fruit, zorgen volgens de "Toekomstdiscussie Voeding" voor een
toename van energie-intensieve groenten, bijvoorbeeld uit de gestookte kastuinbouw of per vliegtuig
geïmporteerd, ten koste van groenten van eigen volle grond (3).
Fun shopping
In 2001 verwachtte het SCP (19) dat in de toekomst niet alleen eten maar ook boodschappen doen fun
moesten zijn, want mensen zouden bij het boodschappen doen vermaakt willen worden (17). Men spreekt
in dit verband ook wel over 'retailtainment'. Naast grote 'shopping mails' buiten de stad waar de consument
alles zonder (parkeer)problemen op één plek kan krijgen, ontstaat dan steeds meer vraag naar kleinschalig
'authentiek' winkelaanbod in stadscentra. Op voedingsgebied vindt men er de kaasboer of de
delicatessenwinkel. Ook trendwatcher Lidewij Edelkoort denkt dat versspeciaalzaken blijven bestaan (29).
Hoewel deze zaken het moeilijk hebben tegenover de supermarkt, blijven consumenten de kwaliteit en
informatievoorziening van dergelijke winkels volgens haar waarderen. Kennis over voedselproducten sluit
aan bij het concept van 'fun cooking', waarbij de aanschaf van verse producten een belangrijk element van
de fun is.
In het boodschappen doen worden drie pa ra lelie lijnen zichtbaar: het goedkope (bulk)segment van
bijvoorbeeld de Aldi, de lijn van een ruim en gevarieerd aanbod van gematigde luxe en niet te duur,
waaronder middenklasse koelvers maaltijden met veel toegevoegde waarde, en de lijn waarin behoefte is
aan fun: markt, winkeltjes, romantiek, exotisch eten.
Maatschappij
Goed gedrag
Het Erasmus Food Management Instituut signaleert een trend naar 'Goed gedrag', waarbij 'mens en dier' en
'milieu' als subtrends worden geïdentificeerd (9). Goed gedrag blijkt vrijwel ongemerkt en onuitgesproken
een vereiste te worden van de consument aan de producent. Consumenten gaan er bij A-merkfabrikanten
van uit dat alles goed is geregeld, zowel voor mens, dier, als milieu, vergelijkbaar met de eisen op het
terrein van voedselveiligheid. De meeste consumenten willen hier geen aparte producten (keurmerk,
biologisch) voor kopen.
In deze bewustere consumptieve houding (19) lijkt men meer te hechten aan gezondheids-, duurzaamheidsen rechtvaardigheidsaspecten. Consumenten zouden zich steeds meer bewust zijn van de gevolgen van de
toenemende welvaart. Bij sommige groepen ontstaat een hang naar eenvoud, rust en ethiek (17). Deze
mensen zijn zich bewust van de kwaliteit van producten en de manier waarop producten tot stand komen
(milieu, dierenwelzijn) (17).
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Biologische producten /slowfood
Het Rathenau ziet in de aandacht voor slow-food de tegenhanger van de mainstream (McStream) (15). "Slow
food [maakt] contact met mens en maatschappij, niet alleen via kenmerken van eindproducten, maar ook en
vooral via karakteristieken van het productieproces." (15) In Panorama Voedingsland constateren zij dat
deze, relatief kleine groep, consumenten "... bezorgd [zijn] over de ontwikkeling waarin planten en dieren
dingen worden, en waarden als zorg, waardigheid en respect worden teruggedrongen ten gunste van
voortgaande rationalisering." (15, p.11). Wanneer 'milieubewustzijn' en 'focus op gezondheid' gericht zijn
op de maatschappij, lijkt dat kansen te bieden voor biologische producten (35). Aan de andere kant blijft
deze markt beperkt, omdat veel consumenten hun eisen voor goed gedrag projecteren op Amerkfabrikanten.
Herkenbaarheid van de producten
Het zicht van de consument op producten en productieprocessen neemt volgens veel bronnen echter af (19).
Dit is onder meer te wijten aan de afstand tussen consument en producent. Vertechnologisering van
voedselproductie, toenemende arbeidsdeling en de grootte van multinationale ondernemingen
vervreemden consumenten van de herkomst, teelt en bewerking van hun voedsel (15). Dat is bijvoorbeeld te
zien in de vissector, waar sinds een paar jaar steeds minder complete vis wordt verkocht maar juist filet of
andere 'onherkenbare' stukken vis. Het tijdschrift Oogst (36) schetst hetzelfde verschil met de
onherkenbaarheid van een stuk vlees vergeleken met de koeienpoot uit de jaren zestig. De groep mensen
die zich bewust is van productiewijze en herkomst van producten is in Nederland marginaal en niet
groeiend.
Boeren: ambacht versus industrie
Tegelijkertijd lijkt een verandering in het imago van boeren plaats te vinden, of wellicht meer in dat van de
boerderijdieren. Het blijkt dat huisdieren in onze maatschappij steeds meer op een voetstuk staan (36).
Burgers zien dieren als hun gelijken en kijken met die bril ook naar de veehouderij: "Wat gij niet wilt dat uw
huisdier geschiedt, doe dat ook een ander dier niet." (36, p. 21). Hierdoor ontstaat een groeiende kloof
tussen het beeld van de ambachtelijke boerderij met rondscharrelende dieren en de realiteit van de dierlijke
productie.
Vertrouwen
De argwaan onder consumenten voor genetisch gemodificeerd voedsel blijft (3). Het
consumentenvertrouwen wordt ook beïnvloed door crises in de intensieve veehouderij. Dit vertaalt zich
echter niet naar koopgedrag. Daarbij blijven de meeste zorgen beperkt tot een groep hoger opgeleide, goed
geïnformeerde, vermogende consumenten (17).
Omdat een burger in de praktijk meerdere rollen vervult (kritische burger, gemakzuchtige consument), is de
invloed van de behoefte aan duurzaamheid en authenticiteit moeilijk te overzien: "Een in aanleg bewuste
consumptieve houding vindt niet altijd weerslag in het feitelijk gerealiseerde consumptiepatroon." (23, p.
23) Dit hoeft niet zozeer aan de consument te liggen, als wel aan het enorme aanbod aan
voedingsmiddelen. Het SCP stelt dat een bewuste consumptie begint bij een goed geïnformeerde
consument. Goed geïnformeerde consumenten staan volgens de auteurs van "De Nieuwe Consument" (24)
cynisch en achterdochtig tegenover beloften en beweringen van grote organisaties (zowel bedrijfsleven als
overheid).

5. Doorkijk naar 2013
De genoemde ontwikkelingen in dit onderzoek leiden tot veranderingen in voedselland. Onderstaand
overzicht biedt een aantal beelden van het jaar 2013- In deze schetsen worden koken en eten telkens
gedomineerd door verschillende ketenpartijen: boeren en tuinders, levensmiddelenproducenten en retail.
Op basis van de deskresearch is een vierde partij toegevoegd aan de keten van de toekomst: werkgevers en
scholen. Het overzicht biedt beelden van hoe het voedsellandschap er over tien jaar uit zou kunnen zien.
Deze beelden zijn deels gebaseerd op de deskresearch, deels fictief.
Koken en eten gedomineerd door de primaire sector:
•
Het imago van de boer verbetert als gevolg van de waardering voor authenticiteit en landschapsbeheer.
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•

•
•
•

Binnen de landbouw ontstaan er 'etalagebedrijven' waar dieren op een ambachtelijke, authentieke
manier gepresenteerd worden aan de burger, naast grootschalige veehouderijen op industrieterreinen
waar achter gesloten deuren, onder veilige omstandigheden, dierlijke productie plaatsvindt.
Aansluiting bij de trends Gemak en Beleving is zichtbaar in de veredeling van groenten voor het luxe
segment (portionering, smaak, type producten).
Langzaamaan haakt de primaire productie aan bij de Gezondheidstrend door gezondheidseisen en voorwaarden te integreren in nieuwe producten.
Doordat waardering voor dieren toeneemt, wordt de consumptie van dierlijke producten minder en
bewuster (bijvoorbeeld Milieukeur-vlees).

Koken en eten gedomineerd door levensmiddelenproducenten:
•
De voedingsmiddelenproducent treedt rechtstreeks in contact met de consument, enerzijds via internet
als gezondheidsadviseur, anderzijds via eigen merkwinkels ('branded shops').
• Voedingsaanbevelingen individualiseren, mede door nieuwe inzichten uit nutrigenomics.
•
Kinderen weten niet meer hoe groenten en vis eruit zien omdat de primaire producten niet meer als
zodanig zichtbaar zijn in de consumentenproducten (slapakket i.p.v. kropsla, visfilet i.p.v. complete vis).
• In de keuken staan meerdere magnetrons zodat ieder individueel gezinslid zijn eigen maaltijd kan
klaarmaken.
•
De zichtbaarheid van de landbouw neemt af. Delen van de agrarische productie zijn uit Nederland
verdwenen, de grondstoffenvoorziening is sterk internationaal georiënteerd.
•
Een beperkte aansluiting van de landbouw op ontwikkelingen, boeren zijn meer en meer de mondiale
grondstof leveranciers.
• Voor consumenten zijn A-merken de dragers van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Producten
met specifieke keurmerken voor milieu, diervriendelijk en duurzaam bedienen een niche markt.
•
Een sterke toename van het aanbod Functional Foods, die gemak en gezondheid verenigen en die
persoonsgebonden zijn (prestatievoeding).
Koken en eten gedomineerd door retail:
• Een driedeling binnen de retail: het buiksegment, de middenklasse met verbreed assortiment (o.a.
koelvers) en een grote diversiteit aan zeer specifieke speciaalzaken.
•
De retail breidt het pakket uit naar afhaalmaaltijden, brengmaaltijden en catering.
• Weekend-koken is fun, doordeweeks koken is functioneel.
•
Fun shopping bij de speciaalzaak, allochtone eetculturen worden steeds populairder. Er komen meer
etnisch georiënteerde winkels.
•
Internet is relatief goedkoop, internet shopping groeit gestaag.
•
Boodschappen via 'stop 'n shop' op tank- en treinstations.
• Minder inkooporganisaties, de macht concentreert zich in Europese en mondiale conglomeraten.
•
De retailer als voedingsadviseur in de winkel en via internet.
•
De retail biedt maaltijdpakketten bestaande uit een recept met alle benodigde, deels verse, ingrediënten
ineen,
•
Diverse formules van één retailer (ketens van 'speciaalzaken' in winkelcentra, 'shop in the shop').
Koken en eten gedomineerd door werkgever en school:
• Een breder aanbod in kantines: meer luxe, meer gezonde varianten.
• Campagnes voor betere voeding en leefstijl door de overheid via werkgever en school.
• De energiebalans herstelt door meer beweging op school en op het werk.
•
Diversiteit in portieverpakkingen voor onderweg.
•
De warme maaltijd wordt weer 's middags gegeten, waardoor er doordeweeks steeds minder thuis
wordt gekookt.
•
Boodschappen doen wordt gefaciliteerd door de werkgever; internetdistributie door retail aan
bedrijven.
•
De bedrijfsarts als voedingsadviseur, de leraar als voorlichter over gezonde voeding en voldoende
beweging.
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3 Opinie-onderzoek
In september 2003 heeft het onderzoeksbureau SurveyO te Zoetermeer onder 600 Nederlanders een
representatieve steekproef gehouden. De vragen in het onderzoek richten zich op ons voedsel over tien jaar.
De uitkomsten geven een beeld van de wensen en verwachtingen van consumenten over de toekomst van
ons voedsel.

1. Verwachting omtrent het kook- en eetpatroon over tien jaar
1.1 Mogelijke veranderingen
Ons voedselpatroon lijkt de komende tien jaar belangrijke verschuivingen tegemoet te gaan. Uit het
opinieonderzoek blijkt dat het overgrote deel van de bevolking (80%) de belangrijkste verandering ziet in de
tijd die men in Nederland zal besteden aan koken. Andere veranderingen zijn volgens de consument dat er
minder tijd besteed wordt aan eten (66%) en dat minder vaak met het hele gezin wordt gegeten (60%).

Figuur 1: Mogelijke veranderingen dagelijks eetpatroon
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1.2 De avondmaaltijd in 2013
Wat vindt men in de toekomst belangrijk aan de avondmaaltijd? Het meest genoemde antwoord is dat de
avondmaaltijd gezond en voedzaam moet zijn (66%). Door 46% van de respondenten wordt dit antwoord
zelfs als eerste genoemd. Daarnaast moet de avondmaaltijd goed smaken (31%). Meer mannen dan
vrouwen geven de voorkeur aari een lekkere avondmaaltijd (respectievelijk 25% en 12%).

Figuur 2: Belangrijk aan de avondmaaltijd in 2013
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Ruim een kwart van de mensen vindt het belangrijk dat de avondmaaltijd met het hele gezin genuttigd
wordt. Dat is interessant, omdat uit de vorige paragraaf bleek dat 60% van de mensen denkt dat er in de
toekomst juist minder vaak met het hele gezin gegeten zal worden. Blijkbaar vindt men dit geen gunstige
ontwikkeling. Het belang van eten met het hele gezin is vooral genoemd door vrouwen en mensen van 35
tot 50 jaar. Dit is naar verwachting de groep met de meeste verantwoordelijkheid voor schoolgaande
kinderen, de zogenaamde 'spitsuur'-gezinnen. In sterk stedelijke gebieden hecht men minder belang aan
eten met het hele gezin dan in niet-stedelijke gebieden.

1.3 Veranderingen in het eigen eetpatroon
De meerderheid van de respondenten (57%), vooral ouderen en lager opgeleiden, denkt dat het eigen kooken eetpatroon de komende tien jaar niet zal veranderen. De veranderingen die wel voorzien worden zijn
meer tijd en aandacht voor het eten (9%), de ene keer weinig en de andere keer veel tijd besteden aan het
eten (20%), meer voorbewerkt eten gebruiken (8%), en vaker op een dag eten (3%). De mensen die de
meeste veranderingen verwachten zijn jongeren van 18 t/m 34 jaar (52%), terwijl 65-plussers de minste
veranderingen voorzien (19%). De respondenten die verwachten over tien jaar meer tijd en aandacht aan
het eten te besteden, zijn vooral mensen die in de toekomst een ander leefpatroon gaan krijgen,
bijvoorbeeld doordat zij met pensioen gaan of omdat de kinderen het huis uit gaan.

Figuur 3: Belangrijkste toekomstige verandering in eigen
kook-/eetpatroon
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Terwijl de meeste mensen geen veranderingen in hun eetpatroon verwachten, bleek uit paragraaf 1.1 dat
80% van alle respondenten tenminste één verandering voorspelt, namelijk dat men in Nederland in de
toekomst minder tijd gaat besteden aan koken. De verwachting over wat alle Nederlanders gaan doen,
strookt dus niet met de verwachting over wat men zelf gaat doen.

2. Gezond eten
2.1 Gezond eten
Wat verstaan consumenten onder het begrip 'gezond eten'? Een grote meerderheid geeft spontaan als
antwoord 'veel groenten en fruit': 72%. Op enige afstand worden ook 'vers voedsel' (38%), 'gevarieerd eten'
(36%) en 'weinig suiker / vet / koolhydraten' (28%) genoemd. Weinig genoemd zijn 'biologisch' en 'voeding
met een gezonde toevoeging'.
Denken consumenten dat men in Nederland de komende tien jaar gezonder gaat eten? Het aantal mensen
dat verwacht dat men in Nederland even gezond of gezonder gaat eten, is ongeveer evenveel als het aantal
mensen dat verwacht dat er ongezonder gegeten gaat worden. Bijna eenderde van de respondenten,
voornamelijk hoogopgeleiden, gelooft in een 'gezonder etend' Nederland. Zo'n 16% vermoedt dat men even
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gezond blijft eten als nu. Dit correspondeert niet met het idee dat het eigen eetpatroon nauwelijks zal
veranderen (57% van de mensen gaf dat antwoord, zie paragraaf 1.3).

Figuur 4: Verwachting omtrent gezond eten in
de toekomst
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Interessant is dat bijna 50% van de respondenten denkt dat er over tien jaar in Nederland even gezond of
gezonder wordt gegeten. Dit druist tegen de door deskundigen breed gedragen verwachting dat mensen
steeds ongezonder gaan leven. Een reden hiervoor is dat mensen wellicht hopen in de toekomst zelf
gezonder te gaan eten, en deze hoop projecteren op Nederland.
2.2 Overgewicht
Nederlanders worden steeds dikker. Aan wie ligt dat volgens de consument? Zo'n 80% vindt dat men de
hand in eigen boezem moet steken en dat de mensen zelf verantwoordelijk zijn. Toch denkt 37% dat er ook
een belangrijke verantwoordelijkheid ligt bij de levensmiddelenfabrikanten (industrie). Andere
verantwoordelijken volgens de consument zijn: horeca (21%), winkels (17%) en de overheid (10%).

Figuur 5: Verantwoordelijk voor
overgewicht in Nederland
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Opmerkelijk is dat hierin nogal wat verschillen zijn in leeftijdscategorie. Vooral jongeren (18-34 jaar) geven
levensmiddelenfabrikanten de schuld. Ouderen vanaf 50 jaar wijzen vaak naar de horeca. 65-plussers
denken het minst vaak dat de consument zelf verantwoordelijk is (71%).

3, Functional Foods
3.1 Functional Foods kopen
Functional Foods zijn producten met een extra gezonde werking. Een grote meerderheid van de
ondervraagden (86%) verwacht dat er in de toekomst meer Functional Foods op de markt komen. Het aantal
mensen dat denkt in de toekomst wel of geen Functional Foods te gaan kopen is ongeveer in evenwicht
(respectievelijk 46% en 49%).
In het algemeen wordt ervan uitgegaan dat de belangrijkste doelgroep van Functional Foods bestaat uit
ouderen, om hun gezondheid op peil te houden en de negatieve gevolgen van ouder worden tegen te gaan.
Uit het opinieonderzoek blijkt echter dat 65-plussers het minst vaak denken Functional Foods te gaan kopen
(38%). Daarentegen verwachten jongeren van 18 t/m 34 jaar in de toekomst wél Functional Foods te kopen
(53%). Dit past bij de verwachting dat dergelijke producten steeds meer aansluiten bij het gemaksdenken zonder veel moeite iets aan je gezondheid doen - waarvoor wellicht vooral jongere mensen
(tweeverdieners, weinig tijd) ontvankelijk zijn.

Figuur 6: Koopintentie Functional Foods
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Als belangrijkste reden voor mensen om functionele voeding te gaan kopen zegt 72% dat het goed voor de
gezondheid is en 28% dat het een makkelijke manier is om iets extra's voor je gezondheid te doen. De
mensen die denken in de toekomst geen Functional Foods te kopen, zeggen dit vooral omdat zij vinden dat
het niet nodig is; zij leven al gezond (42%). Bij 13% van deze groep leeft de gedachte dat de producten iets
kunstmatigs of fabrieksmatigs hebben, of zelfs dat er mee geknoeid is.
3.2 Voorwaarden aan Functional Foods
De belangrijkste voorwaarde die mensen stellen aan Functional Foods is dat de producten daadwerkelijk
doen wat ze zeggen: 46% van de ondervraagden noemt dit antwoord uit zichzelf. Dit sluit aan bij de
stijgende vraag naar wetgeving rond gezondheidsclaims met betrekking tot functionele voeding. Andere
voorwaarden die men noemt zijn veiligheid en goede controle (18%), een goede smaak (14%),
betaalbaarheid (13%), en dat er niet mee geknoeid is (10%).
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Figuur 7: Voorwaarden aan Functional Foods
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4. Gemaksproducten
4.1 Gemaksproducten kopen
Gemaksproducten zijn voorgewassen of -gesneden groenten, koelverse producten en kant-en-klaar
maaltijden. Op dit moment maakt 64% van de ondervraagden wel eens gebruik van dergelijke producten.
85% denkt dat er in de toekomst meer op de markt komen. Of men deze producten zelf gaat kopen, is
vooral afhankelijk van het huidige koopgedrag. 61% van de respondenten denkt de producten even vaak te
kopen, eenderde denkt deze producten vaker te gaan kopen en slechts 8% verwacht ze minder vaak dan nu
te kopen.
Vooral 65-plussers denken in de toekomst meer gemaksproducten te gaan kopen. Daarnaast denken meer
mannen dan vrouwen (33% versus 25%) vaker deze producten te kopen. Interessant is dat mensen uit grote
steden het minst vaak (21%) zeggen dat ze in de toekomst meer gemaksproducten gaan kopen.
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Figuur 8: Kopen van gemaksproducten
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De meestgenoemde redenen waarom mensen deze producten niet of minder vaak kopen zijn: omdat het
geen gewoonte is (22%), omdat de producten niet gezond zijn (20%), omdat ze duur zijn (15%) of niet lekker
smaken (13%).
4.2 Voorwaarden gemaksproducten
Voor de meeste mensen moeten gemaksproducten vooral vers (37%) en gezond (30%) zijn. Andere
voorwaarden zijn: goede kwaliteit (18%), veilig (12%), dezelfde smaak als 'reguliere' producten (12%) en
lekker (11%).

5. Tot slot
In de toekomst denken is niet eenvoudig. Bij dit opinieonderzoek is een aantal opmerkingen op zijn plaats:
•
Het is voor veel respondenten moeilijk zich concrete voorstellingen van de toekomst te maken.
• Veel antwoorden zijn afhankelijk van de leeftijd van de respondenten. Het denken in de toekomst loopt
langs het beeld van de levensfase waarin mensen nu, en over tien jaar, verkeren.
• Mensen verwarren soms datgene wat ze denken en hopen te gaan doen.
•
Bij sommige vragen lijkt weinig verband te bestaan tussen wat de ondervraagden voor zichzelf
verwachten en voor alle Nederlanders tezamen.
Desalniettemin geeft dit opinieonderzoek een goed beeld van de wensen en verwachtingen van
Nederlanders over ons voedsel over tien jaar.
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4 Impressie Consumentenpanels
i . Werkwijze
Adviesbureau Schuttelaar & Partners heeft in opdracht van het Ministerie van LNV drie panelbijeenkomsten
georganiseerd. Het doel van deze bijeenkomsten was om de ideeën van consumenten over 'Ons voedsel
over tien jaar' te horen. De drie panels bestonden uit een groep allochtone Nederlanders, een groep jeugd
(14 tot 18 jaar) en een groep 50-plussers. Alledrie de groepen maken een steeds belangrijker deel uit van
onze samenleving.
I.
Allochtonen maken, vooral in stedelijke gebieden, een groeiend deel van de bevolking uit met
uiteenlopende achtergronden en specifieke eetgewoonten.
II.
De jeugd heeft een belangrijk aandeel in wat er binnen een gezin gekocht en gegeten wordt.
Bovendien heeft de jeugd zelf ook steeds meer te besteden.
III.
De 50-plussers vormen de komende tien jaar een grote groep die ouder wordt, maar van wie in
vergelijking met vroegere ouderen het gedrag steeds minder vergrijst.
Tijdens de bijeenkomsten waren respectievelijk 12,10 en 14 deelnemers aanwezig.
Het programma van de bijeenkomsten verloopt in grote lijnen volgens een vast patroon. Na de introductie
begint de groepsdiscussie met wat men denkt over tien jaar te eten. In de loop van het gesprek komen
onderwerpen rond de thema's Gemak, Gezond en Beleving aan de orde. Halverwege de bijeenkomst
beantwoorden alle deelnemers een aantal stellingen over 'voedsel over tien jaar'. Van de bijeenkomsten is
een videocompilatie gemaakt. Deze wordt vertoond op 10 oktober, tijdens de bijeenkomst van het
Consumentenplatform.
Uit de panelbijeenkomsten blijkt dat de groepen zich op een aantal terreinen van elkaar onderscheiden. De
jeugd wil vooral weinig tijd en moeite kwijt zijn aan boodschappen, koken en eten. Gezond blijven en lekker
eten willen zij combineren met gemakkelijk en snel: gezonde tussendoortjes, lekkere kant-en-klaar
maaltijden, veel eetmomenten, ook individueel. De allochtonen willen in de toekomst vooral meer tijd en
aandacht besteden aan eten, meer voedsel uit de internationale keuken klaarmaken (zowel uit eigen land
als uit andere landen), hun kinderen gezonde kost voorzetten en zo min mogelijk kant-en-klaar maaltijden
gebruiken. De ouderen blijven net als de allochtonen eten belangrijk vinden als sociale activiteit Om die
reden besteden zij veel aandacht aan koken en eten. Daarnaast maakt deze groep zich het meeste zorgen
over genetische modificatie en slechte voorlichting daarover door de overheid. Hieronder volgt een
impressie van de panelbijeenkomsten gerangschikt onder de thema's Gezond, Gemak en Beleving.

1. Gezond
Gezond eten
In eerste instantie denken veel deelnemers dat wij in de toekomst gezonder gaan eten. Men denkt dat het
besef van wat gezond en wat ongezond is, groeit. Daardoor gaan mensen bewuster en beter eten.
"Ik denk niet dat mensen steeds dikker worden. Iedereen is juist meer bezig met gezond en minder vet, dat
wordt ook aan de kinderen doorgegeven."
Met de stelling "Over tien jaar zijn wij allemaal veel dikker," zijn bijna alle jongeren het niet eens. De
meeste ouderen zijn het hiermee juist wel eens.

Dit idee lijkt vooral ingegeven door wat mensen hopen zelf te gaan doen. Vooral ouderen en allochtonen
denken in de toekomst zelf gezonder te gaan eten: minder vet, meer groenten en fruit, meer vis, meer
graanproducten, et cetera.
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Bijna de helft van de jongeren is het niet eens met de stelling "Over tien jaar probeert men gezond te
blijven door een gezond dieet (groente, fruit, vis)". Bij de 50-plussers en de allochtonen was het overgrote
deel van de mensen het wèl met deze stelling eens.
Bij de groep allochtonen heerst het idee dat er een verband bestaat tussen besteedbaar inkomen en gezond
eten. Hoe minder geld, hoe minder mensen letten op gezond eten.
"Als het economisch slechter gaat, worden mensen dikker."
Bij de jeugd bleek na enig doorpraten dat mensen door gebrek aan tijd wel eens steeds ongezonder kunnen
gaan eten. In plaats van groenten en fruit gaan mensen voedingssupplementen gebruiken.
"Als de mens werkt en het druk heeft, kiest hij voor snel en ongezond."
De voedingssupplementen worden volgens de jeugd ook steeds makkelijker in gebruik. Het moet vooral
weinig moeite kosten om aan de dagelijks benodigde hoeveelheid van nuttige voedingsstoffen te voldoen.
"De pillen zullen aangepast worden zodat je niet tien pillen hoeft te nemen om alles op peil te houden, maar
één pil waar alles in zit."
Andere jongeren denken dat er in de toekomst juist etenswaren komen "waar alle benodigde
voedingsstoffen al inzitten."
Eten om te genezen
De jeugd ziet dus mogelijkheden in voedsel of voedingssupplementen die helpen voldoende gezonde
voedingsstoffen binnen te krijgen. Voedsel dat een genezende werking heeft, zien de jongeren daarentegen
niet zitten.
"Vlees tegen keelpijn werkt meer als een placebo. Een verkoudheidsbiefstuk zie ik nog niet voor me."
Ze denken dat de bestaande voedingsmiddelen met een genezende werking vooral reclamepraatjes zijn.
Ook de allochtonen zien geen markt voor voedsel met een genezende werking.
"Voedsel met medicijnen? Als je medicijnen nodig hebt, dan slik je toch gewoon pillen?"
Bij de 50-plussers is het idee om bloeddrukverlagende producten te eten ter preventie van hart- en
vaatziekten, meer ingeburgerd. Misschien dat zij zich om die reden meer kunnen voorstellen bij voedsel met
een medicinale werking.
"Over tien jaar eten wij misschien voedsel dat al met alle vitamines en medicijnen (preventief) is
geproduceerd."
Tegelijkertijd vinden veel ouderen dat voedsel als geneesmiddel geen oplossing is voor slechte
eetgewoonten. Het zou de andere aspecten van eten, zoals de sociale kant, in het gedrang kunnen brengen.
"Straks is voedselvoorziening alleen nog maar genezing!"
Een ongezond eetpatroon moet volgens de 50-plussers niet zozeer aangepakt worden via 'verbeterd'
voedsel, maar door goede voorlichting en opvoeding.
"Het lijkt mij slecht als je met voedsel allerlei dingen oplost die je zelf veroorzaakt."
De meeste deelnemers zijn het erover eens dat de verantwoordelijkheid voor een goede gezondheid bij de
consument zelf ligt. De groep 50-plussers staat echter niet afwijzend tegenover belastingen op ongezond
eten.
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"Slechte eetgewoonten veranderen alleen als er sancties tegenover staan."
De jongeren en allochtonen vinden het vooral een verantwoordelijkheid van de mensen zelf. Wel moet de
overheid voldoende informatie en voorlichting geven over wat gezond en wat ongezond is.
"Je kunt mensen niet dwingen, maar wel informatie geven."
Veel deelnemers zijn bang voor te veel betutteling door de overheid. Mensen kunnen hun eigen keuzes
maken als het om voeding gaat, mits de informatie daarover voldoende is.
"Ik vind het ernstig als de overheid moet gaan ingrijpen om mensen gezond te laten zijn, in plaats van dat
ze daar zelf verantwoordelijkheid voor nemen."

2. Gemak
Eten en tijd hebben veel met elkaar te maken en dat wordt in de toekomst sterker. Door gebrek aan tijd
gaan we volgens de meeste deelnemers anders eten: sneller, ongezonder of juist gezonder,
voedingssupplementen of voeding waar alles al in zit, makkelijker te bereiden, beter te bewaren, meer
tussendoor et cetera.
Gemakkelijk eten
Makkelijk klaar te maken eten zoals voorgesneden en -gewassen groenten en kant-en-klaar maaltijden
hebben volgens de meeste deelnemers de toekomst. Vooral de jeugd denkt dat er over tien jaar (door
henzelf) minder gekookt gaat worden, zeker doordeweeks na een lange werkdag. Kant-en-klaar is volgens
hen absoluut noodzakelijk voor werkende mensen. Het aanbod in de supermarkt zal zich hierop aanpassen
en volgens hen dan ook voornamelijk bestaan uit kant-en-klaar maaltijden. Sommige ouderen vinden de
haast rond koken overdreven.
"Het eten verandert, meer kant-en-klaar producten, om vermeende tijd te winnen."
De jeugd en 50-plussers zijn het collectief eens met de stelling: "Over tien jaar besteden mensen veel
minder tijd aan koken," terwijl bijna alle allochtonen het met deze stelling juist niet eens zijn.
Kant-en-klaar eten heeft hoe dan ook onder de meeste deelnemers een slechte naam. Bij de allochtonen is
het vooral ongezond, niet hygiënisch en zonde van de eetcultuur. Ook vindt deze groep het vervelend dat
men niet precies weet wat er in zit. Voor de jeugd is smaak doorslaggevend - ze vinden kant-en-klaar
voedsel tot nog toe vooral niet lekker.
"Ik hoop datje over ïojaar wel veel kant-en-klaar eten hebt, maar dat het beter smaakt."
De meeste 50-plussers zien af van kant-en-klaar omdat ze het niet gewend zijn. Een enkeling ziet er wel
voordeel in:
"Toen ik kant-en-klaar maaltijden ging gebruiken had ik opeens enorm veel tijd over, en kon ik allemaal
leuke dingen gaan doen!"
Sommige mensen vinden het een achteruitgang dat het aantal voorbereide en kant-en-klaarproducten
toeneemt. Ze zijn bang dat er geen 'oorspronkelijke' producten overblijven.
"Ik zou het jammer vinden als mijn kleinkinderen alleen maar bewerkt voedsel kennen."
De meeste deelnemers gebruiken de termen kant-en-klaar eten, junkfood en fastfood door elkaar. Over het
algemeen verwijzen ze met deze termen naar 'ready-to-eat' voedsel.
"Over tien jaar eten we vooral fastfood en op speciale dagen juist heel traditioneel. Dat wordt smullen!"
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Volgens sommige jongeren heeft dergelijk voedsel nog een ander voordeel, naast dat het snel en
gemakkelijk is. Hier is de individualisering van onze samenleving - en dus ook van ons eten - in terug te
zien:
"Junkfood is makkelijker om alle gezinsleden te geven wat ze willen, omdat je iedereen iets anders kan laten

eten."
Afhaal- en bezorgeten is populair, en de verwachting is dat dat toeneemt. De jeugd ziet veel in een rijdende
pizzeria, waarmee de bezorgde pizza sneller en verser thuisbezorgd wordt.
Sommige mensen denken dat er over tien jaar veel mensen niet meer kunnen koken. Volgens een
deelnemer kan dat ertoe leiden dat mensen uit de buurt bij elkaar gaan eten, bij die ene persoon die nog
kan koken en het leuk vindt om te doen. Jongeren denken dat er, vooral door gebrek aan tijd, veel vloeibaar
voedsel op de markt komt.
"Het eten en drinken moet nog sneller gaan dan nu, misschien wel tegelijkertijd. Vloeibaar voedsel dus."

Tussendoor eten
De jeugd hoopt dat er in de toekomst een draagbare mini-magnetron wordt ontwikkeld, waarmee je tijdens
het shoppen een snack kunt klaarmaken en onderweg kunt opeten.
"Kleine snacks zijn handig, dus niet een hele maaltijd maar iets draagbaars."
Overal en altijd kunnen eten is vooral voor de jeugd vanzelfsprekend. Ze zien hierin veel mogelijkheden
voor nieuwe snacks.
"In porties verpakt en direct gereed om opgegeten te worden."
Bijna alle jongeren zijn het eens met de stelling: "Over tien jaar eten we vaker tussendoor." Bij de groep
allochtonen en 50-plussers zijn veel minder mensen het hiermee eens.

Eten kopen
Bijna alle deelnemers denken onder invloed van de multi-culturele samenleving in de toekomst meer uit de
'buitenlandse keuken' te eten, niet alleen omdat het lekker is maar ook omdat het makkelijk is (zoals
spaghetti en couscous). Een enkeling denkt dat hij over tien jaar niet anders eet dan nu: groente,
aardappelen en een stukje vlees. Deze mening vormt echter een uitzondering. Voor de meeste deelnemers
is de internationale keuken nu al vanzelfspekend. Dat wordt nog sterker. Daarbij verwachten allochtonen
dat ze, meer dan nu, traditionele gerechten uit eigen land gaan koken. Tegelijkertijd zijn hun kinderen juist
dol op de 'Hollandse pot' en vinden zij dat zelf ook makkelijker (sneller) klaar te maken.
Als gevolg van deze ontwikkelingen verandert de samenstelling van de supermarkt. Volgens de jeugd heeft
de supermarkt van de toekomst zijn eigen speciaalzaken waar je bij terecht kunt voor vragen over een
product.
"Ik denk niet dat er straks nog kaasboeren bestaan, maar datje één hele grote supermarkt hebt waarin je
alles kunt krijgen, en waarin je aparte kaasboeren, bakkers en groentemannen hebt."
Allochtonen denken aan een 'multiculti-supermarkt' met aparte schappen voor Halal-voedsel, Indiaas eten,
Italiaans eten en ander voedsel van ver.
"Het zou handig zijn om op één plek alles te kunnen krijgen: een multiculti-supermarkt."
De kans dat boodschappen doen bij de supermarkt in de toekomst vervangen wordt door internet, is
volgens de meeste mensen vrij klein. De allochtonen zien hierin geen toekomst. Behalve dat ze de sociale
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contacten van het boodschappen doen zouden missen, willen ze de producten die ze kopen zien voordat ze
ze aanschaffen.
"Je wilt toch voelen en ruiken."
Hoewel de jeugd is opgegroeid met internet, en één jongere nu al thuis de boodschappen via internet doet,
staat ook deze groep er niet onverdeeld positief tegenover.
"Het heeft ook met vertrouwen te maken. Je ziet het product niet zelf liggen, dus je weet niet of je wel het
lekkerste stuk vlees te pakken hebt."
Juist de ouderen lijkt het wel handig, vooral met het oog op hun eigen mogelijke beperkingen in de
toekomst.
"Als ik oud en gebrekkig word, laat ik zware boodschappen thuis bezorgen via internet".
Toch denken veel 50-plussers het boodschappen doen te gaan missen.
"Ik mag het graag doen, de supermarkt afstruinen. Heerlijk met je boodschappenkarretje, en ik kan
tenminste zien wat ik koop."
Voor 50-plussers is boodschappen doen, nu of in de toekomst, ook belangrijk voor de sociale contacten.
"Een heleboel mensen hebben als ze wat ouder worden alleen contact met andere mensen via de
supermarkt of winkels."

3. Beleving
Gezellig eten
Hoewel er steeds minder tijd voor is, houdt eten voor veel deelnemers een sociale betekenis. Sommige
deelnemers, vooral de jeugd, eten niet vaker dan een keer in de week, meestal in het weekend, rustig met
het hele gezin.
"Het hangt van de gelegenheid af, maar zondagavond zit je zo een paar uur aan tafel."
Men verwacht dat eten ook in de toekomst een belangrijke sociale gebeurtenis blijft. De allochtone groep
vindt daarnaast aandacht voor eten belangrijk. Zij willen dit ook aan hun kinderen meegeven.
"Wat geef je je kinderen mee? Rustig de tijd nemen, aandacht voor je eten, genieten van je eten."
Als men kinderen heeft of over tien jaar denkt te hebben, wil deze groep bovendien dat er goed (vers,
gezond) eten op tafel staat.
"Over tien jaar kook ik uitgebreider, want dan zal ik kinderen hebben en voor hen vind ik het wel belangrijk
dat zij verse groenten eten."
Desondanks staat het sociale aspect van eten in de toekomst onder druk. Vooral de ouderen zien dat er nu
al steeds slordiger en sneller gegeten wordt.
"Slordig eten, televisie-eten, de hele eetcultuur wordt om zeep geholpen."
De alleenstaande 50-plussers lieten weten het erg belangrijk te vinden dagelijks de tafel te dekken en
'netjes' en 'rustig' te eten, om daarmee te illustreren dat eten voldoende aandacht moet krijgen. Bij de jeugd
overheerst de gedachte dat door ons drukke leven steeds minder met het gezin gegeten zal worden, en
vaker individueel en snel.
"Over tien jaar hebben de mensen geen echte eettijden meer. Ze eten gewoon wanneer ze willen en dat zal
dan ook minder met de familie zijn."
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De meeste deelnemers zien geen grote toekomst in het buiten de deur eten. Slechts een enkeling denkt dat
wij over tien jaar meer buitenshuis eten, in eethuizen of restaurants.
Lekker eten
Over smaak is vooral de jeugd zeer uitgesproken: men mag van alles met het eten doen (vetarm,
toevoegingen, genetische modificatie), als de smaak maar hetzelfde blijft. In die zin is de jeugd niet erg
consequent. Enerzijds zijn ze bezorgd over genetische modificatie ("rotzooien met de natuur"), anderzijds
zien ze allerlei interessante toepassingen van voedsel waarbij smaak, gemak en gezond bovenaan het
prioriteitenlijstje staat. Zo ziet de jeugd wel wat in 'zichtbare' aanpassingen van voedsel, zodat kinderen
makkelijker groente eten of meloenen eenvoudig eetbaar zijn (zonder schil).
"Ze moeten een komkommer in de vorm van een Spice Cirl of een barbiepop maken, zodat ook kleine
kinderen groente eten."
Uit de groep allochtonen kwam de zorg naar voren of er over tien jaar nog wel verse groenten en fruit
bestaan. Sommige deelnemers willen vanwege de smaak meer biologische groenten van het seizoen gaan
eten. De jeugd vindt groei van het aandeel biologische producten zelfs heel logisch, maar om een andere
reden.
"Waarom zou je producten met bestrijdingsmiddelen kopen als er ook producten liggen zonder
bestrijdingsmiddelen?"
In het 50-plus panel is uitgebreid gesproken over de verslechterende kwaliteit van groenten en fruit. Een van
de ouderen dacht in de toekomst minder groenten en fruit te gaan eten "omdat het kwalitatief minder
wordt, de smaak loopt hard achteruit."
Verantwoord eten
Veel deelnemers denken in de toekomst minder vlees te gaan eten. Redenen daarvoor variëren van de
persoonlijke behoefte tot crises in de intensieve veehouderij.
"Over tien jaar eet ik minder vlees, want tegen die tijd zullen er nog meer ziektes uitbreken onder de dieren."
De meeste deelnemers zien niets in genetische modificatie van voedsel, hoewel veel mensen het wel
beschouwen als een reëel toekomstbeeld. Het is een ontwikkeling waarvan vooral de 50-plussers het gevoel
hebben dat ze er geen greep op hebben en waarover hen niets wordt verteld of gevraagd.
"Over tien jaar eten wij hoofdzakelijk genetisch gemanipuleerd voedsel, zonder het te weten."
Sommige 50-plussers zijn bezorgd over de mogelijke gevolgen van genetisch gemodificeerd voedsel.
"Als we nu vierkante tomaten kweken die beter in een kistje passen - ik weet niet of mijn
achterkleinkinderen dan vierkante oren krijgen.
Etikettering en goede voorlichting door de overheid over genetische modificatie zijn volgens hen erg
belangrijk. Een deelnemer uit de 50-plus groep had er wel vertrouwen in dat de transparantie over tien jaar
groter is.
"Over tien jaar eten wij voedsel waarvan openbaar is, hoe het is geproduceerd."
De meningen over de toename van transparantie verschillen. De een denkt dat mensen in de toekomst niet
accepteren dat ze niet precies weten wat voor soort voedsel zij eten. De ander denkt dat de meerderheid
van de bevolking juist onverschilliger wordt en alleen een kleine groep consumenten kritisch blijft. De 50plussers denken dat de voedselindustrie meer en meer bepaalt waar consumenten behoefte aan (zouden)
hebben.
"In de toekomst bepaalt de voedselmaffia wat wij eten".
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De jeugd denkt wil het zelf in de hand houden en zich niet laten beïnvloeden door overheid of industrie.
"Ik wil niet dat iemand anders mij gaat vertellen wat ik moet eten."
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Colofon
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Willem Roeterdink: (070) 378 4453
E-mail: w. roeterdi nkg mi nlnv. nl

Pers
Directie Voorlichting
Roelfine Krommendijk: (070) 378 4542
r.krommendijkO. minlnv.nl
Meer informatie over het LNV Consumentenplatform is te vinden op:
www.minlnv.nl/consumentenplatform
Ons voedsel over tien jaar is tot stand gekomen door het Ministerie van LNV (directie WA) in samenwerking
met adviesbureau Schuttelaar & Partners.

Eerder in het LNV ConsumentenpLatform:
•
•
•
•
•

De prijs van duurzame voedselproductie (juni 2003)
Vis als het maar verantwoord is (maart 2003)
Genetische modificatie en voedsel, weet u wat dat is? (november 2002)
Kiezen voor groenten en fruit (september 2002)
Waar komt mijn vlees vandaan? (april 2002)
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Onder dit motto werkt het ministerie van LNV aan veilig,
verantwoord geproduceerd voedsel en een vitale natuur.
Het platteland moet economisch gezond blijven met behoud
van landschap en cultuur. Tenslotte w i l LNV de internationale
concurrentiekracht van de agrarische sector versterken, met
maatschappelijk verantwoord ondernemen als uitgangspunt.
LNV heeft anderen nodig om dit te realiseren. Alle betrokkenen
moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Transparante
besluitvorming is daarbij voorwaarde. LNV geeft richting, stelt
waar nodig kaders, stimuleert en financiert.
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lanaDouw, natuur en
voedselkwaliteit
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