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Paper startbijeenkomst Voedselplatform 
 
Voedingscentrum, Dr.ir. Corné van Dooren, expert duurzaam eten 

 

Discussiethema: “Schijf van Vijf anno 2021; wat heb je nodig aan gezonde voeding?”  

 

Stellingen van Voedingscentrum: 

 

Stelling 1: Minder vlees eten is beter voor jezelf en het milieu. 

Stelling 2:  Peulvruchten zijn het voedsel van de toekomst.  

 

Visie Voedingscentrum: 
 

Wat is gezond en duurzaam eten 

De Richtlijnen Goede Voeding 2015 van de Gezondheidsraad geven aan welke voedingsmiddelen 

gezondheidswinst opleveren, bijvoorbeeld omdat ze het risico op hart- en vaatziekten of diabetes 

type 2 verminderen. De Voedingsnormen van de Gezondheidsraad laten zien hoeveel 

voedingsstoffen en energie iemand nodig heeft. Het Voedingscentrum heeft samen met het RIVM 

berekend met welke voeding mensen kunnen voldoen aan de Richtlijnen Goede Voeding en aan de 

Voedingsnormen. De Schijf van Vijf is het resultaat: het advies voor een eetpatroon dat 

gezondheidswinst én voorziening in voedingsstoffen en energie optimaal combineert, op basis van de 

in Nederland gebruikelijke voeding. 

Het Voedingscentrum adviseert consumenten vooral uit de Schijf van Vijf te eten, elke dag uit elk vak 

de juiste hoeveelheden te nemen en te variëren binnen de verschillende vakken. En om niet te veel 

en niet te vaak buiten de Schijf van Vijf te kiezen. 

Duurzaamheid is meegewogen in de Schijf van Vijf. Zo geven we maximum grenzen voor het gebruik 

van dierlijke producten zoals (rood) vlees, melk- producten en vis. We stimuleren een eetpatroon 

met minder vlees en meer peulvruchten en noten. We adviseren consumenten over het maken van 

duurzamere keuzes. 
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Duurzamer eten is samen met gezond en veilig eten één van de drie centrale thema’s waar het 

Voedingscentrum voorlichting over geeft. Duurzame voedingspatronen zijn voedingspatronen met 

een lage milieubelasting, die bijdragen aan voedselzekerheid en gezondheid voor de huidige en  

toekomstige generaties. Duurzame voedingspatronen beschermen en respecteren de biodiversiteit 

en ecosystemen, zijn cultureel aanvaardbaar, toegankelijk, economisch eerlijk en betaalbaar; 

voedzaam, veilig  en gezond; waarbij gelijktijdig de natuurlijke en menselijke hulpbronnen optimaal 

benut worden. 

Over het geheel genomen valt de grootste milieuwinst te behalen door: 1. Minder vlees te eten en 

vaker peulvruchten en noten te kiezen 2. Minder voedsel te verspillen door op maat te kopen en te 

koken. 3. Op maat te eten, en niet te veel snacks en snoep. 

 

Toelichting op stellingen: 

Stelling 1: Minder vlees eten is beter voor jezelf en het milieu. 

Door minder vlees te eten en dit vaker te vervangen door peulvruchten en noten verlaag je het risico 

op verschillende ziekten. Vlees bevat nuttige voedingsstoffen, zoals eiwit, B-vitamines en ijzer en kan 

bijdragen aan een gezond voedingspatroon. Maar als je te veel vlees eet, dan kan dit juist slecht zijn 

voor je gezondheid. Het eten van veel bewerkt vlees  en rood vlees hangt samen met een hoger risico 

op een beroerte, diabetes type 2, darmkanker en longkanker. Minder vlees eten leidt ook tot minder 

uitstoot van broeikasgassen, waardoor het milieu minder wordt belast. Voedsel is verantwoordelijk 

voor 20 tot 35 procent van de uitstoot van broeikasgassen van huishoudens. Meer dan de helft 

daarvan komt van vlees en zuivel. 

Stelling 2: Peulvruchten zijn het voedsel van de toekomst.  

Peulvruchten zoals bonen, soja, kapucijners en linzen bevatten net als vlees ijzer, eiwit en B-

vitamines. Ze staan in het vak Vis, peulvruchten, vlees, ei, zuivel en noten van de Schijf van Vijf. Dat is 

beter voor dierenwelzijn, het milieu en de gezondheid. Je kunt prima zonder vlees of vis, als je 

genoeg eet van vis, peulvruchten, ei, zuivel en noten om voldoende ijzer, vitamine B1 en B12 binnen 

te krijgen. Peulvruchten verlagen je LDL-cholesterol, wat helpt om je bloedvaten gezond te houden. 

Verder bevatten ze eiwit, veel vezels, ijzer en andere nuttige voedingsstoffen. Daarom geldt het 

advies om peulvruchten elke week te eten. Peulvruchten kunnen gewoon in Nederland geteeld 

worden. Ze hebben een lage klimaatbelasting. De consumptie van peulvruchten in plaats van vlees is 

minder milieubelastend. Peulvruchten stellen weinig eisen aan de grondsoort, kunnen de bodem 

verbeteren en binden stikstof.  

 


