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themanummer over 
voeding

Het eerste nummer van het Vrouwen van Nu Magazine 

2022 heeft voeding als thema. Gezond en duurzaam eten, 

dat willen we allemaal. Maar wat is gezond en duurzaam 

voedsel? En zijn we ook allemaal bereid om hier eerlijke 

prijzen voor te betalen? Eén ding is zeker: eerlijk voedsel is 

van levensbelang voor iedereen, voor voedselproducenten 

én voor consumenten. En dat geldt ook voor een leefbare, 

duurzame wereld. Hierin hebben we met elkaar een gedeelde 

verantwoordelijkheid: samen voor een betere wereld.

Binnen Vrouwen van Nu zijn boerinnen en vrouwen die de 

boodschappentas vullen, actief. Samen met LTO Vrouw & 

Bedrijf hebben we een Landelijk Voedsel Platform opgezet 

waarin we vrouwen een voortrekkersrol geven in het 

stimuleren van open gesprekken over eerlijke voeding voor 

een eerlijke prijs. Onbekend maakt onbemind. Daarom zetten 

Vrouwen van Nu en LTO Vrouw & Bedrijf in op persoonlijke 

ontmoetingen tijdens afdelingsbijeenkomsten waar met 

respect voor elkaars mening geluisterd, gediscussieerd 

en van elkaar geleerd wordt. De artikelen in dit magazine 

belichten een aantal aspecten van gezonde en duurzame 

voeding vanuit verschillende perspectieven. Daarmee bieden 

ze interessante aanknopingspunten voor goede gesprekken 

CARLA WIJERS

DIRECTEUR VROUWEN VAN NU

EDITORIAL

op afdelingsbijeenkomsten. Wat is gezond en duurzaam 

eten? Heeft dat een eeuwigheidswaarde of verschilt het 

per generatie. Lees het interview met drie generaties 

vrouwen over wat voor hen gezonde voeding is. Laat je 

inspireren door de 24-jarige Evi Vet, die zich als een van 

de jongerenvertegenwoordigers voor de Verenigde Naties, 

inzet voor een duurzame inrichting van ons voedselsysteem. 

Maak kennis met Henriette Fliek, een vrouw van nu die een 

actieve bijdrage leverde aan de duurzaamheidscampagne De 

macht van de boodschappentas. Zij komt liever niet in een 

supermarkt.

Als je een bijdrage aan een duurzame wereld wilt leveren, is 

het dan beter om streekproducten te kopen? Kun je maar 

beter helemaal vega gaan? Hoe kijkt supermarkt Albert Heijn 

aan tegen het snel groeiende aanbod van vleesvervangende 

producten in de schappen? En hoe zien politieke partijen hun 

rol op dit terrein? 

Dit themanummer staat boordevol ‘food for thought’. 

Inclusief weetjes, tips en handvatten voor goede dialogen op 

de afdelingsbijeenkomsten. Geniet ervan en doe er wat mee.

GRATIS TRAINING
Ben je boerin, akkerbouw- of tuindersvrouw en 
vind je het leuk om over je werk te vertellen op 
een afdelingsbijeenkomst van Vrouwen van Nu? 
Geef je dan op voor de gratis dialoog-training
op de LTO Academie.

AFDELINGSBIJEENKOMST 
Plan je afdelingsbijeenkomst in, vraag de toolkit 
op en word gekoppeld aan een boerin die op de 
afdelingsavond de dialoog over de productie van 
voedsel begeleidt.

Meer informatie kun
 je aanvragen via 

bureau@vrouwenvanu.nl 

dialoog

NODIG 
EEN 
BOERIN 
UIT



Het nieuwe kabinet wil een 

suikertaks invoeren en de btw  

op groente en fruit terugbrengen 

naar 0%. Een milieuheffing of 

btw-verhoging voor vlees heeft 

het regeerakkoord niet gehaald. 

TAPP Coalitie-directeur Jeroom 

Remmers: “Het niet-opnemen 

van de eerlijke vleesprijs in het 

regeerakkoord is een afwijzing 

van de wens van een ruime 

meerderheid van de stemmers op 

VVD, D66, CDA en CU. Zij willen 

juist dat de regering de te goedkope 

kiloknaller-vleesprijs corrigeert, om 

zo winst te boeken voor klimaat, 

milieu, volksgezondheid en lagere 

zorgkosten.”
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GEEF MELK EEN 
GEZICHT

DISCUSSIE 
OVER SCHIJF 
VAN VIJF

Op 14 april start de wereldtuinbouw-

tentoonstelling Floriade. The Green 

House is dé plek waar de Nederlandse 

glastuinbouw zich presenteert. Hier maak je een reis door de glastuinbouw: 

van zaadje of stekje tot groente en fruit op je bord of tot prachtige bloemen en 

planten. Ook de nieuwste innovaties rond onder andere kringlooplandbouw, 

klimaatadaptatie, biodiversiteit en voedselvoorziening zijn hier te zien. Volop 

zien, ruiken en proeven dus! 

floriade.com/nl/op-de-expo/nederlandse-tuinbouw/the-green-house/

Kintrup is landschapsecoloog en 

kok en dit boek inspireert om over te 

gaan op duurzame voeding.

In het voorwoord van dit rijk 

geïllustreerde receptenboek 

schrijft Martin: “Eten is niet alleen 

emotie maar ook deel van onze 

cultuur. Er liggen al duizenden jaren 

vleesgerechten, vis, worstjes, kaas 

en eieren op onze borden en ze 

behoren tot ons culinaire DNA”. Hij 

constateert dat we meer dierlijke 

producten eten dan ecologisch 

verantwoord is en daarom wil hij 

motiveren om dit te reduceren. Dat 

doet hij met meer dan honderd 

recepten die veelal vegetarisch 

of veganistisch zijn en allemaal 

regionaal, seizoensgebonden en 

biologisch. Met veel praktische tips 

om voedsel op de juiste manier te 

bewaren en je eigen groenten en 

kruiden te verbouwen. Maar ook 

om restjes te verwerken, onooglijke 

groenten of fruit te bereiden en 

basisrecepten zonder kant-en-

klaarproducten te maken.

Maak kans op een van de vijf 

boeken die we mogen weggeven. 

Mail naar: winactie@vrouwenvannu.nl,

ov.v. boek Duurzaam lekker eten met 

je naam en adresgegevens.

VERHAAL

INKLEUREN

WEGGEEFACTIE
BOEK DUURZAAM 
LEKKER ETEN

Tijdens de laatste ledenraadsvergadering 
in november 2021 heeft de Ledenraad 
een aantal besluiten genomen, die 
grote impact op de vereniging hebben. 
Zo is besloten te stoppen met de 
nieuwjaarsbijeenkomsten (voor externe 
partners, ledenraadsafgevaardigden, 
PB- en commissieleden) en de pilot 
netwerken. Ook komt er in oktober 
geen Vrouwen van Nu Dag, deze wordt 
vervangen door een Vrouwen van Nu 
Floriadedag op 20 mei.
Dit alles had tot gevolg dat het jaarplan 
2022 met bijbehorende begroting 
aangepast diende te worden. Het landelijk 
bestuur heeft zich hier in een ingelaste 
vergadering over gebogen. 
De beslissingen hebben echter niet 
alleen gevolgen voor het jaarplan en de 
begroting, maar ook bijvoorbeeld voor 
de verkiezing en bekendmaking van een 
Vrouw van Nu 2022.  Wanneer wordt die 
gekozen als de Vrouwen van Nu Dag in 
oktober niet doorgaat?
De Ledenraad heeft in dezen een 
voorschot genomen op wat waarschijnlijk 
onvermijdelijk is, maar het landelijk 
bestuur had liever de resultaten van 
de enquête afgewacht. In het vorige 
magazine stelden we dat 2022 het 
jaar van verandering wordt; dat is nu al 
bewaarheid.

Als landelijk bestuur ervaren we 
momenteel echt de gevolgen van de 
coronaregels. We zouden graag fysiek 
met elkaar in gesprek gaan maar kunnen 
nog steeds alleen maar via Zoom 
vergaderen. Gelukkig lijkt hier verandering 
in te komen met de versoepelingen in het 
coronabeleid.
We kijken uit naar persoonlijke 
ontmoetingen met de leden tijdens de 
provinciale jaarvergaderingen. Als je 
zoekt, vind je altijd lichtpuntjes aan de 
horizon. Zeker als vrouwen van nu.

Van de 
bestuurstafel

Yummy Veggie 

Candy van Let’s is 

door de Nederlandse 

consument gekozen 

als meest misleidende 

product van 2021. 

Daarmee wint het 

de jaarlijkse Gouden 

Windei-verkiezing van 

voedselwaakhond 

Foodwatch. 

De snoepjes van 

Let's bestaan vooral 

uit suikers met wat 

concentraat van 

bieten- of fruitsap, 

maar werden 

gepresenteerd als een 

manier om bij kinderen 

'de groente op hun 

bordje te krijgen'.

Ook volgens het 

Voedingscentrum zijn 

de groentesnoepjes 

misleidend. Expert 

voeding en gezondheid 

Iris Groenenberg van 

het Voedingscentrum: 

“Dit soort producten 

zien we vaker, waarbij 

het gezonde imago van 

groente en fruit wordt 

gebruikt als slimme 

marketingtruc. Maar 

ze hebben weinig meer 

te maken met groente 

en fruit.”

In Distrifood vertelt melkambassadeur 

Corina van Maurik dat verse melk in de 

supermarkt beter verdient. Er is nauwelijks 

onderscheid in het zuivelschap, met sec 

blauw-witte pakken is prijs het enige 

aankoopcriterium. Ze wil een voorbeeld 

nemen aan het bierschap: het verhaal 

achter bier werd relevant, brouwmeesters 

werden helden en smaken steeds diverser. 

Ook verse melk heeft potentie om uit te 

groeien tot een categorie waar het verhaal 

achter het product centraal staat, niet de 

prijs. 

EERLIJKE 
VLEESPRIJS!

VLEESTAKS

Een groep diëtisten 

heeft een duurzaam 

alternatief aangedragen 

voor de Schijf van Vijf: 

de Schijf voor Life. Deze 

is volledig plantaardig 

en bestaat uit vier 

vlakken: groente en 

fruit, vet (zoals noten, 

zaden), eiwit (zoals 

peulvruchten, soja) en 

zetmeel (zoals granen, 

aardappels). Daarbij 

wordt wel geadviseerd 

om vitamine B12 en D bij 

te slikken. Dirk Bruins, 

voorzitter algemeen 

bestuur LTO Noord, 

reageert in De Telegraaf 

op de alternatieve 

schijf. Hij stelt dat er 

iets moet veranderen 

als we samen echt 

duurzaam aan de slag 

willen gaan. Volgens 

hem is de sleutel tot 

succes om de Schijf van 

Vijf oranje in te kleuren, 

met producten van 

Nederlandse bodem: 

“Dat is voedzamer en 

duurzamer.”

bronnen: Trouw 19-9-21, 

De Telegraaf 24-9-21

THE GREEN HOUSE

NEDERLANDSE 
TUINBOUW OP DE 
FLORIADE EXPO 2022

GOUDEN 
WINDEI VOOR 
MISLEIDEND 
SNOEPJE

NOMINATIE 
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 ‘Direct van de Boerderij’-concept van Jumbo
bron: Distrifood, Herman te Pas, 23-12-21



1 - 2022 | 9 8 | 1- 2022 1 - 2022 | 9 

TE
KS

T:
 N

IC
O

LE
 L

A
N

K
H

O
RS

T 
FO

TO
'S

: E
V

I V
ET

vn jongerenvertegenwoordiger evi Vetvn jongerenvertegenwoordiger evi Vet

Evi Vet (24) is student aan de Wageningen Universiteit en 

Jongerenvertegenwoordiger Biodiversiteit & Voedsel voor de Verenigde Naties. 

Zo vormt ze de schakel tussen jongeren en politiek, en zorgt ze dat machthebbers 

weten hoe jongeren naar bepaalde issues kijken. Beslissingen van nu bepalen de 

leefomstandigheden van straks.

en natuurverlies, daar wil ik iets aan 

doen, en ook voor opkomen.” In haar rol 

als Jongerenvertegenwoordiger gaat Evi 

mee naar conferenties van de Verenigde 

Naties en zit aan tafel bij de ministeries. 

Evi: “Als zij een overleg hebben over 

bijvoorbeeld biodiversiteit en het 

voedselsysteem, dan ben ik daarbij.” 

Ook zijn Jongerenvertegenwoordigers 

in gesprek met het Nederlandse 

bedrijfsleven en ngo’s. “Ik probeer ervoor 

te zorgen dat de stem van de jongeren 

gehoord wordt, zodat de volwassenen 

‘in charge’ luisteren naar de jongere 

generatie. Want wat zij beslissen, is waar 

wij straks in moeten leven.”

Beschermd natuurgebied

In de ‘30x30-afspraak’ van regeringen 

wereldwijd, moet 30 procent van land- en 

oceaangebied van de aarde beschermd 

natuurgebied zijn in 2030, met als doel 

natuurbehoud om klimaatverandering 

tegen te gaan. Evi: “30 procent 

natuurgebied in 2030 is in Nederland 

ongeloofl ijk moeilijk. We hebben niet 

zo veel land en onze natuurgebieden 

kunnen haast niet groter worden. Als je 

een natuurgebied vergroot, wordt ook het 

gebied waar geen stikstof mag uitvloeien, 

groter. In Nederland zitten we nu rond de 

26 procent beschermd natuurgebied en 

dat klinkt alsof we er bijna zijn, maar dat 

is niet zo. Nederland heeft meer stukjes 

beschermd natuurgebied dan Brazilië, 

dat komt omdat we veel kleinere stukjes 

beschermen en hierdoor leefgebieden 

opbreken.” In Europa is Nederland een 

van de weinige landen die tegenstribbelt 

op deze regeling. “Maar Europa spreekt 

namens Nederland op deze conferenties, 

deze regeling gaat er echt komen, 

Nederland zal plannen moeten gaan 

maken."

Natuurinclusief boeren

Met de ophanden zijnde Europese 

Evi heeft een duidelijk doel voor ogen. 

“Ik wil biodiversiteit net zo stevig op de 

kaart zetten als het klimaat. En daarbij 

ben ik bezig om de overheid te laten 

inzien dat de eiwittransitie een reële 

oplossing is voor het klimaat en de 

biodiversiteit.”

Toen Evi in Wageningen Planten-

wetenschappen ging studeren en 

leerde over voedselproductie en het 

verhogen daarvan, is ze overgestapt 

naar de master Voeding en Gezondheid. 

Evi: “Wageningen is een grote groene 

bubbel, je krijgt veel informatie tot je. 

Waardoor ik me ging afvragen of alleen 

het verhogen van voedselproductie 

wel de bedoeling is, met oog op de 

toekomst. Met meer voedselproductie 

kunnen we wel de aarde voeden in 2050, 

maar dan? Ik realiseerde me dat ons 

eetpatroon gelinkt is aan biodiversiteit 

Biodiversiteitsstrategie heeft 

Nederland dit jaar ook aardig wat 

acties te ondernemen. Er is 25 miljard 

uitgetrokken voor de stikstofcrisis en 

voor natuurbehoud. “Die Europese 

strategie gaat over monitoren van de 

biodiversiteit. We weten hoe het is 

gesteld met de biodiversiteit in de Natura 

2000-gebieden, maar van akkergebieden 

of steden hebben we geen goed beeld. 

En als je al niet weet waar je begint, kun je 

ook niet omhoog of naar beneden.” 

De biodiversiteit in Nederland is echt 

schandalig laag, aldus Evi. “Soms voelt 

het alsof biodiversiteit niet belangrijk is. 

Iedereen heeft het over de verdwijnende 

grutto, of over de wolf, maar het gaat 

over zoveel meer dan dat. Het gaat 

over bodemleven, de grond waar onze 

gewassen op groeien, de kwaliteit van 

ons water en onze lucht, het bestuiven 

van ons voedsel. Over voedselproductie 

in zijn totaliteit. En dan komt het dichtbij 

en wordt het ook iets dat we belangrijk 

zouden moeten vinden, maar dat wordt 

nog niet echt erkend.” Evi pleit voor 

‘HET GAAT OVER 
VEEL MEER DAN 
DE VERDWIJNEN-
DE GRUTTO’

natuurinclusief boeren, waarbij het 

land zo wordt ingericht dat insecten en 

vogels er graag verblijven, bijvoorbeeld 

door  met kruidenranden te werken. Of 

met strokenteelt waardoor pesticides 

en insecticide overbodig worden. “De 

banken vinden deze manier van boeren 

te lastig om te fi nancieren en ook de 

overheid heeft er nog geen systeem 

voor. Het systeem is nu: hoe meer je 

produceert, hoe meer geld je krijgt. 

Ik heb een groot aantal jonge boeren 

gesproken die graag de transitie willen 

maken naar een meer natuurinclusieve 

manier van boeren. Zij geven aan dat als 

er een plan voor de lange termijn komt, 

met subsidie die niet te risicovol is, ze 

zeker de transitie willen maken.”

Plantaardig als standaard

Of het nou gaat om ontbossing, het 

stikstofprobleem, waterschaarste of de 

enorme monoculturen in het buitenland, 

volgens Evi is plantaardig eten een 

belangrijke schakel in het oplossen van 

veel van onze problemen. “Veel van de 

voedselproductie in de wereld gaat naar 

vee en dan is het bizar om te bedenken 

dat we ‘zero-hunger’ nastreven, dit 

kan echt veel effi ciënter. Voor vier 

kilocalorieën die een koe eet, levert hij 

één kilocalorieën op in vlees. Ik zeg niet 

dat alles plantaardig moet, maar het kan 

effi ciënter en veranderen van de mindset 

helpt enorm.  Stel dat kantines of 

evenementen plantaardig of vegetarisch 

als norm hanteren en vlees op aanvraag 

kan worden toegevoegd, dan zouden we 

al een heel grote stap maken.”

Evi heeft in 2021 de Food System 

Summit in New York online 

bijgewoond, en afgelopen januari 

de Water Energie Voedsel Summit 

in Dubai. Voor later in het jaar staat 

de conferentie over Convention 

on biological diversity (COP15) in 

Kunming, China op de agenda.

© GUUS SCHOONEWILLE



De eerste pagina van het 432 

pagina’s tellende kookboek 

is meer dan duidelijk: NIETS 

WEGGOOIEN, staat er met 

grote letters. Dat is niet 

vermanend bedoeld, het 

is de slogan van Yvette van 

Boven. Met haar manier van 

koken wordt letterlijk alles 

gebruikt en opgemaakt. 

Restjes hoofdgerecht worden 

bijvoorbeeld een soepje, 

restjes voorgerecht belanden 

in de lunch als soufflé, 

overgebleven pasta wordt 

een pastasalade en ga zo 

maar door. “Het is gewoon 

gek om eten weg te gooien, 

maar restjes besparen ook 

een hoop nadenken over 

wat je de volgende dag gaat 

eten; het beginnetje is er al. 

Niets weggooien, alles een 

herbestemming geven, het is 

een fijne manier van leven.”

Sinds een aantal jaren bedenkt 

Yvette van Boven wekelijks 

een seizoensrecept, plus een 

recept om de kliekjes mee 

op te maken. Alle recepten 

zijn voorzien van smakelijke 

foto's en de voor Yvette zo 

kenmerkende, humoristische 

illustraties. 

Het boek is opgedeeld per 

seizoen, met achterin een 

register om vanuit een 

ingrediënt een passend 

recept te vinden. Zodat ook 

werkelijk alle restjes een 

bestemming krijgen. Denk 

aan afgesneden groenten 

en botten of karkassen: 

spaar ze op in een zakje in de 

koelkast of vriezer en maak er 

eens in de zoveel dagen een 

bouillon van. Dat kan tijdens 

het koken (je bent dan toch 

bezig) en met niet voor de 

hand liggende ingrediënten 

zoals worcestersaus, bloemen, 

brood, chocolade, cognac 

en kaki. Maar natuurlijk ook 

‘gewoon’ met bloemkool, 

aardappel, pasta, yoghurt, 

vlees en vis.

Wil je kans maken op dit 

boek? Mail naar: winactie@

vrouwenvannu.nl, o.v.v. Van 

Bovens Lefovers en je naam 

en adres.

WEGGEEFACTIE
KOKEN MET RESTJES

Van Bovens Leftovers, ruim 

200 oermakkelijke recepten 

om verspillingsvrij het jaar 

door te koken.

auteur: 

Yvette van Boven, 

€ 29,99

VERSPILLING
IN CIJFERS 
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WAAR ONTSTAAT VOEDSELVERSPILLING 
– EN WAT KUN JIJ DOEN?
Maar liefst 35% van de totale 

voedselproductie van Nederland gaat verloren. 

Waar in de keten ontstaat voedselverspilling?

• Koop bewust en op maat; maak 

een boodschappenlijstje en check je 

voorraden.

• Fifo; first in, first out. Gebruik 

producten die je het eerst hebt gekocht 

het eerst en richt een plank van je 

koelkast in voor snel bederfelijke 

producten.

• Restjesdag; Maak eens per week van 

je restjes soep, hartige taart, fritatta of 

zoek een recept voor dat overgebleven 

ingrediënt; maak er eens wat anders 

mee!

• Overgebleven porties; Te veel gekookt? 

Vries een portie in, verras je buurvrouw 

of bied het aan op een app om eten te 

delen.

• Check houdbaarheidsdatum: THT - 

Tenminste Houdbaar Tot; kijk, ruik en 

proef of het nog lekker is, vaak is het nog 

prima te gebruiken. TGT - Te Gebruiken 

Tot, vaak op producten die kort te 

gebruiken zijn, gebruik of vries in voor of 

op de datum.

• Rijst wordt ongeveer 2,5 keer groter en 

pasta 2 keer zo groot. Hiervan kook je al 

snel te veel.

OM VOEDSEL-
VERSPILLING IN 
JOUW HUISHOUDEN 
TEGEN TE GAAN:

14% 
horeca

5% 
supermarkt

Vaak door te grote 

porties, strenge 

voedselveiligheidseisen, 

slechte inkoop of simpelweg 

een gebrek aan creativiteit om 

bruikbare producten nog in 

gerechten te verwerken.

Bijvoorbeeld door 

inschattingsfouten rond vraag 

en aanbod (te veel producten 

ingekocht) of door hoge 

kwaliteitseisen. Consumenten 

laten die kleine courgette of 

bloemkool met een vlekje ook 

vaak links liggen.

39% 
producent

42% 
consument

(boeren, telers, 

tussenhandelaren etc) 

Door oogstverliezen, 

overschotten of een afwijkende 

maat of uiterlijk. Afnemers 

willen de mooiste producten.

Het meeste voedsel wordt 

verspild bij consumenten 

thuis. Er wordt vaak meer 

ingekocht dan nodig is en 

als voedsel niet op de juiste 

manier wordt bewaard, 

bederft het eerder.

TIPS
 …in 2019 verspilden 

Nederlandse huishoudens 

gemiddeld 34,3 kg per 

huishouden aan vast voedsel. 

 … 9,5 % van het gekochte 

voedsel wordt verspild.

 … brood, zuivel, groente, fruit 

en aardappelen worden het 

meest verspild.
… Kapjes-eters gooien 3x 
minder brood weg dan niet-

kapjeseters. 
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INTERVIEW

Voedsel speelt een rol 

in bijna alle onderdelen 

van het leven. Het 

is verbonden met 

gezondheid, geldbesteding 

en welvaart. Maar het 

heeft ook een relatie met 

bodemgebruik, agrarische 

bedrijven, dierenwelzijn 

en natuur. Gesprekken 

over voedsel zijn vaak 

gevoelig. Hoe voer je een 

goede dialoog? Daarover 

vertelt hoogleraar Noelle 

Aarts van de Radboud 

Universiteit in Nijmegen. 

Een gesprek met Noelle Aarts is beslist 

niet saai. Als een waterval en met 

prachtig woordgebruik en interessante 

voorbeelden vertelt zij over haar 

onderzoeken en adviezen rond voedsel, 

landbouwbeleid en het voeren van een 

goede dialoog. Noelles onderzoek heeft 

geresulteerd in vijf gouden regels voor 

goede communicatie, die ze graag wil T
E

K
S

T:
 W

IL
L

E
M

IE
N

 K
O

N
IN

G
  B

E
E

LD
: N

O
E

L
L

E
 A

A
R

T
S

, P
E

X
E

LS

ORGANISEER EEN 
DIALOOGAVOND 
OVER VOEDSEL 

Wil je een dialoogavond over 

voedsel organiseren? Daar is 

een toolkit voor beschikbaar. 

Daarbij hoort de mogelijkheid 

om een boerin uit de regio 

uit te nodigen via het 

Landelijk Voedselplatform. 

Om de dialoog goed te laten 

verlopen, kun je gebruik 

maken van de vijf gouden 

regels.

1. Vraag door en luister net zo lang totdat 
je begrijpt wat de ander wil en totdat 
die zich gehoord voelt. Dan ontwapen je 
elkaar en komt er begrip.  
2. Er is niet slechts één waarheid. Accep-
teer dat er verschillende standpunten 
en perspectieven zijn. Het doel van een 
dialoog is niet dat je de ander overtuigt 

maar dat je elkaar respecteert. 
3. Ga op zoek naar de onderliggende 
normen en drijfveren van de ander. Welke 
aannames, angsten, gewoontes en gebrui-
ken liggen er aan iemands mening ten 
grondslag? 
4. Accepteer emoties, want die laten 
een ultieme betrokkenheid zien. Ons is 

geleerd om ratio hoger te waarderen, 
maar emotie en ratio horen bij elkaar: 
en acceptatie daarvan leidt tot betere 
communicatie. 
5. Sluit het gesprek goed af. Zoek naar 
overeenkomsten. Maak zo nodig een 
vervolgafspraak en kijk of je elkaar op 
onderdelen kunt steunen. 

‘VRAAG DOOR EN LUISTER TOT 
DE ANDER ZICH GEHOORD VOELT’ 

noelle aarts
De boeren voelden zich niet 

gehoord. Het aantal wetten en 

regels voor agrarisch ondernemers 

heeft zich sindsdien opgestapeld. 

Bepaalde groepen boeren, burgers 

en beleidsmakers staan opnieuw 

tegenover elkaar. Toch willen de meeste 

agrarisch ondernemers de samenleving 

tegemoetkomen. Ze willen het goede 

doen en gewaardeerd worden. En 

de samenleving krijgt weer oog voor 

voedseltelers. Dat is goed,” concludeert 

Noelle.

“De verschillen tussen boeren zijn 

groot en de verschillen tussen 

consumenten zijn groot. De een wil 

wel vlees eten en de ander niet. De 

een denk dat biologisch een oplossing 

is, een ander wil gangbaar voedsel 

en de volgende natuurinclusief. Die 

verschillen zijn niet erg zolang je elkaar 

respecteert. Als je dat niet doet en je 

blijft in een groep met gelijkgestemden 

kritisch over anderen praten, dan krijg 

je polarisatie."  De soep kan door beide 

‘polen’ erg heet worden opgediend, is 

de ervaring van Noelle. “Dat moeten 

we voorkomen. Een gesprek zorgt 

voor afkoeling. Probeer in de dialoog 

wederzijds begrip op te bouwen.” 

Daarnaast vindt Noelle het belangrijk 

dat agrarisch ondernemers niet 

bekneld worden in regelgeving. 

“Er mogen geen onmogelijke eisen 

worden gesteld, want dan helpt een 

dialoog ook niet meer. Eisen dat 

voedsel duurzaam wordt geproduceerd 

en daar niet voor willen betalen, is 

onmogelijk omdat de teler dan in 

de knel komt en het fi nancieel niet 

meer trekt. Daar ligt een taak voor de 

samenleving want wij zijn betrokken; 

elke keer als wij in de supermarkt onze 

boodschappen doen, reproduceren wij 

het voedselsysteem waar de boer mee 

moet leven.”    

Verbinding

Noelle hoopt op meer ‘bridging’ in 

onze samenleving en minder ‘bonding’. 

Noelle: “Bridging is de verbinding 

tussen andersdenkenden. De partijen 

proberen een brug te slaan en nader 

tot elkaar te komen. Bonding is de 

interactie tussen gelijkgestemden die 

elkaar versterken in kritisch denken 

over een andere groep, met een 

defensieve houding en polarisatie als 

gevolg. Dat zie je op sociale media 

ook gebeuren en dat is jammer”, vindt 

Noelle. “Ik heb goede hoop dat de 

voedseldialoog op de afdelingen van 

Vrouwen van Nu en LTO Vrouw&Bedriif 

gaat bijdragen aan het bouwen van 

bruggen en dat alle partijen zich weer 

gehoord en gewaardeerd voelen.”

delen. Voor ze dat doet, vertelt ze eerst 

wat er misgaat als er niet goed wordt 

gecommuniceerd.  

Weerstand

“Ik ontdekte tijdens mijn 

promotieonderzoek naar communicatie 

over het natuurbeleidsplan dat 

iedereen een mening had over 

grondgebruik, voedsel en aanpassingen 

van de landbouwsector maar dat er 

niet met boeren was gecommuniceerd. 

Het nieuwe beleid werd enthousiast 

gepresenteerd maar de weerstand was 

enorm, omdat boeren de regels niet 

realistisch en ook niet rechtvaardig 

vonden ten opzichte van wat van 

andere partijen werd gevraagd. 

VIJF GOUDEN DIALOOGREGELS
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DRIE GENERATIES EN HUN VOEDINGSKEUZES 
Voedingsrichtlijnen zijn er om gezond gedrag 

te stimuleren, maar eetgedrag ontstaat natuurlijk 

allereerst in de keuken en aan de eettafel. Drie 

generaties vrouwen vertellen hoe zij denken over 

voeding – en over wat de pot thuis schafte.   

wat ze horen op hun werkplekken. Het 

is niet voor iedereen vanzelfsprekend 

om goede voeding op tafel te zetten, 

merken zij dagelijks.

Gevarieerd eten

Toen Sjaan vlak voor de Tweede 

Wereldoorlog geboren werd, bestond 

de Schijf van Vijf nog niet. Haar moe-

der heeft het grote gezin van zeven 

kinderen met veel liefde en vindingrijk-

heid altijd voldoende te eten kunnen 

geven. Op de Huishoudschool leerde 

Sjaan koken uit Het Haagse Kookboek, 

dat zij nog altijd in haar bezit heeft. 

Het gerenommeerde kookboek is van-

af 1934 veel (huis)vrouwen van dienst 

geweest. Na haar huwelijk runde zij sa-

men met haar man een groentewinkel, 

waardoor er altijd voldoende groente 

was voor hun gezin. Een lidmaatschap 

Vrouwen van Nu-lid Sjaan ter Beek 

(1939), haar dochter Anita Feenstra 

(1963) en haar kleindochter Ilse 

Wijdenes (1993) zijn alle drie zeer 

maatschappelijk betrokken. Ze houden 

zich via (vrijwilligers)werk bezig met 

schuldhulpverlening aan gezinnen, 

begeleiding van dak- en thuisloze 

jongeren en hulp aan alleenstaanden. 

De vraag wat goede voeding is en wel-

ke rol de Schijf van Vijf hierin speelt, 

doet hen dan ook meteen denken aan 

Anita leerde wel over de Schijf van Vijf, 

die inmiddels door het Voedingsbureau 

werd gepromoot. Ook zij vindt informatie 

over gezondheid en voeding belangrijk 

en besteedt hier bewust aandacht aan. 

Hiervan getuigt ook de bewuste keuze 

om haar kinderen al op jonge leeftijd 

verantwoordelijkheid te geven voor het 

inkopen en klaarmaken van de maaltijd.

Bewust nadenken over eten

Ilse plukt nu de vruchten van de 

verantwoordelijkheid die haar moeder 

haar al jong toevertrouwde. In haar 

studententijd vond ze, net als veel 

anderen, de Schijf van Vijf totaal niet 

belangrijk. Dat heeft ze inmiddels 

achter zich gelaten; ze let nu juist heel 

bewust op wat ze eet. 

van de Nederlandse Vereniging van 

Huisvrouwen leerde haar verder hoe 

je gevarieerd kon eten en ook maakte 

ze kennis met steeds veranderende 

inzichten rond gezonde voeding. Denk 

bijvoorbeeld aan kooktijden van groen-

te, de vaste overtuiging van maximaal 

een ei per week en de melkslogan 

‘neem per man driekwart kan!’.

Geen voedselverspilling

Anita geeft haar moeder een compliment 

voor de manier waarop zij vroeger de drie 

maaltijden voor het gezin verzorgde. In 

haar herinnering kwam het echter ook 

wel voor dat er vaak hetzelfde op tafel 

kwam, al was het dan op een andere 

manier klaargemaakt. Daar waren de on-

verkochte groenten in hun winkel debet 

aan. Voedselverspilling kwam in vroeger

 tijden niet voor! 

Voorlichters in de VS kiezen ervoor 
om hun boodschap met behulp van 

een afbeelding met levensmiddelen te 
verspreiden. Ook bij het Voorlichtings-

bureau van den Voedingsraad speelt die 
wens. De Nederlandse richtlijnen worden 
in één afbeelding gevat: de eerste Schijf 
van Vijf is geboren. Eet elke dag uit elk 

vak, is de onderliggende gedachte.

Geen veranderingen 
in de vakken, wel een nieuw 

uiterlijk voor de 
Schijf van Vijf.

De Schijf van Vijf wordt de 
Maaltijdschijf. De focus op de 

maaltijd moet het advies 
praktischer maken in het 

dagelijks gebruik. Zuivel verliest 
zijn eigen vak en de vetten 

worden ingeperkt. Boodschap: 
eet vooral veel plantaardig.

Anno nu: Een Schijf van Vijf waarmee gezonde en duurzame keuzes 
gemaakt kunnen worden. Elke stap richting de Schijf van Vijf 

levert gezondheidswinst op, is de gedachte. Onbewerkte producten 
voeren de boventoon. Veel fruit, groente en volkorenproducten. Vlees 
mag wat minder en kan eventueel vervangen worden door peulvruch-

ten, noten, ei of tofu, niet meer dan nodig vanwege duurzaamheid. 
Onverzadigde vetten hebben een eigen vak, net als kraanwater, thee 

en koffi e als de beste vochtleveranciers.

>>

Terugkeer van de Schijf van 
Vijf, voorzien van onderbouwing 
naar wetenschappelijke inzich-
ten. Binnen de schijf is voor het 
eerst aandacht voor bewegen 

en voedselveiligheid.

Introductie van de 
Voedingswijzer. Slechte 

voeding bestaat niet, is het 
nieuwe uitgangspunt, 

persoonlijke vrijheid staat 
voorop. Een aantal aanwijzingen 

blijft van kracht, zoals: 
gevarieerd eten, matig met 

vet en zuinig met zout.

1953 70's 1981 202220041991

NEEM PER MAN
DRIEKWART KAN 

TE
KS

T:
 K

LA
A

SJ
E 

D
E 

V
RI

ES
-S

U
U

RD



16 | 1 - 2022

�  WĲ  VRAGEN: 
• Communicatieve vaardigheden;
• Goede beheersing van de 
 Nederlandse taal;
• Computervaardig;
• In bezit van auto en rĳ bewĳ s B;
• Per project 3 dagen per week, 5 uur per dag beschikbaar. 

GEPENSIONEERD
MAAR NOG NIET UITGEWERKT?!

�  BENT U GEÏNTERESSEERD?:
Mail uw CV of contactgegevens naar info@jobrent.nl.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marĳ ke Kuindersma,
op telefoonnummer: 088-600 74 50. (Afwezig op woensdag)

�  WĲ  BIEDEN:
• Een marktconform salaris;
• Veel vrĳ heid en zelfstandigheid;
• Flexibele werkdagen/-tĳ den.

eropuit!

rvaj maakt weer 
plannen

FRYSLÂN
Op woensdag 9 maart 
organiseert provincie Fryslân 
een viering voor Internationale 
Vrouwendag.
In april is er een tweedaagse- 
handwerkexpositie. 
Wanneer:
vrij 8 april, 11.00–21.00 uur, za 
9 april, 10.00-16.00 uur
Waar: MFC de Wier, 
De Telle 21 in Ureterp

NOORD-HOLLAND
Lezing Nhung Dam, dochter 
van Vietnamese bootvluchte-
lingen, groeide op in Gronin-
gen. Hierover schreef ze het 

boek Duizend vaders.
Nhung Dam is ook actrice en 
theatermaker. In coronatijd 
wandelde ze elke dag in en om 
Amsterdam. Met het aantal 
afgelegde kilometers zou ze in 
Sicilië zijn aangekomen. Daar-

over maakte ze de voorstelling 
3 miljoen voetstappen naar 
Sicilië. Nhung Dam vertelt 
over haar boek.
Wanneer: ma 11 april
Tijd: 14.00 uur
Waar: De Brink, Dorpsstraat 
155 in Obdam
Kosten: €10,00 leden, 
€20,00 niet-leden

DRENTHE FIETSTOCHT
De commissie Alleenstaanden 
organiseert een fi etsdag.
Na koffi e met appelbol maken 
we een fi etstocht van 
45 km over de Hondsrug en 
door het Hart van Drenthe. We 

stoppen onderweg voor een 
lunch en een theepauze.
Wanneer: woe 18 mei
Tijd: start 9.30 uur 
we verwachten rond 16.30 uur 
weer terug te zijn in Grolloo
Startplaats:
Café-restaurant Hofsteenge, 
Hoofdstraat 11 in Grolloo
Maximumaantal 
deelnemers: 20. Bij meer 
inschrijvingen hanteren we 
een reservelijst.
Kosten: €25,- incl. koffi e met 
appelbol, lunch en thee
Opgave: vóór 1 mei bij Emmy 
Slagter, 0592-409979, 
emmyslagter@gmail.com 

Ze merkt ook duidelijk dat zelf vers 

koken een beter gevoel van verzadiging 

geeft en eet daardoor minder snoep en 

chips. Koken met en voor vrienden en 

in haar werkomgeving brengt met zich 

mee dat het scala aan voedings-

middelen dat zij lekker vindt, zich ge-

staag heeft uitgebreid. 

Veel overeenkomsten

Ondanks het generatieverschil den-

ken moeder, dochter en kleindochter 

grotendeels hetzelfde over voeding. 

Alle drie zijn ze voor vers en tegen het 

gebruik van producten uit pakjes en 

zakjes. Wel eet de een wat meer fruit 

dan de ander.

Ze koken elke dag en zorgen bewust 

voor variatie. Over vegetarische vlees-

vervangers zijn ze niet erg enthousiast, 

liever eieren, vis, kaas en eventueel 

champignons ter afwisseling van vlees. 

Melkproducten worden bij de ontbijt-

DRIE GENERATIES

Eten wat de pot schaft. De kaas van je 
brood laten eten. Een appeltje voor de 
dorst. Zo zijn er veel spreekwoorden uit 
de Nederlandse voedselcultuur. Voedsel 
speelt een belangrijke rol in ons leven. 
We gebruiken drie maaltijden per dag. 
Soms eenvoudig, soms heel uitgebreid. 
We drinken van alles. Van koffi e, thee en 
melk tot bier en wijn. Hoe mooi is het 
om dankbaar te zijn voor je dagelijks 
brood in overvloed.

Is het nog steeds zo dat voedsel en samen 
eten verbroedert en verbindt? Of is het 
tegenwoordig zo dat praten over wat je 
wel en niet eet, leidt tot polarisatie? Elkaar 
aanvallen en in hokjes stoppen. Gangbaar, 
biologisch, vegetarisch, veganistisch. 
Op zich zijn verschillende eetgewoonten 
geen probleem, maar het kan wel een 
probleem worden als mensen elkaar 
proberen te overtuigen. Zelfs in reclames 
worden eetgewoonten zwart gemaakt. 
Vegetarisch voedsel wordt aangeprezen 

ETEN WAT DE POT SCHAFTCOLUMN

Willemien Koning 
LTO Vrouw & Bedrijf

VAAK HETZELFDE 
OP TAFEL, 

ANDERS KLAAR-
GEMAAKT

VERS ETEN 
GEEFT BETER 
GEVOEL VAN 
VERZADIGING

muesli en als drinken bij de lunch ge-

nuttigd. Doordat ze allemaal te maken 

krijgen met tegenstrijdige informatie, 

twijfelen ze ook wel eens aan dingen: ‘is 

biologisch eten wel altijd echt zonder 

chemische bestrijdingsmiddelen?’, en 

‘moet je nu light margarine of toch 

roomboter gebruiken?’ vragen ze zich 

soms af. 

Allemaal kunnen ze zich vinden in het 

motto van Sjaans oude

Haagse Kookboek: De Kookkunst de 

vrolijkste van alle wetenschappen

door vlees in een negatief daglicht te stellen. 
Waarom niet op eigen kracht? Boeren die hun 
dieren goed verzorgen worden door bepaalde 
groeperingen onterecht als dierenbeulen 
weggezet. Gewasbeschermingsmiddelen om 
producten vrij te houden van schimmels en 
luizen worden bijna niet meer geaccepteerd. 
En mogen we in onze vruchtbare delta nog 
wel voedsel telen voor export? Waarom zou 
dat niet verstandig zijn vooral omdat we ook 
veel voedsel importeren? Hoe gaan we met 
al die vraagstukken om?  In deze special van 
Vrouwen van Nu staat een interview met 
Noelle Aarts. Als communicatiedeskundige 
vertelt zij over spelregels voor een goede 
dialoog. Leren om naar elkaar te luisteren en 
om elkaar te respecteren. Verschillen mogen 
er zijn. Het lezen waard. Net als de andere 
artikelen in dit magazine. Een mooie start voor 
gesprekken over voedsel op bijeenkomsten 
van Vrouwen van Nu en LTO Vrouw&Bedrijf. 
Laten we geen roet in elkaars eten gooien. 
Voedseltelers en consumenten, van allerlei 
pluimage, we kunnen niet zonder elkaar.     

STEDENREIS NEW YORK 
IN MEI OF JUNI
De stad die nooit slaapt! We 
gaan bijzondere plekken en 
gebouwen bekijken, musea 
bezoeken, door Central Park 
wandelen (fi etsen?), een show 
bijwonen en lokale vrouwen 
ontmoeten. Het programma 
is nog niet rond, maar als je 
belangstelling hebt, kun je dit 
vast mailen aan carla@rvaj.nl 

18-DAAGSE RONDREIS 
COSTA RICA EN 
NICARAGUA, NOVEMBER
Prachtige veelzijdige natuur, 
vogels, kikkers, leguanen, 
apen, maar ook borrelende 
vulkanen, geisers, regen- en 
nevelwouden gecombineerd 
met kloosters, markten, 
precolumbiaanse beelden, 
petrogliefen en ontmoetingen 
met lokale vrouwen. Wie weet 
is er nog plaats voor jou. 
Info: angeline@rvaj.nl
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LOKAAL PRODUCEREN, IMPORTEREN EN EXPORTEREN
Er is de laatste jaren steeds meer aandacht voor lokale productie. Zeker tijdens de 

coronapandemie zijn consumenten geïnspireerd geraakt om hun voedsel van dichtbij 
te halen. Tegelijkertijd is Nederland trots op de positie als een van de grootste 

voedselexporteurs ter wereld. We lichten enkele cijfers uit.

"Amsterdam heeft in haar 
voedselstrategie opgenomen 
dat we streven naar een groter 
aandeel lokale en regionale 
voedselproducten op het bord 
van de Amsterdammer. Ook de 
Provincie Noord-Holland streeft 
25% lokaal/regionaal voedsel 
na in 2030. Voor een groot 
aantal producten die soms het 
hele jaar rond in de schappen 
van de supermarkt liggen is een 
mondiaal vervuilend logistiek- 
en distributiesysteem opgezet. 
Vaak betreft het producten 
die uit verre landen naar 
Nederland gehaald worden, 
soms met het vliegtuig, 
terwijl dezelfde producten 
ook in Nederland worden 
geteeld. De lage kostprijs van 
producten uit verre landen is 
meestal het gevolg van (te) 
lage arbeidskosten en milieu- 
en gezondheid belastende 
productiemethoden die in 
Nederland al lang niet meer zijn 
toegestaan.”
Erik Koldenhof,
Gemeente Amsterdam

Bron: Nieuwsbrief Landelijk Voedsel 
Platform; september '21

VOEDSEL UIT STAD 
EN REGIO IN PLAATS 
VAN VER WEG

“In plaats van miljarden te 
investeren in milieu en klimaat 
in Nederland, kunnen
we er beter voor zorgen dat 
de rest van de wereld gaat 
produceren zoals wij. We maken 
in Nederland 1% van alles 
(dus niet alleen landbouw) 
wat wereldwijd geproduceerd 
wordt. Dat doen we met relatief 
weinig mensen (0,2% van de 
wereldbevolking) op heel weinig 
land (0,02% van de wereld) 
en relatief weinig vervuiling 
(0,39% van de wereldwijde 
CO2-uitstoot). Dit laatste 
cijfer laat zien dat als alles 
op de wereld geproduceerd 
zou worden zoals we dat in 
Nederland doen, de CO2-
uitstoot kan dalen tot 39% van 
het huidige niveau. Zelfs als we 
meetellen wat we importeren, 
zou de uitstoot nog halveren, 
aldus Martien Visser, lector aan 
de Hanzehogeschool.”
Kees Blokland, Ontwikkelings- 
econoom

IEDEREEN 
PRODUCEREN 
ZOALS WIJ

EXPORT EN IMPORT
Nederland is in voedsel zowel een groot exportland als 
een groot importland. Gekeken naar de opbrengst in 
euro’s, is ongeveer 75% van wat alle Nederlandse boeren 
produceren, bestemd voor de export. De meeste export 
gaat naar België en Duitsland. Nederland importeert ook 
veel voedsel. Vanzelfsprekend producten die we niet zelf 
kunnen verbouwen, zoals tropische producten, maar ook 
soja en mais voor veevoer. Maar ook 60% van de zuivel die 
in koekjes en taarten zit verwerkt, komt van over de grens.

VAN HUIDIGE VOEDSELCONSUMPTIE

VOETAFDRUK
Nederlanders hadden voor hun voedselconsumptie in 2017
3,3 MILJOEN hectare nodig, terwijl het agrarisch areaal van 
Nederland 2,2 MILJOEN hectare is. Zelfs als alle voedselproductie 
alleen voor eigen land bestemd zou zijn, zou er op dit moment 
dus niet genoeg grond zijn.

KLEINERE 
VOETAFDRUK IN 
DE TOEKOMST?

RECORD
Landbouwexport in 

2021 voor het 
eerst boven de 

100 miljard euro.
(WUR, CBS)

In 2019 werd de 
verspilling van voedsel 
in Nederlandse 
huishoudens geschat op 
34,3 KILO per jaar. Dat 
is veel, maar er is een 
dalende trend: in 2010 
was de verspilling nog 
48 KILO per jaar.

Vlees en zuivel 
vergen meer land 
dan plantaardige 
producten. 35% van de 
volwassenen is in 2020 
minder vlees gaan eten, 
door vleesloze dagen 
in te lassen of kleinere 
porties te nemen.

Bij boeren&buren zijn 32 BUURDERIJEN 
aangesloten, waar stedelingen producten van 
hun eigen lokale boeren kunnen bestellen en 
afhalen. Er zijn ruim 15.000 CONSUMENTEN 
die van de buurderijen gebruikmaken.

270 Nederlandse bedrijven dragen het keurmerk 
Erkend streekproduct, waarbij de grondstoffen uit 
het productiegebied komen en ook de bewerking en 
verwerking plaatsvindt in de streek. 

VAN DE BOER NAAR DE BUUR

ERKEND 
STREEKPRODUCT

Bronnen: erkendstreekproduct.nl CBS, PBL, WUR, Voedingscentrum, boerenenburen.nl, erkendstre ekproduct.nl Planbureau voor de Leefomgeving



PLANTAARDIG IS DÉ 
VOEDINGSTREND

Ties Leeksma, Category manager vega(n) bij Albert Heijn, ziet dat de vraag 

naar vegetarische producten stijgt. Deze keuze voor vegetarisch heeft steeds meer 

te maken met een bewuste keuze voor duurzaamheid. Albert Heijn doet daarom 

volop onderzoek naar nieuwe plantaardige eiwitbronnen, ook uit Nederland.

“Wij willen beter eten bereikbaar maken 

voor iedereen en een plantaardig 

voedingspatroon past daarin. Wat we 

zien is dat er een bewustwording is bij 

de consument, waarbij vegetarisch eten 

niet alleen gaat over dierenwelzijn, maar 

ook over gezondheid en duurzaamheid. 

Mensen kiezen steeds vaker bewust voor 

vegetarisch en zien het ook als een bijdrage 

aan het verminderen van de CO2-uitstoot. 

Zelf ben ik fl exitariër, eet dus zowel vlees, 

vis als vega. Waar het kan probeer ik vaker 

vegetarisch te eten.” 

Albert Heijn ondersteunt de beweging 

naar een plantaardiger eetpatroon. “Dat 

is beter voor de wereld en voor onszelf. 

Wij stimuleren een patroon van minder 

vlees en méér volkoren graanproducten, 

peulvruchten, groenten, fruit en noten en 

vleesvervangers. Veel van onze klanten 

willen al wel vaker plantaardiger eten, maar 

weten niet hoe en denken dat het minder 

lekker en duurder is.” TE
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‘DE VEGANVARIANT VAN 

SHOARMA SCOORDE IN 

EEN BLINDE SMAAKTEST 

BETER DAN DE 

VLEESVARIANT’

Eerste stap naar vegetarisch

De campagne van Albert Heijn en de 

Postcodeloterij, waarbij Postcodeloterij-

leden een tegoedkaart van €12,50 

krijgen om te besteden aan vegetarische 

producten, haalt mensen over de 

streep om toch een keer vegetarisch te 

proberen.  Ties: “Als mensen beginnen 

met vegetarische producten zijn het vaak 

producten die ergens doorheen gaan. 

Bijvoorbeeld rulgehakt als ingrediënt in de 

pasta. Mensen ervaren dan dat het heel 

goed kan om voor een vleesvervanger te 

kiezen. Zo scoorde de veganvariant van 

shoarma in een offi ciële erkende blinde 

smaaktest laatst beter dan de vleesvariant. 

Ik ben overigens zelf wel eens gefopt toen ik 

bij vrienden was en niet door had dat ik een 

vegaproduct uit mijn eigen schap at.”

Andere kijk door Netfl ix

Documentaires op Netfl ix zoals Seaspiracy

en Cowspiracy, die gaan over de huidige 

staat van oceanen en de milieu-impact 

van de veehouderij, zetten mensen aan 

het denken. Ook de documentaire Game-

Changers heeft dat effect. Daarin eet 

een groep van American footballspelers 

veganburgers, en vertelt Arnold 

Schwarzenegger dat hij veganistisch 

eet. Ties: “Waar het om gaat is dat deze 

documentaires invloed hebben op wat 

men denkt. Ze spelen in op het besef en 

daarmee op het gevoel van mensen. Vlees 

wordt altijd erg mannelijk neergezet. Dit 

is nu aan het veranderen. Ook zien we 

dat vrouwen plantaardig eten makkelijker 

omarmen, omdat het gezonder is. In 

diëten en voedingsadviezen wordt er al 

meer plantaardig geadviseerd. Bij meer 

plantaardig eten hoort meer groente en 

minder vlees en zuivel. Plantaardig is nu dé 

voedingstrend.”

Nieuwe eiwitbronnen van eigen 

bodem

“Omdat klanten steeds vaker kiezen 

om op een of meerdere dagen een 

alternatief voor vlees of vis te nemen, 

is het voor ons vanzelfsprekend om het 

vega(n) assortiment steeds uit te breiden. 

Daarom worden er nieuwe producten 

geïntroduceerd zoals vegan kibbeling, 

vegan spareribs en een zeewierburger. 

Daarnaast maken we het kiezen voor 

vega(n) en plantaardig eten makkelijk 

door deze producten meer aandacht 

te geven, bijvoorbeeld door recepten in 

Allerhande en in onze app.” Doordat de 

vraag naar en daarmee het aanbod van 

kwalitatieve vleesvervangers hard stijgt, 

zijn hier ook meer plantaardige eiwitten 

voor nodig. “Het liefst halen we die van zo 

dichtbij als mogelijk. In Nederland zijn al 

zo’n 250 bedrijven die zich bezighouden 

met de eiwittransitie. Ook wij zijn bezig om 

eiwitbronnen te ontwikkelen in Nederland, 

waar we ook plantaardige producten van 

kunnen maken. Ik zie vanuit mijn functie 

hoe enorm veel er wordt geïnvesteerd, in 

Nederland, in de plantaardige industrie en 

vooral in kennis.”

Prijs leidend voor keus

“Persoonlijk geloof ik in een toekomst 

waarin je én vlees én vega hebt en 

waarbij er wellicht minder vlees wordt 

gegeten, maar wel meer kwalitatief vlees. 

Ik krijg wel eens de opmerking dat vega 

goedkoper moet worden, of vlees duurder. 

Het prijsverschil is een hele belangrijke 

reden dat men eerder voor vlees kiest. 

Het afgelopen jaar hebben we ook hard 

gewerkt aan een goed en betaalbaar 

eigenmerk aanbod. Zo willen we het 

makkelijker maken voor onze klanten om 

eens voor vega of vegan te kiezen.”
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het aanleggen van een moestuin toen 

de familie Fliek in 1978 in Drenthe 

kwam wonen. Henriette werd lid van de 

bijenvereniging, als enige vrouw in die 

tijd! Ze heeft nog altijd twee bijenvolken 

achter in de tuin. Omdat de planten 

en bomen waar de bijen hun nectar 

halen – de drachtbron – goed worden 

bijgehouden, heeft ze een mooie oogst 

aan heide- en koolzaadhoning.

In haar tuin mogen ook brandnetels 

staan, want die eet ze het hele jaar 

door. Ze heeft zelfs een voorraadje in de 

diepvries. “Wel kijk ik goed uit welke ik 

pluk, sommige vlinders leggen er eitjes 

op, die laat ik met rust. Ik neem vooral 

de topjes. Als ik mensen te eten vraag, 

maak ik vaak brandnetelkaastaart. 

Soms kijken ze daar wel even vreemd 

van op!”, vertelt Henriette met een lach.

In actie

Haar betrokkenheid blijkt verder uit 

haar lidmaatschap van Foodwatch, 

een organisatie die zich inzet tegen 

misstanden in de voedingsindustrie. 

“Speerpunten die ze op dit moment 

oppakken zijn de suikertaks en 

marketing voor ongezonde producten 

richting kinderen”, weet Henriette. “Ook 

voerden ze actie voor een verbod op de 

toevoeging E171.”

E171 ofwel titaniumdioxide geeft een 

witte glans aan bakkerijproducten en 

snoep. Het wordt in verband gebracht 

met een verhoogd risico op darmkanker 

en leverschade. De Europese lidstaten 

willen het vanaf dit jaar gaan verbieden. 

Henriette Fliek-Tjebbes komt al zo'n dertig jaar niet 

meer in een supermarkt voor haar voedsel. Nee, dat haalt ze het liefst lokaal, vers, 

biologisch en zonder toevoegingen. De kiem daarvoor was al jong gelegd: pas 

getrouwd woonde ze enkele jaren met haar man in ontwikkelingslanden, 

en ondervond daar dat het eigen voedsel van de bevolking simpel en lekker is. ”Dat 

wordt dagelijks getest, daar voelen ze zich goed bij en dat is vaak het beste. 

Hetzelfde vind ik hier ook”, aldus Henriette.  

Haar hele leven heeft Vrouwen van 

Nu-lid Henriette (83 jaar) al een 

bijzondere belangstelling voor het 

produceren van voedsel. In haar 

opleiding voor landbouwhuishoud-

lerares kwam de van origine Zeeuwse 

op boerenbedrijven waar ze haar ogen 

uitkeek. “Gemengd bedrijf, melkvee, ik 

vond alles interessant. En de producten 

die daarvan af kwamen waren puur 

en zonder toevoegingen. Dat is ook 

mijn bezwaar tegen de producten in 

de supermarkt: er ligt zo veel in het 

schap, je moet zoeken om je keuze te 

bepalen, dat kost mij te veel tijd! En 

dan de E-nummers, de toevoegingen. 

Dan denk ik: waarom worden die 

dingen toegevoegd? Is het zo niet goed 

genoeg? Ik wil simpel voedsel, goed 

geproduceerd, biologisch. En dat mag 

best wat kosten.” 

Ze doet haar boodschappen dan ook 

bij een biologische landwinkel, die veel 

producten uit de buurt én volgens het 

seizoen verkoopt. “Gerund door mensen 

met een missie”, zegt ze waarderend.

Moestuin en bijen

De bevlogenheid van Henriettes strijd 

voor eerlijk voedsel uitte zich ook in 

'IK WIL PURE 
PRODUCTEN, 
ZONDER 
TOEVOEGINGEN'

Verschil maken in de supermarkt

Ook op andere vlakken heeft zij zich 

altijd ingezet voor meer inzicht in 

gezonde voeding. Ze was zes jaar lid 

van de VN-commissie van Associated 

Country Women of the World, met 

landbouw en plattelandsontwikkeling 

in haar portefeuille. Daarna was ze 

betrokken bij de actie De macht van de 

boodschappentas’ van de Nederlandse 

Bond van Plattelandsvrouwen, als 

voorbereiding op de vierde VN-

Wereldvrouwenconferentie in Beijing 

in 1995. “In Beijing spraken we met 

vrouwen uit de hele wereld, ook uit 

ontwikkelingslanden. Ik herinner me 

nog heel goed het contact met een 

jonge vrouw uit Mauritius, zij zat in de 

aardappelteelt”, blikt Henriette terug. 

De macht van de boodschappentas 

was een project waarmee we naar 

de afdelingen gingen om te vertellen 

hoe je je aankopen kunt gebruiken 

om te sturen in de supermarkt. 

Zo kun je wat bereiken. Zeker met 

het grote aantal leden dat we toen 

hadden. De vraag van de consument 

is toch leidend uiteindelijk. Het waren 

levendige avonden waar ook steevast de 

opmerking kwam dat biologisch voedsel 

zo veel duurder is. Ik antwoordde dan 

altijd dat het ook veel meer werk is om 

te produceren. Ik vind het niet erg dat 

het duurder is. Gezond eten moet je zien 

als een investering – een investering in 

jezelf, en in je gezin.”

BEVLOGEN 
OVER EERLIJK 
CONSUMEREN

henriette fliek-tjebbes



DE DUURZAME 
INVESTERINGEN 

VAN EEN 
VARKENSHOUDER

BIOLOGISCH 
DUBBELBEDRIJF 

GELIEFD ONDER 
BEZOEKERS

"Ik word nog steeds 

heel blij van een koppel 

gezonde, zogende biggen”, 

zegt varkenshouder 

Sabine Grobbink uit 

Barger-Compascuum. 

Haar zeugenbedrijf 

levert vlees met het 

keurmerk Keten 

Duurzaam Varkensvlees. 

Op Facebook plaatst zij 

veelvuldig mooie foto's 

van haar dieren om te 

laten zien met hoeveel 

liefde zij voor hen zorgt. 

Met 18.000 biologische 

leghennen die vrij uitlopen, 

tien hectare pioenrozen 

en huisverkoop is het op 

het erf van Lydia Knulst in 

Stavenisse jaarrond een 

gezellige drukte. Sinds de 

coronapandemie merkt ze 

dat er veel meer mensen 

langskomen om eieren of 

pioenrozen te kopen. 

“Ik ben een geboren Amsterdamse 

en kom niet van een boerderij, maar 

volgde een hippische opleiding. Het 

verbaasde me dat ik zo weinig wist van 

de varkenshouderij. Sinds 1995 werk 

ik mee in maatschap. We hebben een 

bedrijf met achthonderd zeugen. De 

“De kippen komen hier met zeventien 

weken. Dan leggen ze nog geen ei, 

want dat doen ze pas vanaf twintig 

weken. De kippen leggen veertien 

maanden lang om de 25 á 26 uur een 

ei. Dan worden ze geslacht en als 

biologisch vlees verkocht. Wij hebben 

zelf geen pakstation en sorteren dus 

niet, maar we verkopen wel eieren 

aan huis en leveren onder andere 

dekstal en kraamstal zijn mijn afdeling. 

Varkens zijn heel intelligente dieren. 

Ik praat met hen en ben met ieder 

dier individueel bezig. De inrichting 

van onze stal lijkt industrieel, maar ik 

sta er voor honderd procent achter. 

Leg regelmatig aan mensen uit hoe 

we werken en dan komt er vaak meer 

begrip. Varkens liggen op roosters, dit 

is voor betere hygiëne. Varkens houden 

is topsport. We zijn zeven dagen per 

week bezig met de gezondheid van de 

dieren. Er is veel geïnvesteerd, zoals 

in zonnepanelen, warmtepompen, 

warmtewisselaar, nevelkoeling voor 

zomerdagen en luchtwassers. We zijn 

volledig van het gas af; er is speelgoed 

voor de varkens. Een intensief bedrijf, 

ja, maar op deze manier varkens 

houden is heel duurzaam. Je gaat 

zuinig om met energie en grondstoffen; 

beter voor het milieu. De overheid wil 

dat we extensiveren, maar naburige 

akkerbouwbedrijven gebruiken 

onze mest. Tachtig procent van wat 

gevoerd wordt zijn reststromen uit 

de voedingsindustrie. Wij doen dus 

al aan kringlooplandbouw. Wat wil de 

overheid nog meer? Ik word er weleens 

moedeloos van. Regelmatig verandert 

de regelgeving en dat maakt het 

aan de supermarkt. Elk ei krijgt 

bij ons een printje met een eigen 

bedrijfskipnummer. Met de app Eicode 

kun je zo'n nummer scannen en zien 

waar het ei vandaan komt.

We hebben bewust gekozen voor 

biologisch om economische redenen, 

maar ook omdat deze bedrijfsvoering 

de kippen net wat meer ruimte geeft.  

Op een biologisch bedrijf mag je zes 

kippen per vierkante meter houden. 

Vrije-uitloopkippen zitten met negen 

kippen op diezelfde meter. 

Biologisch voer is duurder en dat 

maakt het ei weer duurder. We moeten 

aan veel regels voldoen en dat gaat 

heel ver, maar daar hebben we zelf voor 

gekozen. Het is nodig om onderscheid 

te maken. We krijgen met zekere 

regelmaat controle. We proberen goed 

voor de dieren te zorgen en alles netjes 

te houden. Ik kan me ook echt hechten 

aan een fijn koppel kippen. Kippen zijn 

levende wezens en dat is leuk. De stal 

onzeker om te investeren en innoveren.

We leveren vlees voor het keurmerk 

Keten Duurzaam Varkensvlees, een 

iets duurder segment. Dat is duurzaam 

vlees met criteria voor dierenwelzijn, 

milieu en diergezondheid.  Ik vind dat 

je daar extra voor gecompenseerd 

moet worden.Supermarkten leggen 

dit keurmerk-vlees echter naast de 

kiloknallers en de consument kiest toch 

vaak voor het goedkope pak. Terwijl 

enkel dat duurzame vlees in het vak 

hoort te liggen. Ik verbaas me erover dat 

mensen meteen een mening hebben 

over de varkenshouderij zonder ooit 

een bedrijf bezocht te hebben. Het 

betweterige van stadsmensen. Het is 

raar dat zij zo weinig vertrouwen hebben 

in onze sector. De schuld daarvan ligt 

bij de politiek en media met onjuiste 

en negatieve berichten. Juist boeren 

zorgen heel goed voor hun dieren.”

is geautomatiseerd. Het is geen zwaar 

werk, maar je moet er altijd zijn. De 

sector staat wel onder druk. 

De combinatie van leghennen met 

pioenrozen is apart, maar we doen 

beide takken met veel plezier. Het 

is jaarrond werk. De oogst van onze 

pioenrozen in mei en juni is een heel 

hectische tijd, want ze worden met 

de hand gesneden en daar is veel 

personeel voor nodig. De pioenen gaan 

verpakt in dozen of op water naar de 

veiling. Mensen vinden pioenrozen heel 

bijzonder. Het roept wat bij ze op en ze 

komen graag even binnenkijken. 

We staan op de kaart van Fietsen 

voor mijn eten, met routes langs 

boerderijwinkels. In de zomer 

komen veel mensen van de camping 

langsfietsen voor pioenrozen en 

nemen dan ook eieren mee. Nee, de 

consument is niet kritischer geworden. 

Mensen vinden onze eitjes gewoon heel 

lekker.”
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‘WIJ DOEN
AL AAN 
KRINGLOOP-
LANDBOUW’

‘BEWUST 
GEKOZEN VOOR BIOLOGISCH’
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COLUMN

Ze staan te trappelen van ongeduld. Kunnen niet wachten om aan de 
slag te gaan. Jongens en meisjes, die maar één doel voor ogen hebben 
en dat is de ouderlijke boerderij overnemen. Ze weten het zeker, want 
er is niks mooiers. 

Ooit komt de tijd dat ze aan het roer staan van het bedrijf. Boerderijen zijn 
veelal familiebedrijven en kinderen groeien op tussen het werk van pa en 
ma. Liggen als baby in de Maxi-Cosi in de trekker als pa aan het ploegen 
is, of kijken vanuit de wandelwagen hoe mama de koeien melkt. Het 
gezinsleven op een boerderij speelt zich af rond de keukentafel waar ook 
de vertegenwoordiger zijn offerte uitschrijft voor een nieuwe machine. Of 
de accountmanager van de bank de financiering bespreekt, terwijl kindlief 
met een speelgoedtrekker ernaast de praktijk nabootst. Intussen met grote 
oren meeluisterend. Etenstijd is rekbaar, want een koe is aan het kalven, of 
het werk nog niet klaar en er komt regen. Boerenkinderen, uit welke sector 
dan ook zijn onderdeel van dat familiebedrijf, want een mislukte oogst wordt 
gevoeld door het hele gezin. Leren omgaan met voorspoed en tegenslag, 
zonneschijn en regen. Werk is thuis. Thuis is altijd de boerderij, of je het 
nu leuk vindt of niet. Bedrijfsopvolging was vroeger het voorrecht van de 
oudste zoon. Of van degene die niet kon leren. Nu van de zoon of dochter 
die de passie voelt. Tot in de tenen. Die pas na een gedegen studie en stages, 
vaak in het buitenland, met een hoge dosis kennis in de onderneming mag 
stappen. Want als je boer wilt worden, moet je van alle markten thuis zijn. 
Je bent ondernemer, financieel specialist, pr-verantwoordelijke, mecanicien, 
vakidioot, dierenarts, voedseldeskundige. En je hebt een dikke huid en 
doorzettingsvermogen om klappen op te vangen uit de samenleving. Dat 
zijn onze jonge boeren en boerinnen, een nieuwe generatie met ambitie, 
waar we gewoon ontzettend zuinig op moeten zijn.

In elk magazine geven 
we vier boekentips. 

MAZZEL TOV
MARGOT VANDERSTRAETEN

De Belgische Margot Vanderstraeten beschrijft in Mazzel 
tov hoe zij als twintigjarige werkstudente een baantje 
aanneemt om de vier kinderen van de familie Schneider bij 
hun huiswerk te begeleiden. Daarmee stapt ze in de wereld 
van de orthodoxe Joden in Antwerpen en leert dag na dag 
meer over hun leven. Ze bouwt een vriendschapsband 
op met vooral Elzira en Jakov, maar ook met de oma, die 
Auschwitz heeft overleefd. De personages komen tot leven. 
Je ziet hen lopen in Antwerpen, met hun hoge fluwelen 
hoeden, de vrouwen achter de kinderwagen, de familie op 
Sjabbes rond de tafel. Al haar ervaringen deelt ze met je 
als lezer, waarin respect voor haar als niet-joodse en dat 
van haar naar de familie Schneider voelbaar is. Aansluitend 
las ik meteen haar volgende boek: Minjan, het prachtige 
vervolg op Mazzel tov. Allebei toppers. Wel in die volgorde 
lezen, niet andersom. 

Uitgeverij Atlas Contact
hardback € 25, paperback € 19,99
Desi Dingemans

Desi Dingemans is journalist 
en voorzitter van Vrouwen van 
Nu afdeling Dinteloord. Samen 
met man en zoon heeft ze een 
akkerbouwbedrijf.

DE NIEUWE GENERATIE

uitgelezen>

UITGELEZEN

ZILT
ANNETTE VAN RUITENBURG, 
ELLEN VAN STRATEN, SABIEN BOSMAN

 
Heb je een passie voor eten uit de zee, dan 
moet je Zilt absoluut gelezen hebben. Dit 
boek wisselt recepten af met moestuin- en 
teelttips, en geeft via QR-codes ook linkjes 
voor meer informatie.
Langs de Nederlandse en Belgische kust, 
maar ook in andere landen, neemt de 
verzilting van de grond toe, dus ook van 
landbouwgrond. Het telen van zilte groente 
is een oplossing voor gebruik van deze 
landbouwgrond, maar dit kan ook thuis!
Zilte groente kun je overal telen; in de tuin, 
op het balkon, in de kas, in je kamer, of zelfs 
op het aanrecht.
Zilt leert je hoe je met zilte teelt de 
heerlijkste groente kunt telen en niet 
onbelangrijk hoe je deze in verrassende en 
smaakvolle gerechten kunt verwerken. De 
groenten zijn rijk aan mineralen, vitaminen 
en vaak ook voedingsvezels.

Fontaine uitgevers
€ 29,99
Nicole Lankhorst

HET OUDE LAND
DÖRTE HANSEN (1964)

Een debuutroman en wat voor 
roman! Met bewondering voor de 
persoonsbeschrijvingen en de verhaallijnen 
bleef dit boek mij van begin tot eind boeien. 
Vera kwam ooit als vluchtelingenkind uit 
Pruisen terecht in de buurt van Hamburg. 
Jaren later staan Anne en haar zoontje Leon 
plotseling bij haar voor de deur: gevlucht uit 
de stad.  Het boek bevat een breed scala aan 
onderwerpen die je aan het denken zetten, 
zoals meerdere generaties sterke vrouwen; 
verschillende visies op de landbouw, 
leef- en eetgewoonten; stedelingen die 
de stad ontvluchten en het platteland 
idealiseren; de steeds terugkerende invloed 
van je (vluchtelingen)afkomst. Bovenal de 
zoektocht naar een thuis. 
Vertaald door Lucienne Pruijs, 
oorspronkelijke titel Altes Land.

Uitgever: HarperCollins
€ 12,50 
Klaasje Suurd

BEDTIJDVERHALEN VOOR 
REBELSE MEISJES 
100 BIJZONDERE NEDERLANDSE 
VROUWEN 

Er was eens een boek dat in haar eentje 
een geweldige schatkamer herbergde vol 
met sterke vrouwen. Dat is Bedtijdverhalen 
voor rebelse meisjes. Na twee delen over 
buitengewone vrouwen wereldwijd is er nu 
dan de Nederlandse variant. En dat is een 
waar plezier om te lezen en te bekijken. 
Honderd zeer uiteenlopende levens die elk 
op een pagina beschreven worden door 
zestien vrouwelijke schrijvers. Daarnaast 
hebben 48 Nederlandse vrouwelijke 
illustrators van elke vrouw een kleurrijk 
portret gemaakt. Stuk voor stuk blijken 
de geportretteerde vrouwen doorzetters 
die hun dromen achternagingen. Bekende 
zoals Annie M.G. Smidt, Majoor Bosshardt 
of Stien Kaiser (schaatser), maar er staan 
ook inspirerende vrouwen in, die voor mij 
nog onbekend waren. Zoals Naomi Pieter 
(antiracisme- en queenactivist) en Faiza 
Oulahsen (klimaatactivist) kunnen we nog 
veel verwachten. 

Uitgeverij Rose Stories
€ 20,95
Netty Hubbers



groente en fruit te verlagen naar 0%. 

De meningen over een vleestaks zijn 

binnen het DoPP verdeeld, maar als 

milieuschade wordt ingeprijsd, zouden 

vleesproducten onvermijdelijk duurder 

worden. Als dierlijke producten echter 

minder vervuilend zouden zijn, zou 

er ook geen hoog prijskaartje aan 

hoeven te hangen. Bram is daarom 

lovend over enkele Nederlandse 

bedrijven die zich bezighouden met 

kweekvlees en insectenkweek: dierlijke 

eiwitten zonder hoge CO2-uitstoot. 

“Als we de vervuiling inprijzen, zul 

je zien dat mosselen aantrekkelijker 

worden dan biefstuk”, schetst hij als 

toekomstbeeld.

Marleen van der Meulen (D66) tekent 

daarbij aan: “Vroeger besteedde je 

een derde van je inkomen aan voedsel, 

tegenwoordig een tiende. Dat kán 

eigenlijk niet. We zullen eraan moeten 

wennen dat we weer iets meer geld aan 

ons eten gaan besteden.”

Voor lagere inkomens moet voedsel 

echter wel betaalbaar blijven; als 

eerlijke prijzen worden doorgevoerd is 

daar fl ankerend beleid voor nodig.

POLITIEKE RICHTING NAAR EER LIJKE EN DUURZAME VOEDING

Eerlijke prijsverdeling 

De discussie over een eerlijke prijs kan 

volgens het DoPP echter niet gevoerd 

worden zonder het ook te hebben over 

eerlijke verdiensten. “De boer zit nu 

vaak in het staartje van de prijs, terwijl 

die voorop moet staan”, vindt Marleen. 

“In het regeerakkoord is opgenomen 

Op papier is het nieuwe kabinet groener dan ooit. Ook rond 

duurzame voeding lijkt de politiek een nieuwe richting in te slaan. 

Wat ga je daarvan merken als je boodschappen doet? En als je producent 

bent? Leden van het Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen (DoPP) 

lichten toe hoe zij de duurzame toekomst van voedsel zien. 

“We moeten toe naar een eerlijke prijs.”
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OOK IN VOEDSEL ZOU MOETEN 
GELDEN: 'DE VERVUILER BETAALT'

Het DoPP is een breed gezelschap 

van uiteenlopende politieke kleur, 

maar daarbinnen is verrassend veel 

overeenstemming. De prijs van voedsel 

is op dit moment oneerlijk, stellen de 

deelnemers van de LNV-werkgroep 

onder meer. “De prijs van voedsel 

is pas eerlijk als je betaalt voor de 

voetafdruk die een product achterlaat”, 

vindt Jolan Knol (GroenLinks). Of zoals 

Bram Cool (VVD) het verwoordt: “De 

vervuiler betaalt.”

Als een product dus de halve wereld 

is overgevlogen of door de wijze van 

telen slecht is voor biodiversiteit of 

bodem, zou die schade meegenomen 

moeten worden in de prijs. Jolan: “Wat 

je nu ziet is dat het meest vervuilende 

en meest ongezonde voedsel, zoals 

de McDonald’s burger, vaak het 

goedkoopste is. En daar moeten we 

vanaf. Goed geproduceerd, gezond 

voedsel moet goedkoper zijn dan 

vervuilend en/of ongezond voedsel.”

Dierlijke producten

In het regeerakkoord is hier al een 

eerste stap in gezet door de btw op 

WAT IS 
HET DoPP?

Het Duurzaamheidsoverleg 
Politieke Partijen (DoPP) 
bestaat uit leden van groene 
netwerken van VVD, D66, 
CDA, GroenLinks en PvdA. 
Ook de jonge partij Volt 
heeft zich bij het overleg 
aangesloten. Hoe de leden 
duurzame doelen willen 
bereiken, beschreven 
zij in een manifest met 
bouwstenen voor een 
groen regeerakkoord. 
Veel van die bouwstenen 
zijn terug te vinden in 
het akkoord waar Rutte 
IV mee aan de slag gaat. 
De Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit-werkgroep 
van het DoPP bestaat uit 
Bram Cool (VVD), Marleen 
van der Meulen (D66), 
Jolan Knol (GroenLinks), 
Leen van den Oever 
(CDA), Bas Roels (PvdA) 
en Fons Janssen (Volt). 
Zij konden niet allemaal 
bij dit rondetafelgesprek 
aanwezig zijn, maar alle 
leden onderschrijven de 
boodschap.



dat supermarkten transparant 

moeten zijn over de wijze waarop 

hun gehele assortiment aantoonbaar 

duurzaam en diervriendelijk wordt, 

inclusief duurzaam inkoopgedrag en 

een eerlijke prijs voor de boeren. Dat 

is waar we naartoe moeten.”

Jolan prijst daarbij initiatieven 

waarbij mensen lokaal bij boeren 

kunnen inkopen: “Dat versterkt de 

onderhandelingspositie van de boer 

tegenover de supermarkt.”

“Als overheid hebben we de taak 

ervoor te zorgen dat het een eerlijke 

wedstrijd is”, vult Bram aan. “Is het 

eerlijk dat aardappelen voor de helft 

uit het buitenland komen? Niet als 

die landen met andere regels spelen.”

Doelen: goede bodem en 

biodiversiteit

Veel kritiek hebben de DoPP-

deelnemers op de zware lasten 

die bij boeren terechtkomen. Jolan 

noemt de regeldruk van certificering 

bij duurzame landbouw, Bram 

wijst op de grote geldbedragen 

die gemoeid zijn met nieuwe 

productievoering: “Je kunt niet de 

kosten bij de boer neerleggen en de 

benefits bij de maatschappij. Dat 

werkt niet.”

Marleen denkt dat het heel anders 

kan: “We moeten gaan sturen op 

twee doelen: het verbeteren van de 

bodem en van de biodiversiteit, en 

tegen de boeren zeggen dat we ze 

daarop gaan monitoren. Heel veel 

ordners met regels kunnen dan 

uit de kast worden geveegd, want 

dan schrijf je niet meer voor wat 

voor stal of wat voor luchtwasser 

er moet komen, je kijkt alleen naar 

het resultaat. De meeste boeren 

weten wat goed is voor hun grond, 

op die kennis moeten we vertrouwen. 

En als die doelen zijn behaald, 

moet dat beloond worden met een 

eerlijke voedselprijs, niet met een 

subsidie. Veel jonge boeren willen die 

subsidies helemaal niet, die willen 

gewoon ondernemen.”

Bram, die zelf ondernemer in 

software is, kan zich helemaal in dit 

betoog vinden: “We moeten het echt 

anders gaan doen.” 

Fouten uit het verleden 

rechtzetten

De overheid slaat dus een andere 

richting in, als het aan de DoPP-

deelnemers ligt. Een richting die ook 

in het regeerakkoord weerklinkt. “De 

overheid heeft altijd een gigantische 

druk gelegd op de agrarische sector 

om meer te produceren, maar ook 

bijvoorbeeld om greppels niet te 

laten verwilderen”, zegt Jolan. “Wat 

we nu zien is een overheid die dat 

probeert te herstellen.”

Hij noemt daarbij ook problemen 

met torenhoge prijzen van 

pachtgronden, waar hij als specialist 

in grondtransacties alles vanaf weet. 

“Omdat de prijzen zo hoog zijn, 

willen ondernemers het maximale 

'WE MOETEN 
GAAN STUREN 

OP HET 
VERBETEREN 

VAN DE BODEM 
EN VAN DE 

BIODIVERSITEIT' 
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eruit halen. Daardoor zie je dat 

zelfs de meest vruchtbare gronden 

van Flevoland nu al symptomen 

van verarming vertonen. Daar 

heeft de overheid zeker een 

verantwoordelijkheid in.”

Er zijn dus wel wat overheidsfouten 

uit het verleden recht te zetten. 

Dat Nederland het grootste deel 

van z’n productie exporteert leidde 

in het recente publieke debat 

tot discussies, maar is volgens 

de deelnemers niet per se een 

probleem. Al is het maar omdat 

veel van die export naar onze 

directe buurlanden gaat, zoals Bram 

aanstipt.

“Het doel is om de productie in 

evenwicht te brengen met de aarde”, 

zegt Marleen. “Dan moet je dus daar 

produceren, waar dat het meest 

efficiënt is.” 

Samen vooruit

De deelnemers maken zich zorgen om 

de polarisatie die in het debat over 

onze voedselvoorziening is geslopen. 

De verschillen zijn volgens hen 

namelijk helemaal niet zo groot als 

ze nu lijken. “Het aantal mensen dat 

echt een plofkip wíl kopen is beperkt”, 

geeft Bram als voorbeeld. “Maar dat 

een deel van de mensen het toch nog 

steeds koopt uit prijsoverwegingen, 

is duidelijk. We moeten er met 

elkaar – overheid, producenten en 

consumenten – voor zorgen dat de 

excessen er worden uitgehaald.”

“We weten allemaal dat het 

duurzamer moet. Als daar bestendig 

beleid op wordt gevoerd, kan de 

rust terugkeren”, denkt Marleen 

optimistisch.

Daar is Jolan het mee eens: 

“Vergeleken met vijf of tien jaar 

geleden zitten er al een stuk minder 

addertjes onder het gras, maar het is 

een complex geheel met veel spelers, 

niet alles is in één keer opgelost.”

Tijdens het gesprek blijkt dat er wel 

degelijk verschillen tussen de partijen 

bestaan, bijvoorbeeld in hun mening 

over hoe snel de transitie zou moeten 

plaatsvinden of over hoe dierenwelzijn 

gedefinieerd zou moeten worden. 

Maar voorop staat dat de deelnemers 

zich eensgezind inzetten voor een 

duurzamere, eerlijkere manier om 

met voedsel om te gaan. Bram: “De 

overheid trekt vrij uitgebreid de beurs 

in dit regeerakkoord, laten we dat 

gebruiken om met elkaar vooruit te 

gaan.”

'ZELFS DE
 VRUCHTBAARSTE 
GRONDEN ZIJN 
AAN HET 
VERARMEN'

‘HET AANTAL 
MENSEN DAT 
ECHT EEN 
PLOFKIP WÍL 
KOPEN IS 
BEPERKT.’

Fons Janssen (Volt), Marleen van der Meulen (D66) en Leen van den Oever (CDA) laten 
zien dat het DoPP de duurzame ambities uit het regeerakkoord ondersteunt.
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