
Onderzoek en innovatie rond voedsel is dringend nodig 

“De voedselketen moet dringend vernieuwd moet worden, bedrijven moeten 

met elkaar concurreren op inhoudsstoffen en gezondheid, niet alleen op prijs”. 

En “de wetenschap moet een consistente boodschap formuleren voor de 

consument over wat gezond voedsel is”. Dit waren twee uitspraken tijdens 

“FOOD 2030: Research & Innovation, for Tomorrow's Nutrition & Food Systems” 

op 12 en 13 oktober 2016 in Brussel. 

 
Behoefte aan meer onderzoek naar voedselzekerheid en voedingswaarde 

FOOD 2030 was een bijeenkomst op hoog niveau, waarbij gesproken is over onderzoek 
en innovatie rond voeding onder de titel “European Research and Innovation for Food 
and Nutrition Security”. Het rapport vindt u hier:  
 
http://ec.europa.eu/research/conferences/2016/food2030/pdf/food2030_conference_bac
kground.pdf  
 
De bedoeling van de bijeenkomst was om de investeringen in onderzoek en innovatie op 
het gebied van voedsel aan te jagen. De vier centrale doelthema’s waren: 
1. Voeding voor duurzame en gezonde dieten 
2. Klimaatneutrale en duurzame voedselsystemen 
3. Circulaire economie en effecient omgaan met grondstoffen 
4. Innovatie en “empowerment” van gemeenschappen” 
 
Vernieuwing van de voedselketen is nodig 

Paul Bulcke, CEO van Nestlé, het grootste voedselconcern ter wereld, houdt een pleidooi 
voor een gezamenlijk aanpak in het onderzoek naar voeding. “we zullen toe moeten naar 
een multi-stakeholder aanpak, niemand kan het meer alleen. Dit is ook nodig om het 
vertrouwen bij de consument in voedsel te herstellen”. Hij  stelt “a new deal” op het 
gebied van voedsel voor.  
 
Bulcke gaf aan dat de voedselketen dringend vernieuwd moet worden. Bedrijven moeten 
met elkaar concurreren op inhoudsstoffen en gezondheid, niet alleen op prijs. “Daarvoor 
moeten we beter weten wat voeding en voedingsstoffen doen in het lichaam, dan kunnen 
we een persoonlijk menu samen stellen wat ziektes voorkomt. We gaan naar een 
gezondheidssysteem dat niet gericht is op genezing van ziekte, maar op gezond blijven. 
Personalized food speelt daar een belangrijke rol bij.”  
 
Voedingspatroon van de consument veranderen 

Mairead McGuinness, vicevoorzitter EU-parlement, ging vooral in op de noodzaak om het 
voedingspatroon bij de consument te veranderen. “De wetenschap moet een consistente 
boodschap formuleren voor de consument over wat gezond voedsel is. Genieten van 
voedsel en de cultuur in een regio moeten daar onderdeel van uitmaken”, geeft 
McGuinness aan. Ze gaf toe dat het veranderen van voedingspatronen heel lastig is. Veel 
aandacht moet uitgaan naar de jeugd.  
 
Via deze link https://www.youtube.com/watch?v=WECVxtz7D70 is de gehele openings-
sessie van Food2030 te volgen, met presentaties van Phil Hogan (DG-Agri) na 20 
minuten, Paul Bulcke (Nestlé) na 35 minuten en Mairead McGuinness (vicevoorzitter EU-
parlement) na 52 minuten. 
 
 
Toelichting op de doelthema’s 

(1) NUTRITION for sustainable and healthy diets: Ensuring that 
nutritious food and water is available, accessible and affordable for all. It 
involves reducing hunger and malnutrition, ensuring high levels of food 



safety and traceability, reducing the incidence of non-communicable dietrelated 
diseases, and helping all citizens and consumers adopt sustainable 
and healthy diets for good health and wellbeing. 
 
(2) CLIMATE smart and environmentally sustainable food systems: 
Building climate smart food systems adaptive to climate change, conserving 
natural resources and contributing to climate change mitigation. It seeks to 
support healthy, productive and biodiverse ecosystems. Ensuring diversity in 
food systems (including production, processing, distribution and logistics) 
including in terms of cultural and environmental diversity. Natural resources 
(water, soil, land and sea) are used sustainably within the planetary 
boundaries and available to future generations. 
 
(3) CIRCULARITY and resource efficiency of food systems: 
Implementing resource-efficient circular economy principles across the whole 
food system while reducing its environmental footprint. Circularity is applied 
for sustainable and resource-efficient food systems and food losses and 
waste are minimized throughout. 
 
(4) INNOVATION and empowerment of communities: Boosting 
innovation and investment, while empowering communities. A broad 
innovation ecosystem leading to new business models and value-added 
products, goods and services, meeting the needs, values and expectations of 
society in a responsible and ethical way. More and better jobs across the EU, 
fostering thriving urban, rural and coastal economies and communities. 
Through closer partnerships with industry and food producers, markets that 
function in a responsible manner thereby fostering fair trade and pricing, 
inclusiveness and sustainability. Scientific evidence and knowledge from a 
wide diversity of actors underpinning the development and implementation 
of FNS relevant policies, at all geographical scales (Local to Global). 
 
Manifest “The Perfect Storm 2030” 

Bovenstaand samenspel van “elementen” is bedoeld als antwoord op het manifest “The 
Perfect Storm 2030”. Dit is een waarschuwend document uit 2009 dat heden actueler 
blijkt dan ons lief is: 
 
https://www.populationinstitute.org/external/files/reports/The_Perfect_Storm_Scenario_f
or_2030.pdf  
 
 


