
Duurzaam eten is naast gezond en veilig eten  
één van de drie centrale thema’s binnen de 
voorlichting die het Voedingscentrum geeft.  
Duurzaamheid heeft namelijk direct met voedsel 
te maken. Dat blijkt uit het feit dat 20 tot  
35 procent van de milieubelasting en van de 
uitstoot van broeikasgassen komt door de 
productie en consumptie van voedingsmiddelen1,2. 
De veeteelt is wereldwijd verantwoordelijk voor 
ongeveer 18% van de broeikasgasemissies, 80% 
van het landgebruik door mensen en 50% van  
het agrarische watergebruik3.

De aanbevelingen van de Richtlijnen Goede Voeding  
en de Schijf van Vijf stroken in grote lijnen met de 
aanbevelingen voor een meer duurzaam, minder 
milieubelastend voedselpatroon. Eten volgens de  
Schijf van Vijf geeft een aanzienlijke duurzaamheids-
winst ten opzichte van het huidige voedselpatroon  
van de gemiddelde Nederlander. Dit loopt op tot  
meer dan 20 procent CO2-reductie. Door gerichte 
keuzes binnen productgroepen kan die winst verder 
verhoogd worden.

Het gaat daarbij in de eerste plaats om minder te  
eten en in de tweede plaats om het eten van minder 
belastende eiwitrijke producten, zoals vlees, vis, zuivel 
en ei. Een vegetarisch of flexitarisch voedselpatroon 
geeft een lagere milieubelasting. Een halvering van  
de milieudruk van eten is haalbaar door duurzame 
keuzes tussen en binnen productgroepen.

Keurmerken zijn bruikbare hulpmiddelen voor  
consumenten om op het terrein van milieu, dieren- 
welzijn of eerlijke handel gerichte keuzes te maken. 
Deze factsheet geeft informatie over een meer 
duurzame voedselkeuze.
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Voor wie is het relevant?
Duurzaam eten heeft te maken met de ecologische 
draagkracht van de aarde en daaraan gekoppeld de 
vraag of we voldoende voedsel kunnen produceren  
om te groeiende bevolking te voeden. 

Van klimaatverandering, biodiversiteitverlies en 
verstoring van de stikstofkringloop worden de eco- 
logische grenzen van de aarde overschreden4. Deze  
drie milieuaspecten, evenals de kringlopen van fosfor 
en water, zijn direct gekoppeld aan de productie van 
voedsel. 

De Wereldlandbouworganisatie FAO stelt dat er 
voldoende voedsel beschikbaar is om de groeiende 
wereldbevolking te voeden. Er zijn echter vier oorzaken 
als knelpunt aan te geven 6 (figuur 1). 
1.  Verdeling van, en toegang tot, het beschikbare 

voedsel.
2.  Voedselverspilling op het land, in de keten en  

bij de consument.
3.  Inefficiënt gebruik van voedsel voor andere  

doelstellingen, zoals voor diervoeder.
4.  De hoeveelheid fossiele brandstoffen en andere 

eindige hulpbronnen (zoals fosfor) die nodig zijn  
om voedsel te produceren en distribueren.

We spreken van een meer duurzame voedselproductie, 
met een lagere milieubelasting, als één of meer 
oorzaken worden aangepakt.

De oplossingen liggen dus in de gehele keten, van  
het land tot op het bord van de consument. Dit maakt 
het onderwerp duurzaam eten voor iedereen relevant. 

De consument kan haar ecologische voedselafdruk 
verkleinen. Dit is een maat voor landgebruik en 
CO2-uitstoot bij elkaar. Deze is voor de gemiddelde 
Nederlander twee keer groter dan het wereldwijd 
gemiddelde en ruim drie keer groter dan de draag-
kracht van de aarde5.

Welke issues spelen er?
Omdat duurzaamheid een breed begrip is, is het 
belangrijk af te spreken welke definitie gehanteerd 
wordt en hoe het gemeten wordt. Er zijn verschillende 
indicatoren om duurzaamheid te meten. Het is 
vervolgens de vraag hoe duurzaam eten het beste 
zichtbaar gemaakt kan worden voor de consument.  
Op dit moment is de ecologische voedselafdruk 
daarvoor de beste methode. 

De term duurzaamheid is bekend geworden door 
en gedefinieerd in het VN Brundtland-rapport uit 
1987. De FAO7 heeft daarvan een definitie 
afgeleid voor voedselpatronen:  

Duurzame voedselpatronen zijn  
voedselpatronen met een lage milieu-
belasting en die bijdragen aan voedsel-
veiligheid en gezondheid voor de 
huidige en toekomstige generaties.

Het voorzien in de behoeften van de wereld- 
bevolking betekent dat er voldoende, gevarieerd, 
gezond en veilig voedsel beschikbaar is en dat  
dit eerlijk verdeeld is. 

Het ministerie van Economische Zaken hanteert in 
de Nota Duurzaam Voedsel8 een bredere definitie.  

Duurzaam voedsel betekent een 
productie en consumptie met respect 
voor mens, dier en milieu.

Het gaat bij duurzaam dus niet alleen over 
milieuaspecten, maar ook over andere voedsel-
kwaliteitsaspecten, zoals eerlijke handel, dieren-
welzijn, natuur en cultuur. Het Voedingscentrum 
hanteert deze brede definitie ook.

Definitie  
duurzaam eten

Figuur 1: Verdeling van de beschikbare calorieën tussen oogst en 
consument 6

4.600 kcal oogst
(dagelijkse energiebehoefte voldoende voor 2,3 volwassenen)

2.000 kcal
uiteindelijke hoeveelheid 
beschikbare energie (-57%)
(dagelijkse energiebehoefte 
voor 1 volwassene)

-600 kcal 
verliezen op het land, bij transport, verwerking en opslag

-1.700 kcal  
omzetting in 
diervoeder

+500 kcal  
vlees en zuivel productie

-800 kcal  
verspilling in supermarkten, restaurants 
en huishoudens
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Aandachtsgebieden
De Nota Duurzaam Voedsel8 werkt concreet een aantal 
aandachtsgebieden uit, die nodig zijn om tot duurzaam 
voedsel te komen:
n Terugdringen overconsumptie
n Sluiten van mineralenkringlopen
n  Efficiënter gebruik ruimte, water, energie en  

transport
n  Vermindering effect op schadelijke stoffen  

en CO2-uitstoot
n Verkleinen eigen ecologische impact 
n Tegengaan van voedselverspilling
n Vergroten en verbeteren herkenbaarheid
n Transparantie in de keten
n Verbetering van het welzijn van mens en dier 

Hoe meet je duurzaamheid?
Er is geen verantwoorde methode om impact op  
mens, dier en milieu bij elkaar op te tellen tot één  
getal of indicatoro.a. 9. Indien er een tegenstrijdigheid is 
tussen milieu en dierenwelzijn dan zal de consument 
zelf de afweging moeten maken. Alle individuele scores 
in één duurzaamheidsscore of keurmerk weer te geven 
is momenteel niet haalbaar. De ReCiPe-score is een 
geaccepteerde en in Nederland ontwikkelde levens- 
cyclusanalysemethode (LCA) om meerdere milieu- 
thema’s in één getal uit te drukken, maar is niet 
geschikt voor de consumentencommunicatie. Via  
een LCA kan de milieubelasting van een product 
worden berekend. 

Broeikasgassen kunnen als representatieve indicator 
worden gebruikt10 omdat er sterke samenhang is 

tussen indicatoren (figuur 2). De ecologische voedsel- 
afdruk is op dit moment de beste maat voor de 
bewustwording van de consumenten11. Voor water- 
gebruik is er nog discussie over de beste methodiek, 
maar meestal wordt verwezen naar de water footprint12. 
Om een completer beeld te krijgen, is het aan te raden 
waar mogelijk meerdere indicatoren te gebruiken. De 
VN geeft aan dat voedselproductie  vooral landgebruik, 
watergebruik,  broeikasgassen, verlies van biodiversiteit 
en uitstoot van stikstof en fosfor beïnvloedt13. 

Figuur 2: Samenhang tussen diverse indicatoren  
voor duurzaamheid. Landgebruik heeft bijvoorbeeld  
een directe relatie met de uitstoot van methaan en  
lachgas en het gebruik van (irrigatie)water.
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De milieubelasting is goed te meten via diverse indicatoren. Hoewel er in onderzoeken wel veel variatie is  
in uitkomsten en de hardheid van getallen niet altijd duidelijk is, zijn de resultaten dusdanig consistent dat er 
onderbouwde adviezen gegeven kunnen worden. De meest relevante indicatoren zijn:
1. Broeikasgassen
2. Landgebruik
3. Ecologische voedselafdruk (een combinatie van broeikaseffect en landgebruik)
4. Watergebruik
5. (Fossiel) energiegebruik (gerelateerd aan broeikaseffect)
6. Vermesting en verzuring op regionaal niveau
7. Uitputting van grondstoffen, zoals fosfaat
6. Verlies van biodiversiteit

Biodiversiteit is een bijvoorbeeld een relevante indicator voor productie van  
voedsel in of naast natuurgebieden. Voor vis is biodiversiteit toegepast  
in de VISwijzer (St. De Noordzee/ WNF).

Relevante indicatoren



Op welke manier maak je duurzaamheid  
zichtbaar?
Het soort advies dat gegeven wordt aan de consument 
voor een meer duurzame voedselkeuze, is afhankelijk 
van het niveau waarop men naar producten kijkt.  
Dat kan op productniveau, productgroepniveau en het 
niveau van voedingspatronen. Respect voor mens en 
dier speelt vooral op de eerste twee niveaus. Er zijn 
diverse onderzoeken, die de impact van afzonderlijke 
voedingsmiddelen en productgroepen berekend 
hebben.

Op productniveau wordt gekeken wat het effect van  
de productie (per kilo) is op het milieu en de natuur; 
van het houderijsysteem op het dierenwelzijn; van de 
productiewijze op de arbeidsomstandigheden. Hiervoor 
kunnen normen of doelstellingen worden geformuleerd 
in de vorm van wetten of bovenwettelijke normen. 
Deze meetbare, controleerbare normen vormen de 
basis voor betrouwbare keurmerken14. Door voor- 
lichting over keurmerken te geven, zijn de duurzaam-
heidterreinen van dier en mens goed gedekt. 

Op productgroepniveau blijkt uit analyses van het  
RIVM 2 en Blonk Consultants15 dat de productgroepen 
zuivel, vlees, vis en ei samen het grootste aandeel heeft 
in broeikasgassen en op de tweede plek staat qua 
land- en watergebruik. De groep ‘overige producten’ 
met extra’s, zoals snoep, koek, sauzen en snacks, heeft 
het grootste effect op landgebruik en watergebruik. 
Ook dranken dragen flink bij aan het watergebruik.

Het Voedingscentrum heeft een standaard product- 
groepindeling (NEVO) en een groepering daarvan 
binnen vakken van de Schijf van Vijf. Iedere product-
groep heeft zijn specifieke kenmerken en issues. Zo 
speelt dierenwelzijn voornamelijk in de productgroepen 
zuivel, vlees, vis en ei. Eerlijke handel speelt vooral in  
de groep dranken (koffie, thee, cacao) en groenten en 
fruit. Ontbossing is een specifiek probleem in relatie 
met soja- en palmolie, en via veevoer met vlees, ei en 
zuivel. 

Het Voedingscentrum richt zich in de voorlichting  
naar de consument toe voornamelijk op het gehele 
voedingspatroon.  

Wetenschappelijke stand van zaken
Uiteindelijk bepaalt het totale voedingspatroon van 
consumenten hoe duurzaam zij eten. Het Voedings- 
centrum richt zich in zijn richtlijnen en adviezen  
daarom vooral op het voedingspatroon.

Richtlijnen 
Gezond eten is in grote lijnen ook duurzaam. Dat  
staat in het Gezondheidsraadadvies ‘Richtlijnen goede 
voeding ecologisch belicht’ dat in juni 2011 is ver- 
schenen9. Hieruit blijkt dat eten volgens de Schijf  
van Vijf van het Voedingscentrum, gebaseerd op de 
Richtlijnen goede voeding van de Gezondheidsraad, 
niet alleen gezond is, maar in grote lijnen ook ecolo-
gisch verantwoorder is. Het Gezondheidsraadadvies 
geeft twee richtlijnen die zowel gezondheidswinst  
als milieuwinst opleveren:
n  Gebruik van minder dierlijke en meer plantaardige 

voeding. Minder vlees en zuivel en méér volkoren 
graanproducten, peulvruchten, groenten, fruit en 
plantaardige vleesvervangers hangt samen met een 
lager risico op hart- en vaatziekten. Tegelijk is de 
productie van granen, groente en fruit wat betreft 
uitstoot van broeikasgassen en landgebruik milieu-
vriendelijker dan de productie van vlees en zuivel.

n  Verminderen van de energie-inname bij een te hoog 
lichaamsgewicht, met name door minder niet-basis-
voedingsmiddelen te gebruiken, als dranken en 
producten met suiker, snoep, koek en snacks. Een 
gezond gewicht hangt samen met een lager risico op 
diabetes, hart- en vaatziekten en bepaalde vormen 
van kanker. Als Nederlanders minder van deze 
producten gaan eten en drinken, zorgt dat voor 
gezondheidswinst. Tegelijk vermindert een lagere 
consumptie de vraag naar deze voedings- 
middelen, waardoor de productie zal dalen en 
daarmee ook de ecologische belasting.
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Voorbeelden van keurmerken
n  Voorbeelden van keurmerken op het gebied van milieu  

zijn EKO, biologisch (EU), Milieukeur en Erkend Streekproduct.
n  Voorbeelden op het gebied van dierenwelzijn zijn scharrel,  

 vrije uitloop, Label Rouge, France Limousin en Beter Leven.
n  Voorbeelden op het gebied van arbeidsomstandigheden  

zijn Fairtrade/ Max Havelaar, Rainforest Alliance en Utz Certified



Op het vlak van de consumptie van meer groente, fruit 
en brood: 
n  Gebruik van dagelijks ruime hoeveelheden aardappels, 

groente, fruit en graanproducten geven een lage 
klimaatbelasting, watergebruik en landgebruik. 
Uitzondering: groenten en fruit uit verwarmde kassen 
en per vliegtuig geïmporteerd. Kies daarom voor 
groenten en fruit van het seizoen. De voedingswaarde 
van conserven (diepvries, glas, blik) is hetzelfde als 
van verse groente. Buiten het seizoen kost het minder 
energie om voor conserven te kiezen dan voor 
kasgroenten en ingevlogen groenten.

n  Het gebruik van minder dierlijke en meer plantaardige 
voeding is hiermee in lijn. Vlees en zuivel zijn  
verantwoordelijk voor meer dan de helft van het 
broeikaseffect van de Nederlandse landbouw. Vooral 
rundvlees en in iets mindere mate kaas scoren hoog. 
Wat veel effect heeft op de broeikasgasemissie is 
minder vlees eten en dit vervangen door vis, ei en 
plantaardige vleesvervangers.  Dit levert ook een 
bijdrage aan het advies ‘Minder verzadigd vet.’  
Een verschuiving van rundvlees naar kip heeft ook 
duidelijk duurzaamheideffect. Bij keuze voor kip en  
ei spelen dierenwelzijnaspecten een rol.

n  Vis heeft negatieve effecten op duurzaamheid door 
aantasting van de biodiversiteit in zee. Ook wanneer 
wordt uitgegaan van één keer per week (vette) vis 
blijft de aanbeveling ecologisch nadelig. Dit kan voor 
een groot deel worden ondervangen als consumenten 
een duurzame keuze maken: wilde vissoorten die niet 
worden overbevist of milieuvriendelijk gekweekte vis.  
Voor mensen die geen vis eten zijn er andere bronnen 
van omega-3-vetzuren beschikbaar, zoals verrijkte 
producten en supplementen op basis van algen.  
Ook walnoten, lijnzaad en raapzaadolie bevatten 
omega-3-vetzuren. 

Verder speelt de huishouding een rol. Door slim te 
kopen, koken en bewaren is energie te besparen en 
voedselverspilling te voorkomen. 

Blik naar de toekomst
Wil de consument bewust kunnen kiezen, dan heeft  
hij betrouwbare informatie nodig. Het is daarom voor 
de voorlichting belangrijk dat de thema’s gezondheid, 
veiligheid en duurzaamheid verder geïntegreerd 
worden en zover mogelijk een eensluidende boodschap 
wordt gegeven. Bij de voedselkeuze zijn gezondheid, 
smaak, prijs en kwaliteit de belangrijkste aankoop- 
motieven. Het is daarom goed met duurzaamheid 
hierbij aan te sluiten. Om consumenten te stimuleren 
tot een meer duurzame voedselkeuze is het belangrijk 
de interesse, aantrekkelijkheid en aandacht voor het 
onderwerp duurzaam eten te vergroten en te verder te 
onderzoeken hoe dit het beste gedaan kan worden. 

De Gezondheidsraad stelt dat de aanbeveling om  
twee keer per week vis te eten ecologisch belastend is. 
Dit kan voor een groot deel worden ondervangen als 
consumenten een duurzame keuze maken: wilde vis- 
soorten die niet worden overbevist of milieuvriendelijk 
gekweekte vis. Tenslotte geeft de Gezondheidsraad aan 
dat er milieuwinst geboekt wordt als de verspilling van 
voedsel wordt teruggedrongen.

Adviezen
Eten volgens de Schijf van Vijf geeft, zowel op gebied 
van milieu totaal, broeikasgassen (8-28%), ecologische 
voetafdruk (12-32%) en landgebruik (20-33%), een 
aanzienlijke besparing 15, 16. 

Op basis van de huidige kennis zijn de volgende 
adviezen opgesteld die bijdragen bij aan een lagere 
milieubelasting, rekening houdend met een gezonde 
voeding volgens de Schijf van Vijf.

Op het vlak van niet teveel en beweging: 
n  Verminder de energie-inname. Alle consumptie die 

bijdraagt aan ongewenste gewichtstoename is 
onnodig voor het lichaam en voor het milieu.

n  Verminder in dit licht de consumptie van extra’s 
(niet-basisproducten en energierijke dranken): 
(alcoholische) dranken, zoetwaren, snacks,  
chocolade, suiker, ijs en koek. 

n  Zorg dagelijks voor voldoende lichaamsbeweging.  
Een bijdrage aan de milieudruk is transport, bijvoor-
beeld boodschappen doen per auto. Dit kan omlaag 
door boodschappen te doen per fiets of te voet. Dit 
draagt tevens bij tot meer lichaamsbeweging.



Voor het opstellen van dit document zijn onder andere de volgende experts geconsulteerd: 
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Prof. dr. H. Verhagen & Dr. ir. E.H.M. Temme, RIVM Dr. ir. M. Marinussen, Blonk Consultants
Dr. H. Aiking, Instituut voor Milieustudies, VU S. Bruers MSc & T. Bosschaert MSc, Ecolife, België
Dr. R. Brouwer, Ministerie EZ Drs. T. Rood & Ir. H.J. Westhoek, PBL
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Keurmerken zijn bruikbare hulpmiddelen voor con- 
sumenten om op het terrein van milieu, dierenwelzijn 
en eerlijke handel bewuste keuzes te maken. Het is 
belangrijk om verder te gaan met het ontwikkelen van 
eenduidige keurmerken en betrouwbare indicatoren.
Het Voedingscentrum wil voor consumenten een 
autoriteit op het gebied van duurzaam voedsel blijven. 
Daarom is het belangrijk om voor dit thema continu 
afstemming te hebben met experts. 

Duurzaamheidstools Voedingscentrum

Het Voedingscentrum werkt op het gebied van 
berekeningen voor de genoemde tools over duurzaam 
eten al samen met CLM, Blonk Consultants en Ecolife. 
Handige tools van andere organisaties zijn de Viswijzer 
(St. De Noordzee/ WNF) en de Groente- en Fruit- 
kalender (Milieu Centraal). 
De toegevoegde waarde van het Voedingscentrum is 
een geïntegreerde boodschap over duurzaam, gezond 
en veilig voedsel. 

Voor het thema duurzaamheid heeft het Voedingscentrum diverse tools. De belangrijkste zijn:
n  De voedselafdruk
n  De klimaatweegschaal
n  Boodschappenhulp dierenwelzijn
n  Etiketwijzer app met keurmerken
n  Slim koken app met tips tegen verspilling
n  Duurzaamheidsinformatie bij recepten 
Het Voedingscentrum geeft daarnaast encyclopedische achtergrondinformatie, richtlijnen en adviezen voor consumenten.


