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Een hongerig geweten

§ 3 uitdagingen
● Versnellen
● Verdelen
● Variatie

§ Denken in voedselsystemen

§ En straks...wat Nederland doet en laat
● Innoveren, produceren, handel
● Consumeren 
● Het eigen huis op orde?
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Uitdaging 1. Versnellen

§ Honger, overgewicht, voedingstekorten

§ “Zero Hunger in 2030” (SDG 2) wordt met de huidige 
snelheid niet gehaald.
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Beeld: South Sudan, 
FAO, The state of food security and nutrition 2017

§Armoede

§Conflict

§Weer & klimaat



Uitdaging 2. Verdelen
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§Toekomst en heden

§Productie en biodiversiteit

§Stad en platteland

§Vrouw en man

§Jong en oud

§Online en offline



Klimaatverandering gemaksvoedselSupermarkten

Drijvende krachten

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIuNTHufbTAhUSnRQKHX7VD3gQjRwIBw&url=https://www.forbes.com/sites/chriswright/2015/04/28/africa-private-equity-takes-off-but-is-there-a-way-out/&psig=AFQjCNGKjVu7akmQfR_blVBTu4AJx-YAmg&ust=1495093960278513


Uitdaging 3. Variatie

people



Effecten van voedsel in hun patroon

Dariush Mozaffarian Circulation. 2016;133:187-225
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§In vrijwel alle landen wordt de 
volksgezondheid bedreigd door een 
dieet met
●Te weinig voedzame voeding
●Te calorierijke voeding
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Gewicht bij
kinderen en
tieners
(5-19 jr), 
1975-2016:

OBESITAS =>  

ONDER-
GEWICHT =>

NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC), Lancet, 2017

Meisjes Jongens



Milieu impacts en kansen
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§Bodemvruchtbaarheid
§Biodiversiteit
§Waterschaarste

§Zeeën en oceanen
§Circulaire systemen



P e o p l e
P l a n e t

P e o p l e
P r o f i t

P l a n e t P r o f i t

Minder 
afwenteling
op het milieu

Concurrerende
agri-food sector

Betere balans
in voedings-

patronen

Vier doelen voor het voedselsysteem?

Minder 
ongelijkheid

http://susfans.eu

http://susfans.eu/


Denken in food systems – hoe en waar 
bijdragen aan de doelen?
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Zurek e.a. 2016

Doelen
?



Welkom in het Antropoceen K
Via Pisa naar Parijs?

Minder 
effecten van 
klimaat
verandering
loopt (ook) 
langs SDG 2!
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Stabiliseren
voedselzekerheid (SDG 2)

Stabiliseren
klimaat (UNFCCC, Parijs)

www.Foodsecure.eu/navigator

Groei – innovatie –
verspilling – eetpatronen -

mitigatie – adaptatie

http://www.foodsecure.eu/navigator


Dank voor uw
aandacht!

Thom.Achterbosch
@wur.nl

mailto:Thom.Achterbosch@wur.nl


Drivers of food system change

Food supply systems
Agricultural 
production 

Food 
storage, 

transport 
and trade

Food 
transformation

Food retail & 
provisioning

Food environment

Consumer

Diet 
quality
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