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In september 2017 lanceerde het Vlaams Instituut 
Gezond Leven zijn langverwachte vernieuwde 
voedingsdriehoek. Een visuele voorstelling van 
een gezond eetpatroon, rekening houdend met 
de Vlaamse eetgewoonten én met de milieu-im-
pact. Het model is te beschouwen als een kom-
pas. Het geeft de richting aan waarin de Vlaamse 
eetgewoonten zouden moeten evolueren om de 
gezondheid optimaal te bevorderen en tegelijk de 
druk op het milieu te beperken.

Aan de basis van de voedingsdriehoek liggen 
de recentste wetenschappelijke inzichten over 
voeding en gezondheid. Uit onze literatuurstu-
die bleek dat aan een voedingspatroon rijk aan 
plantaardige, weinig of niet bewerkte voedings-
middelen (denk aan groenten en fruit, producten 
op basis van volkorengraan, peulvruchten en no-
ten) de sterkste gezondheidsvoordelen verbon-
den zijn. Een meer plantaardig voedingspatroon 
– dat betekent daarom niet 100% vegetarisch - 
impliceert over het algemeen ook een duurzamer 
voedingspatroon.

Anders en minder consumeren

De voedingsgewoonten van de gemiddelde Vla-
ming kunnen een stuk beter, zo blijkt uit de 
uitgebreide voedselconsumptiepeiling, die werd 
uitgevoerd in 2014. We eten over het algemeen 
te weinig plantaardige voedingsmiddelen, te 
veel vlees en te veel sterk bewerkte producten 
met een lage voedingswaarde. Door de huidige 
consumptiepatronen in westerse landen is er 
een overvloed aan voedsel beschikbaar en over-
schrijden we regelmatig onze energiebehoeften. 
De overconsumptie en verspilling van voedsel is 
een gezamenlijke ‘bedreiging’ voor gezondheid 
en duurzaamheid. Anders én minder consumeren 
is dus de boodschap.

In tijden van groeiende mondiale voedselonze-
kerheid willen we consumenten aanmoedigen 
om, ook in hun voedingskeuzes, efficiënt om te 
gaan met het beschikbare voedselaanbod en de 
beperkte hulpbronnen. Vanuit het Vlaams Insti-
tuut Gezond Leven omschrijven we duurzame 
voeding immers als ‘gezonde voeding, voor ieder-
een, nu én in de toekomst’. Dat impliceert opti-
male inzet van natuurlijk hulpbronnen, zoals ook 
de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van 
de Verenigde Naties aanstipt in haar definitie 
van duurzame voeding.

Vlees en ultrabewerkte voeding

Er is al veel gezegd en geschreven over de plaats 
van vlees en andere dierlijke producten in gezon-
de en duurzame voedingspatronen. De voedings-
driehoek geeft het advies om meer variatie te 
brengen in eiwitbronnen door vlees en andere 
producten van dierlijke oorsprong (deels) te ver-
vangen door peulvruchten, noten, zaden, granen 
en andere plantaardige alternatieven.

Het advies om ultrabewerkte voeding te vermij-
den, bleef, zeker met betrekking tot duurzaam-
heid, nog onderbelicht. In zijn recente doctoraat 
schrijft de Nederlandse onderzoeker Corné Van 
Dooren: hoe lager de nutritionele densiteit van 
een voedingsmiddel, hoe hoger de uitstoot van 
broeikasgassen bij de productie ervan. Er is bo-
vendien een direct verband tussen de overvloed 
aan deze producten en de agrobiodiversiteit, of 
het gebrek daaraan.



Biodiversiteit

Op het eerste gezicht is het huidige voedselaan-
bod heel gevarieerd. De keuzemogelijkheden in de 
gemiddelde supermarkt zijn overweldigend. Dat 
staat in schril contrast met cijfers van de FAO, 
die aangeven dat mensen wereldwijd liefst twee 
derde van hun dagelijkse energie-inname uit 
slechts vier grondstoffen halen: maïs, rijst, tarwe 
en aardappelen. Kijken we naar het uitgebreide 
aanbod aan ultrabewerkt voedsel in westerse 
landen, goed voor 60 tot 85% van het aanbod 
in de supermarkten, dan is hun samenstelling in 
veel gevallen terug te brengen tot geraffineerde 
(tarwe)bloem, suiker, soja en palmolie. Kijk maar 
eens naar de ingrediëntenlijst van de vele soor-
ten koekjes en gebak of dat bekende merk van 
chocopasta.

“Een bewustere 
consument heeft 
meer respect voor 
wat hij eet en 
voor degene die 
het produceert.”

Jarenlang lag de nadruk in het landbouwbeleid 
op vullen in plaats van voeden: een zo hoog mo-
gelijke productie van grondstoffen voor voedsel 
met beperkte voedingswaarde. Het verlies aan 
biodiversiteit in de teelten gaat hand in hand 
met het eentoniger worden van voedingspatro-
nen. Je zou het ook kunnen beschouwen als een 
vorm van voedselverspilling, en dat is per defini-
tie niet duurzaam. Ook voor de landbouwers zelf 
is er een keerzijde: de klassieke focus op zo veel 
mogelijk opbrengsten leidt niet per se tot finan-
cieel gezonde landbouwbedrijven. Vele boeren 
werken vandaag in precaire omstandigheden en 
proberen het faillissement te vermijden.

Korte keten

Moet een ommekeer in deze trend starten bij 
de consument of aan productiezijde? Wij zetten 
met de voedingsdriehoek alvast in op bewust-
wording van de Vlaming. Hoe minder bewerkt 
ons voedsel, hoe beter de oorspronkelijke ingre-
diënten en herkomst te herkennen zijn. Een be-
wustere consument heeft meer respect voor wat 
hij eet en voor degene die het produceert.

Anderzijds kan de landbouw zelf toenadering 
zoeken tot de consument. Vormen van kleinscha-
lige productie en distributie zoals korteketenver-
koop, CSA en biologische teelt vormen misschien 
niet dé oplossing om iedereen te voorzien van 
voldoende en gezond voedsel, maar hun meer-
waarde bij het sensibiliseren van de consument 
is misschien wel hun grootste verdienste.
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