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Springtij zet een FOOD tussen de deur in de voedseltransitie 

Voedsel wordt steeds meer een kernthema in de duurzaamheidsdiscussies. Tijdens Springtij 
2016 werd daar niet aan onder gedaan. Met een opbouwende serie van vier sessies gingen 
we met een wisselende groep, waarvan een groot deel expert in de wereld van voedsel, in 
gesprek over de grootste uitdagingen als het gaat om de transitie naar een duurzamer 
voedselsysteem en eetpatroon. En daarbij lag de focus niet op het pinpointen van de 
knelpunten, maar juist op de gemeenschappelijkheid. Op welke punten kunnen de 
sleutelspelers in deze transitie elkaar vinden? Zelfs ook al hebben we te maken met zeer 
uiteenlopende visies, standpunten en uitgangspunten en situaties. De uitkomsten van deze 
serie voedselsessies zijn als een begin van een routekaart naar een transitie-agenda. Want 
dat er gemeenschappelijkheid is, en dat we het eens zijn over een aantal thema’s die 
cruciaal zijn in de transitie, is zeker. En dat is een denderend begin van een constructief 
gesprek. 

Ten eerste werd elke sessie benoemd, benadrukt en door de gehele groep beaamd: De 
voedseltransitie is al aan de gang. Het is aan de voorlopers in de voedseldiscussies om die 
transitie te versnellen. Bijvoorbeeld via voedselcoalities de krachten bundelen. Daarop 
aansluitend was een terugkerend punt om de uitdagingen keten breed te benaderen. Of het 
nu gaat om de coalities vormen, icoonprojecten opzetten of regelgeving aanpassen, dit zou 
niet langer door een of enkele schakels in de keten moeten gebeuren, maar in gesprek met 
alle ketenpartijen. Dat voorkomt silo denken, symptoombestrijding (wat we nu vaak nog 
doen) of het blijven hangen in oude-economie denken (zoals bij brancheorganisaties vaak 
het geval is, die niet sneller kunnen dan de achterblijvers). De partijen kunnen van elkaar 
leren en tot innovatie komen door meer naar elkaar te luisteren, op elkaar in te spelen en 
met elkaar samen te werken. Ronde tafels en ketenafspraken zijn een eerste stap om de 
transitie verder te brengen. 

En waar focust die transitie zich dan inhoudelijk op? Zeker is dat, zowel de onderwerpen van 
discussie als de manier waarop ze benaderd worden, onderhevig zijn aan een verschuiving. 
Waar de voedseldiscussie zich voorheen concentreerden rond ‘biologisch versus regulier’ 
gaat het nu over verantwoord bodembeleid ten behoeve van het behoud en herstel van onze 
bodem. Geen ziel zal ontkennen dat dat cruciaal is om onze landbouw te kunnen 
voortzetten. Waar de discussie eerst ging over ‘lokaal versus globaal’, wordt het zwartwit 
denken losgelaten en hebben we het over regionaal, waarbij de straal rond 500 kilometer ligt, 
aangevuld door een wereldvoedselhandel die niet zal stoppen, maar die gereguleerd zou 
kunnen worden. En waar de discussie voorheen ging over intensivering, efficiëntie en 
kwantiteit, wordt nu keten breed erkend dat we richting beter, kwaliteit en toekomstbestendig 
moeten. En dan zijn er nog de thema’s die voorheen niet of nauwelijks genoemd worden, die 
nu in iedere discussie aan de orde komen, zonder tegengeluid als het gaat om de erkenning 
dat het een uitdaging is. Een van de opvallendste hierbinnen is meer plantaardig en minder 
dierlijk; de eiwittransitie in jargon. In elk van de vier sessies werd dit als cruciaal thema 
genoemd. Twee jaar geleden durfden weinigen de vingers te branden aan dit onderwerp en 
spraken we vooral over de noodzaak van meer groenten eten, duurzame melkproductie en 
een stop op de plofkip. Nu durven zelfs de partijen met een belang in dierlijke sector, van 
industrie tot overheid, de eiwittransitie te benoemen als één van de belangrijke uitdagingen 
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waar we voor staan. En dat is een mijlpaal. En ook wat dit specifieke onderwerp betreft 
(mogelijk) het begin van een constructief gesprek. 

We lijken dus ergens te komen als het gaat om het vinden van die gemeenschappelijkheid. 
Tenminste, als het gaat om de belangrijkste uitdagingen benoemen en als zodanig 
bevestigen. Waar de discussie begint is bij het besprekenvan de uitwerking: Hoe pakken we 
deze uitdagingen aan? Hier lopen de meningen uiteen en de emoties op. Want dat iets 
erkend wordt als probleem, wil nog niet zeggen dat men het ten eerste wíl aanpakken en 
tweede zegt het niets over of men het ook kán aanpakken in het huidige systeem. Dat is 
waar het onderscheid zichtbaar wordt tussen de flexibele start-ups hun best doen om te laten 
zien dát het anders kan, en de grote en vaak logge(re) partijen die vast zitten in bestaande 
structuren, businessmodellen en regelgeving. 

En dan komen we bij het functioneren van het systeem, een ander belangrijk thema dat in 
alle sessies terugkomt. Systeemdenken én systeemverandering is een vereiste voor de 
transitie. Het huidige financiële systeem is ingericht op behoud van de bestaande, 
onhoudbare situatie. Dit terwijl het financieren van verduurzaming, en daarmee dus ook van 
pionieren en experimenteren om tot innovaties te komen, oplossingen bieden. En dat raakt 
direct aan een thema dat een sleutel kan zijn in de transitie: true pricing. Het internaliseren 
van externe kosten kan een driver for change zijn. Het zou het hele huidige systeem op zijn 
kop zetten. En het zou de manier zijn om tot de meervoudige waarde creatie, die we zoeken 
als uitkomst van de transitie, te komen. Want dat we de verantwoordelijkheid niet aan het 
einde van de keten kunnen leggen, is zo’n ander gemeenschappelijk uitgangspunt. De 
consument kan verandering via nieuw gedrag waarborgen, maar zij kan niet de key driver for 
change zijn. Zolang we ons in een concurrerende markt bevinden, waar duurzaam gedrag 
vaak de lastigere en/of de duurdere keuze is, is de aanname dat het kantelpunt ligt bij een 
kritische massa consumenten die alleen nog maar 3-sterren Beter Leven Vlees, lokaal 
geproduceerd en verkocht door de slager op de hoek koopt, niet realistisch. 

Dat maakt het overigens niet minder belangrijk dat we de consument ‘verder helpen’. De 
consument moet weer voedselwijs worden, zodat zij in staat is om keuzes te maken die 
gebaseerd zijn op meer dan alleen primaire prikkels. Bewustwording bij de consument en 
gedragsverandering stimuleren, blijven als twee enorme thema’s, terugkomen. Zo bleek uit 
de sessies. Deze worden niet heel ver nader gedefinieerd. Nou ja; onderwijs wordt als 
essentieel genoemd. Voedsel zou terug moeten komen in basis, middelbaar- en hoger 
beroepsonderwijs, onder het mom van ‘de generaties die de toekomst hebben nog meer 
doordringen van het belang’.  En de koppeling gezondheid en voedsel zou meer gemaakt 
moeten worden. Vanuit beleid , maar ook vanuit verzekeringen en gezondheidszorg. Het 
belang van voeding in preventie van ziektes wordt te weinig onderkend wat bijvoorbeeld 
terug te zien is in de artsenopleidingen. Toch een aantal hele concrete oplossingen dus. 

Die werden overigens voor meer thema’s geboden. Met de eiwittransitie voorop: de 
oplossingen die door de werkgroepen in de laatste sessie werden aangedragen, waren er 
talloze. Daarin kwamen een aantal zaken uit de eerdere sessies terug, zoals; ‘geen reclame 
op vlees’, launching customers (zoals de overheid) met nieuwe concepten voor catering, 
regelgeving rond excessen zoals de plofkip, de ‘roken-aanpak’ voor vleesconsumptie. En zo 
kunnen we nog een hele lijst aan oplossingen presenteren die uit deze sessies en de groep 
gedreven experts en belangstellenden kwam. 

Dan een laatste, zeer waardevolle, toevoeging aan het voedseldebat, die in de Springtij 
sessies beduidend meer prominent naar voren kwam dan we tot nu tot gezien hebben. 
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Misschien heeft het te maken met het soort publiek; Springtij blijft een ‘gekleurd’ feestje. 
Maar misschien is het ook een besef dat sterker en sterker wordt. Er werd meermalen 
opgeroepen en vanuit verschillende hoeken, om ook de morele en ethische discussie te 
blijven voeren. Als we blijven praten over efficiëntie en effectiviteit dan zullen we nooit tot de 
juiste ‘vaarkaart’ komen. We mogen niet vergeten dat het om mensen gaat. Mensen die in 
een ecosysteem leven waarin onderlinge en wederzijdse afhankelijkheid inherent is aan ons 
voortbestaan. Zonder die morele en ethische discussie zullen we niet zien dat de ’uitkomst’ 
(een leefbare wereld) echt meer is dan de som der delen. 

Bij eender welk debat of welke bijeenkomst over de voedseltransitie: de gemeenschappelijke 
uitgangspunten lijken steeds helderder te worden. Er zit lijn in de discussie. Het is tijd dat 
een heldere stip aan de horizon wordt gezet en dat we de nieuwe discussie beginnen, de 
uitwerking van oplossingen voor de geformuleerde uitdagingen. De transitie is in volle gang. 
Maar dit voelt stiekem als weer een begin. Als een frisse start waarin een hele groep staat te 
trappelen om verder te komen. 

Jan Paul van Soest en Natascha Kooiman 
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