
Er zijn de afgelopen jaren heel wat voedselschandalen geweest, 

waardoor het vertrouwen van de consument in voeding 

een deuk heeft opgelopen. Hoe zit het nu precies met onze 

voedselveiligheid, de voedselketen en keurmerken? Dit boek 

geeft een helder antwoord op deze vragen en vertelt nog veel 

meer over de achtergronden van ons voedsel. Hoe komt het 

tot stand en wat brengt de toekomst?

Voor iedereen die meer wil weten over wat hij eet.
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Met enige regelmaat schrikken we op door een voedselschandaal. Fraude met vlees, 

geknoei met antibiotica, ziekmakende bacteriën op kiemgroente, het zijn maar een 

paar voorbeelden. Veel mensen zijn daarom ongerust geworden over hun eten. Een 

ongerustheid die gepaard gaat met gevoel van hulpeloosheid, want wat kun je daar 

als individu eigenlijk aan doen? We weten allang niet meer wat we op ons bord krij-

gen. De tijd dat we ons eigen voedsel verbouwden, ligt voor de meesten immers ver 

achter ons. Nu zorgen grootschalige landbouwbedrijven en veehouderijen voor onze 

groenten en vlees. Grote voedselconcerns stoppen er in de fabriek van alles in om 

goedkope en aantrekkelijke producten te maken.

Dit boek van de Consumentenbond en het Voedingscentrum is er voor alle consu-

menten die, vanwege de schandalen of uit pure nieuwsgierigheid, méér willen weten 

over hun eten. Het geeft niet zozeer voedingsadviezen, maar wel nuttige achter-

grondinformatie over verbouw, productie en verkoop van voeding en de risico’s die 

eraan kleven, maar ook over wat de toekomst brengt. 

We beginnen gelijk met goed nieuws: volgens de Good Enough to Eat Index van Ox-

fam Novib (15 januari 2014) is Nederland op voedselgebied het beste land ter wereld. 

Het enige punt waarop ons land slecht scoort, is overgewicht: een op de vijf Neder-

landers heeft ernstig overgewicht. 

De ontwikkelingsorganisatie vergeleek de voedselvoorziening in 125 landen. Wij voe-

ren de ranglijst aan omdat ons voedsel relatief goedkoop, divers en van goede kwa-

liteit is, aldus Oxfam. Bovendien is er genoeg voorhanden. Volgens Oxfam besteden 

mensen in de armste landen tot 75% van hun inkomen aan voedsel. In Nederland ligt 

dat op 15%. Dit goede resultaat neemt niet weg dat ook wij problemen kennen met 

voeding. We kunnen er te dik en ziek van worden. 

Het eerste deel van het boek, hoofdstuk 1 tot en met 4, vertelt wat er allemaal met 

INLEIDING
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voedsel gebeurt voordat het op ons bord komt. In hoofdstuk 1 beschrijven we de 

voedselketen: de weg die voedsel aflegt totdat wij het consumeren. Daarna gaan we 

in hoofdstuk 2 dieper in op de bewerkingen die grondstoffen kunnen ondergaan. 

Denk aan conserveren en luchtdicht verpakken, maar ook aan genetische modificatie. 

Hoofdstuk 3 gaat over de verkoop van voeding. Welke informatie kun je als consu-

ment op het etiket terugvinden? Hoeveel steun bieden keurmerken? Welke rol speelt 

reclame? In hoofdstuk 4 beschrijven we de voedselketen van enkele veelgebruikte 

producten: tomaten, meel, zuivel, varkensvlees en sojaproducten. Waar komen ze 

vandaan, hoe worden ze geteeld of gehouden en wat gebeurt er daarna mee?

Hoe veilig ons eten ook is, er kunnen toch stoffen in zitten die niet goed voor ons 

zijn. Daarover gaat het tweede deel van dit boek. Hoofdstuk 5 gaat in op drie belang-

rijke ingrediënten die slecht voor onze gezondheid kunnen zijn: suiker, zout en vet. 

In hoofdstuk 6 leest u over vervuiling en ziekmakende bacteriën en virussen. En in 

hoofdstuk 7 vertellen we u over voedselschandalen en de gang van zaken bij terug-

roepacties.

In het laatste hoofdstuk leest u over trends en toekomst in de voedingswereld. Zo 

is er een roep om voedsel weer dichter bij huis te verbouwen. Tegelijk zijn er allerlei 

nieuwe en soms spectaculaire ontwikkelingen, zoals het 3D-printen van koekjes en 

het kweken van vlees uit stamcellen. 

Het register achterin vergemakkelijkt het opzoeken van alle informatie in dit boek, 

want over eten kun je niet genoeg weten...

Georgie Dom schrijft al meer dan 25 jaar 
boeken over allerlei consumentenzaken voor 
de Consumentenbond. Gezondheid heeft 
daarbij haar speciale aandacht. 

Ir. Corné van Dooren is voedingskundige 
en sinds 2007 kennisspecialist duurzaam 
eten bij het Voedingscentrum. Zijn focus ligt 
op het samenbrengen van duurzaamheid 
en gezondheid in de voedingsvoorlichting. 
Onderwerpen zijn: voedselverspilling, 
keurmerken, dierenwelzijn, klimaatbelasting, 
voedselafdruk, de voedselketen en herkomst.
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Er moet heel wat gebeuren voordat voedsel op ons bord komt. Een product 

doorloopt verschillende stappen en kan een lange reis maken. De belangrijkste 

schakels in de voedselketen zijn: toeleveranciers, boeren en tuinders, levensmid-

delenindustrie, distributie, supermarkten en consumenten. Zie par. 7.3 voor meer 

informatie over de transparantie van voedselketens.

Geld
De Nederlandse levensmiddelensector zorgt niet alleen voor de dagelijkse voedings-

behoefte van 17 miljoen Nederlanders, maar is ook een belangrijke exporteur van 

voedsel. Het economische belang van deze sector is groot. Uit het rapport De Neder-

landse Groeidiamant, van Topsector Agro & Food, blijkt dat de voedselbranche goed 

is voor een toegevoegde waarde van maar liefst €48 miljard. Als je ziet hoe dat ver-

deeld is, zie je ook wie veel aan voedsel verdient:

•   €6,3 miljard – boeren en tuinders;

•   €9,4 miljard – verwerkende levensmiddelenindustrie;

•   €13,4 miljard – toeleveranciers (kunstmest, verpakkingen, machines enzovoort);

•   €19,7 miljard – distributie, supermarkten.

1.1 De voedselketen
De Wereldlandbouworganisatie (Food and Agriculture Organization, FAO) stelt 

dat er in principe voldoende voedsel beschikbaar is om de groeiende wereldbe-

volking te voeden. Toch is de voedselverdeling nu scheef: aan de ene kant zijn er 

1 miljard mensen met overgewicht, aan de andere kant 850 miljoen mensen met 

een voedseltekort. Er zijn vier knelpunten:

1.   de 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 (mest-

stoffen, zoals fosfor) die nodig zijn om voedsel te produceren en distribueren.

We spreken van een meer duurzame voedselproductie, met een lagere milieu-

belasting, als één of meer van deze oorzaken worden aangepakt. In figuur 1 ziet u 

waar in de keten voedselverlies optreedt. De figuur maakt ook duidelijk dat we van 

de 4600 kcal aan voeding die per bewoner beschikbaar is, maar 2000 kcal opeten. 

De rest wordt verspild of door dieren opgegeten. De oplossingen liggen in de hele 

voedselketen; van het land tot op het bord. Duurzaam eten is dus voor iedereen 

relevant. Als consument kunt u kiezen voor minder dierlijk (par. 8.2), minder extra’s 

(hoofdstuk 5) en minder verspillen.



13 DE VOEDSELKETEN

Figuur 1   VOEDSELVERLIES IN DE KETEN

Eind 2011 publiceerde het RIVM de Voedselconsumptiepeiling 2007-2010. Daarin 

is gemeten wat Nederlanders eten. Een van de conclusies is dat verreweg de 

meeste Nederlanders niet voldoen aan de aanbeveling om 2 ons groente en 2 

stuks fruit te eten. Maar de peiling vertelt ons meer.

Een belangrijk detail is dat we uit vier productgroepen de helft van onze energie 

(uitgedrukt in kcal) halen: graanproducten, zuivelproducten, vleesproducten en 

koek (tabel 1). Tien groepen zorgen voor 90% van de energie-inname. Dat zou je 

niet zeggen als je het aanbod van 20.000 producten in de supermarkt ziet.

Als we kijken naar eiwit, verzadigd vet en suikers, is de versmalling van ons menu 

nog duidelijker. Drie van die vier groepen (zuivelproducten, vleesproducten en 

koek) zijn verantwoordelijk voor de helft van de consumptie van verzadigd vet. En 

dat terwijl de Gezondheidsraad in de Richtlijnen goede voeding (2006) het advies 

geeft zo weinig mogelijk producten met een hoog gehalte aan verzadigde vet-

zuren te gebruiken. Ons Nederlandse menu is dus verre van ideaal.

1.1a De grote vier

De FAO houdt Food Balance Sheets bij. Daarin staan het voedingspatroon en de 

voedingsproductie per land in een afgebakende periode. Hierdoor weten we wel-

ke gewassen er in Nederland geconsumeerd, verbouwd en geïmporteerd worden. 

Vier grondstoffen zorgen in Nederland voor meer dan 50% van onze calorieën: 

tarwe, bietsuiker, koeienmelk en sojaolie. Op tarwe na niet de producten met de 

beste voedingswaarde. Maar ook de tarwe wordt meestal niet gebruikt in de gead-

4600 kcal oogst dagelijkse energiebehoefte voor 2,3 volwassenen

2000 kcal 
uiteindelijke 
hoeveelheid 
energie
dagelijkse energie-
behoefte voor 
1 volwassene

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

-1700 kcal
omzetting in 
diervoeder

-800 kcal
verspilling in supermarkten, 
restaurants & huishoudens

+500 kcal
vlees- en zuivelproductie

-57%Bron: SIWI, 2008
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Tabel 1    VOEDSELCONSUMPTIE 2010: AANDEEL IN PROCENTEN VAN DE  

VERSCHILLENDE PRODUCTGROEPEN

Productgroepen Belangrijkste producten 
uit de productgroep

Energie Eiwit Verzadigd 
vet

Suikers

Basis Schijf van Vijf

Aardappelen en 
andere wortel-
gewassen

Aardappel 5 3 2 0

Groenten 2 2 0 3

Peulvruchten 0 0 0 0

Fruit, noten en 
olijven

Appel, sinaasappel, 
banaan

5 3 2 11

Zuivelproducten Koeienmelk 14 23 30 19

Granen en graan-
producten

Tarwe 23 22 6 6

Vlees en vlees-
producten

Varken, kip, rund 11 29 19 1

Vis en schelpdieren 1 4 1 0

Ei en eiproducten Ei 1 2 1 0

Vet Sojaolie, palmolie, 
kokosvet

7 0 14 0

Extra’s

Suiker en snoep Suikerbiet, cacao 7 2 7 20

Koek Tarwe, suikerbiet, boter 8 3 10 11

Niet-alcoholische 
dranken

Suikerbiet 6 2 1 22

Alcoholische 
dranken

Bier (gerst), 
wijn (druiven)

4 1 0 2

Jus en sauzen 3 1 3 3

Soepen en bouillon 1 1 1 1

Diversen (soja, dieet, 
snacks)

2 2 2 1

4 grootste groepen:  
zuivel, vlees, granen en koek (%) 

51 47 57 45

viseerde volkorenvariant. Vullen we de toptien van grondstoffen aan, dan hebben  

we nog steeds geen Schijf van Vijf op ons bord: aardappelen, varkensvlees, rund- 

vlees, palmolie, roomboter (vooral in koek) en bier van gerst. Uiteindelijk zijn slechts  

20 gewassen of diersoorten verantwoordelijk voor 90% van ons Nederlandse menu.

Bron: RIVM, 2011


