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1. INLEIDING 
 WAAROM EEN TRANSITIE, 
 WAAROM EEN TOEKOMSTVERKENNING  

Waarom een transitie in de agrofood sector? 
Voedsel is een belangrijk deel van onze identiteit 
en cultuur én een integraal onderdeel van onze 
gezondheid en welbevinden, van gezelligheid en 
genieten, van sociale contacten. De productie en 
consumptie van ons voedsel is echter ook gekoppeld 
aan enkele van de grootste (internationale) 
duurzaamheidsopgaven van deze eeuw, in de context 
van een groeiende wereldbevolking, verstedelijking en 
klimaatverandering. 
Het agrofood systeem heeft ons veel gebracht: we 
hebben volop en veilig voedsel tegen relatief lage 
prijzen; Nederland is één van de meest voedselzekere 
landen ter wereld met een geweldige internationale 
positie. Maar de leidende principes onder het systeem 
- productiviteit, winstmaximalisatie,  kostprijsverlaging 
door schaalvergroting - ondermijnen het fundament 
waarop dat succes gebouwd is: bodem, biodiversiteit, 
natuur. Thema’s als voedselverspilling en de (te 
grote) stikstofuitstoot zijn niet hét probleem maar 
symptomen van een systeem dat uit balans is, met een 
grote negatieve impact op de gezondheid van mens, 
dier en planeet. De maatschappelijke kosten van dat 
productie- en consumptiesysteem, zoals de stijgende 
zorgkosten door ongezonde voedingspatronen en een 
ongezonde voedselomgeving, kosten voor bodem- en 
biodiversiteitsherstel, voor klimaatadaptatie, en nu 
voor stikstof, dreigen dan ook de economische baten 
te gaan overtreffen. Daarom is het niet genoeg om in 
te zetten op symptoombestrijding via verduurzaming 

van het huidige systeem; er is ook een systeeminnovatie 
of transitie nodig waarmee het voedselsysteem niet 
alleen ‘minder slecht’ wordt maar ‘netto positief’ voor 
de gezondheid van mens, dier en planeet. Daarom is het 
belangrijk vanuit systeemperspectief te werken, en ook 
de onderliggende gedragspatronen, systeemstructuren 
en waarden en tradities (paradigma’s) onder de loep 
te nemen. Er zijn al veel prachtige initiatieven, zoals 
regeneratieve, circulaire landbouw of meer preventieve 
gezondheidszorg, die werken aan systeeminnovaties 
en de onderliggende waarden. Vele daarvan zijn 
aangesloten bij de TcV.

Waarom een toekomstverkenning? 
Wat minder duidelijk is: Waar werken we naartoe?  
Welke beelden hebben bij een ‘duurzaam 
voedselsysteem’? Dat was de aanleiding voor het 
opzetten van deze toekomstverkenning over landbouw 
en voedsel in Nederland. 
Dit document is het resultaat: vijf wervende, en soms 
angstaanjagende toekomstbeelden. Vijf verschillende 
toekomstsmaken. Die allemaal bij ten minste een deel 
van de TcV leven. 
Als de beelden iets laten zien is het dat de TcV zelf en 
haar omgeving een zeer divers gezelschap is, met sterk 
uiteenlopende hoop en vrees. Er bestaat dus niet één 
voedseltransitie de we allemaal nastreven. Er zijn er 
meerdere, elk met specifieke voor- en nadelen, maar 
allemaal met de belofte van een duurzamere toekomst. 
Zo kijken we ook tegen de toekomstbeelden zelf 

De Transitiecoalitie Voedsel (TcV) is een coalitie van circa 200 
Nederlandse koplopers uit de wereld van landbouw, voedsel, natuur 
en gezondheid. De TcV streeft naar een transitie van het landbouw- 
en voedselsysteem waarin duurzaamheid, circulariteit, gezondheid 
en transparantie centraal staan. 

Een paar disclaimers: 
• De scenario’s zijn gemaakt voor Nederland, hoewel we ons er terdege van bewust zijn dat Nederland  
 niet op zichzelf staat maar belangrijk en actief onderdeel is van een internationaal landbouw- en  
 voedselsysteem. Ze hebben een tijdshorizon van 30 jaar, dus tot 2050. 
• Het zijn kwalitatieve scenario’s; ze zijn niet doorgerekend voor hun impact op bijvoorbeeld  
 gezondheid of biodiversiteit, of hun economische consequenties. Dat kan wel een vervolg zijn. 
• Bij elk scenario noemen we onder ‘voorbeelden van vandaag’ bedrijven of initiatieven die al actief  
 zijn in dit scenario of eraan bijdragen. Dat betekent niet dat al die voorbeelden ‘perfect’ zijn, en  
 zeker ontbreken er mooie andere initiatieven. Maar ze geven wel aan dat elk van de scenario’s al ten  
 dele in de praktijk wordt gebracht.
• De scenario’s zijn nu algemeen opgesteld, dus niet specifiek in de context van een organisatie of  
 de consument. De vertaalslag naar ‘welke persoon of organisatie gaat nu wat doen, wat betekent  
 dit voor ons?’ is onderdeel van de follow-up en de strategische herijking van de TcV m.b.t.  
 interventie strategieen.
• Ongetwijfeld zullen er aspecten ontbreken in deze toekomstverkenning, bijvoorbeeld energie en  
 watergebruik, of de rol van de consument en de bereidheid anders te willen en kunnen eten  
 (cultureel -sociale component). Ook ‘zee-teelt’ komt maar beperkt aan bod. Dit kan in een volgende  
 slag wel worden uitgewerkt, maar is vanwege het beperkt aantal bijeenkomsten nu niet gedaan. 
• De scenario’s zijn niet identiek aan de strategie voor de Transitiecoalitie Voedsel. Ze moeten  
 inspiratie geven daarvoor, mogelijk accenten. Zie verder achteraan dit document bij  
 ‘Bespiegelingen’. We hebben in de bijeenkomsten de toekomstbeelden ook nadrukkelijk ‘vrij’  
 gelaten, en niet bij voorbaat al geframed naar de beleidspunten van de TcV. 
• Alle scenario’s zijn tot stand gekomen via een participatief proces met vele betrokkenen uit het hele  
 spectrum van het agrofood systeem en daarbuiten. Zie verder de methodische verantwoording.

aan. Vijf verschillende beelden. Ze kunnen goed 
naast elkaar bestaan. Elk beeld belichaamt een 
verduurzaming, tegelijkertijd staan in elk beeld andere 
waarden centraal. We kunnen dus ook spreken van vijf 
waardencirkels, elk met een eigen schaal, organisatie, 
en ook eigen rollen voor partijen. Het gaat er dus niet 
om je favoriete toekomstbeeld te kiezen, maar om 
samen te onderzoeken op welke verschillende manieren 
de door de deelnemers gewenste toekomst zich kan 
manifesteren.
In dit document bespreken we de resultaten van drie 
bijeenkomsten die plaats vonden in april-juni 2019 met 

een groot aantal leden van binnen en buiten de TcV, 
allen professionals uit de breedte van het agrofood 
systeem. In die bijeenkomsten zijn we ingegaan op 
welke waarden van het huidige voedselsysteem 
belangrijk zijn om te behouden, en welke we graag 
willen veranderen (de transitie opgave). En op basis 
van de gewenste en mogelijke toekomstbeelden die 
er leefden bij de deelnemers hebben we 5 scenario’s 
ontwikkeld. Voorstellingen, geen voorspellingen, van 
de toekomst. Die scenario’s staan in dit document 
beschreven. We sluiten af met een korte bespiegeling 
over wat deze exercitie voor de TcV kán betekenen.

Frederike Praasterink, lector Future Food Systems, f.praasterink@has.nl 
PJ Beers, lector Nieuwe Businessmodellen voor Landbouw- en  Voedseltransitie, 
p.beers@has.nl

HAS Hogeschool, ’s-Hertogenbosch 
2 januari 2020
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2. METHODISCHE      
 VERANTWOORDING   

Transitiekundige insteek 
In dit document doen we verslag van een 
toekomstverkenning. Toekomstscenario’s kunnen 
helpen bij het bepalen van onze eigen rol in de 
toekomst, en wat ons vandaag te doen staat om die 
toekomst dichterbij te brengen. Iedereen heeft zijn/
haar eigen beeld van de toekomst, en ook een eigen 
plek in het landbouw- en voedselsysteem. Ook binnen 
de Transitiecoalitie Voedsel. We zullen het vast niet 
met elkaar eens zijn. De toekomst is immers onzeker 
en controversieel. Maar deze toekomstverkenning 
geeft wel aan welke verschillende toekomstbeelden 
er onder de TcV-leden leven. En dat doet niets af 
aan het feit dat we allemaal vertrekken vanuit ons 
urgentiegevoel dat verandering, zelfs een transitie, 
nodig is.

Landbouw- en voedseltransitie?
Transities zijn grote, trage maatschappelijke 
veranderingen, waarbij de functies van een systeem 
op een nieuwe manier worden vervuld. Als je kijkt naar 
het huidige landbouw- en voedselsysteem, dan heeft 
dat de maatschappelijke functie om te voorzien in 
voedsel, een gezonde leefomgeving en bij te dragen 
aan werkgelegenheid en economie. Een transitie 
daarvan houdt in dat we op een andere manier 
in de behoefte aan voedsel en leefomgeving gaan 
voorzien. En waarschijnlijk ook dat die behoefte zelf 
gaat veranderen. Transities betreffen dus niet een 
verdere verbetering van een bestaand systeem maar 
een verandering naar een nieuw systeem. Niet: doing 
things better, maar: doing better things.
Transities zijn bij uitstek complex—ze zijn niet alleen 
technologisch van aard, maar gaan ook gepaard met 
veranderingen op het gebied van wet- en regelgeving 
(‘instituties’), infrastructuur, werkwijzen en cultuur. 
Dat maakt transities erg lastig om te voorspellen. 
Immers, de toekomst is sowieso al moeilijk te 
voorspellen, en in het geval van transities komt 
daar nog bij dat het gaat om een behoorlijk radicale 

verandering die volgens zo veel ogenschijnlijk toevallige 
stapjes verloopt dat onzekerheid, onkenbaarheid en 
controverse een hoofdrol gaan spelen. Tegelijkertijd 
gaan transities natuurlijk over onze gezamenlijke 
toekomst. Daarom heeft toekomstverkenning een 
centrale rol in het werken richting transitie.
Een toekomstverkenning is nooit neutraal. Neem de 
energie- en klimaattransitie als voorbeeld: er is een 
gewenste omslag naar een energiesysteem dat volledig 
draait op hernieuwbare bronnen van energie. Maar 
doordat de toekomst ons voor allerlei keuzen stelt 
komen er ook allerlei controverses tevoorschijn. Want 
hoe ziet een duurzaam energiesysteem eruit? Bestaan 
er ook ‘groene’ kolencentrales? En kunnen die een 
onderdeel zijn van de energietransitie? De toekomst 
is niet alleen onzeker maar ook betwist. Datzelfde 
geldt ook voor duurzame landbouw. De één zweert 
bij biologisch, de ander bij nog grotere intensivering, 
en een derde is naarstig op zoek naar weer iets heel 
anders.
De aard van transitievraagstukken stelt ook nieuwe 
eisen aan bestuur, management en leiderschap. 
Transitiemanagement (Loorbach, 2014; Loorbach 
& Rotmans, 2006) is een nieuwe sturingsfilosofie 
die gebaseerd is op complexiteit, onzekerheid, en 
meerduidigheid. Transitiemanagers gaan ervan uit dat 
er meerdere, zelfs tegengestelde toekomstbeelden 
naast elkaar kunnen bestaan en dat het van tevoren 
niet mogelijk is om te weten welk toekomstbeeld 
beter, duurzamer, dan wel haalbaarder is. Een 
toekomstverkenning leidt dan tot verschillende 
toekomstbeelden, die elk de basis kunnen zijn voor het 
identificeren van handelingsperspectief voor vandaag, 
in de vorm van nieuwe coalities, experimenten, 
en leren/monitoring. Op deze manier ontstaat er 
een cyclisch proces van de toekomst verkennen, 
experimenteren en leren dat een plek geeft aan 
onzekerheid en controverse.
Deze TcV-toekomstverkenning is gebaseerd op 
transitiemanagement. Dat betekent dat we beginnen 

Verschillende methodes voor toekomstverkenning (beeld: John Robinson, 2006, oorspronkelijke bron onbekend)

Forecasting
Predict most
likely future

Scenarios
Explore alternative 

futures

Backcasting
Assess feasibility of

desired future

Future Future Future

Present Present Present

bij de problemen en kansen van het heden, en 
vervolgens in een aantal stappen vanuit een aantal 
gewenste toekomstbeelden zijn gaan terug-redeneren 
naar de dag van vandaag. Dit noemen we backcasting; 
zie het beeld hieronder. We hebben dat in sneltreinvaart 
gedaan, in een drietal bijeenkomsten. 

Op de eerste bijeenkomst lag de nadruk op het 
in kaart brengen van een aantal leidende principes 
voor verandering. Wat zijn de waarden van het 
huidige voedselsysteem die we graag in de toekomst 
willen behouden? Op welke punten willen we juist 
fundamentele verandering zien (van … naar …)?  
Met behulp van die leidende principes hebben we 
onszelf een transitieopgave kunnen stellen.  
Daarnaast zijn we in de eerste bijeenkomst aan de  

slag gegaan om een aantal gewenste toekomstbeelden 
te verzamelen.

Op de tweede bijeenkomst lag de nadruk op 
het verder uitwerken en completer maken van de 
toekomstbeelden. We begonnen met het bespreken 
van de beelden uit de eerste bijeenkomst, en hebben 
vervolgens nog een beeld toegevoegd om het plaatje 
compleet te maken. Vervolgens hebben we vanuit een 
voedselsysteem-perspectief de toekomstbeelden verder 
verrijkt. Ter afsluiting hebben we al een paar paden naar 
de toekomst geïnventariseerd.

Op de derde bijeenkomst lag de nadruk op het 
uitwerken van toekomstpaden. Uiteindelijk heeft dit 
proces geleid tot vijf toekomstscenario’s.
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Voor wat betreft de aanpak hebben we de regels voor 
arenasessies uit transitiemanagement gebruikt:
 1. Denk voorbij het eigen belang. Durf over de  
  grenzen van je eigen achtergrond heen te kijken.  
  Je spreekt op persoonlijke titel, je verkondigt   
  niet de wensen en mening van je organisatie. 
 2. Denk buiten bestaande kaders. Denk out-of- 
  the-box, voorbij de waan van de dag. “Ja, maar”  
  is verboden. 
 3. Wees het oneens. Het doel van de arena is om  
  de verschillende opvattingen over het probleem  

  en de mogelijke oplossingsrichtingen bewust   
  met elkaar te confronteren. Wees het dus met  
  elkaar oneens, maar doe dat op een respectvolle  
  manier. 
 4. Luister naar elkaar. Door van en met elkaar  
  (als individuen en als groep) te leren, creëren  
  jullie een nieuw, gezamenlijk verhaal over de  
  toekomst.

Elke sessie had 30 tot 60 deelnemers, die op 
persoonlijke titel meededen. Zie hoofdstuk 7. Presentatie toekomstverkenning Dec 2019 / HAS Hogeschool 

Het schrijfproces is als volgt verlopen: na de tweede 
bijeenkomst is een concept rapportage geschreven 
door enkele deelnemers/facilitators van de scenario’s 
en door de hoofdauteurs Frederike Praasterink en PJ 
Beers. Die versie is rondgemaild naar alle deelnemers 
voor hun aanvullingen en suggesties en om te toetsen 
of het beschreven verslag voldoende recht deed aan 
de gevoerde discussies. Na de derde bijeenkomst is 
nogmaals een finaal concept rondgemaild naar de 
deelnemers én naar de strategiegroep van de TcV voor 
eventuele aanvullingen. Deelnemers en een bredere 
groep betrokkenen bij de TcV zijn bovendien op de 
hoogte gehouden van deze toekomstverkenning via 
korte mondelinge presentaties tijdens enkele plenaire 
bijeenkomsten van de TcV in 2019.
Uiteindelijk zijn de toekomstscenario’s gepresenteerd 
op een plenaire bijeenkomst van de TcV op  

2 december 2019. Tijdens die bijeenkomst hebben  
de deelnemers bovendien in subgroepen  
doorgepraat over: 
 1. Welke stappen moeten NU concreet worden   
  gezet,  en door welke stakeholders, om naar dit  
  scenario toe te werken?
 2. Wat betekent dit voor de strategie/activiteiten  
  van de TcV, met betrekking tot interventies of  
  inhoudelijke prioriteiten en met betrekking tot  
  het verder uitbreiden van het partnernetwerk om  
  de impact te vergroten? 
Uitkomsten van deze laatste sessie zijn niet opgenomen 
in dit verslag maar zijn onderdeel van de follow-up.  
Zie hoofdstuk 6. 
Met de laatste inputs en reflecties op deze 
toekomstverkenning uit die plenaire bijeenkomst in 
december is deze rapportage opgesteld. 

Teamwerk tijdens een van de bijeenkomsten
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3. TRANSITIEOPGAVE

Daarbij is het verleidelijk om te focussen op wat er 
niet goed gaat, maar belangrijk is ook te constateren 
dat we werken aan een agrofood transitieopgave 
vanuit een vrij comfortabele positie: we hebben 
hier in Nederland volop voedsel tegen relatief lage 
prijzen. Dus niet alles is opeens ‘slecht’; er gaat ook 
veel goed. Wat daarvan willen we zeker behouden en 
koesteren? Al brainstormend hebben we gezocht naar 
een aantal leidende principes voor de landbouw- en 
voedseltransitie, aan de hand van de volgende twee 
vragen:
 • Wat gaat er goed, welke waarden1 willen we  
  behouden van ons huidige voedselsysteem? 
 • Wat is de transitieopgave, wat zijn aspecten die  
  in een toekomstig voedselsysteem juist anders  
  moeten zijn? 

Wat doen we goed, wat willen we behouden van ons 
huidige voedselsysteem 
Het is niet voor niets dat veel mensen trots zijn op het 
Nederlandse landbouw- en voedselsysteem, en op de 
Nederlandse boeren. Ons landbouw- en voedselsysteem 
levert:
 a. Een grote, vrije keuze aan goedkoop, gezond,  
  lekker, gevarieerd voedsel. We komen nooit  
  voedsel tekort.
 b. Eten waarmee we samen allerlei aspecten van het  
  leven kunnen vieren. 
 c. Een internationaal voorbeeld met efficiënte  
  productie, hoogstaande kennis en technologie,  
  infrastructuur en distributie.
 d. Coöperatie en samenwerking, vertrouwen.

Als een transitie een fundamentele verandering behelst, dan is één 
van de eerste vragen wat er nog wél behouden moet blijven, en wat 
we anders zouden willen. Dat is de transitieopgave. 

 e. Een platteland dat een iconische rol als  
  cultuurgoed vervult.
 f. Een agrofood sector met een belangrijke rol in de  
  Nederlandse economie, werkgelegenheid, en een  
  grote betrokkenheid van regionale overheden.

Wat willen we graag veranderen? Waar naartoe? 
 • Naar een transparant voedselsysteem waarin we  
  gemeenschappelijk de verantwoordelijkheid  
  nemen om macht en winst zo te verdelen dat de  
  soevereine mens centraal staat, met perspectief  
  voor de boeren, met eerlijke prijzen, beschermd  
  tegen kwalijke invloeden door speculatie. 
 • Naar een gezond en volhoudbaar  
  voedingspatroon: vers, gezond, voedzaam, veilig.  
  Een voedingspatroon dat ons gezond maakt  
  en houdt, gebaseerd op wat het seizoen, ons  
  gebied, onze bodem, en regionale economie  
  levert. Meer plantaardige, minder dierlijke  
  voeding.
 • Naar voedselvertrouwen: we kunnen de fabrikant,  
  de verkoper en de producent vertrouwen op basis  
  van transparantie, de feiten, en hun passie voor  
  voedsel.
 • Naar een voedselsysteem dat mensen verbindt,  
  zowel in Nederland als internationaal. Dat met  
  respect voor boer en voedsel bijdraagt aan  
  verbinding, solidariteit, voedselzekerheid en  
  vrede.
 • Naar waardenvol voedsel: onze boeren en onze  
  voeding staan in nauw verband met de waarden  
  die ze hebben voor ecologie, klimaat,  

  biodiversiteit, circulaire grondstoffenstromen,  
  bodem, dierenwelzijn, landschap en voor de  
  gemeenschap als onderdeel van ons  
  voedselsysteem.
 • Naar een voedselsysteem waarin iedereen  
  beschikt over voldoende voedselvaardigheden  
  om zelf voor gezond, duurzaam en lekker eten te  
  zorgen: onderwijs, bewustzijn en respect.

Met deze lijst aan wensen, zowel wensen voor het 
behoud van waarden als verander-wensen, zijn 
we aan de slag gegaan om toekomstscenario’s te 

1 Waarden zijn idealen, motieven en/of overtuigingen in een samenleving of groep die ‘van waarde’ zijn en als nastrevenswaardig  
 worden beschouwd. Het zijn opvattingen over wat wenselijk is. 

ontwikkelen. Daarbij hebben we ons steeds als 
transitieopgave gesteld dat zo veel mogelijk van 
de huidige waarden behouden blijven, en zo veel 
mogelijk van de veranderwensen ingelost worden. 
Dat geeft weliswaar geen concreet beeld van wat de 
toekomst zou moeten zijn, maar het levert wel een 
aantal randvoorwaarden waaraan ons toekomstige 
landbouw- en voedselsysteem moet voldoen. 
Tegelijkertijd – zoals de rest van dit stuk ook laat 
zien – zijn er zeer uiteenlopende toekomsten, 
die allemaal op hun eigen manier passen in de 
transitieopgave.

Foto: Shutterstock
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4. DE VIJF      
 TOEKOMSTSCENARIO’S 

We hebben vijf verschillende toekomstscenario’s 
uitgewerkt:
 1. Alles in balans – Circulaire landbouw- en  
  voedselsystemen
 2. Personalised Food / Personalised Wellness
 3. Voedselgemeenschappen
 4. High-tech voedselbouwstenen
 5. Ecologisch intensief
Al deze scenario’s zijn bedoeld als inspiratie 
voor het gehele landbouw- en voedselsysteem, 
maar onwillekeurig hebben ze ook allemaal wat 
specifiekere accenten. Het scenario over personalised 
food en personalised wellness gaat vooral over de 
consument en het voedsel.  
De voedselgemeenschappen legt ook de nadruk op  

de burger, en hoe die samenwerkt met de  
producent. De andere drie scenario’s geven vooral 
aandacht aan de manier waarop ons voedsel 
geproduceerd wordt, waarbij de scenario’s  
‘Alles in balans’ en ‘Ecologisch Intensief’ veel 
aandacht schenken aan de boer. Het scenario  
‘High-tech voedselbouwstenen’ besteedt veel 
aandacht aan verwerking.
Geen van de scenario’s geeft een totaalbeeld van 
het voedselsysteem. Maar verschillende van de 
scenario’s kunnen wel heel goed naast elkaar 
bestaan, en sommige vullen elkaar ook goed aan. 
Laat de lezer daarom vooral inspiratie ontlenen 
aan dit vijftal om haar/zijn eigen ideeën voor de 
toekomst aan te scherpen.

4.1 ALLES IN BALANS – CIRCULAIRE LANDBOUW- EN  
  VOEDSELSYSTEMEN
Kernpunten van dit scenario 

• Grootschalige, ecologische landbouw, waarbij 
alle kringlopen in balans zijn. Er is geen verspilling 
meer, kringlopen (grondstoffen, energie) 
zijn gesloten op meerdere schaalniveaus, 
ook regionaal. Er is geen uitstoot meer van 
broeikasgassen. Land wordt gebruikt voor food 
en non-food (bijvoorbeeld vezelgewassen voor 
kleding). 

• Plaats bepaalt de teelten; we eten 
meer plantaardig, en voeding is rijker 
aan inhoudsstoffen (voedingsstoffen, 
micronutriënten) omdat het van een gezonde 
bodem komt. Veehouderij is er nog steeds, ook 
intensief, maar met een kleinere veestapel en veel 
sterker verbonden met plantaardige productie. De 
veehouderij, ook ‘microveehouderij’ met insecten, 
staat ten dienste van het upcyclen (hergebruik 

van materialen of grondstoffen tot iets met meer 
waarde) van reststromen en het verwaarden 
van marginale graslanden. Dierenwelzijn wordt 
gewaarborgd. 

• Retail is helemaal ingespeeld op een meer 
regionaal geproduceerd productaanbod en 
op circulariteit: alle overgebleven producten 
gaan ofwel naar voedselbanken ofwel naar 
de diervoederindustrie. Deze verwerkt de 
voedingsreststromen samen met andere 
organische reststromen (bijv. bermgras) tot 
hoogwaardige diervoeders. 

• Technologie speelt een grote rol. De 
technologie achter onze kassen is nu ons 
grootste exportproduct. Over de hele 
wereld implementeren we systemen die met 
minimale input de lekkerste groenten en fruit 
produceren. Nederland is ook koploper op het 
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succes van de landbouw. De landbouwspecialisatie 
is als het ware ‘omgevingsbewust’ geworden. Ja, 
dat zorgt er ook voor dat we met mineralen slepen, 
want als alles in balans is, dan zorg je ook dat je 
de bodem weer aanvult met wat je gewas ervan af 
heeft gehaald. Gelukkig halen we een groot deel 
van die mineralen uit het riool. Dat was, samen 
met dierlijke mest, immers het grootste gat in 
de voedselkringloop. Technologie helpt ons bij 
de boekhouding van de grondstoffenkringlopen. 
Dat gaat om de biobrandstoffen, waterstof en 
elektriciteit, stikstof, kalium, fosfaat. En om de CO2 
kringlopen. 
Vroeger was Nederland een enorme exporteur 
van landbouwproducten. Dat is in principe niet 
veranderd, binnen de regio Noordwest Europa. 
Maar daar zijn wel wat regels aan toegevoegd. 
Export = ruilen, want de gesloten kringloop blijft 
een voorwaarde. Vooral voor de veehouderij was 
dat een uitdaging. Want hoe sluit je het gat in de 
voedselkringloop dat ontstond door de import van 
veevoeders? Niet vreemd dus, dat het aandeel van 
de veehouderij in de voedselkringloop behoorlijk is 
gekrompen.
Natuurlijk, we blijven vlees hartstikke lekker en 
gezond vinden, en we maken dankbaar gebruik 
van dierlijke mest voor op de akkers, maar de 
dieren krijgen nagenoeg alleen voedsel dat door 
mensen niet gebruikt wordt, of van plaatsen waar 
mensenvoedsel niet verbouwd kan worden. De 
dieren spelen wel een hoofdrol bij upcycling. Zij 
hebben het probleem opgelost, dat we voorheen 
voedselverspilling noemden. Het bleek nog wel een 
hele toer om al die reststromen goed te verzamelen, 
maar toen PostNL in 2026 besloot om dagelijks het 
eetafval bij alle huishoudens op te halen na bezorging 
van de dagelijkse boodschappen ging het snel.
We hebben ons wel moeten aanpassen. Van een tijd 
waarin vlees heel gewoon was, naar een tijd waarin 
vlees weer bijzonder is. Voor speciale gelegenheden, 
of op vrijdag vleesdag. Maar verder eten we vooral 
eiwit uit plantaardige bronnen. En voor een borrelhap 
na het werk maakt dat qua smaak ook niets meer 
uit tegenwoordig. Nog een aanpassing – we eten 
veel meer met de seizoenen mee. Daarom staan 
pastinaak, boerenkool, erwtensoep en hutspot veel 
vaker op het menu dan voorheen. Wel zijn we in 
staat gebleken om meer exotische groenten en fruit 

klimaatneutraal in onze kassen te telen. Zo hebben 
we toch jaarrond tomaten en aardbeien.
De technologie achter deze kassen is nu ons grootste 
exportproduct. Over de hele wereld implementeren 
we systemen die met minimale input de lekkerste 
groenten en fruit produceren. Van de woestijnen 
in het Midden-Oosten tot op de poolvlaktes in 
Noord Canada. En het is gezond! En ook voldoende, 
ondanks de enorme mondiale bevolkingsgroei. 
Gelukkig maar, we hadden al die nutriënten in de 
voedselkringloop toch harder nodig dan we dachten.

Hoe zijn we hier terecht gekomen? 
2020 

• Klimaatverandering. Biodiversiteitsverlies. 
Extreme droogte. Massale bijensterfte. Niet 
alleen voelden we daarover een collectieve 
‘pijn’ die maakte dat we begrepen dat het 
zo niet langer kon. Het klimaatakkoord van 
IPCC gaf het startsein daarvoor, in combinatie 
met de door Urgenda afgedwongen 
klimaatmaatregelen in Nederland. Maar 
die ontwikkelingen stonden ook aan de 
basis van grote geopolitieke conflicten over 
grondstoffen en voedsel. Want die waren in 
2023 vrij plotseling heel schaars geworden. 
De internationale solidariteit brokkelde af, en 
er ontstond een focus op zelfvoorzienende 
voedselregio’s. 

• De overheid nam de regie, met 
kringlooplandbouw als de nieuwe norm. 
Het werd verplicht om alle externaliteiten 
in beeld te brengen (de eventuele negatieve 
gevolgen voor milieu of gezondheid), 
BTW op onduurzame voeding (met 
grote externaliteiten) ging fors omhoog, 
verpakkingen werden afgeschaft of 
verduurzaamd, en handelsverdragen werden 
afgebouwd om oneerlijke concurrentie tegen 
te gaan.

• Daarmee hing ook samen een grote nadruk 
op voedingswaarden. En daarmee op de 
nutriënten die daaraan ten grondslag liggen. 
Want als er minder voedsel is, dan wordt het 
belangrijker wat je eet.

• Op internationaal niveau constateerden 
we dat een aantal voedsel-gerelateerde 
Sustainable Development Goals (SDGs) 

gebied van aquacultuur in de ondergelopen 
veenweidengebieden, natuurlijk met zorg voor 
het vissenwelzijn. 

• Circulariteit is de basis van de brede propedeuse 
die op alle onderwijsniveaus verplicht is 
geworden.

• De boeren zijn de nieuwe helden die van ketens 
cirkels maken.

 
Het scenario 
Had Carola Schouten in 2018 kunnen voorzien hoe de 
voedselkringloop zou worden? Vast niet. Daarvoor was 
het destijds nog te vaag. Maar in 2050 is alles in balans. 
We produceren voedsel met een netto-uitstoot van 
nul. De wereld bestaat uit verschillende geografische 
regio’s die elk geheel zelfvoorzienend zijn. Zo ook 
onze regio: Noordwest Europa. Het voedselsysteem 
gebruikt evenveel energie als het oplevert, idem voor de 
grondstoffen, de uitstoot is nul. Alles is in balans.

Haalbaar met een ideaal 
Het vreemdste is misschien nog wel dat de wereld niet 
eens zo sterk veranderd lijkt. We hebben nog steeds 
akkers, we hebben nog steeds stallen, en technologie 
is nog belangrijker dan vroeger geworden. We halen 
nog steeds voordeel uit specialisatie. Efficiëntie is nog 
steeds de norm, alleen denken we daar iets anders over 
na – hoe voed je zo veel mogelijk mensen met zo min 
mogelijk land, zonder grondstoffen en bodems uit te 
putten. Wat is er dan wel veranderd?

• Waar we produceren 
• Hoe we in de breedte van het voedselsysteem 

samenwerken om reststromen te verwaarden
• De regels voor import en export
• Wat we eten.

De beste combinatie van schaal en kringloop 
De plaats bepaalt de teelt. We gaan veel bewuster om 
met de invloed die klimaat en bodem hebben op het 
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geen stap naderbij kwam. Dat bracht de VN 
ertoe om samen met de WTO te werken aan 
een internationaal raamwerk voor True Cost 
Accounting. Het bijbehorende verdrag werd niet 
door alle landen ondertekend, maar wel door de 
EU-landen, Nederland voorop.

• Revolutie vanuit de jongeren groeide, niet alleen 
voor het klimaat maar ook voor een nieuw 
voedselsysteem. Jongeren kwamen toenemend in 
de lead als change agents en ze dwongen ook het 
onderwijs om de curricula aan te passen aan de 
grote maatschappelijke opgaven als de SDGs.

2028 
• Het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid 

is radicaal hervormd: agro-ecologie is de 
standaard productiewijze geworden, kringlopen 
zijn gesloten, en subsidies zijn gekoppeld 
aan duurzame, diervriendelijke en circulaire 
productie. De veestapel is flink gekrompen, en er 
zijn volop heerlijke plantaardige eiwitproducten 
op de markt. 

• In Nederland was de druk van zeespiegelstijging 
rond 2030 nagenoeg onhoudbaar. De laaggelegen 

veenweidegebieden kwamen onder water te 
staan. Maar ze werden wel behouden voor de 
landbouw. Nederland werd koploper op het 
gebied van de aquacultuur.

• Circulariteit was de basis van de brede 
propedeuse die op alle onderwijsniveaus verplicht 
werd: MBO, HBO en WO. 

• De boeren? Dat werden de nieuwe helden die van 
ketens cirkels maken.

2035 
• Wereldwijd is circulariteit geïmplementeerd. 

Nieuwe transities komen op. 

Voorbeelden van vandaag
• Kipster
• Duijvestijn tomaten (energiekringloop)
• Bitterballen van oesterzwam
• Rotterzwam 
• Kromkommer
• Eosta (vnl qua transparantie) 
• Kringlooplandbouw Achterhoek 
• Gijs ei (zonder soja)
• Hamletz Boerderijvlees

Kenmerken van dit scenario
• Binnen dit scenario ‘Personalised Health and 

Wellbeing’ gaat het vooral om de mens en zijn 
fysieke gezondheid en welbevinden door gezond 
eten en leven. Voeding is een medicijn, en 
tevens basis voor het creëren van gezondheid, 
welzijn én welvaart in de samenleving. Maar 
voeding is ook geluk, gezelligheid, genieten en 
gemeenschapsgevoel.

• Ieder mens heeft een “Persoonlijk (biometrisch-
plus) paspoort” met daarin specifieke 
persoonlijke kenmerken, behoeften en wensen.

• Ieder (voedsel)product heeft een product 
paspoort met daarin de productkenmerken 
(‘waaruit bestaat het’ en ‘wat zijn de waarden’) 
alsmede de productiekenmerken (‘waar komt 

4.2 PERSONALISED HEALTH AND WELLBEING 
   A personalised approach to Lifestyle, Nutrition and Food with Positive Impacts  
   for ‘Planet’ and ‘Profit’

het vandaan’, ‘hoe is het geproduceerd’, ‘hoe 
duurzaam is het’ gerelateerd aan het spectrum 
van duurzaamheidsopgaven, etc.).

• Ieder mens krijgt maatwerkadviezen voor zijn/
haar voedselbenodigdheden, voedselbereiding en 
voedselgebruik, gerelateerd aan de persoonlijke 
werk- en leefstijl en het genetisch profiel. Daarbij 
wordt mentale gezondheid, zingeving en sociaal 
maatschappelijke participatie meegewogen: het 
gaat om ‘personalised wellness’. 

• Maatwerkproductie van voedsel. Productie van 
voedsel gaat via ‘mass customisation’. Daarbij kan 
voedsel zowel zelf thuis worden geproduceerd of 
geprint, als ook op bestelling en elders gemaakt. 

• Smart technologieën helpen ons met monitoring 
(bijvoorbeeld via smart toilet) en het maken 

van keuzes. Daarmee is Personalised Health & 
Wellbeing niet de commanderende en verwijtende 
dictator, maar de inlevende en ondersteunende 
butler die tegelijk een verstandige mentor is. 

• Alle onderwijs, zelfs voor de allerjongste kinderen, 
werkt aan voedselvaardigheden. Zo komen 
mensen niet 30-50 jaar later in de situatie dat ze 
zich op een specifieke eetstijl moeten richten.

Het scenario 
Het is alweer tien jaar geleden, dat in 2040 eindelijk 
kabinet Baudet-5 ten val kwam. Waarover? De 
Nederlandse zorgkosten, overigens net als in veel 
andere regio’s van de Verenigde Europese Unie. Die 
bedroegen maar liefst 20% van ons BNP, ruim 174 
miljard euro. Het was niet meer op te brengen vanuit 
de steeds verder stijgende belasting. Maar dat was niet 
alles. We hadden ook een uitzonderlijke escalatie achter 
de rug van antibiotica-resistente ziekteverwekkers, 
waardoor het aantal sterfgevallen ook bij jonge mensen 
zorgwekkend steeg. 
Natuurlijk hebben we onze lessen ook getrokken in de 
vorm van aanpassingen in het landelijk bestuur. Het 
nieuwe Ministerie van Voeding, Gezondheid en Welzijn is 
genoodzaakt geweest om aantoonbaar gezond eten aan 
iedereen verplicht te stellen als het ‘nieuwe normaal’. 

Dat moest ook wel, want anders hadden we de 
zorgkosten nooit in de hand gekregen. Daarbij, dat heeft 
ook tot veel nieuwe bedrijvigheid geleid: de tuinbouw 
heeft zich ontpopt tot de nationale nieuwe apotheek, 
supermarkten concurreren tegenwoordig vooral met 
gezond en duurzaam eten, en er zijn heel veel out-of-
home aanbieders van personalised food concepten en 
aanbieders van smart technologies, met succesvolle 
platforms en sociale netwerken for delivering trusted 
personalised food on demand. Zelfs de farmaceutische 
industrie doet groots mee in de food sector, met 
strategische samenwerkingen en overnames. En 
natuurlijk is voedselonderwijs vanzelfsprekend 
geïntegreerd in alle basis- en voortgezet onderwijs; het 
was een zeer populair onderdeel van de opleidingen 
(preventieve en curatieve) geneeskunde. 
Hoe werkt het? De twee gezondheidspaspoorten 
zijn de meest zichtbare verandering in ons dagelijks 
leven. Ten eerste ons eigen biometrisch-plus 
paspoort. Dat vermeldt precies je eigen behoeften 
aan voedingselementen (nutriënten +), en houdt 
rekening met je erfelijke aanleg (DNA), je microbioom, 
bloedwaarden, leeftijd, leefstijl, staat van gezondheid en 
welbevinden, enzovoorts. En natuurlijk het eten dat bij 
jou past, bijvoorbeeld bij je cultuur, smaakvoorkeuren, 
wens voor (gedrags)verandering, sportprestaties, 
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persoonlijke waarden, duurzaamheid, dierenwelzijn, 
etc.
Ten tweede het productpaspoort, dat je alles kan 
vertellen over wat je eet (ingrediënten, voedingswaarde, 
smaakpalet, en recept-suggesties). Voor de producent 
is het heel belangrijk dat de verslaglegging van 
de productinhoud klopt om voedselschandalen 
te voorkomen. Hierbij spelen ‘Kennis’ en het (real 
time) ‘Beschikbaar zijn van Data’ een grote rol. In het 
productie- en logistieke proces is het dus belangrijk 
om bij te houden wat de voedingswaarden van de 
producten is die de consument bereiken. ‘Big Data’ 
vervult daarom ook een sleutelrol.
Ieder huishouden heeft een een ‘thuislaboratorium’ dat 
de ontlasting analyseert op gezondheid en welzijn van 
de persoon en daarmee een belangrijke aanvullende 
databron is om te komen tot personalised food en 
personalised food als nieuw medicijn. De overheid 
ziet toe op de zeer strenge internationaal geregelde 
handhaving van de open source principes achter de 
data. 
En al die kennis combineren we tot een persoonlijk 

uitgekiend voedingspatroon en leefpatroon: Een 
persoonlijke schijf van vijf, dag/week/maand recepten 
(voor elke groep: veganisten gezinnen, ouderen, 
…, weer anders) al dan niet met bereidings- en 
gebruiksaanwijzingen. En uiteraard ook een vrij, 
makkelijk oproepbaar en toegankelijk adviessysteem. 
In zowel digitale, multimediale en (inter)persoonlijke 
opzet. Naast ontwikkelingen in de (voedsel)wetenschap 
zijn hiervoor ook technologische ontwikkelingen (zoals 
block chain) voor betrouwbare data en een goede 
communicatie daarover zeer belangrijk.
Supermarkten onderscheiden zich door de producten 
voor de verschillende consumenten ‘archetypes’ bij 
elkaar aan te bieden. Het aanbod is ook flink veranderd: 
meer dan 80% van het assortiment staat in ieders 
‘schijf van vijf’ omdat het gezond en duurzaam is. Nog 
steeds zijn er ‘minder gezonde’ producten te koop, 
zoals chocolade of taart om van te genieten of om de 
dingen in het leven te vieren. Logischerwijs zijn die 
wel flink duurder geworden. Onderling concurreren 
supermarkten vooral op gezondheid, en dat zie je terug 
in de vele speciale aanbiedingen van heerlijke groenten, 

fruit, smoothies en ander lekkers. 
Gezond en prettig eten en leven zijn nog nooit zo 
gemakkelijk geweest. En Nederland? Dat is gezonder 
en gelukkiger dan ooit. We genieten – sámen – van 
verrukkelijke, persoonlijke en collectief verantwoorde 
(gemaks)voeding.

Hoe zijn we hier terecht gekomen? 
In 2019 was de samenleving aan het dolen op 
voedingsgebied. Onbedoeld (met als kompas 
lekker, goedkoop en makkelijk) zijn we steeds meer 
voeding gaan raffineren. Gevolg: meer ‘gezuiverde’ 
grondstoffen met vooral hoge energetische waarde, 
goeddeels gestript van vele duizenden nutriënten (die 
we maar deels kennen) en dus zeer ernstig minder 
voedingswaarde. En als het om suiker en andere 
geraffineerde koolhydraten gaat, ook nog metabool-
ontregelend.
De consument werd zich toenemend bewust van de 
(on)gezondheid en (on)duurzaamheid van voeding en 
de productie van voedsel en de effecten daarvan op 
gezondheid en welzijn voor zichzelf, voor de mensheid, 
voor dieren en voor het ecologisch systeem. Daardoor 
ontstond er een groei aan gezonde én duurzame 
voedselproducten en heerlijke vleesvervangers. Er 
kwam een forse groei van vegetarisch en veganistisch 
eten en het aanbod van gezond en duurzaam voedsel in 
supermarkten en catering steeg enorm. Ook werd meer 
voedsel uit de eigen regio aangekocht. Activiteiten en 
hun effecten op gezondheid werden steeds vaker via 
wearables en apps gemonitord.
Tegelijkertijd wezen wetenschappers in toenemende 
mate op de rol van individuele verschillen bij 
gezond eten: de methode waarmee de meeste 
gezondheidswinst te behalen is, is mensen persoonlijk 
advies te geven over hun voeding en leefstijl. Men 
wees op de mogelijkheid om over ieder aspect 
van gezondheid gepersonaliseerd advies te geven: 
‘personalised nutrition’, ‘personalised exercise’, 
‘personalised work/private balance’ en ‘personalised 
socialising’, rekening houdend met genetische aanleg, 
microbioom (aanwezige bacteriën, virussen en gisten 
in het lichaam) en slaap- en bewegingspatroon. Het 
programma Keer Diabetes-2 Om was daar een vroeg 
voorbeeld van.
In de voedselketen groeide het aantal boeren dat zich 
wilde onderscheiden op gezondheid en duurzaamheid. 
Retail en andere ketenpartijen gingen kleine op 

gezondheid en duurzaamheid gerichte assortimenten 
toevoegen, vooral om de nieuwe boot niet te missen. 
Korte ketens ontstonden als by-pass van het heersende, 
traditionele keten(afzet)systeem. Er ontstonden 
vernieuwende gamechangers die met algen, insecten 
en andere alternatieve grondstoffen nieuwe producten 
gingen maken, of die niet-grondgebonden, industrieel 
produceerden op bedrijfsterreinen. Nieuwe intreders 
in de agrofood (‘Netflix voor food’) pilotten met o.a. 
nieuwe Artificial Intelligence-gedreven platforms voor 
food intelligence om de ervaring te creëren van een 
persoonlijke chef en nutritionist in je huis. 
Met het preventieakkoord (2019) werd door de overheid 
een eerste poging gedaan om alle partijen te laten 
samenwerken aan meer preventieve gezondheidszorg. 
Draagvlak was daarin echter belangrijker dan 
gezondheidsimpact. 
In de jaren naar ‘28 toe kwamen er nieuwe wetgeving, 
nieuwe convenanten en schijven van vijf, nutri-scores. 
Doel: Een eerste wending met zo snel mogelijk tastbare 
verbetering in de volle breedte en het aanpakken van 
wat er concreet fout gaat (cleaning up). Steeds breder 
werd erkend dat mensen door hun leefstijl na veel 
jaren metabool ziek waren geworden (combinatie 
van obesitas, diabetes type 2, hypertensie en hart- en 
vaat problemen). En dat leefstijl-aanpassingen een 
oplossing waren voor het terugdringen van medicatie 
en de preventie van alarmerende risicovolle ziektes.

2028
Vanaf 2028 werd er stevig ingezet op onderwijs om 
kinderen beter bekend te maken met goede voeding 
om te voorkomen dat zij niet over 30-50 jaar in de 
situatie komen dat ze zich op een specifieke eet-en 
leefstijl moeten richten. Dit vergde een brede aanpak 
met medewerking van kind, ouders, voorlichting, 
reclame, winkels, onderwijs en de zorgsector én 
helderheid vanuit de wetenschap over feiten en 
misvattingen. Apps en self-assessment gadgets helpen 
daarbij. 
App’s voor bevordering van kennis, bewustwording en 
gedragsverandering begonnen veel persoonlijke data 
te leveren. Voor de bescherming van die data, die in 
het bezit van burgers bleven (niet van tech corporates) 
werden onafhankelijke datacorporaties van en voor 
burgers opgericht. Deze speelden ook een rol bij de 
zorginkoop door verzekeraars. De onderbouwing 
van de gezondheidsclaims, de wetenschappelijke 
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bewijsvoering van de positieve relatie tussen 
‘Gezondheid       Voedsel(kwaliteit)       Bodem(kwaliteit)’ 
stond nog in de kinderschoenen. Er waren nog veel 
tegenstrijdige claims, zeker ook internationaal, maar als 
onderzoeksdomein beleefde het een enorme opgang.
Ziekenhuizen gingen merken dat het aantal patiënten 
met voedingsgerelateerde ziekten terugliep. Daarom 
werd er een strengere numerus fixus ingesteld op 
de traditionele geneeskunde-opleidingen, terwijl er 
juist nieuwe opleidingen ontstonden die zich volledig 
richtten op integrale, preventieve gezondheidszorg, 
mede gefinancierd door de zorgverzekeraars. 

2035
Met het ontstaan van meer wetenschappelijke zekerheid 
en met de voordelen van personalised food en wellbeing 
voor zowel de burger als de begroting, was in 2035 
de weg vrij voor een gerichtere overheidsbenadering. 
‘Verkeerde’ verleiding (bijvoorbeeld marketing) en 
de beschikbaarheid (bijvoorbeeld voedselomgeving) 
werden stevig aangepakt met voorlichting, wetgeving 
(onder meer een verbod op reclame voor ongezonde en 
onduurzame producten) en BTW-heffingen.  
Langzaam veranderde de maatschappelijk norm van

Kenmerken van dit scenario: 
• Kern is gemeenschappen van 500-5000 leden op 

lokaal/regionaal niveau die 80% van hun voedsel 
uit hun eigen omgeving betrekken. 20% komt van 
buiten, bijvoorbeeld koffie/thee/citrusvruchten. 
Grondstoffen worden ook verwerkt in 
kleinschalige, lokale processing units. Het voedsel 
bestaat uit ten minste 80% plantaardig, maximaal 
20% dierlijke bestanddelen. De locatie bepaalt 
wat er geproduceerd kan worden. 

• Voedselgemeenschappen gaan om een ander 
waardensysteem, gedeelde waarden en 
vertrouwen, dit bepaalt de inrichting van de 
gemeenschap (omvang, inrichting, principes van 
productie). 

• Community- Supported Agriculture 
(CSA) zoals Herenboeren, en ook de vele 
consumentencoöperaties, Groentenclubs, 
Rechtstreex, etc. Je kunt in- en uitstappen. 

4.3 VOEDSELGEMEENSCHAPPEN

Foto: Permacultuur-tuinderij Ús Hôf

Het DNA Diner 

• Aansturing gebeurt vanuit een ‘Voedselgraaf’ 
(vergelijkbaar met watergraaf). Coöperatief, 
en collectieve acties vanuit gezamenlijke 
waarden (inclusief gevoelswaarden) en 
gemeenschappelijke besluitvorming. Geen 
silo-denken maar systeemperspectief inclusief 
natuurwaarden.

• Grondgebruik is een groot en politiek beladen 
thema geworden: bestemming van een groot 
deel van de landbouwgrond is omgezet in hoger 
renderende bestemmingen als energieproductie 
en distributiecentra. 

• Creëert werkgelegenheid, meer –zeer 
gewaardeerde- boeren, minder tussenschakels, 
gemak blijft belangrijk, er blijven supermarkten, 
aanbod is goed. Moderne distributiekanalen en 
ICT speelt een belangrijke rol. Distributie in de 
wijk. Via drone, en digitale technologie die ten 
dienste staat van gemeenschap.  

goedkoop, veel en ultra-processed voedsel naar gezond en 
duurzaam. Maar vrijheid, autonomie, samen eten en eigen 
verantwoordelijkheid bleven we belangrijk vinden. 
De zorgkostenstijging vlakte af en werd deels 
geherinvesteerd in een eerlijk betaald, gezond en 
duurzaam voedselsysteem. Ook werd er geïnvesteerd 
in het opschalen van het netwerk van diëtisten en 
gewichtsconsulenten en leefstijlcoaching, zoals door 
Stichting Voeding Leeft. 
Algemeen geaccepteerd was dat gevarieerd onbewerkt 
en licht-bewerkt eten (en dat kon uit de fabriek komen en 
ook makkelijk, betaalbaar en lekker blijven) voor een zeer 
groot deel van de bevolking geen metabole problemen 
oplevert. Dus niet leidt tot chronische ziekten. Ondanks de 
grote genetische diversiteit bij ons mensen. Gevarieerd en 
ongeraffineerd te eten werd het devies. Onze gidsende ster 
was het terugdringen van ‘ultra processed food’.
Voorbeelden van vandaag 

• Koppert Cress 
• Hutten Catering
• Stichting Voeding Leeft 
• Diverzio 
• TastyBasics
• Voedselapotheek 

Foto: Koppert Cress
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Maar niet meer zoals voorheen, door steeds strengere 
eisen aan ondernemers te stellen. De noodzaak tot 
strenge milieuwetgeving is veel minder groot nu burgers 
en boeren samen verantwoordelijkheid nemen voor 
bodem, natuur, water en voedsel.
Natuurlijk halen we niet al ons eten uit de eigen 
voedselgemeenschap. Dat lukt ook helemaal niet. 
Ruilhandel tussen gemeenschappen kan prima 
plaatsvinden (moet ook!) met behulp van moderne 
technologie. En ook halen we nog steeds een deel van 
ons voedsel uit het buitenland, maar wel veel minder 
dan voorheen. Het devies: 80% plantaardig voedsel, uit 
Noordwest-Europa, uit het seizoen. Elke gemeenschap 
kent, naast producenten, ook verwerkers van voedsel 
van dichtbij. Denk aan brood, bier, kaas en andere 
dingen die het leven aangenaam maken. Dat gaat in 
kleinschalige processing units die gespecialiseerde 
producten maken uit de regio. En wat we niet zelf 
produceren, zoals koff ie, cacao, rijst, citrusvruchten, 
dat gaat op de bon. We zorgen ervoor dat de import in 
balans is met export. Luxe kost wat, maar dat vinden we 
ook heel normaal. Maar het maakt niet meer dan 20% 
van ons menu uit. 

Het scenario 
Allemaal boeren, allemaal consumenten, daar bestaat 
in de toekomst niet meer zo’n scheidslijn tussen. In 
2050 is iedereen lid van een voedselgemeenschap. Wat 
is dat? In een voedselgemeenschap bepalen we samen 
wat voor voedsel we produceren. We zijn ook samen 
eigenaar van de landbouwgrond, en daarom samen 
verantwoordelijk voor hoe er geproduceerd wordt, en 
hoe we de bodem steeds gezonder maken. En natuurlijk 
zijn sommige leden van de voedselgemeenschap ook 
echt actief als boer.
Er zijn kleine gemeenschappen en grote, variërend van 
zo’n 500 leden tot 5000. Elke gemeenschap hanteert 
een voedseldemocratie (elk lid heeft  zeggenschap over 
zijn/haar eten). Een Voedselgraaf houdt toezicht op dit 
democratisch proces. Zo hebben we als gemeenschap 
zelf zeggenschap over de kosten van ons voedsel, 
de mix van producten, het gebruik van het land en 
de bijbehorende productiewijzen. De boer krijgt een 
eerlijker loon dan jaren het geval is geweest. Waarden in 
deze gemeenschappen zijn heel belangrijk en leidend. 
Cocreatie: Verantwoordelijk, Verbinding, Vrijheid. 
De overheid? Die is nog wel nodig om kaders te stellen. 

Foto: Ivar Pel / Herenboeren Boxtel 

Er is veel aandacht voor het sociale aspect. We besteden 
veel tijd aan eten maken en samen eten, er is rond eten 
veel uitwisseling tussen mensen én gemeenschappen. 
Denk aan huiskamerrestaurants, buurtkeukens, etc. 
Uitwisseling en contact kan uiteraard ook tot ruilhandel 
leiden op andere vlakken. Lokale geldsystemen zijn 
inmiddels op veel plaatsen ingeburgerd.
Het is niet allemaal gezellige terug-naar-vroeger 
romantiek. In dit scenario hebben moderne 
distributiekanalen en ICT een belangrijke rol. Distributie 
in de wijk vindt eventueel plaats via drones, en met 
gebruik van goed ontwikkelde digitale technieken. 
Technologie die ten dienste staat van gemeenschap. 
Net als voedsel, circuleert kennis. Er zijn nu eenmaal 
mensen die meer weten van voedsel verbouwen dan 
anderen. En natuurlijk heeft  de productie ook baat bij 
technologische ontwikkelingen. Bijvoorbeeld als het 
gaat om innovatieve teeltwijzen, gewasbescherming, 
het integreren van de energietransitie, 
precisielandbouw, en ga zo maar door. Technologie is 
een prachtige bron om voedselproductie samen te laten 
gaan met een steeds gezondere bodem.
Voedselverwerkende bedrijven gingen hun centrale 
verwerkingsfabrieken toenemend decentraliseren om 
juist lokale producten te gaan verwerken. Dat zorgde 
ook voor lokale werkgelegenheid. 

En de landbouwgrond, die vormt de basis onder elke 
voedselgemeenschap. Landbouwgrond is in bezit van 
de gemeenschap en niet meer verhandelbaar zonder 
expliciete toestemming van de overheid. 

Hoe zijn we hier terechtgekomen? 
De contouren van de voedselgemeenschappen waren 
al duidelijk zichtbaar in 2019. Natuurlijk in de vorm 
van de hierboven genoemde Herenboeren. Maar er 
waren al veel meer voorbeelden van initiatieven van 
zowel burgers als boeren die elkaar trachtten te vinden. 
Zoals producenten-coöperatie De Proefschuur. Of 
burgercoöperatie Lekker Nassûh. Allemaal initiatieven 
die het belangrijk vinden om de band tussen boer en 
burger te herstellen vanuit gezamenlijke behoeft en. 
In de jaren ‘20 sloten steeds meer pioniers zich aan, 
experimenterend met regeneratieve landbouw en agro-
ecologische productie, want dat werd al snel de nieuwe 
norm. Zeker toen de handelsoorlog die ooit begonnen 
was door president Trump zich verder uitbreidde naar 
voedsel, energie en water. 
Tegelijkertijd begon de ouderwetse, op hoge productie 
gerichte landbouw en veehouderij steeds meer 
tegen zijn grenzen aan te lopen. Na de jaren van 
grote droogte in Europa werd het steeds lastiger 
om voedsel grondgebonden te produceren. En ook 

Foto: Ivar Pel / Herenboeren Boxtel 
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het internationale politieke klimaat veranderde. 
Versterkt door populisme stelden verschillende 
landen zich steeds nationalistischer op: eigen 
volk eerst. Steeds vaker  sloten grenzen zich voor 
massale in- en export, en waar dat niet gebeurde 
waren de buitenlandse producten vaak goedkoper, 
zodat de Nederlandse gangbare boeren steeds 
meer economisch in de knel kwamen. Andere 
economische sectoren kwamen hierdoor ook onder 
druk; er was simpelweg minder geld over om uit te 
geven. Een golf van faillissementen en ontslagen 
volgde en het aantal mensen met stress-gerelateerde 
aandoeningen als burn-out in Nederland steeg 
zorgwekkend hard. 
Na de experimenten in 2010-2019 met projecten 
zoals Herenboeren en vele anderen, stond 
de sector voor de uitdaging om elk jaar 1250 
projecten van 20 ha op te starten, 30 jaar achter 
elkaar. Uiteindelijk werd in 2050 750.000 ha door 
voedselgemeenschappen bewerkt. De overige 1 

miljoen ha landbouwgronden verloor steeds meer 
waarde, resulterend in een verlies van 40 miljard 
euro voor eigenaren. Onder extreme politieke druk 
werd de bestemming van een groot deel van de 
grond omgezet in hoger renderende bestemmingen. 
Dit droeg eraan bij dat het Groene Hart verdwenen 
is om plaats te maken voor woningbouw, dat grote 
delen van Brabant, Limburg, en Gelderland gingen 
bestaan uit distributiecentra voor e-commerce en dat 
Groningen, Friesland, Drenthe, en de Flevopolder zich 
ontwikkelden tot de zonne-en windkracht centrale 
van Noordwest-Europa. 
 
2028
Net toen we hier in Nederland dachten dat de prijzen 
voor voedsel echt niet hoger konden, kwam er weer 
een prijsstijging. En we besteedden inmiddels al zo’n 
40% van ons inkomen aan voedsel. Voedselzekerheid 
was opeens ook in Nederland topprioriteit: het zeker 
stellen van voldoende productie van Nederlandse 

bodem, het zeker stellen van voldoende voedsel voor 
de Nederlandse bevolking. Waar in 2019 productie 
en consumptie van voedsel maar heel losjes met 
elkaar verbonden waren, daar ontstond nu ineens de 
noodzaak voor korte lijnen, korte ketens, en hechte 
relaties. Voedselgemeenschappen. Voordeel was 
wel dat het percentage mensen met overgewicht en 
obesitas daalde naar een all-time-low van 60%. Hoewel 
dat al jaren onevenredig verdeeld was over de bevolking 
met een dieptepunt bij de groepen met een lage 
sociaaleconomische status.  
Keerpunt was 2030. Net als ooit de Arabische Lente in 
Noord Afrika, brak er in Nederland in 2030 een massale 
burgerbeweging uit die zich razendsnel uitbreidde naar 
andere landen. De zorg om voedselzekerheid, en de 
collectieve behoefte van ons stedelingen om weer in 
contact te komen met de natuur, met voedsel en met 
onze omgeving werd geweldig groot. We wilden dat niet 
meer aan de politici overlaten met hun korte termijn 
agenda’s of aan het groot bedrijfsleven met hun focus 
op winstmaximalisatie; mensen wilden weer zelf regie 
voeren over hun omgeving en voedsel. 

Foto: Permacultuur-tuinderij Ús Hôf

2035
Dat een economie uitsluitend gebaseerd op geld een 
grote prijs kent, ecologisch maar zeker ook sociaal 
en in solidariteit, was niet te meer te ontkennen. De 
druk op de politiek was succesvol: in 2035 werden de 
landbouwsubsidies afgeschaft en werden regionale 
voedselsystemen de nieuwe norm. 
Binnen een jaar was er regionaal voedselbeleid, 
en de aansturing ervan werd georganiseerd op 
basis van het succesvolle waterschapsmodel: de 
democratisch gekozen voedselgraaf die regionale 
voedselgemeenschappen faciliteert. Maatschappelijke 
waarden werd het leidende principe op basis waarvan 
de economie weer bloeide. Gezonde en betrokken 
mensen in een gezonde leefomgeving. 

Voorbeelden van vandaag
• Atlantis Handelshuis 
• Herenboeren
• Lekker Nassûh
• CSA Netwerk Nederland
• Rechtstreex

4.4 HIGH-TECH VOEDSELBOUWSTENEN
Kenmerken van dit scenario: 

• Kern van dit scenario is een grote rol voor high-
tech productie en verwerking van voedsel.

• Circulair qua grondstoffen
• Gemak, ontzorging en samenleving zijn belangrijk 

– minder koken, langer eten, meer zelfontplooiing
• Data zijn open toegankelijk, kennis wordt gedeeld
• Doordat we precies weten wat er in ons voedsel 

zit, is het gemakkelijk om een gezonde keuze te 
maken; geen voedselstress meer

• De boerloze toekomst?

Het scenario
Een toekomst zonder boeren. Waarbij je eten uit de 
3D-printer komt. Da’s even slikken! Raken we dan niet 
alles kwijt waar we qua agrofood systeem juist trots 
op zijn? Op het eerste gezicht wel. Maar misschien 
loont het om onze initiële afkeer even opzij te zetten. 
Want in dit toekomstbeeld levert technologische 
innovatie ons grote voordelen voor onze planeet op, 
terwijl we tegelijkertijd op een bewuste manier kunnen 

werken aan een voedzaam, smakelijk, en soms zelfs 
avontuurlijk voedingspatroon. In 2050 komt ons eten 
uit de 3D-printer. Heel gewoon, gemakkelijk, en ook nog 
lekker en gezond.

Er is een geheel geïntegreerde, en lokale keten 
van productie van voedingsgrondstoffen, 
destillatie/ productie van emulsies en gels voor de 
voedselcartridges, de printer-apparatuur om nieuwe 
voedingsmiddelen te componeren (food composites), en 
natuurlijk de source code, de printopdrachten, die door 
de chefs worden gebruikt voor onze maaltijd.
Dat eten wordt nagenoeg volledig indoor geteeld, in de 
stad. En da’s maar goed ook, want al dat extreme weer 
tegenwoordig maakt de buitenteelt onverantwoord 
door de risico’s op oogstverlies. Gelukkig dat die 
energietransitie ook doorgezet is, want anders was het 
niet gelukt. Onze elektriciteit komt grotendeels van 
windmolens op zee en natuurlijk van de zon die de 
Sahara beschijnt. De handelsbanden met Marokko zijn 
daardoor beter dan ooit tevoren. En komen we soms 
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eens energie tekort? Dan gaat de thorium-centrale 
aan. Duur en zwaar gesubsidieerd, dus liever niet, 
maar wel een schone vervanger van de andere fossiele 
energiebronnen.

Voedselraffinage
Hoe werkt dat nou precies? Misschien is 
‘voedselraffinage’ de term die het best beschrijft 
hoe ons voedsel tot stand komt. Dat begint al bij 
de meststoffen. Afvalbedrijven, mestbedrijven, 
grondstoffenproducenten en rioolwaterzuiveraars 
werken gezamenlijk meststoffen op uit een 
combinatie van rioolwaterzuivering, biovergisting 
en algenproductie. Dit wordt ook wel het NPK+ 
(kunstmest) bestel genoemd (waarbij de ‘+’ staat 
voor micronutriënten). De faciliteiten voor de 
voedselraffinage zijn overheidseigendom, vanuit 
de overtuiging dat het publieke belang van de 
voedselinfrastructuur te groot is om aan private 
partners over te laten. (Dat was een tijd lang wel het 
geval, maar het risico voor voedselzekerheid bleek 
daarvoor uiteindelijk te groot.)

De meststoffen gaan vervolgens naar 
productiefaciliteiten die gewassen produceren gericht 
op een specifieke voedingsbasis – vezels, eiwitten, 
koolhydraten en smaakstoffen. De bijbehorende 
planten, micro-organismen, insecten en schimmels 
worden vervolgens in een tweede raffinagestap 
opgewerkt voor gebruik in voedselcartridges. Met de 
inhoud daarvan produceert de één een vegaburger, de 
tweede een sportshake, de derde een zoete lekkernij. 
Alleen groenten, fruit en noten worden vaak nog vers 
gegeten. Het resultaat is een verrassend modulair 
proces dat ook internationaal gretig aftrek heeft 
gekregen. Raffinage-modules, cartridge specificaties, 
gewassen en kweekcellen zijn internationaal op de 
markt en een belangrijk onderdeel van hoe Nederland 
zijn kennis verzilvert. 
De plantaardige basis van het systeem, in combinatie 
met fijnmazige netwerken van productie, raffinage en 
verwerking heeft ruimte en gezondheid opgeleverd. 
Ruimte, omdat het landbouwareaal kleiner kon, en 
gezondheid, doordat raffinage de ultieme controle 
leverde over de inhoud van het voedselproduct. Zo 

Foto: HAS Hogeschool

weten we precies wat de inhoud van ons voedsel is, en 
zijn burgers vrij van de stress die hen vroeger overviel 
in de supermarkt – eet ik wel gezond? Maar ik wel de 
juiste keuze? Zo draagt het voedselsysteem bij aan een 
socialere en gezondere samenleving.
Daarbij wordt het experiment niet geschuwd. Geen 
heilige huisjes, want de voordelen voor specifieke 
smaken, maar ook om bijvoorbeeld medicijnen 
te produceren, zijn te groot om niet af en toe van 
genetische modificatie gebruik te maken. Alleen indoor 
natuurlijk. En de resulterende gene code is verplicht 
open source. De kernrol van ons eten ligt toch bij de 
chef. Die ontdekt steeds weer nieuwe recepten, en deelt 
ze online met haar wereldwijde urban food squads 
van food hackers. E-nummers zijn een garantie van de 
inhoud van het voedsel. 
En bij de chef eten we samen. Minder tijd voor koken, 
meer tijd voor eten. Meer tijd ook voor zelfontplooiing. 
Want de tijd die we vroeger nodig hadden om te koken, 
die zetten we nu in voor de samenleving. Ook een 
voordeel voor milieu en klimaat! Want de hoeveelheid 
voedselkilometers is voor veel voedselbouwstenen 

nagenoeg nihil, en de biodiversiteit in het buitengebied 
is enorm opgeknapt sinds we ophielden daar ons 
voedsel te produceren.

Hoe zijn we hier terechtgekomen? 
De high-tech voedselbouwstenen kwamen tot stand 
door drie parallelle ontwikkelingen: De high-tech 
productie en verwerking van voedsel, het ontstaan van 
‘urban food squads’ en de opkomst van de open data-
democratie. Dit staat hieronder weergegeven als drie 
aparte transitiepaden, van 2020-2028-2035. 

a. Transitiepad naar high-tech productie 
 en verwerking
De eerste tekenen dienden zich rond 2015 al aan, 
toen vleesvervangers steeds meer aandacht kregen. 
Vegetarische hamburgers en worsten, en even later 
veganistische kazen en melk en kweekvlees. Die waren 
immers nog wel gebaseerd op een landbouwgrondstof 
(zoals tarwe, soja), maar soms ook al op basis van 
schimmels. En daarbij was de voedingswaarde (eiwitten, 
vetten, koolhydraten, …) vele malen belangrijker 

Foto Shutterstock
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dan de oorsprong. Die grondstof ging vervolgens een 
machine in, werd mechanisch bewerkt, er werden wat 
smaakstoffen aan toegevoegd, en vervolgens had je een 
heerlijk voedzaam product, voor op je boterham of bij 
je aardappeltjes. De stap naar de 3D-printer was dus 
eigenlijk grotendeels al gezet tegen 2023.
Het belang van de grondstoffen speelde ook steeds 
meer bij de aanvoerkant. De meststoffen. Circulariteit 
kan immers op elk punt van de cirkel beginnen. In 
2023 werden de eerste experimenten uitgevoerd met 
aangepaste riolering, om nutriëntenverspilling aan het 
einde van de voedselketen te voorkomen. Een coalitie 
van DSM, YARA en Van Gansewinkel, die samenwerkten 
om fossiel fosfaat uit te bannen. In 2025 lukte het 
voor het eerst om circulaire kunstmest op de markt te 
brengen.
En de indoorteelt? Daarin was Nederland in 2015 al 
voorloper, zowel qua industriële oplossingen die met 
led-licht ook nog eens optimaal inhoudsstoffen konden 
sturen, als met het andere extreem, keukenkastje die 
dienst konden doen als kweekcel. Het was een kleine 
stap naar een uitermate modulair indoor teeltsysteem, 
met Arduino’s en Raspberry Pi’s als modulaire, open 
source teeltcomputers.

2028
Niet gek, dat steeds meer voedsel-hackers met deze 
technologie aan de slag gingen. Eerst alleen thuis, maar 
de mogelijkheden en de uitdagingen groeiden snel. In 
2028 kraakte een groep burger-telers een verdieping van 
een leegstaand overheidsgebouw, midden in Den Haag. 
De productie belandde in de bedrijfskantines van de 
overheid. En op steeds meer plaatsen begonnen burgers 
zelf met kweekcellen groei-recepten uit te proberen. 
Meestal nog met planten, maar ook steeds vaker met 
schimmels, algen en wieren, mede mogelijk gemaakt 
door groeisubstraat met circulaire kunstmest.
Op het platteland vond ondertussen een omslag 
plaats. De traditionele boeren hadden het zwaar 
gehad de afgelopen jaren. Internationale markten 
waren geslonken, enerzijds vanwege toegenomen 
productie aldaar, en anderzijds doordat ook daar 
indoor modulaire teelten op waren gekomen. Het aantal 
traditionele boeren begon versneld terug te lopen, 
opvolgers dienden zich nog maar mondjesmaat aan.
Terwijl de rest van de Nederlandse samenleving van 
een goed salaris en voldoende vrije tijd genoot, was 
het traditionele boerenbestaan zwaar. Geen verrassing, 
dat het aantal boeren versneld terug was gaan lopen. 

Het van oudsher zo mooie vak was eenvoudigweg te 
onaantrekkelijk geworden voor de jonge generatie. Een 
enkeling ging door, maar dan met een ‘oude’, op lokale 
productie, toerisme en zorg gerichte landbouw. Wat 
een strop was voor het klassieke boerenbestaan was 
een zegen voor de biodiversiteit. Burgers gingen met 
overgebleven boeren op landbouwsafari.

2035
De klimaatverandering speelde ook mee – het steeds 
meer veranderlijke Nederlandse weer zorgde voor 
grote risico’s in de buitenteelt. Te droge en te natte 
jaren wisselden elkaar af, en regelmatig verwoestte 
een stevige hagel- en onweersbui grote delen van 
de oogst. Verzekeringsmaatschappijen moesten 
torenhoge premies vragen om de bedrijfsrisico’s 
nog enigszins betaalbaar te houden. Dat bood grote 
kansen aan indoor-teelten. In 2035 was inmiddels de 
term landbouw-vastgoed ingeburgerd geraakt. De 
overheid realiseerde zich dat indoor-productie, op 
basis van planten, schimmels en algen inmiddels voor 
20% voorzag in onze voedselproductie, en herkende 
ook de noodzaak van het landbouwvastgoed voor de 
voedselzekerheid. Met de voedselprint-technologie 
kon daarmee steeds gezonds en lekkers worden 
gemaakt. En zo werd de laatste stap naar de high-tech 
voedselproductie gezet.

b. Transitiepad naar ‘urban food squads’
De raffinage-beweging, begonnen bij het riool, begon 
zich ondertussen door te zetten naar andere terreinen, 
naar de voedselmakers. Hoe werd de chef zo belangrijk? 
Die ontwikkeling kwam op gang via de food hackers, 
een beweging die vooral sinds 2022 internationaal 
poten aan de grond kreeg, vanuit bewegingen van 
voedselmakers en open source enthousiastelingen. 
Er werden ‘Open Food Fairs’ georganiseerd, stedelijke 
festivals gewijd aan voedselexperimenten. Niet 
meer eten om te vullen, maar om te voeden en te 
vieren. Een plek voor Food Designers, voor grafische 
vormgevers, voor muzikanten, met een eigen cultuur, 
vergelijkbaar met de hacker-cultuur uit de open source 
softwarebeweging.

2028
In 2028 werkten onderzoekers, kleine makers en 
anarchistische voedselproducenten samen om 
verschillende plantaardige producten te ontleden. Foto Shutterstock

De basisgedachte achter de vegaburger doorgezet 
in extremis: hoe maak je iets gezonds en lekkers op 
basis van een voedselgrondstof? Met spuitmondjes op 
geïmproviseerde 3D-printers maakten jonge ouders 
voedsel klaar voor hun dreumes thuis, en ook die van de 
buren. Anderen maakten eiwit-taartjes om te trakteren 
in de sportschool. En een geniale student ontwikkelde 
de eerste print-cartridge die geschikt is voor 
voedselgrondstof: hygiënisch schoon en herbruikbaar.

2035
Voor de food hackers een nieuwe bron van inspiratie. 
Smaak wordt erkend als kunstvorm. In de extreemste 
varianten ging dat om combinaties van voedsel, 
beleving, kunst en expressie. Maar in het kielzog 
hiervan vonden steeds meer mensen de mogelijkheid 
om zelf aan de slag te gaan met voedsel maken. Een 
recept en een paar cartridges verder en je had je 
eigen voedselplek. Proeven en beleven werden breed 
toegankelijk. De mogelijkheid om buitenshuis lekker en 
gezond te eten namen exponentieel toe. Koken deden 
we steeds minder, maar samen eten was belangrijker 
dan ooit. 

c. Transitiepad naar een open data-democratie
Hoe kwamen al die chefs, al die food hackers, aan hun 
informatie? Wat voorkwam dat het grote bedrijfsleven 
weer aan de haal ging met de kennis en de macht in 
de keten consolideerde? De derde belangrijke pilaar 
onder het high-tech voedselbouwstenen scenario is 
de open data-democratie. De oorsprong hiervan lag 
in de combinatie van de cultuur uit de open source-
wereld met de grote behoefte onder consumenten aan 
transparantie over voedselproductie.

2028
In 2019 speelde True Cost Accounting (TCA) al een 
belangrijke rol in het publieke debat. In die tijd werd 
er al volop geëxperimenteerd met het transparant in 
kaart brengen van hele voedselketens, met als doel 
om TCA mogelijk te maken. Er ontstond een aantal 
keten-specificaties voor TCA, waarin oorsprong, issues, 
people-planet-profit op verschillende manieren in kaart 
werden gebracht. Dat werkte het best wanneer niet 
alleen de informatie over het voedsel transparant was, 
maar ook de data die daaraan ten grondslag lagen. 
En net zoals met open source software waren er 
mensen die dat soort data begonnen te kopiëren en 
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aan te vullen. In 2028 kwam op die manieren op 
een internationale conferentie de eerste open 
source food data standard tot stand. Die was 
alweer veel breder dan de TCA-data, en ging ook 
in op smaakstoffen, oliën, bijbehorende recepten. 
Zo werd ze toegankelijk voor chefs, die hun eigen 
databases gingen bijhouden, met eigen recepten, 
bijbehorende smaken en voedingswaarden. Die 
data werd nog steeds gedeeld, maar wel op een 
open manier, dus met een copyleft-achtige licentie.

2035
Natuurlijk zat het grote internationale bedrijfsleven 
niet stil. Dat probeerde met eigen, gesloten 
standaarden de markt te bespelen. Dat zorgde nog 
een aantal jaar voor fricties, maar toen duidelijk 
werd dat een aantal gesloten standaarden mede 
was gebruikt om bepaalde voedselrisico’s en 
impacts af te dekken, besloot de overheid tot een 

verbod op patenten op voedseldata. Op die manier 
werd in 2035 de openheid en toegang van food data 
publiek bezit.

Wat biedt dit scenario? 
Is dit nou een echte verbetering? Kijk eens mee in de 
spiegel. In 2019 waren er natuurlijk wat hypes over 
lokale voedselketens en circulaire landbouw. Maar de 
realiteit was dat we, voor wat betreft ons voedsel, toch 
vooral lui en ongezond waren. Ongezond zijn we in 2050 
niet meer! We zijn veel minder tijd kwijt aan koken, 
hebben meer tijd voor eten en zelfontplooiing, en leven 
sociaal en gezond. Bevrijd van de grote risico’s voor 
voedselzekerheid van klimaatverandering. Dankzij ons 
nieuwe voedselsysteem.

Voorbeelden van vandaag 
• Vegetarische slager
• Vertical/indoor farming 

Het huidige economische systeem is gericht 
op groei-groei-groei. Dat productieparadigma, 
gericht op onder andere winstmaximalisatie en 
kostprijsverlaging door schaalvergroting, heeft geleid 
tot ernstige teruggang van de kwaliteit van bodems, 
bodemerosie, verlies aan biodiversiteit, emissies 
van broeikasgassen, en een grote afstand tussen 
boeren en consumenten, tussen stad en platteland. 
In dit scenario worden diverse waarden rondom 
voedselproductie hersteld door regeneratieve 
landbouw en regionale voedselvoorziening, 
kringlopen worden (regionaal) gesloten en de 
boer krijgt veel waardering voor natuurbeheer en 
voedselproductie. Voedingspatronen zijn veel meer 
plantaardig geworden. Het contact tussen consument 
en voedsel en natuur is sterk verbeterd; mensen zijn 
betrokken bij hun omgeving. 

4.5 ECOLOGISCH INTENSIEF 
Kenmerken van dit scenario 

• Polyculturen en diversiteit in productiesystemen: 
allerlei teelten staan in rijen of kleine plotjes 
door elkaar heen, zo gecombineerd en door de 
jaren heen geroteerd dat ze regeneratief zijn 
voor de bodem, en dat de gewassen hun eigen 
verdedigingsmiddelen tegen ziekten en plagen 
optimaal kunnen inzetten.

• Permacultuur is het leidende principe: 
hoogwaardige producten en ecosysteemdiensten; 
kunstmest en bestrijdingsmiddelen zijn overbodig 
geworden. 

• Mechanisatie met behulp van kleine, lichte 
landbouwvoertuigen, automatisch of op afstand 
bestuurbaar, die helpen bij gewashandelingen en 
oogst. 

• Nieuwe kennis (in feite onze oerkennis) stond 

Foto: Permacultuur-tuinderij Ús Hôf

Foto Shutterstock
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aan de basis van dit eco-intensive systeem. 
Het kennissysteem is georganiseerd volgens 
de principes van Responsible Research and 
Innovation. 

• We leren veel van onze internationale contacten; 
de landen waar we eerst onder de vlag van 
‘ontwikkelingssamenwerking’ efficiëntere 
productiesystemen stimuleerden bleken 
veel kennis te hebben van polyculturen (het 
op een akker door elkaar verbouwen van 
verschillende gewassen), intercropping (teelt 
van tussengewassen) en diverse teelten zonder 
bestrijdingsmiddelen. Deze ‘traditionele’ kennis, 
in combinatie met een grote soortenkennis van 
nuttige gewassen, kwam ook in Nederland heel 
goed van pas. 

• Voedsel komt voor 70% uit de eigen regio via korte 
ketens. Boeren kunnen beter op de lokale vraag 
inspelen en hebben daardoor een betere positie 
opgebouwd. 

• Landbouwsubsidies zijn gekoppeld aan 
de ecologische productieperformance. De 
supermarkt is gebonden aan de eigen regio, en 
de regionale producten zijn dus ook aantrekkelijk 
geprijsd. 

• De voedselverwerkende industrie heeft 
een belangrijk leidende rol omdat ze haar 
grondstoffen alleen nog uit agro-ecologische 
landbouwpraktijken betrekt. 

• De ecologisch-intensieve productiestijl heeft 
zich vertaald naar onze leefstijl. Met de nabijheid 
van de voedselproductie zijn mensen rustiger 
geworden, meer mindful. Tevreden met de 
zekerheid van goed gezond voedsel, uit een 
biodivers landschap, nu en later.

 Het scenario 
Dat we ooit dachten dat economie en ecologie niet 
samen konden gaan! Dat is wel de grootste misvatting 
van de 20ste eeuw gebleken. De kracht van ons 
voedselsysteem in 2050 is juist dat we de kracht van 
ecosystemen benutten voor voedselproductie, in 
plaats van te proberen om de natuur te beheersen 
met bestrijdingsmiddelen, genetische modificatie 
en kunstmest. Biodiversiteit en productiviteit stijgen 
samen, in plaats van dat productiviteit op biodiversiteit 
parasiteert.
Door de ecologische rijkdom en functionaliteit van 

agrosystemen kundig te intensiveren, versterken en 
verduurzamen we de basis voor onze economieën. 
Hoe ziet dat eruit? De planning van het voedselsysteem 
is meerjarig. De Voedselbossen, die inmiddels een 
heel stuk ruraal Nederland beslaan, blijven toch wel 
het schoolvoorbeeld van de eco-intensive gedachte: 
rijke ecosystemen op rijke, levende, humeuze bodems, 
die misschien oorspronkelijk grote investeringen 
vergden, maar inmiddels alweer jaren in waarde 
blijven toenemen. In de bodems van sommige van die 
voedselbossen is bijvoorbeeld het gehalte organische 
stof – een essentiële factor voor agro-productiviteit – in 
de loop der jaren van 2 naar 12% gestegen. Daarmee 
bleken ze heel adaptief voor de steeds drogere 
Nederlandse zomers. We gingen rond 2022 steeds 
vaker hoogwaardige producten combineren met de 
levering van diverse ecosysteemdiensten. Zoals met 
Kruidenrijk Grasland. Of onder de naam Agroforestry – 
weilanden en akkers ecologisch intensief gemaakt. En 
in de tuinderij gebeurde dat ook, maar dan door het 
toevoegen van meer verticale lagen, bodembedekking, 
en de integrale inzet van stikstofbinders. En in de 
Stadstuinen natuurlijk.
De Permacultuur (niet per se een kleinschalige 
teeltvorm) is het leidende principe. En er zijn nieuwe 
principes bij gekomen, gebaseerd op de lessen uit de 
natuur: nature-based solutions voor het ontwikkelen 
van gecombineerde voedsel- en natuur systemen en 
biomimicry (wetenschap die voorbeelden uit de natuur 
gebruikt om problemen in de geïndustrialiseerde 
samenleving op te lossen) voor het ontwerpen van 
zowel producten als groene steden. Want ook steden 
gingen ecologisch-intensief aan de slag met groen: 
zowel eetbaar groen via allerlei stadslandbouw-
initiatieven, als siergroen via groene daken en groene 
wanden, en veel landschappelijk groen voor een 
gezonde leefomgeving, waterbergend vermogen en 
hittepreventie. En die groene steden zijn ook heel erg 
mooi en rustgevend. 
‘Nieuwe’ kennis heeft de doorslag gegeven in de 
ontwikkeling van het eco-intensive systeem. Of was 
het wel nieuwe kennis? Eigenlijk was het idee van 
een stijgend natuurlijk kapitaal als voorwaarde voor 
duurzaam agro-rendement natuurlijk stokoud. Maar om 
een voorbeeldje te geven: voorheen werd bijvoorbeeld 
veel te lineair gedacht over de mineralenvoorraad. 
Input en output? Dat denken is achterhaald. Het is het 
bodemleven dat per saldo mineralen uit gesteentes 

vrijmaakt en ter beschikking stelt. Dus zorgen we tot 
op grote diepte voor het bodemleven. Fosfaat? Dat ligt 
overal! De uitdaging is om schimmels in te zetten om het 
fosfaat uit ijzerfosfaat los te peuteren en beschikbaar 
te stellen aan het gewas. Het kennissysteem is 
georganiseerd volgens de principes van Responsible 
Research and Innovation, waarmee steeds rekening 
wordt gehouden met de behoeftes en verwachtingen 
van de maatschappij. Dat helpt om een terugkeer 
naar lineaire systemen op basis van beheersing te 
voorkomen.
Als ik op de snelfiets door het platteland rijd kijk ik naar 
een heel divers landschap. Het is druk vandaag, want op 
160 van de 420 plots bij de boeren wordt geoogst. Door 
mensen en kleine landbouwmachines samen. Grappig, 
als je erbij stil staat dat we technologie en natuur ooit 
als bijna tegengestelde fenomenen zagen. Maar een 
ecologisch intensief systeem kan juist door een slimme 
mechanisatie ook geholpen worden. Ook opvallend – de 
traditionele trekkers en grote landbouwmachines zijn 
helemaal uit het landschap verdwenen, en vervangen 
door veel kleinere en lichtere landbouwvoertuigen, 
helemaal elektrisch, en automatisch of op afstand 
bestuurbaar, die hier en daar nog zorgen voor 
mechanische onkruidbestrijding en die een belangrijke 

rol spelen bij de oogst.
Ecologische intensivering gaat over polyculturen en 
diversiteit, over verbindingen op alle relevante niveaus, 
over inzet van levende hulpbronnen, en het sluiten van 
kringlopen, gebruik van verticale ruimte, vergroting 
van randen en raakvlakken. Logisch dus, dat niet het 
hele land vol staat met voedselbossen. Er zijn nog 
genoeg ‘akkers’, maar die zien er wel heel anders uit dan 
vroeger: allerlei teelten staan in rijen of kleine plotjes 
door elkaar heen, zo gecombineerd en door de jaren 
heen geroteerd dat ze generatief zijn voor de bodem, 
en dat de gewassen hun eigen verdedigingsmiddelen 
tegen ziekten en plagen optimaal kunnen inzetten. 
Daarbij werken de gewassen natuurlijk samen met 
allerlei insecten en dieren, waardoor chemische 
bestrijdingsmiddelen én kunstmest overbodig zijn 
geworden. De bodem en de lokale omstandigheden 
bepalen wat er geproduceerd kan worden, met als 
resultaat een geweldig gevarieerd aanbod. 

Van mono-internationaal naar poly-regionaal 
Ecologisch intensief, dat werkt door in de economie. 
We genieten van overvloed aan gezond voedsel in 
plaats van schaarste. We hebben een maatschappij 
waarin iedereen zich lekker en gezond kan voeden, 

Foto Shutterstock
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in plaats van voedselwoestijnen voor sommigen en 
voedselparadijzen voor anderen. Het voedsel komt 
van dichtbij, meestal uit de eigen regio, in plaats van 
overal ter wereld. Dat kan ook veel makkelijker, want 
met voedselbossen, kleine agro-ecologisch beheerde 
plots en korte ketens kunnen boeren veel beter op 
de vraag inspelen dan vroeger. Daarbij, burger en 
boer hebben elkaar weer weten te vinden! De meeste 
mensen zijn als burger of boer met elkaar verbonden 
in een voedselgemeenschap. Zo weet iedereen precies 
waar het eten vandaan komt, hoe het verbouwd is, en 
waarom. En dat heeft de positie van de boer enorm 
vooruit geholpen. Want waar boeren en samenleving 
vroeger nog wel eens met de rug naar elkaar stonden, 
daar voelt iedereen zich nu verbonden met de boer. 70% 
van ons voedsel wordt lokaal geproduceerd, kringlopen 
zijn hersteld. En de burger? Die geniet nog steeds van 
goed betaalbaar voedsel, want de voedselprijzen binnen 
de voedselgemeenschap zijn, via de kortst mogelijke 
keten, nog steeds zeer betaalbaar. 
 
De voedselverwerkende bedrijven speelden een 
belangrijke aanjagende rol voor de agro-ecologische 
landbouw door alleen nog maar grondstoffen 
te betrekken uit intacte en ecologisch beheerde 
ecosystemen die ‘netto positief’ zijn op het gebied van 
biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid, met nul emissie 
van stikstof of CO2. 
De ‘super’markt heeft zich ontwikkeld tot de gastvrouw 
waar leden van voedselgemeenschappen in de stad 
elkaar ontmoeten en nieuwe ideeën van en voor 
hun boeren uitwisselen. De klassieke ‘koffietafel’ 
heeft daarom een veel grotere plaats gekregen in 
de supermarkt en je vindt er altijd mensen voor een 
goed gesprek. Supermarkten zijn experience centres 
geworden waar je de producenten kunt ontmoeten 
met uitleg over hun producten, waarin je nieuwe 
producten en recepten kan proeven, ruiken en 
waar je in kleine keukenopstellingen zelf ook kunt 
kokkerellen onder begeleiding van food designers. 
Retail heeft zo, samen met de overheid, bijgedragen 
aan de borging van de eco-intensieve landbouw. 
Landbouwsubsidies zijn gekoppeld aan de ecologische 
productieperformance waarbij boeren subsidies krijgen 
voor ecosysteemdiensten zoals het vastleggen van 
CO2 en water en het vergroten van de biodiversiteit. De 
regionale producten zijn dus ook aantrekkelijk geprijsd.
We kunnen in de supermarkten gelukkig ook nog lekkere 

producten kopen die we hier niet kunnen produceren, 
zoals koffie en tropisch fruit. Via blockchain technologie 
weten we dan wel zeker dat ook die producten komen 
uit ecologisch-intensieve productiesystemen in het 
buitenland. Voor andere productiesystemen is er een 
moratorium afgesproken in Europees verband.  
En de ecologisch-intensieve productiestijl heeft zich 
vertaald naar onze leefstijl. Met de nabijheid van de 
voedselproductie en natuur zijn mensen rustiger 
geworden, meer mindful, zelf ook meer in balans met 
de natuur. De sociale cohesie rondom landbouw en 
natuur is versterkt, het welzijn van mens én aarde staat 
centraal. We zijn tevreden met de zekerheid van goed 
gezond voedsel, uit een biodivers landschap, nu en later.

Hoe zijn we hier terechtgekomen? 
2020

• De klimaatverandering (met name extreme 
droogte) met als gevolg steeds hogere prijzen voor 
voedsel, biodiversiteit verlies en bevolkingsgroei 
samen heeft geleid tot grote voedselschaarste 
en steeds hogere prijzen voor voedsel. De 
productiviteit van het oude systeem nam vanaf 
2025 vrij snel af. Behalve op de plaatsen waar 
de eco-intensieve teeltexperimenten al plaats 
vonden: bijvoorbeeld met voedselbossen, 
agroforestry, zilte teelten. Die waren beter 
bestand tegen extreem weer en droogte. Daarmee 
werd eco-intensieve productie een publiek 
belang. 

• De Omgevingswet die in 2021 in werking 
trad omvatte ook instrumentarium waarmee 
gemakkelijk gebiedscoöperaties konden 
worden opgezet. Een interessant en populair 
model voor het betrekken van burgers bij hun 
voedselproductie; vooral via het opzetten van 
korte, transparante ketens. 

• De overheid zette een groot programma van 
subsidiemaatregelen in om rijenteelten, meer 
plantaardig voedsel en ander vormen van 
permacultuur op te schalen. Investeerders 
sprongen hier ook op in, gesteund door 
kennisontwikkeling. Tegelijkertijd werden 
de subsidies die het oude systeem in stand 
hielden afgebroken, en werden externaliteiten 
(voedseltransport, milieuschade) sterk belast. Dat 
samen vormde de basis voor een versnelling naar 
eco-intensief.

• Omstreeks 2024 werden door provincies en 
steden regionale voedselstrategieën ontwikkeld 
ten behoeve van verdere opschaling. 

• Daar stond Nederland natuurlijk niet alleen 
in; in de hele EU werd de agroecologische 
productiewijze de norm. Maar, niet verrassend, 
Nederland had natuurlijk wel als eerste een solide 
kennisbasis om met eco-intensieve productie 
de voedselzekerheid veilig te stellen en daar 
ook internationaal haar positie mee te kunnen 
vasthouden. Maar Duitsland, Oostenrijk en 
Frankrijk zaten ons op de hielen omdat die al 
jarenlang veel meer biologisch areaal hadden, en 
daardoor sneller konden opschalen. 

2028 
• De Nederlandse kennis over eco-intensieve 

productie werd EU-breed geadopteerd en 
vertaald naar mondiale productiestandaarden. 
Zo ontstond er in 2035 een ‘level playing field’ dat 
sterk in het voordeel van eco-intensieve productie 

werkte.
• Landbouwproductie was weer in balans met de 

natuur, kringlopen waren hersteld. Diversiteit 
was standaard omdat het landschap en de lokale 
omstandigheden bepaalden wat er geproduceerd 
kon worden. 

2035 
• We produceerden een overvloed aan regionaal en 

divers voedsel, in volledige balans met de natuur. 
Dit gebeurt op kleinere schaal; we noemen dat 
‘mensschaligheid’. Dit is het nieuwe paradigma 
geworden, met nieuwe financiële spelregels; van 
winst naar welzijn, zingeving en sociale cohesie. 

Voorbeelden van vandaag 
• Commonland
• Voedselbossen en agroforestry 
• Herenboeren
• Rijenteelt, mengteelten 
• Pixelfarming

Foto: Permacultuur-tuinderij Ús Hôf
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5. BESPIEGELINGEN        
 ACHTERAF

Toetsen van de scenario’s aan de waarden om te 
behouden en de transitieopgave 
Voldoen de toekomstscenario’s nu aan de in de eerste 
sessie gedefinieerde waarden die we willen behouden, 
en de transitieopgave (waar naartoe)? Als je elk scenario 
kritisch tegen de waarden en de transitieopgaven zet, 
en dat hebben we gedaan, dan blijkt dat alle waarden 
in alle scenario’s terugkomen.  Echter de manier waarop 
en de omvang waarin is in elk scenario wel anders. 
Daarmee kunnen we dus heel voorzichtig vaststellen 
dat de scenario’s voldoen aan de door onszelf gestelde 
kaders. Maar vanwege het kwalitatieve karakter van 
deze toekomstverkenning is dat geen hard statement. 
De scenario’s zijn niet doorgerekend op haalbaarheid, 
op hun concrete en gekwantificeerde bijdrage aan 
bijvoorbeeld humane gezondheid, biodiversiteit, op 

werkgelegenheid en op de wereldvoedselvoorziening. 
Dat pakken we op in een vervolg studie.

‘Dancing with the system’3 
Je zou kunnen argumenteren dat de scenario’s als 
puzzelstukken in elkaar passen, bijvoorbeeld dat 
‘voedselgemeenschappen’ ‘ecologisch-intensief’ zouden 
kunnen produceren, en dat ze dan zo ook ‘personalised 
food & wellness’ creëren. Je zou ervoor kunnen pleiten 
dat ‘circulaire productie’ het meest integraal is, en 
daarmee een overkoepelend scenario kan zijn waarin de 
anderen allemaal een plekje hebben. Een soort ‘moeder 
aller scenario’s’. Maar in deze toekomstverkenning 
laten we vijf beelden naast elkaar bestaan. Omdat ze 
vanuit een andere uitgangsposities starten, omdat 
er energie op zit, omdat er geen one size fits all is, en 

Vijf toekomstbeelden. Beelden met verschillende onderliggende 
waarden en perspectieven2, en een verschillend mensbeeld. Verschil 
in de positie van de mens ten opzichte van de natuur. Sommige, 
zoals ‘ecologisch intensief’ gaan uit van de natuur, bodem, ecologie 
als organiserend principe voor wat we kunnen eten, om binnen 
de planetaire grenzen te blijven. Andere, zoals ‘personalised food 
& wellness’, hebben de gezonde mens centraal gezet. Sommige 
scenario’s zijn meer productie-gericht, andere starten meer 
vanuit consumptie. Hieronder reflecteren we op de relevantie of 
samenhang van de scenario’s. 

er altijd meerdere transitiepaden kunnen leiden tot 
een ‘netto positief’ toekomstscenario en het blijft een 
toekomstverkenning; geen voorspelling. Er zullen ook 
altijd meerdere voedselsystemen naast elkaar bestaan. 

Doemdenken versus ondernemend denken 
Verschillende scenario’s hebben transitiepaden die 
worden aangejaagd door rampen als aanhoudende 
droogte, de stijgende zeespiegel, handelsoorlogen, 
verdorde bodems. Dit soort externe ontwikkelingen 
versterken de urgentie dat er iets moet gebeuren, 
maar wijzen ook op ons eigen onvermogen. We zijn 
vastgelopen in het huidige systeem, het overkomt 
ons, we zijn machteloos. Handelsbelangen, macht, 
economie zijn leidend. Politiek moet afdwingen, zie ook 
de klimaatakkoorden. Dit gaat traag. En apocalyptisch 
denken maakt mensen apathisch en kan leiden tot 
weerstand en ontkenning als er niet ook oplossingen 
zijn, handelingsperspectief, iets dat we kunnen doen om 
het tij te keren. Om naar een inspirerend toekomstbeeld 
toe te werken. 
Daarnaast zie je een ondernemende geest terugkomen 
in de scenario’s. We kunnen wat doen, we zien 
kansen, we kunnen ontwikkelingen in gang zetten en 
versterken, we zijn al actief. Bijvoorbeeld personalised 
food & wellness gaat uit van het maakbare, het 
ondernemerschap. Beide ‘strategieën’ jagen de urgentie 
voor een transitie aan, maar het is gemakkelijker 
geïnspireerd te worden door het idee van een 
samenleving waarin onze individuele acties ertoe doen. 
Hier zit ook de kracht van de TcV, om die voorlopers 
te verbinden en versterken, de lobby te voeren en 
de kennisbasis te versterken onder transitie van ons 
voedselsysteem naar een gewenste toekomst.

Rouwproces 
Uit de scenario’s volgt ook dat transities gepaard 
gaan met dingen die we méér moeten gaan doen, 
bijvoorbeeld meer diversificatie in plantaardige 
teeltsystemen, meer plantaardige voeding, meer true 
cost accounting, en dingen die we mínder moeten gaan 
doen, zoals minder consumptie van dierlijke producten. 

2 Je kunt in deze scenario’s ook een aantal van de vijf perspectieven op duurzaam voedsel herkennen waarover PBL in 2018  
 rapporteerde, waaronder ‘technologisch optimisme’, ‘alternatieve voedselnetwerken’, ‘de consument aan het stuur’, ‘integrale  
 voedselpolitiek’
3 Naar de wijze lessen van Donella Meadows over systeem dynamiek 

Deze X-curve (opgaande méér-lijn en neergaande 
mínder-lijn) is zichtbaar op het niveau van een individu, 
een organisatie, een sector en een systeem4. 
Met de opgaande lijn hebben we meestal niet zo veel 
moeite, dat is leuk, dat is innovatie. Maar de neergaande 
lijn is een ander verhaal. Waarom welke dingen minder 
zouden moeten, in welke mate, en wie dat dan mag 
bepalen, leidt tot veel, en soms ook emotionele, 
discussie. En vooral ook hele grote belangen.  Hoe 
weeg je maatschappelijk (vaak langere termijn) belang 
af tegen economisch (vaak korte termijn) belang; hoe 
balanceer je tussen individueel zelfbeschikkingsrecht 
(ik, nu) en collectief maatschappelijke doelen (wij, 
later)? Transities kunnen gepaard gaan met een soort 
rouwproces dat bestaat uit fases als ontkenning, 
weerstand/boosheid/depressie, acceptatie, en tenslotte 
betrokkenheid en in actie komen. Afwegen van alle 
belangen, en ook vormgeven aan het rouwproces van 
transitie, is een belangrijk onderdeel van transformatief 
leiderschap. 

Scenario’s als middel voor de dialoog: verhalen voor 
veranderkracht 
Een goed verhaal, een goed beeld, zet mensen 
aan tot praten. In gesprekken krijgt een verhaal 
veranderkracht5. Zo’n goed verhaal heeft verschillende 
kenmerken: het is niet apocalyptisch maar positief en 
spreekt iemands normen aan. Het geeft ook oplossingen 
aan waar een individu of organisatie iets aan kan 
doen. Het geeft hoop. En hoop is weer verbonden 
met handelingsperspectief. Daarom willen mensen er 
eerder naar handelen. Nog beter zijn oplossingen die 
mensen samen kunnen nemen, denk aan het plaatsen 
van zonnepanelen door een buurt. Zo verspreiden 
nieuwe ideeën, gedrag, nieuwe normen zich snel door 
een groep. Onze gesprekken begonnen al voordat de 
stikstofcrisis in de volle breedte uitbrak. En voor de 
wereldwijde Coronacrisis. Juist deze crises zijn ook een 
aanleiding om na te denken over hoe we dingen anders 
kunnen doen. En dat gebeurt ook volop.
Meerdere deelnemers geven aan: de scenario’s lenen 
zich goed om een dialoog aan te gaan met andere 

4 Loorbach, 2014 
5 Gebaseerd op: Noelle Aarts, hoogleraar socio-ecologische interacties, Radboud Univ Nijmegen, in NRC Handelsblad, 
 zaterdag 24 augustus op pagina 12 & 13
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partijen en zo mogelijke een brug te slaan bij de 
toenemende spanning tussen die partijen, bijvoorbeeld 
dierenactivisten en boeren. Een deelnemer merkt op: 
Ik ben erg benieuwd of en hoe deze scenario’s kunnen 
helpen bij het voeren van gesprekken met de landelijke 
overheid om hen te verleiden hun rol te pakken.

Wat betekenen deze scenario’s voor de strategie van 
de Transitiecoalitie Voedsel? 
Op dit moment nog helemaal niets. Dat laten wij in 
eerste instantie graag over aan de strategiegroep. 
Misschien dat de TcV wel één, twee of drie beelden 
kiest om actief voor te lobbyen. Misschien dat de 
TcV voor elk beeld een nader toekomstscenario gaat 
uitwerken om er vervolgens hedendaagse vernieuwers 
aan te koppelen en te versterken, mogelijk via een 
gebiedsgerichte aanpak. Of dat ze constateert dat dit 
inderdaad herkenbare beelden zijn die al passen bij 
de huidige koers. Of misschien dat de TcV op zoek gaat 
naar een aantal dwarsdoorsnijdende thema’s die in alle 
toekomstbeelden aan bod komen. 
Wat dat laatste betreft, er is zeker een aantal 
overstijgende thema’s in meerdere toekomstbeelden. 
Sommige van die thema’s jagen de urgentie voor een 
transitie aan zoals toenemende ongezondheid en 

stijgende zorgkosten; andere thema’s zijn onderdeel van 
de oplossingen. 
Ten eerste gaat dat over de grote maatschappelijke 
uitdagingen voor de komende decennia: de 
klimaatverandering, extreem weer, het ontwrichten van 
ecologische kringlopen en overschrijden van planetary 
boundaries, bodemverschraling die voor schaarste gaan 
zorgen en een actiever overheidsbeleid noodzakelijk 
maken op het gebied van voedselzekerheid. In de 
meeste toekomstscenario’s leidt deze combinatie tot 
zulke rampspoed dat actief ingrijpen en verandering 
aanjagen onontkoombaar worden. Dat ligt ook in de 
lijn der verwachting. Als er geen externe druk op het 
voedselsysteem zou zijn, waarom immers zou je dan een 
transitie wensen?
Ten tweede onze gezondheid. We eten te veel 
en te ongezond, mede door een ‘obesogene 
voedselomgeving’. De stijgende zorgkosten, en daaraan 
gekoppeld ons welbevinden, zijn ook een trigger voor 
een transitie van het voedselsysteem. 
Ten derde de rol van prijzen. De meeste 
toekomstbeelden vereisen dat externaliteiten van het 
huidige systeem zo beprijsd worden dat alternatieve, 
duurzame, gezonde producten en teeltwijzen 
rendabeler worden dan de gangbare producten en 

teeltwijzen van vandaag. Met andere woorden, de 
transitie valt niet te verwachten op basis van nieuwe 
businessmodellen alleen, ook al zullen die wellicht 
een belangrijke rol spelen. De overheid heeft een rol.
Ten vierde de rol van de overheid in het algemeen. 
Uit wat we wensen voor de toekomst blijkt dat 
veel deelnemers vinden dat de overheid te lang 
aan de kant heeft gestaan. De markt is te lang 
aan de macht geweest, en dat heeft tot meer 
ongelijkheid, ongezondheid, machtsconcentratie 
en milieuvervuiling geleid. Ongeacht de richting 
van de transitie is het daarom belangrijk dat 
de overheid het publieke belang weer actiever 
gaat vertegenwoordigen. In een samenspel met 
wetenschap, bedrijfsleven en maatschappelijke 
organisaties. Dat geldt voor alle toekomstbeelden.
Uit de beelden spreekt ook een verlangen om meer 
verbonden te zijn met de regio, met boeren die 
ons voedsel produceren en met de natuur om ons 
heen. Meer voedseldemocratie. Meer regionale 
voedselsystemen, in plaats van anonieme bulk van 
de anonieme wereldmarkt. Wel geven deelnemers 
aan dat we niet te veel in een nostalgische ‘terug 
naar vroeger bubbel’ moeten gaan zitten. 
Ook is in veel scenario’s duidelijk dat de disconnectie 

van de mens met voedsel en de natuur een belangrijk 
punt is. Dit is een de van diepe systeemdimensies 
(paradigma’s); daarom een krachtig punt om de transitie 
mee aan te jagen. Meer voedselvaardigheden zijn 
dringend nodig, bijvoorbeeld via onderwijs. 
Hoewel er één apart high-tech scenario is, speelt 
technologie in alle scenario’s een belangrijke rol. 
Daarbij wordt deze ingezet als middel om o.a. gezonde 
voeding, transparantie en duurzame productiesystemen 
te ontwikkelen. Dus technologie is in elk scenario 
relevant. 
Tenslotte: diversiteit. Daar streven we naar als het gaat 
om biodiversiteit, diversiteit in voedselaanbod, etc. En 
dus ook in toekomstbeelden. Hoezeer je misschien ook 
een voorkeur zal hebben voor 1 of 2 beelden, en een 
antipathie tegen een ander beeld, deze exercitie is niet 
bedoeld om te polariseren. Er zitten andere waarden 
onder, die wij allen bezien vanuit ons eigen kader. Er 
is geen ‘goed’ of ‘fout’, het is niet technologie versus 
ecologie zoals de recent populair geworden parabel van 
Charles Mann over the wizard and the prophet ons wil 
doen geloven. 
Het gaat om de samenhang en synergie. Om de inspiratie 
dat we allen, in welke rol dan ook, zinvol kunnen 
bijdragen aan de transitie van ons voedselsysteem. 

Plenaire TcV bijeenkomst en werksessie toekomstverkenning Dec 2019 HAS Hogeschool Plenaire TcV bijeenkomst en werksessie toekomstverkenning Dec 2019 HAS Hogeschool 
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6. HOE NU VERDER?  
Met deze toekomstverkenning gaat de Transitiecoalitie 
Voedsel haar strategie verder aanscherpen. Dat proces 
loopt nu (begin 2020). Daarnaast wordt er als volgt 
doorgebouwd op deze scenario’s: 

• Het maken van een inspirerend toekomstverhaal 
voor de agrofood sector. Zie ook ‘verhalen voor 
veranderkracht’ in de bespiegelingen in  
hoofdstuk 4;

• Het toetsen van deze scenario’s met een bredere 
groep stakeholders. Op basis daarvan verder 
uitwerken van enkele scenario’s met stakeholder 
perspectief (wie gaat nu wat doen om naar dit 
scenario te komen, wat is het perspectief voor 

de verschillende stakeholders in het systeem?), 
meer korte termijn acties (welke activiteiten 
zou je op korte termijn kunnen inzetten) en 
aandacht voor businessmodellen en economisch 
perspectief (de belangen in het huidige agrofood 
systeem zijn gigantisch; wat betekent elk 
scenario concreet voor die belangen?). Zie ook 
de figuur hieronder. Een eerste aanzet hiervoor 
is gegeven via de plenaire bijeenkomst van de 
TcV  in december 2019; tussen feb-juli 2020 werkt 
een studententeam van de HAS Hogeschool in 
opdracht van lectoraat Future Food Systems en de 
Transitiecoalitie Voedsel hieraan verder. 

• Het verder kwantificeren van de scenario’s; is 
onderdeel van het hierboven beschreven project. 

• Het koppelen van de toekomstbeelden aan 
modellen voor het definiëren en valideren van 
systeem-interventies die transformatief zijn 
op het voedselsysteem. Dit is onderdeel van 
de missie van HAS lectoraatgroep Future Food 
Systems. Wordt vervolgd dus.  

Verder uitwerken van activiteiten op korte en middellange termijn om naar een scenario toe te werken 
(Beeld: https://cio-wiki.org/wiki/Backcasting )

Kortom, deze toekomstverkenning is een stap in een 
proces dat nog veel vervolg zal krijgen. De wereld staat 
niet stil. Kijk op www.transitiecoalitievoedsel.nl voor 
regelmatige updates hierover. 
De transitie is al begonnen! 

For each ideal state, work backwards 
from the state and repeatedly ask 
the question “What assumptions and 
actions must we take to get to the 
ideal state?”

Current
State

Action

Action

Action

Action

Action

Action Action

Action Action

Action

Action
Action

Action

Action

Assumption

Assumption

Assumption

Assumption

Assumption

Assumption

Assumption

Assumption

Ideal State 1

Ideal State 2

Ideal State 3

Foto Shutterstock



42 43Toekomstverkenning agrofood 2050 - Transitiecoalitie Voedsel Toekomstverkenning agrofood 2050 - Transitiecoalitie Voedsel

7. DEELNEMERS 

Adriaan Anthonis 
Alanya den Boer
Amelie Riedesel 
Andre Nijhof
Annet Roodenburg
Arie van den Brand
Arine Valstar 
Bert Visser
Bianca Minnaard
Caroline van Nierop
Christel Solleveld
Christianne Heselmans
Corné van Dooren
Danielle van Gestel
Dirk van der Beek
Dorith Vermunt 
Drees van den Bosch
Fransjan de Waard
Frederiek van Lienen 
Frederike Praasterink
Geert van der Veer
Gerrit Brummelman 
Guus Geurts 
Guus Luijben
Harm de Vries
Hendrik Hoeksema 

Henk Westhoek
Herman Poos 
Ilka van der Meijden
Iris Visser
Ivar van Dorst 
Jan Buining 
Jeffrey Spangenberg 
Jelleke de Nooy van Tol
Jeroen Mulder
Joris Heijnen
Karen Hitters 
Laura Roebroeck
Liesbeth Schipper
Linda Hofman
Lonneke van Genugten
Marcel Webster
Marcel Zijp 
Marco Brand 
Mariette Stolk
Marijke de Jong 
Marjan Leneman
Mark Frederiks
Marlise Vroom
Mike Venekamp 
Natascha Kooijman 
Nelleke Don

Deze deelnemers hebben ten minste één, maar meestal meerdere, 
sessies meegedaan, op persoonlijke titel. Ze zijn daarmee niet 
noodzakelijk voorstander van één of enkele specifieke scenario’s. 

Niels Dijkman
Patricia de Cocq 
Patrick Kaashoek 
Peter van Dijk 
Peter Keijzer 
Piet Hermes 
Piet van Ijzendoorn 
Pieter Dagnelie
PJ Beers
Renee Zijlstra
Riella Hollander
Rob Wetzels
Robert Klaassen
Rosa Lucassen
Ruben Burger
Sandra van Kampen 
Sebastiaan Aalst
Simon Moolenaar
Sjors Willems
Steven Westbroek
Theo Mulder
Will Jansen
Willbrord Braakman
Willem Lageweg
Willem van der Zalm

Foto Shutterstock



44Toekomstverkenning agrofood 2050 - Transitiecoalitie Voedsel

TOEKOMSTVERKENNING 
AGROFOOD 2050
TRANSITIECOALITIE VOEDSEL

JANUARI 2020




