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Inspiratiebronnen

Mijn grootvader: samen voor de ander
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Inspiratiebronnen

Tosca Peschier (Extinction Rebellion): 
‘vanuit woede en liefde’
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Wie is Willem Lageweg? 
CV:

Rabobank Nederland

MVO Nederland

Transitiecoalitie Voedsel

Bestuurs- en toezichtfuncties:

Triodos Bank

Louis Bolk Instituut (onderzoek)

Institute Positive Health (positieve gezondheid)

Max Havelaar (fair trade)

SIB Kenya 

Friends of the Maasai
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Het landbouw- en voedselsysteem
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ONZE VIER FOCUSTHEMA’S OM DE KANTELING TE VERSNELLEN
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TRUE COST / TRUE PRICE

EIWITTRANSITIE

KRACHTENBUNDELING 
VERNIEUWENDE 
BOEREN/BOERENRAAD

VOEDSELOMGEVING/
GEZONDE VOEDING



Systeemproblemen

• Alle markten worden gedomineerd door grote spelers 

met focus op korte termijn aandeelhouderswaarde

• Hoge negatieve impacts en verborgen kosten

• De overheid vertrouwt teveel op de markt

• Banken/financiers zitten vast in de oude economie

• De consument is gemakzuchtig en ‘verslaafd’  
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DE NADELEN VAN HET HUIDIGE 
LANDBOUW- EN 

VOEDSELSYSTEEM ZIJN GROTER 
DAN DE VOORDELEN

Hoog tijd voor een transitie



Unanieme oproep tot urgente 
actie om verdere 
milieudegradatie te stoppen en 
internationaal afgesproken 
doelen te halen 

Source: The food and land use coalition, 2019



Verborgen
kosten
voedsel in  
VK (2015)

Bron: 
Sustainable Food Trust

Waarde en verborgen kosten
voedsel
• Consumenten uitgaven                                                       £ 120 mrd

• Verborgen kosten                                                                  £ 120 mrd

Verdeling verborgen kosten

• Consumptie gerelateerde gezondheidskosten    45 mrd (37,5%) 

• Productie gerelateerde gezondheidskosten         16 mrd (13%)

• Kosten uitstoot (o.a.CO2)                31 mrd (25%)

• Biodiversiteitsverlies                                  13 mrd (10%)

• Subsidies voor boeren                                     6 mrd (5%)
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BCG over Duitse landbouw (2020)

Verborgen negatieve effecten:     100 miljard  
Uitstoot broeikasgassen    40 mrd

Verlies biodiversiteit            50 mrd

Subsidies voor boeren         10 mrd

Bruto toegevoegde waarde:            21 miljard 



Verborgen kosten NL 
landbouw
Verborgen milieu-effecten:     6,5 mrd

Bruto toegevoegde waarde:   10 mrd

PM 

Maatschappelijke kosten ongezonde voeding: 8,8 
mrd

(en ca 13.000 voedselgerelateerde doden p/j)



Echte prijs kg kippenvlees 

Prijs in supermarkt 7,00

Klimaatschade 0,62

Milieuschade (o.a. 
fijnstof; verzuring)

1,10

Overig (o.a. dierziekten) 0,09

Echte prijs (excl kosten 

dierenwelzijn en gezondheid)

8,80

Verborgen kosten +26%
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SYSTEEMDENKEN:

HET IJSBERGMODEL
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Welke transitie?
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Van Naar

Hoge opbrengst tegen laagste prijs 
obv
Veel technologische innovatie

Meervoudige waardecreatie (mens; 
milieu; economie) obv
Veel sociale innovatie 

Korte termijn Lange termijn

Veel externaliteiten (verborgen kosten) Zonder externaliteiten (eerlijk rekenen, 
eerlijke prijzen)

Macht bij enkelen

Focus op de keten

Perspectief voor alle spelers in de keten

Een gebiedsgerichte aanpak

Race to the bottom Race to the top



De boer als zwakke schakel in de 
wereldmarkt van voedsel 
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‘De boer als vitale schakel tussen natuur 
en gezondheid’
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Ondernemers voor voedsel en gezondheid
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Fasen van duurzame markttransformatie
(New Foresight/Nyenrode)

Pioniers tonen 

nieuwe 

concepten

Eerste successen 

in de markt 

(niche)

Samen 

standaarden/ 

sectorstrategie 

creëren

Het nieuwe 

normaal, ook 

geborgd in 

wetten/regels
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NYENRODE. A REWARD FOR LIFE

Stakeholder matrix



5 transitie-to-do’s voor 
kabinet 
• Doelenbeleid (klimaat; stikstof; water etc) met KPI’s

en gebiedsgerichte uitwerking

• Beprijzen externe kosten/belonen 
ecosysteemdiensten (‘vervuiler betaalt’)

• Bodemgezondheid en biodiversiteit als basis voor 
landinrichting en landbouw (‘functie volgt bodem’)

• Consumentengedrag: grijp in bij 
voedselomgeving/voedselaanbieders (PM eiwit)

• Correctie op kennis en innovatiebeleid 
(topsectorenbeleid) 
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Wat voor de rups het einde is, 
is een vlinder voor de rest van 

de wereld



AANSLUITEN OF MEER INFORMATIE?

WWW.TRANSITIECOALITIEVOEDSEL.NL

OF

WILLEM@TRANSITIECOALITIEVOEDSEL.NL

Wij willen een gezond leven op een gezonde 
planeet. Voor iedereen.

http://www.transitiecoalitievoedsel.nl/

