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Duurzame landbouw en gezonde voeding staan hoog op de maatschappelijke agenda. Aan  
beide uitdagingen wordt gewerkt en daarbij zijn diverse successen geboekt. Maar er zijn nog  
grote veranderingen nodig en sommige problemen zijn juist toegenomen. Hoewel landbouw  
en voeding nauw samenhangen worden beide vraagstukken nog vaak gescheiden aangepakt.  
Dat werd onder meer duidelijk door de recente proliferatie van antibiotica-resistente  
bacteriën die zijn ontstaan in de veehouderij en slachtoffers hebben gemaakt tot in  
ziekenhuizen.   
 
De problemen met landbouw en voeding hebben diverse oorzaken. Volgens de Raad voor  
Integrale Duurzame Landbouw en Voeding is er één belangrijke maar onderbelichte oorzaak:  
dat voedselproductie goeddeels is losgemaakt uit zijn ecologische en sociale context.  
Daardoor zijn vitale relaties en interacties verloren gegaan.   
De ecologische context van de landbouw is verengd tot systemen met verstoorde  
kringlopen en lage biodiversiteit, waarin weinig zelfregulering plaatsvindt. Zulke  
landbouwsystemen zijn sterk afhankelijk van externe inputs van meststoffen,  
bestrijdingsmiddelen en diergeneesmiddelen.   
In de sociale context van de landbouw zijn de relaties tussen consument en producent  
goeddeels verloren gegaan. De geografische afstand tussen beide is toegenomen, evenals  
het aantal schakels in de voedselproductieketen. Veel voedsel is bewerkt en voor de  
consument anoniem. Daardoor voelt de consument zich nauwelijks verantwoordelijk voor de  
productiewijze en het agro-ecosysteem. Dat geldt ook voor tussenliggende schakels: zij zijn  
gespecialiseerd in hun eigen deel van de keten, zonder zicht te hebben op de hele keten. Zo  
is een systeem van "georganiseerde onverantwoordelijkheid" ontstaan. Weliswaar probeert  
elke schakel in de keten te verduurzamen, maar dat hoeft geen duurzame keten op te  
leveren.   
 
Volgens de Raad is er behoefte aan een integrale aanpak in drie opzichten: a) zowel sociale  
als ecologische duurzaamheid, b) alle schakels van de keten, en c) zowel landbouw als  
voeding. Centraal daarbij staat dat voedsel weer een zichtbare verbinding met zijn  
ecologische en sociale context heeft zodat relaties en samenhangen worden hersteld. Daarbij  
past dat voedselproductie uit de anonimiteit wordt gehaald en weer een gezicht en een  
verhaal krijgt. Dat kan vaak makkelijker als voedsel uit de eigen regio komt. De lineaire  
voedselketen moet plaatsmaken voor een circulaire voedselketting, waarbij consument en  
producent weer op enigerlei wijze met elkaar communiceren en zich verantwoordelijk voor  
elkaar voelen. Dat kan resulteren in meer ecologische veerkracht en sociaal draagvlak,  
risicoreductie en -spreiding, herstel van kringlopen en betere voedselkwaliteit.   
Zowel op lokaal niveau als in enkele grote ketens worden al stappen in deze richting gezet.   
 
De Raad wil deze ontwikkelingen stimuleren. Omdat hiervoor nieuwe inzichten en kennis  
nodig is, heeft de Raad als eerste stap een onderzoeksagenda opgesteld, m.b.t. het herstel  
van agro-ecologische, sociale en maatschappelijke relaties. 



Over de Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en 
Voeding  
De Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding (RIDL&V) stelt zich 
als hoofddoel om vanuit wetenschap en maatschappij oplossingsrichtingen aan te dragen die de 
ontwikkeling naar een integrale aanpak voor een duurzame landbouw en voeding leiden en die 
uitgaan van een koppeling van duurzame landbouw en gezonde voeding. De Raad richt zich daarbij 
in eerste instantie op Nederland, maar met het besef dat Nederland deel uitmaakt van een 
internationale gemeenschap. De Raad wordt gevormd door een interdisciplinaire denktank van 
personen, zonder last of ruggespraak, met bewezen expertise in integraal systeemdenken op dit 
terrein. De Raad heeft zichzelf in juni 2010 opgericht. 
 
Werkwijze 
De Raad zal gevraagd en ongevraagd adviezen opstellen om op lange termijn bovengenoemde 
knelpunten aan te pakken: 
• De Raad richt zich met name op voorstudies en conceptfasen van adviezen van anderen 
• De Raad richt zich op een vertaalslag hiervan naar een toekomstgerichte onderzoekagenda 

Daarnaast wil de Raad het actuele politieke en maatschappelijke debat voeden over verduurzaming 
van de landbouw en gezonde voeding.  
 
Stappen 
• De Raad treedt actief in contact met adviesorganen en organisaties op het terrein van 

landbouw en voeding. Eerste gesprekken hebben plaatsgevonden met onder meer de 
Gezondheidsraad, de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid, de Raad Landelijk 
Gebied en ZonMw. 

• De Raad zal ideeën aanreiken hoe vanuit de wetenschap een bijdrage kan worden geleverd 
aan een integrale benadering van duurzame landbouw en gezonde voeding, en hoe die kunnen 
worden vertaald in onderzoekagenda’s.  

• De leden van de Raad nemen deel aan (inter)nationale conferenties over beleid en wetenschap 
op dit thema. Leden van de Raad hebben bijgedragen aan de werkconferentie Goede en 
Duurzame Voeding, georganiseerd door de Gezondheidsraad. 

• Op termijn wil de Raad ook eigen activiteiten op dit terrein organiseren. 
• De leden van de Raad zoeken actief de dialoog met onderzoekers, beroepsgroepen en het 

bredere publiek. 
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