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Inleiding 

Eiwitten maken een cruciaal deel uit van de menselijke voeding. Ze vormen de bouwstoffen die 

onmisbaar zijn voor de lichaamsgroei en het volgroeide lichaam. Eiwitten vind je zowel in dierlijke, 

plantaardige en alternatieve producten terug.  

- Dierlijke eiwitten vind je in vlees, vis, eieren en melkproducten.  

- Bronnen van plantaardig eiwit zijn graanproducten (brood, rijst, deegwaren, enz.), 

peulvruchten, noten en in mindere mate groenten en aardappelen1.  

- Daarnaast komen ook steeds meer alternatieve eiwitbronnen op de kaart te staan. Denk 

maar aan algen, wieren, microbiële eiwitten, … 

Het huidige model van eiwitproductie en –consumptie staat onder druk in de context van ons 

globale voedselsysteem. Wetenschappers en beleidsmakers geven aan dat de eiwitvoorziening moet 

verduurzamen om tegemoet te komen aan uitdagingen op het vlak van voedselzekerheid, milieu-

/klimaatimpact en volksgezondheid2.  

We streven met de Gentse Green Bowl een transitie na, namelijk de reductie van de uitstoot van 

broeikasgassen via de productie en consumptie van eiwitten. Omdat consumptie en productie 

elkaar beïnvloeden, willen we beide in samenhang behandelen. We streven daarbij verminderde 

consumptie van dierlijke eiwitten bij Gentenaars na. Dit wil niet zeggen dat we met deze strategie 

de productie van dierlijke eiwitten in Gent willen afbouwen.  Het aantal veehouders op Gents 

grondgebied is beperkt. We streven ernaar dat de dierlijke eiwitten die in Gent geproduceerd 

worden op een duurzame manier geproduceerd worden en dat de productie ervan helpt bij het 

sluiten van kringlopen en bij het behoeden van het landschap. Gezien de aanwezigheid van 

onderzoeksinstellingen zowel als veehouders, kan Gent een living lab worden voor experimenten 

rond de productie van duurzame dierlijke eiwitten. Wat betreft de  dierlijke eiwitten die de 

Gentenaar consumeert, willen we dat de Gentenaar kiest voor duurzame geproduceerde eiwitten.  

De reductie van broeikasgassen vormt de primaire insteek van de Gentse Green Bowl. Daarnaast 

moet de transitie sociaal en inclusief zijn. De strategie moet een sociale meerwaarde creëren bij 

zowel de producent als de consument. Ze moet verandering teweeg brengen op vlak van uitstoot 

van broeikasgassen op voorwaarde dat deze verandering ook gezondheid, milieu en dierenwelzijn 

ten goede komt én dat het op een sociaal rechtvaardige manier gebeurt.  

Het document zoals het nu voorligt is de eerste stap van een langdurig traject waarin we stap voor 

stap toewerken naar een duurzame eiwitproductie en -consumptie in Gent. Daarbij zullen inzichten 

groeien onder meer gestoffeerd door data die doorheen het traject verzameld zullen worden. 

 

Waarom zet Gent in op eiwittransitie? 

Het voedingssysteem is een complex gebeuren waarbij de plaats waar voeding geproduceerd wordt 

zelden de plaats is waar het geconsumeerd wordt. Dat geldt nog meer voor een stedelijk gebied als 

Gent waar er omwille van de schaarse ruimte en het grote bewonersaantal in verhouding veel meer 

geconsumeerd dan geproduceerd wordt. Dat wil zeggen dat we naast directe uitstoot van 

 

1 Vlaams Instituut Gezond Leven (2020). https://www.gezondleven.be/themas/voeding  

2 WUR (2019). https://edepot.wur.nl/496402  

https://www.gezondleven.be/themas/voeding
https://edepot.wur.nl/496402
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broeikasgassen door de eiwitten die we op grondgebied Gent produceren ook indirecte uitstoot 

hebben via de eiwitten die ergens anders geproduceerd zijn, maar in Gent geconsumeerd worden. 

Duurzame consumptie en productie staan dan ook op de politieke agenda op verschillende niveaus: 

op wereldniveau via de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties (SDG12 sustainable 

consumption and production, SDG2 no hunger, SDG13 climate action)3. Op Europees niveau werd de 

Farm to Fork strategy4 ontwikkeld. Specifiek op het vlak van eiwitten kwam Vlaanderen naar buiten 

met zijn eigen eiwitstrategie5 en de Green Deal ‘Eiwitshift op ons bord’6. Met de Gentse Green Bowl 

zetten we het thema eiwitten nu ook op de kaart bij de laatste ontbrekende schakel: de lokale 

agenda. Dit past binnen de doelstellingen van Gent En Garde, de Gentse voedselstrategie7 en is 

nodig om de doelstellingen in het Gentse Klimaatplan8 te kunnen realiseren. Daarnaast ontwikkelt 

Stad Gent de komende jaren een landbouwvisie. Logischerwijs zal wat er in dit document staat 

doorwerken in deze landbouwvisie. 

 

Doel van de Gentse Green Bowl: reductie van broeikasgassen bij 
consumptie en productie van eiwitten in Gent 

Stad Gent wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Dat wil zeggen dat de stad niet meer CO2 uitstoot dan 

de aanwezige natuur of technieken CO2 uit de atmosfeer halen. Naast industrie, wonen en transport 

zorgt ook voeding voor een aanzienlijke hoeveelheid uitstoot van broeikasgassen (om te zetten naar 

CO2-equivalenten). Willen we klimaatneutraal worden, zullen we dus ook ons voedselsysteem 

moeten aanpakken, zowel op het vlak van productie als consumptie.  

Op het vlak van voeding kunnen we beter spreken over broeikasgassen dan over CO2 omwille van 

het feit dat naast de rechtstreekse CO2-uitstoot ook de uitstoot van methaan en lachgas bij 

herkauwers een enorme impact heeft. Deze broeikasgassen kunnen omgerekend worden naar CO2-

equivalenten waardoor ze wel kunnen meegenomen worden in de CO2-berekeningen en -totalen. 

Daarom dat we in wat volgt kunnen spreken zowel over broeikasgassen als over CO2. 

Bij het berekenen van de uitstoot van broeikasgassen kunnen twee perspectieven gehanteerd 

worden: het consumptieperspectief en het productieperspectief.  

 

3 In september 2015 werden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDGs) formeel 

aangenomen door de algemene vergadering van de VN met Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling. 

https://www.sdgs.be/nl/sdgs  

4 De Farm to Fork strategy is het Europese beleidskader dat de transitie naar een eerlijk, gezond en duurzaam voedselsysteem 

bewerkstelligt. https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en  

5 Departement Landbouw en Visserij van Vlaanderen ontwikkelde een eiwitstrategie 2021 – 2030 met als baseline ‘Samen 

kansen creëren voor welvaart, milieu en gezondheid’. https://lv.vlaanderen.be/nl/beleid/vlaamse-kost/eiwitstrategie-

voedselbeleid  

6 Departement Omgeving van Vlaanderen lanceerde in april 2021 de Green Deal Eiwitshift op ons bord. 

https://omgeving.vlaanderen.be/green-deal-eiwitshift  

7 https://stad.gent/nl/groen-milieu/klimaat/eten-van-hier/duurzame-voedingsinitiatieven/gent-en-garde 

8 https://stad.gent/nl/groen-milieu/nieuws-evenementen/klimaatplan-2020-2025-samen-naar-een-klimaatneutraal-gent  

https://www.sdgs.be/nl/sdgs
https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
https://lv.vlaanderen.be/nl/beleid/vlaamse-kost/eiwitstrategie-voedselbeleid
https://lv.vlaanderen.be/nl/beleid/vlaamse-kost/eiwitstrategie-voedselbeleid
https://omgeving.vlaanderen.be/green-deal-eiwitshift
https://stad.gent/nl/groen-milieu/klimaat/eten-van-hier/duurzame-voedingsinitiatieven/gent-en-garde
https://stad.gent/nl/groen-milieu/nieuws-evenementen/klimaatplan-2020-2025-samen-naar-een-klimaatneutraal-gent
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Vanuit consumptieperspectief kunnen we stellen dat voeding 15% van de totale uitstoot van 

broeikasgassen bij huishoudens op zijn rekening neemt. De categorieën ‘vlees’ (28%) en ‘melk, kaas 

& eieren’ (18%) nemen bijna de helft (46%) van de koolstofvoetafdruk in9. 

Vanuit productieperspectief zorgen dierlijke eiwitten globaal gezien voor 70% van de uitstoot van 

broeikasgassen ten opzichte van de totale uitstoot van voeding10. Hier valt dan ook de grootste 

impact mee te realiseren.  

Let wel: er is een groot verschil qua uitstoot van broeikasgassen tussen verschillende 

productsoorten. Zelfs binnen elke productsoort bestaan er nog eens grote verschillen afhankelijk 

van ras/soort, locatie, … Onderstaande figuur toont bijvoorbeeld de broeikasgasemissies van 

verschillende categorieën voedingsmiddelen per 100 gram eiwitten op wereldwijde schaal. 

 

Figuur : Ritchie, naar Poore & Nemecek, in Vlaams Instituut Gezond Leven, Departement Omgeving 

en Agentschap Zorg en Gezondheid Vlaamse overheid, 2021 

De Gentse Green Bowl moet ertoe leiden dat de uitstoot van broeikasgassen op het vlak van 

voeding grondig naar beneden gaat in Gent: zowel de directe uitstoot in Gent (lokaal) als de 

indirecte uitstoot daar waar het voedsel geproduceerd en verwerkt wordt (globaal).   

Dit document bevat drie hoofdstukken waar telkens één hoofddoelstelling aan gekoppeld is: 

Doelstelling 1: Consumptie: Tegen 2030 ligt de verhouding van consumptie van dierlijke 

versus plantaardige en alternatieve eiwitten in Gent op 40% / 60%.   

 

9 Vercalsteren et al. In  Vlaams Instituut Gezond Leven, Departement Omgeving en Agentschap Zorg en Gezondheid Vlaamse 

overheid (2021). Voeding en milieuverantwoorde consumptie: naar gezonde voedingspatronen voor een gezonde planeet. 

Achtergronddocument bij aanbevelingen bij de voedingsdriehoek. 

https://www.gezondleven.be/files/voeding/Achtergronddocument_Voeding-en-duurzaamheid.pdf  

10 European Union (2020) Farm to fork strategy. https://ec.europa.eu/food/system/files/2020-05/f2f_action-

plan_2020_strategy-info_en.pdf  

https://www.gezondleven.be/files/voeding/Achtergronddocument_Voeding-en-duurzaamheid.pdf
https://ec.europa.eu/food/system/files/2020-05/f2f_action-plan_2020_strategy-info_en.pdf
https://ec.europa.eu/food/system/files/2020-05/f2f_action-plan_2020_strategy-info_en.pdf
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Doelstelling 2: Productie: Tegen 2030 is Gent een toonbeeld op het vlak van duurzame 

eiwitproductie. 

 

Doelstelling 3: Monitoring en opvolging: Tegen 2025 hebben we voldoende data uit het 

monitoringssysteem om het eiwitbeleid te verfijnen en keuzes te maken. 

Je zal vaststellen dat de tweede doelstelling niet smart geformuleerd is. Bijvoorbeeld door gebrek 

aan cijfermateriaal zijn er nog veel zaken waar we op dit moment te weinig zicht op hebben 

waardoor het heel moeilijk is om nu al smart doelstellingen te formuleren. Laat het duidelijk zijn dat 

dit document geen eindhalte is, maar het begin van een proces. Dit document vormt een aanzet en 

een kader om gegevens te verzamelen, dingen zichtbaar te maken, gesprekken op gang te trekken 

en bepaalde zaken op de agenda te zetten. Vandaar ook dat we een derde doelstelling rond 

monitoring en opvolging toegevoegd hebben. Logischerwijs zullen de inzichten zowel als de 

doelstellingen gaandeweg aangescherpt en verfijnd kunnen worden. Daarom ook dat we op dit 

moment nog geen langetermijn doelstellingen (2050) geformuleerd hebben. 

Er zijn twee thema’s waar we in dit document niet dieper op ingaan alhoewel ze wel veel linken 

hebben. Het zijn ook aparte doelstellingen in de Gentse Voedselstrategie waar aparte acties rond 

uitgewerkt worden: 

- Voedselverspilling reduceren door voedseloverschotten te voorkomen en overschotten te 

herverdelen of verwerken. Rond voedseloverschotten werkt Stad Gent in de nabije 

toekomst een aparte strategie uit.  

- Korte keten promoten met als sociale en economische doelstelling mensen connectie te 

laten krijgen met hun voeding en landbouwers een eerlijke prijs voor hun producten te 

kunnen laten hanteren. Korte keten leidt op zich niet tot lagere broeikasgasemissies. 

Daarom dat we het uit deze strategie laten.  

 
Gentse bedrijven en organisaties helpen de eiwittransitie waar 
te maken 

Vaak zitten er heel veel stappen tussen het produceren van een basisproduct en wat er op ons bord 

komt. Dat maakt dat er heel veel actoren in de voedingsketen betrokken zijn: producenten, 

verwerkers, distributeurs, verkopers, aanbieders én consumenten. Echte verandering kan er pas 

komen als alle actoren in deze keten actie ondernemen en naar hetzelfde doel toewerken. Daarom 

dat we in de Gentse Green Bowl zowel de productie11- als de consumptiezijde meenemen. Deze 

twee beïnvloeden elkaar en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wat er aangeboden wordt en 

hoe het gepresenteerd wordt, zal invloed hebben op hoe er geconsumeerd wordt. Omgekeerd is het 

consumptiegedrag bepalend voor wat er op welke manier gemaakt en aangeboden wordt.  

We nodigen Gentse bedrijven en organisaties uit om hun engagementen met betrekking tot een 

duurzame eiwitproductie en -consumptie via een online participatieplatform12 kenbaar te maken 

aan de buitenwereld. Op die manier kunnen zij inspiratie bieden aan andere actoren en kan 

potentieel voor samenwerkingen bloot gelegd worden.  

 

11 Onder productie zien we alle stappen van basisproductie tot en met verkoop. 

12 https://participatie.stad.gent/folders/degentsegreenbowl  

https://participatie.stad.gent/folders/degentsegreenbowl
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Consumptie 

Het voedingspatroon van de doorsnee Vlaming voldoet niet aan de algemene 

voedingsaanbevelingen. Gemiddeld gezien eten we te veel dierlijke producten en zogenaamde lege 

calorieën (producten met een hoge energieaanbreng maar laag in voedingswaarde). Tegelijkertijd 

kent het Vlaamse voedingspatroon een te laag aandeel in groenten en fruit, volle granen, 

peulvruchten en noten13.  

Dit brengt een grote milieu- en klimaatimpact met zich mee en heeft tegelijk ook gevolgen voor de 

gezondheid van de burger.  

Als we inzoomen op Gent, stellen we vast dat er momenteel geen cijfers bestaan over de 

hoeveelheden eiwitten (dierlijk / plantaardig / alternatief) die Gentenaars consumeren. De enige 

cijfers met betrekking tot consumptie van eiwitten waar we op dit moment zicht op hebben, is het 

percentage Gentenaars dat zichzelf indeelt in de categorieën ‘vegetariër’, ‘vegan’, ‘flexitariër’, ‘full 

time vleeseter’ of ‘1x per week vegetarisch eten’.  

 

Bron: IVOX en EVA vzw in combinatie met Milieurapport Vlaanderen (2018)14 

 

De laatste Vlaamse voedselconsumptiepeiling toont aan dat de consumptieverhouding 

dierlijke/plantaardige eiwitten in Vlaanderen in 2014 ongeveer 60/40 was. Deze verhouding moet 

 

13 Departement Omgeving (2021). Green deal eiwitshift op ons bord. https://omgeving.vlaanderen.be/green-deal-eiwitshift  

14 https://www.evavzw.be/nieuws/bijna-helft-van-de-belgen-heeft-zijn-vleesconsumptie-het-laatste-jaar-verminderd 

https://www.milieurapport.be/systemen/voeding/systeemkenmerken/evolutie-van-de-vleesconsumptie-in-belgie  

De groep van mensen die specifiek één keer per week geen vlees eten, werd niet vermeld in het rapport van iVox. In het 

milileurapport Vlaanderen staat dat 33% van de Belgen minstens wekelijks een maaltijd zonder vlees, vis of de typische 

vegetarische vleesvangers nuttigt. Als 33% van de Belgen minstens wekelijks vlees weert van zijn bord, en er zijn 15% 

bevestigde flexitariërs (die volgens EVA vzw minstens 3x per week vegetarisch eten), dan beschouwen we de overige 18% als 

mensen die 1x per week vegetarisch eet. 

https://omgeving.vlaanderen.be/green-deal-eiwitshift
https://www.evavzw.be/nieuws/bijna-helft-van-de-belgen-heeft-zijn-vleesconsumptie-het-laatste-jaar-verminderd
https://www.milieurapport.be/systemen/voeding/systeemkenmerken/evolutie-van-de-vleesconsumptie-in-belgie
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worden bijgesteld. In een gezond voedingspatroon en om de milieu-impact te verlagen, halen we 

verhoudingsgewijs meer eiwitten uit plantaardige bronnen. Daarom streeft de Vlaamse Green Deal 

‘eiwitshift op ons bord’ naar een verhouding waar 60% van de eiwitbehoefte wordt ingevuld door 

plantaardige en 40% uit dierlijke eiwitten tegen 203015. Met stad Gent kunnen we deze doelstelling 

integraal overnemen als hoofddoelstelling voor dit consumptiehoofdstuk.  

Doelstelling 1: Tegen 2030 ligt de verhouding van consumptie van dierlijke versus plantaardige en 

alternatieve eiwitten in Gent op 40% / 60%.   

Een betere toegang tot duurzame eiwitten, verhoogde competenties bij Gentenaars rond duurzame 

eiwitten en koken met duurzame eiwitten en een verhoogd draagvlak voor het consumeren van 

duurzame eiwitten zijn doorslaggevende factoren die onze voedingsgewoonten vormgeven. We 

moeten gecombineerd inzetten op deze drie, willen we komen tot een meer evenwichtig dieet bij 

de Gentenaren.  

 

1.1. Een betere toegang tot duurzame eiwitten 

 

1.1.1. Een grotere beschikbaarheid van duurzame eiwitten 

Duurzame eiwitten (plantaardig, dierlijk of alternatief) moeten overal beschikbaar zijn in Gent. 

Zowel in de winkelrekken als op menukaarten van scholen, (bedrijfs)restaurants, crèches, 

evenementen, ... We willen een breed aanbod aan smakelijke, veilige en nutritioneel hoogwaardige 

eiwitrijke producten in de winkelrekken en verwerkt in menu’s.  

De ene consument zal wat eiwitbronnen betreft eerder te vinden zijn voor (een beperkte 

hoeveelheid) dierlijke eiwitbronnen van biologische afkomst, een andere zal zijn gading meer vinden 

in hybride producten, een andere zal zich richten op enkel plantaardige eiwitten, nog een andere zal 

enkel minimaal verwerkte producten op zijn bord willen en nog een andere prefereert 

vleesvervangers met dezelfde naam, look en feel als dierlijke eiwitproducten. Door te voorzien in 

een divers aanbod, kunnen we inspelen op de wensen van verschillende segmenten van 

consumenten en kan de Gentenaar zijn eigen keuzes zonder problemen inpassen in zijn 

voedselroutines. 

Ook hoogtechnologisch verwerkte producten op basis van alternatieve eiwitbronnen kunnen een 

plaats krijgen in het aanbod. Mits voldoende transparantie en objectieve informatie over de 

basisingrediënten en het productieproces, kunnen mogelijke gezondheidsrisico’s, zoals de 

aanwezigheid van allergenen of een nutritioneel ongunstig profiel, of andere ongewenste effecten, 

vermeden of beperkt worden.  

De ontwikkeling van ‘half en half’ producten16 biedt ook mogelijkheden om het aandeel plantaardige 

en alternatieve eiwitten te verhogen zonder noodzakelijkerwijs in te leveren op kwaliteit, smaak en 

textuur. Met dergelijke producten kan een brede doelgroep van vleeseters en flexitariërs bereikt 

worden. 

 

15 Departement Omgeving (2021). Green deal eiwitshift op ons bord. https://omgeving.vlaanderen.be/green-deal-eiwitshift  

16 Half en half kan zijn: een combinatie van vlees van gedode dieren (1/2)  met planten of alternatieve eiwitten zoals 

bijvoorbeeld gecultiveerd vlees (1/2). 

https://omgeving.vlaanderen.be/green-deal-eiwitshift
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Gent is als grootstedelijk gebied de plaats bij uitstek om een divers aanbod bij een divers publiek af 

te kunnen toetsen / aan te kunnen bieden.   

 

1.1.2. Een haalbare, maar correcte prijs voor duurzame eiwitten 

Alle Gentenaars moeten de mogelijkheid hebben om duurzame en gezonde eiwitten te kunnen 

eten. Ook diegene met lage inkomens.  

In recent onderzoek17 blijkt uit de vergelijking van het winkelmandje van een gemiddeld Belgisch 

gezin met vier personen met een duurzame versie, (waarbij de CO2-uitstoot van het voedsel maar 

half zo hoog is), dat dit laatste gezonder is, betere nutri-scores haalt en dat het bovendien niet 

duurder is voor de consument.  

Nochtans heeft duurzaam vaak de perceptie duurder te zijn. Daar waar het niet zo is, liggen kansen 

om die perceptie te wijzigen.  

Peulvruchten bijvoorbeeld zijn eiwitrijk, de CO2-uitstoot bij de kweek ervan is laag, ze kunnen vaak 

lokaal geteeld worden (ook in de toekomst want een aantal van die peulvruchtgewassen zijn ook 

droogtebestendig) en zijn goedkoop.  

Ook bepaalde duurzame biotech-producten zullen in de toekomst mogelijks kunnen helpen met het 

betaalbaar houden van eiwitten omdat ze op industriële schaal geproduceerd kunnen worden.  

 

1.1.3. Een betere voedselomgeving op het vlak van eiwitvoorziening 

Er zijn heel veel externe factoren die impact hebben op keuzes van mensen. Van wat we in het 

straatbeeld zien en tegenkomen, de informatie die er beschikbaar is, de nabijheid van plaatsen waar 

we producten of gerechten kunnen kopen en consumeren tot de plaats waar iets in de winkelrekken 

of op de menukaart staat. Ook het soort verpakking, het gemak, de lay-out, specifieke promo-acties 

en de bewoording zijn mee bepalend voor de aantrekkelijkheid van een product. Wat als standaard 

naar voren geschoven wordt en zichtbaar aanwezig is, zal logischerwijs meer gekozen worden.  

Wanneer we willen dat bepaalde eiwitten meer of minder geconsumeerd worden in Gent, zullen we 

die volledige voedselomgevingen daar ook op moeten inrichten.  

Daarbij moeten we niet alleen kijken naar wat er zich op het openbaar domein of in winkels, horeca, 

… gebeurt, maar even goed bij mensen thuis. Om zelf te kunnen koken is bijvoorbeeld de 

aanwezigheid van basismateriaal zoals messen, potten, kookvuur, … cruciaal. Wat niet bij iedereen 

het geval is.  

 

1.2. Verhoogde competenties rond duurzame eiwitten en koken 
met duurzame eiwitten 

Competenties zijn een combinatie van kennis, vaardigheden en attitudes. Om competenties te 

verhogen moet er op de drie ingezet worden. De basis ligt bij de kennis die mensen hebben. 

Vaardigheden en attitudes bouwen daarop verder. 

 

17 WWF & Blonk Consultants (2021). Duurzaam winkeldmandje: mogelijkheden voor meer duurzame eetgewoontes in België. 

https://wwf.be/nl/persberichten/wwf-studie-duurzaam-eten-mogelijk-en-voor-dezelfde-prijs  

https://wwf.be/nl/persberichten/wwf-studie-duurzaam-eten-mogelijk-en-voor-dezelfde-prijs
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1.2.1. Kennis over duurzame eiwitten 

De consumenten zowel als diegenen die aan de potten staan in restaurants en grootkeukens 

moeten beter op de hoogte zijn van en kennis hebben over de ecologische, kwalitatieve en 

gezondheidsaspecten van eiwithoudende producten: weten welke producten/gerechten meer en 

minder gezond en/of duurzaam zijn, weten waar voedsel vandaan komt en wat er in welk seizoen 

beschikbaar is, weten hoeveel eiwitten je nodig hebt en meer algemeen waaruit een evenwichtige 

maaltijd bestaat, enzovoort.  

De Voedingsdriehoek van het Vlaams Instituut Gezond Leven houdt zowel met het ecologische als 

met het gezondheidsaspect rekening. De driehoek raadt aan om plantaardige producten als basis 

voor elke maaltijd te nemen en dierlijke producten als een aanvulling te beschouwen. Meer variatie 

in de eiwitbronnen zien zij hierbij als codewoord: wissel doorheen de week af tussen plantaardige 

eiwitbronnen zoals peulvruchten, noten en tofu aan de ene kant en vis, gevogelte en rood vlees aan 

de andere kant. Producten met een hoge energieaanbreng en een hoog gehalte aan vet, suiker en 

zout, maar weinig of geen voedzame stoffen zoals eiwitten, vitaminen, mineralen en vezels zijn zo 

veel als mogelijk te vermijden. Vaak gaat dit over sterk bewerkte producten.  

Het vergroten en verkleinen van portiegroottes kan vaak een stap in de goede richting zijn. 

Visueel wordt dit als volgt voorgesteld:  

 

Scores op producten (ook voor lokale producten gebaseerd op lokale cijfers) en menu’s kunnen 

helpen om de consument te begeleiden in hun keuzes. 
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1.2.2. Vaardigheden en attitudes met betrekking tot consumeren van 
duurzame eiwitten 

Daarnaast is er ook de attitude nodig om bijvoorbeeld inkopen af te stemmen op deze kennis en 

tenslotte zijn ook de vaardigheden nodig om eten te plannen en gezonde en duurzame voeding 

klaar te maken. Voedingseducatie speelt hier een belangrijke rol in. We kijken hierbij niet alleen 

naar de Gentenaar die inkopen doet en thuis kookt, maar zeker ook naar Gentse koks in restaurants 

en in grootkeukens (bedrijven, scholen, ziekenhuizen, rusthuizen, …).  

 

1.3. Verhoogd draagvlak voor duurzame eiwitten 

Oude gewoonten zijn vaak erg hardnekkig. Deze gewoontes veranderen is een proces en vraagt vaak 

tijd. De idee ‘met groenten alleen kan je geen volwaardige maaltijd maken’ en ‘de connotatie van 

een BBQ met gezelligheid en heel veel vlees’ zijn hier voorbeelden van. Voedingspatronen zijn 

evenwel niet statisch en zijn soms aan snelle veranderingen onderhevig, zelfs binnen een 

generatie18.   

Van zodra we geboren worden, eten we als mens meerdere keren per dag (in de ideale situatie 

toch). De manier waarop we eten werd ons letterlijk en figuurlijk met de paplepel ingegeven. ‘Bijna 

alle kinderen (99%) tussen de 3 en 9 jaar eten in familieverband’19. Daar ligt dan ook de basis voor 

onze voorkeuren naar smaken, texturen en uitzicht. Vandaar dat het cruciaal is om met dit 

eiwitverhaal ook Gentse kinderen en jongeren te bereiken. Vooral het negende levensjaar lijkt een 

hoeksteen voor de ontwikkeling van gewoontes rond voeding20. Gentse scholen en jeugdwerk zijn 

de plaatsen bij uitstek om hierrond het goede voorbeeld te geven aangezien zij kinderen met 

verschillende achtergronden en profielen bij elkaar brengen en aangezien kinderen en jongeren de 

volwassenen van de toekomst zijn.  

Welke gerechten en producten de voorkeur genieten is naast wat we als kind meekregen ook 

regiogebonden. Wie in India geboren wordt en opgroeit zal hoogstwaarschijnlijk andere voorkeuren 

hebben dan wie in Gent opgroeit.  

We willen aan de ene kant dat Gentenaars open staan voor en experimenteren met eiwitbronnen 

die ze nog niet kennen en aan de andere kant hoeveelheden dierlijke eiwitten die ze consumeren 

onder de maximale hoeveelheden houden. Door bijvoorbeeld vlees te behandelen als een 

delicatesse, wordt het aanschouwd als een extra waar je eens wat meer voor mag betalen en 

zorgzaam moet mee omgaan, eerder dan het te zien als de goedkope standaard. Dat leidt 

automatisch tot kleinere porties naast het feit dat de boer er op deze manier ook een eerlijkere prijs 

voor kan krijgen.  

 

18 De Ridder et al. In Vlaams Instituut Gezond Leven, Departement Omgeving en Agentschap Zorg en Gezondheid Vlaamse 

overheid (2021). Voeding en milieuverantwoorde consumptie: naar gezonde voedingspatronen voor een gezonde planeet. 

Achtergronddocument bij aanbevelingen bij de voedingsdriehoek. 

https://www.gezondleven.be/files/voeding/Achtergronddocument_Voeding-en-duurzaamheid.pdf  

19 WWF & Blonk Consultants (2021). Duurzaam winkeldmandje: mogelijkheden voor meer duurzame eetgewoontes in België. 

https://wwf.be/nl/persberichten/wwf-studie-duurzaam-eten-mogelijk-en-voor-dezelfde-prijs 

20 https://www.rikolto.be/nl/project/goodfoodschool  

https://www.gezondleven.be/files/voeding/Achtergronddocument_Voeding-en-duurzaamheid.pdf
https://wwf.be/nl/persberichten/wwf-studie-duurzaam-eten-mogelijk-en-voor-dezelfde-prijs
https://www.rikolto.be/nl/project/goodfoodschool
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Willen we de voorkeuren van Gentenaars veranderen, dan zullen we dat geleidelijk aan moeten 

doen. Om nieuwe smaken in te burgeren, kan je starten met kleine beetjes en moet er genoeg 

herhaling zijn. Eén keer iets proeven geeft geen uitsluitsel of je iets lekker kan vinden of niet.  

De motieven waarom Gentenaars voor een bepaald eiwitrijk product of gerecht kiezen spelen 

hierbij een belangrijke rol. Sommigen zullen meer bezig zijn met de gezondheid van hun eigen 

lichaam of dat van hun kinderen. Anderen willen zich focussen op nieuwe smaken. Nog anderen zijn 

vooral begaan met het milieu, dierenwelzijn of het klimaat, enzovoort. Afhankelijk van het 

doelpubliek dat je voor ogen hebt, kunnen deze motieven verschillen. Het is daarom belangrijk om 

mensen met die boodschap en bijhorende terminologie die hen kan motiveren en interesseren aan 

te spreken.  

Ook celebrity chefs hebben een grote invloed hebben op eetpatronen van mensen. Via talrijke 

kookprogramma’s op televisie worden heel veel mensen bereikt. Ook een aantal Gentse chef-koks 

duiken op in dergelijke programma’s. Wat er gebeurt in hun restaurants en hoe producten en 

gerechten worden voorgesteld, kan een nieuwe standaard zetten. 

Tot slot speelt het imago van gerechten of producten ook een grote rol. Welke gerechten en 

producten je kiest, bepaalt mee jouw identiteit. Afhankelijk van de identiteit die iemand wil 

aannemen, zal die soms expliciet wel of niet voor bepaalde producten of gerechten kiezen. Kiezen 

voor gezonde en duurzame producten en gerechten, zou in Gent de norm moeten worden. Dit voor 

verschillende soorten keukens met verschillende tradities: van Franse tot Filipijnse keuken. 
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2. Productie 

Als we spreken over de productie van eiwitten, hebben we het zowel over het kweken van de 

grond- en hulpstoffen, als over de verwerking van producten, de distributie, de opslag en de 

afvalverwerking op niveau van de productieketen.   

Zowel de landbouw als de industrie spelen in dit verhaal een rol. 

Volgens de provinciecijfers21 wordt het aantal professionele Gentse landbouwbedrijven op 85 

geschat. Trek daar de sierteelt van af en je houdt een klein aantal over in verhouding met het aantal 

Gentenaars. Deze situatie is niet onlogisch in een grootstedelijk gebied gezien de grote druk op de 

open ruimte voor andere functies zoals wonen.  

Qua industrie zitten we met een aantal grote actoren op Gents grondgebied. Zowel qua productie 

van innovatieve eiwitten als qua verwerking van eiwitten in producten (voor dierlijke en humane 

consumptie). Slechts een klein deel van wat deze industrie produceert, wordt binnen Gent 

geconsumeerd. Wat zij doen heeft dus vermoedelijk een grote impact op de CO2-uitstoot van een 

grote massa aan producten die vooral buiten Gent geconsumeerd worden.   

Op grondgebied Gent wordt er procentueel veel minder voeding geproduceerd dan er 

geconsumeerd wordt. Tegelijk zijn er zowel onderzoeksinstellingen, landbouw, kleinschalige 

verwerkers als industrie aanwezig. Hierdoor kan Gent de plaats bij uitstek vormen om living labs op 

te zetten waar onderzoeksmatige zowel als praktijkgerichte experimenten rond verduurzaming van 

eiwitbronnen kunnen gebeuren. Op die manier kan Gent een voortrekkersrol spelen op het vlak van 

duurzame eiwitproductie. 

Om die reden willen we onze productiedoelstelling niet richten op het rechtstreeks reduceren van 

de productie van dierlijke eiwitten, maar wel op het experimenteren met ingrepen en acties die de 

uitstoot van broeikasgassen in de landbouw kunnen reduceren.  

 

Doelstelling 2: Tegen 2030 is Gent een toonbeeld op het vlak van duurzame eiwitproductie.  

 

Het experiment kan plaats vinden op deze gebieden: een duurzamere productie van dierlijke 

eiwitten (inclusief veevoeder), meer productie van plantaardige eiwitten voor menselijke 

consumptie, ontwikkeling van nieuwe innovatieve kwalitatieve eiwitbronnen, minder 

eiwitoverschotten in het productieproces en kortere afstanden. Zoals hiervoor reeds gezegd, laten 

we de laatste twee buiten beschouwing aangezien deze thema’s op andere plaatsen aangepakt 

worden en verder gaan dan het eiwitverhaal alleen. 

De onderzoekers van het MIRA Milieurapport Vlaanderen22 schuiven voor de productie van 

plantaardige en dierlijke eiwitten voornamelijk agro-ecologie naar voren als een belangrijk pad voor 

systeeminnovatie. Gangbare landbouw is afhankelijk van externe inputs voor het verhogen van de 

productiviteit en beheersen van natuurlijke risico's. Agro-ecologie maakt net gebruik van natuurlijke 

processen en diensten, de zogenaamde ecosysteemdiensten. Het is ook een systeemvisie met een 

 

21 https://provincies.incijfers.be/dashboard/dashboard/landbouw/  

22 Vlaamse Milieu Maatschappij (2017). MIRA Milieurapport Vlaanderen Systeembalans 2017. 

https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/24199  

https://provincies.incijfers.be/dashboard/dashboard/landbouw/
https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/24199
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veel sterkere maatschappelijke betrokkenheid. 

Daarnaast blijkt uit datzelfde rapport dat ook eco-efficiëntie23 ook veel winst kan opleveren. 

 

2.1. Duurzamere productie van dierlijke eiwitten 

Zoals in de inleiding gezegd, streven we met de Gentse Green Bowl niet naar een afbouw van 

dierlijke productie op Gents grondgebied. We willen wel onderzoeken en uittesten op welke manier 

dierlijke eiwitten op een meer duurzame manier geproduceerd kunnen worden op een zodanige 

manier dat de veehouder een eerlijk inkomen gegarandeerd kan worden.  

In het productieproces van dierlijke eiwitten zijn er een aantal elementen die tot reductie van 

broeikasgassen kunnen leiden en waar dus onderzoek en experiment rond opgezet kan worden. 

 

2.1.1. Sluiten van kringlopen 

Kringlopen moeten zoveel mogelijk gesloten worden. Een voorbeeld is de samenwerking tussen een 
groentenboer en een veehouder.  De groentenboer kan dierlijke (biologische) mest gebruiken voor 
de groenten. Omgekeerd kunnen de groentenresten aan de dieren gevoederd worden. Of de 
reststromen van graan bij de productie van brood verwerken in veevoer. Of stro ruilen tegen mest. 
Of grasopbrengst en bodemstructuur verbeteren door herkauwers roterend te laten begrazen. 

Bij de herkauwersproductie is het op een dergelijke manier sluiten van kringlopen meer haalbaar 
dan bij de varkens- en kippenhouderij waarvoor meer voeder geïmporteerd wordt. 

 

2.1.2. Duurzamer dierenvoeder 

a. Dierenvoedingsindustrie 

Op grondgebied Gent zijn er een aantal grote producenten van dierenvoeder gehuisvest.  

Idealiter koopt de Gentse diervoederindustrie zo weinig mogelijk buitenlandse soja, haalt ze zoveel 

mogelijk grondstoffen voor veevoeder uit nevenstromen van de voedings-en 

biobrandstoffenindustrie en maakt ze zoveel mogelijk gebruik van lokaal geproduceerde eiwitten en 

betalen ze daar een eerlijke prijs voor.   

b. Veehouders 

Door meer lokale en innovatieve eiwitten te produceren en aan te kopen, kan onze afhankelijkheid 

van de import van overzeese eiwitten verminderen en zo ook de lokale en globale milieu-impact die 

hiermee gepaard gaat verlagen. Daarbij moeten we vermijden dat er bij de productie van veevoeder 

eiwitten/grondstoffen gebruikt worden die door de mens geconsumeerd kunnen worden.  

Op grondgebied Gent bestaat de veestapel vooral uit herkauwers. Hun hoofdingrediënt is 

ruwvoeder zoals gras. Een deel van het krachtvoer dat deze dieren bij krijgen bestaat uit 

bijproducten van de voedings- en biobrandstoffenindustrie. Veel Gentse veehouders besteden al 

aandacht aan duurzame eiwitten in het dierenvoeder door in functie van dat dierenvoeder ook zelf 

 

23  Steunend op grotendeels technische innovatie wordt het gebruik van hulpbronnen en de hoeveelheid emissies en 

reststromen per eenheid product verminderd. Die aanpak heeft al zijn vruchten afgeworpen: in de jaren ‘90 is de eco-

efficiëntie van de Vlaamse landbouw sterk toegenomen en voor de meeste emissies zijn ook grote absolute reducties 

gerealiseerd. 
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veldbonen, erwten, lokale soja, klaverrijke graslanden of mengteelten te kweken. Verder onderzoek 

en experiment kan de veehouders ondersteunen om duurzame keuzes makkelijker te maken op dit 

vlak.   

Een bijkomende oplossing kan erin bestaan dat landbouwers die ervoor kiezen om dierenvoeder aan 

te kopen, kiezen voor dierenvoeders met een duurzaamheidslabel. Dergelijke labels bestaan nog 

niet, maar zouden er op korte termijn aankomen.  

 

2.1.3. Meer hernieuwbare energie 

Door fossiele brandstoffen voor verwarming en elektriciteit in stallen en serres te vermijden en 

zoveel mogelijk in te zetten op hernieuwbare energie kunnen veehouders CO2 reduceren. De meest 

voor de hand liggende opties om hernieuwbare energie bij landbouwers op te wekken zijn 

zonnepanelen en warmtekrachtkoppelingen (werkend op biogas). Aangezien de rendabiliteit van 

dergelijke technieken bedrijfsspecifiek is en aangezien sommige technologieën nog in volle 

ontwikkeling zijn, kunnen hierrond experimenten opgezet worden. Daarbij kan het in bepaalde 

gevallen interessant zijn om de koppeling te maken met bewoners of bedrijven in de buurt: zowel 

qua financiering als qua energie-uitwisseling zijn er nieuwe modellen die onderzocht en uitgetest 

kunnen worden.  

 

2.1.4. Minder en ander transport 

Ook op het vlak van transport kan uitstoot van CO2 gereduceerd worden. Enerzijds door zo weinig 

mogelijk voedselkilometer te maken. Anderzijds door zoveel mogelijk fossiele brandstoffen te 

vermijden.  

 

2.2. Meer productie van plantaardige eiwitten voor menselijke 
consumptie 

Een toenemende vraag naar lokale plantaardige eiwitten voor humane consumptie (soja, peulen, …) 

biedt nieuwe opportuniteiten voor landbouwers om meer eiwitrijke gewassen te produceren. Deze 

teelten hebben een grotere opbrengst per ton product, maar helaas niet per hectare.  

Een pluspunt van deze eiwitrijke gewassen is dat een groot deel ervan meer droogtebestendig is 

(bijvoorbeeld kikkererwten). In een toekomst met langere periodes van droogte en hevigere 

regenval, zorgen deze gewassen dus voor een meer stabiele oogst.  

Verschillende eiwitgewassen hebben naast ecologische voordelen (stikstoffixatie, een betere 

waterkwaliteit in beken en rivieren, afname van verlies van dier- en plantensoorten ten gevolge van 

voedselproductie, …) ook het voordeel dat ze CO2 uit de lucht kunnen halen. Gent kan als living lab 

functioneren waarin onderzocht wordt welke eiwitgewassen het meest CO2 uit de lucht kunnen 

halen en wat de voorwaarden en gevolgen op korte en lange termijn zijn.  

Er zijn een aantal zaken die het verhogen van de productie van plantaardige eiwitten voor 

menselijke consumptie kunnen bewerkstelligen: 

- De ontwikkeling van betere eiwitgewasvariëteiten die een betere en stabielere oogst 

garanderen (bijvoorbeeld door weerstand tegen ziektes) en die bestand zijn tegen de 

veranderende klimatologische omstandigheden. Uiteraard met oog voor kwaliteit en 

zonder negatieve neveneffecten voor het milieu. 
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- Landbouwers de mogelijkheid bieden om testen te doen en ervaring op te bouwen met 

plantaardige eiwitproductie, op een zodanige manier dat zij niet zelf het hiermee gepaard 

gaande risico moeten dragen, maar zekerheid hebben over afzet en prijs.  

- De ontwikkeling van nieuwe ketens die de landbouwers afzetzekerheid kunnen bieden voor 

eiwitrijke teelten zoals soja en quinoa. 

Dergelijk onderzoek en experiment kan perfect op kleine schaal gebeuren en zo belangrijke 

informatie opleveren voor een eventuele latere opschaling in en rond Gent.  

 

2.3. Ontwikkeling en implementatie van nieuwe innovatieve 
kwalitatieve eiwitbronnen 

Naast de klassieke dierlijke en plantaardige eiwitbronnen zijn er heel wat interessante 

opportuniteiten te vinden in de kweek van insecten, algen, eendenkroos, microbiële eiwitten uit 

schimmels (bijvoorbeeld quorn) en bacteriën, cellulaire eiwitten zoals kweekvlees, eiwitten die 

gewonnen worden uit biomassareststromen uit de agrovoedingsketen (circulaire eiwitten) en zelfs 

eiwitten die kunnen gewonnen worden uit reststromen van niet-voedingsgerelateerde bedrijven. 

Deze zijn niet grondgebonden en kunnen efficiënt een heel arsenaal aan koolstof- en 

stikstofbronnen, inclusief CO2 uit de lucht, omzetten tot hoogwaardig eiwit. 

We streven een integrale valorisatie van deze eiwitbronnen na. Deze eiwitbronnen bevatten immers 

vaak nog andere waardevolle stoffen voor de circulaire en bio‐economie. 

Tijdens de ontwikkeling van deze nieuwe eiwitten moet er permanent aandacht zijn voor kwaliteits-, 

gezondheids- en duurzaamheidsnormen. Transparantie in hoe ze geproduceerd worden en op basis 

van welke grondstoffen zijn cruciaal om dat te kunnen beoordelen.  

Gent heeft verschillende actoren op het gebied van kennis, productie en verwerking van deze 

‘nieuwe’ eiwitten op zijn grondgebied gehuisvest. Een netwerk tussen deze actoren zou 

samenwerking kunnen stimuleren en kan ertoe leiden dat Gent een aantrekkingspool wordt voor al 

wie onderdeel wil uitmaken van deze innovatieve ketens.  

Een stad als Gent biedt heel wat troeven voor de ontwikkeling, productie en implementatie van 

dergelijke innovatieve kwalitatieve eiwitbronnen gezien de kweek van dergelijke eiwitbronnen niet-

grondgebonden is (en grond een schaars goed is in een stedelijke omgeving) en gezien de 

aanwezigheid van onderzoeksinstellingen en industrie op grondgebied Gent.  

Bovendien bieden deze innovatieve eiwitten voor Gent veel kansen tot jobcreatie zowel in R&D als 

in verwerking en productie.   
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3. Monitoring en opvolging 
 
Om de doelstellingen van de Gentse Green Bowl verder te kunnen verfijnen en om de vorderingen 
ervan op te kunnen volgen, is monitoring cruciaal.   
 
Rond voeding is er nog een lange weg af te leggen met betrekking tot monitoring. Goede cijfers 
rond bijvoorbeeld consumptie van voeding en de impact op CO2 ontbreken op dit moment. Het 
zoeken naar goede cijfers is een proces waar we de komende jaren op willen inzetten. Samen met 
Gentse onderzoeksinstellingen wil de Stad hierrond een monitoringframework uitwerken. 
 

Doelstelling 3: Tegen 2025 hebben we voldoende data uit het monitoringssysteem om het 

eiwitbeleid te verfijnen en keuzes te maken.    

 
Het is de bedoeling dat de Gentse Green Bowl, de lokale eiwitstrategie, op basis van de 
voortschrijdende inzichten (gebaseerd op de verworven data) bijgewerkt / herschreven wordt 
richting 2050.   
 
In bijlage 1 vind je een eerste poging om indicatoren te formuleren. Het is de bedoeling dat deze set 
indicatoren doorheen de jaren verder uitgewerkt, verfijnd en toegepast wordt.  
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- UGent Veerle Fievez en Stefaan De Smet: Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, 

Vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie 

- UGent: Carl Lachat: Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Vakgroep 

Levensmiddelentechnologie, Voedselveiligheid en Gezondheid 

- UGent: Hans De Steur en Joachim Schouteten: Bio-ingenieurswetenschappen, Vakgroep 

Agro economie 

- UGent: Iris Vermeir en Hendrik Slabbinck: Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Vakgroep 

Marketing, Innovatie en Organisatie 

- Vlaamse overheid departement omgeving: Kristof Rubens: green deal eiwittransitie 

- Wervel vzw: Jeroen Watté: agro-ecoloog 
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Bijlage: lijst met mogelijke indicatoren 

Ter voorbereiding van een monitoringframework en ter inspiratie voor wie rond dit thema wil 

werken, lijsten we hieronder per hoofdstuk mogelijke indicatoren op. Daarbij maken we een 

onderscheid tussen indicatoren die nu al relatief haalbaar en/of beschikbaar zijn aan de ene kant en 

indicatoren die wel wenselijk zouden zijn maar op dit moment (nog) niet haalbaar of beschikbaar 

aan de andere kant. Soms zijn de indicatoren heel concreet, soms zijn ze nog heel abstract omdat er 

nog te weinig informatie over bestaat om ze te concretiseren. Allen kunnen ze inspiratie bieden 

voor toekomstige onderzoeken, thesissen of bachelorproeven.  

 

1. Consumptie 

Indicatoren haalbaar en (makkelijk) beschikbaar 

o Aantal keer dat Gentenaars in de week een vegetarische of plantaardige maaltijd 

kopen of consumeren : in grootkeukens, op restaurant en/of thuis 

Indicatoren wenselijk maar (nog) niet haalbaar of beschikbaar 

o Aantal keer dat toeristen die Gent bezoeken een vegetarische of plantaardige 

maaltijd consumeren: op hotel of op restaurant 

o Aan de hand van een consumptie-monitor: hoeveelheden consumptie dierlijke 

versus plantaardige versus alternatieve eiwitten bij Gentenaars (inclusief groottes 

van porties). Opgesplitst volgens profielen (leeftijden, geslacht, opleidingsniveau, 

…) en volgens plaats van consumptie (thuis, op school/werk, op restaurant, op een 

evenement, …). 

 

1.1 Een betere toegang tot plantaardige en alternatieve eiwitten 

1.1.1 Een grotere beschikbaarheid 

Wie kan hierrond actie ondernemen? Retail, horeca, grootkeukens, organisatoren van 

evenementen, markten, … 

Indicatoren haalbaar en (makkelijk) beschikbaar 

o Aantal restaurants en grootkeukens waar er geëxperimenteerd wordt met 

alternatieve menu’s in functie van eiwittransitie en aantal maaltijden waarop dat 

jaarlijks een impact heeft. 

o CO2-uitstoot van aankopen in grootkeukens in Gent via de Cool Food Pledge 

monitor24.   

Indicatoren wenselijk maar (nog) niet haalbaar of beschikbaar 

o Verhouding aantal producten met plantaardige en alternatieve eiwitten versus 

producten met dierlijke eiwitten in de winkelrekken in Gent.  

 

24 De Cool Food Pledge gaat uit van het World Resources Institute, UN Environment, Carbon Neutral Cities Alliance, Health 

Care Without Harm, Practice Greenhealth en Climate Focus. Er is nauwe samenwerking met o.a. C40 en EAT. De doelstelling 

is om meer klimaatvriendelijke voeding te serveren via verschillende actoren (steden, ziekenhuizen, bedrijven, cateraars, …).  

De ondertekenaars van de Cool Food Pledge gaan het engagement aan om op het vlak van aankoop van voeding tegen 2030 

de uitstoot van broeikasgassen die met deze aankoop gepaard gaan met 25% te reduceren. Hiervoor moeten de 

ondertekenaars jaarlijks de details van aangekochte voeding aanleveren (dus hoeveel vlees, hoeveel groenten, enz.). Deze 

worden via de Cool Food Pledge monitoringtool omgezet in CO2 data. 
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o Verhouding aantal gerechten met plantaardige en alternatieve eiwitten versus 

gerechten met dierlijke eiwitten versus hybride gerechten op menukaarten in Gent 

(restaurants, grootkeukens, evenementen, cateraars, …). 

o Verhouding aantal gerechten van restaurants en grootkeukens waarin de 

aanbevolen hoeveelheden dierlijke eiwitten volgens de richtlijnen van de WHO wel 

versus niet overschreden worden.  

o Aantal restaurants in Gent waar men de portiegrootte van vlees versus groenten 

kan kiezen ten opzichte van het totale aantal restaurants.  

o Aantal Gentse influencers / bekende Gentenaren die acties voeren of berichten 

posten rond consumptie van eiwitten. 

o Diversiteit van beschikbaar aanbod van eiwitrijke producten in de winkelrekken 

o Diversiteit van beschikbaar aanbod van eiwitrijke producten op menukaarten 

o Diversiteit en beschikbaarheid aanbod van eiwitrijke producten in straatbeeld, 

(sociale) media, festivals/events, … 

 

1.1.2 Een haalbare en correcte prijs voor duurzame eiwitten 

Wie kan hierrond actie ondernemen? Landbouwers, verwerkers, retail, horeca, grootkeukens, 

sociale organisaties 

Indicatoren haalbaar en (makkelijk) beschikbaar 

o Aantal maaltijden en eiwitrijke producten die jaarlijks geserveerd wordt in sociale 

restaurants: plantaardige versus dierlijke versus alternatieve eiwitten. 

o Aantal Gentse kwetsbare gezinnen dat bereikt wordt via specifieke projecten en 

trajecten die werken rond (betaalbare) voeding waarbij eiwitconsumptie een 

belangrijke plaats inneemt. 

o Aantal Gentse initiatieven die werken rond een eerlijke prijs voor (nieuwe) 

eiwitproducten. 

Indicatoren wenselijk maar (nog) niet haalbaar of beschikbaar 

o De prijs van eiwitrijke producten en gerechten die in Gent verkocht worden in 

supermarkten, horeca, op markten, …: dierlijk versus plantaardig versus 

alternatief. Cijfers per product en cijfers in verhouding tot grammen eiwit. 

o Aantal Gentenaars dat een eerlijke prijs betaalt voor eiwitrijke producten 

(opgesplitst volgens productgroep). 

o Verhouding aantal Gentse gezinnen dat op regelmatige basis bewust kiest voor 

eiwitrijke producten waar de landbouwer een eerlijke prijs voor krijgt ten opzichte 

van het totaal aantal Gentse gezinnen. 

 

1.1.3 Een betere voedselomgeving 

Wie kan hierrond actie ondernemen? Horeca, retail, grootkeukens, delivery services, organisatoren 

van evenementen 

Indicatoren haalbaar en (makkelijk) beschikbaar 

o Aantal Gentenaars die in een voedselwoestijn / voedselmoeras / voedseloase25 

wonen. 

 

25 Voedselwoestijnen / voedselmoerassen / voedseloases zijn gebieden waar weinig / veel duurzame en gezonde voeding 

verkocht worden.  
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Indicatoren wenselijk maar (nog) niet haalbaar of beschikbaar 

o De plaats waar eiwitrijke producten en gerechten van dierlijke / plantaardige / 

alternatieve afkomt staan in winkelrekken, in folders en op menukaarten in Gent. 

o Aantal promo-acties voor alternatieve of plantaardige eiwitrijke producten of 

menu’s. 

 

1.2 Verhoogde competenties rond duurzame voeding en duurzaam koken 

Wie kan hierrond actie ondernemen? Algemeen onderwijs, professioneel onderwijs met linken naar 

voeding (hotelschool, medische en gezondheidsberoepen, landbouw,…), sociaal-cultureel werk, 

iedereen die voeding aanbiedt  

1.1.1 Kennis 

1.1.2 Vaardigheden en attitudes 

Indicatoren haalbaar en (makkelijk) beschikbaar 

o Aantal Gentse kinderen of kinderen en leerkrachten op Gentse scholen bereikt 

met educatieve workshops rond eiwitten  

o Aantal koksopleidingen in Gent (hobby en professioneel) waar plantaardige 

voeding een integraal onderdeel vormt van de opleiding 

o Aantal koksopleidingen of educatieve trajecten in Gent (hobby en professioneel) 

waarbij een specifieke focus ligt op plantaardige en alternatieve eiwitten 

o Aantal grootkeukens en restaurants die zich laten begeleiden of een opleiding 

volgen om een meer evenwichtig aanbod op het vlak van eiwitten mogelijk te 

maken.    

o Bekendheid van Gentenaars met campagnes rond vegetarische / plantaardige 

voeding en hun houding daartegenover. 

o Aantal Gentenaars die hun eigen consumptiepatroon willen aanpassen. 

o Aantal Gentse deelnemers aan de jaarlijkse veggie challenge 

o Aantal Gentenaars die denken dat het in de toekomst een noodzaak wordt om 

minder vlees te eten. 

Indicatoren wenselijk maar (nog) niet haalbaar of beschikbaar 

o Voedselgeletterdheid (op vlak van eiwitten) bij Gentenaars 

o Bekendheid van Gentenaars met campagnes rond lokale duurzame dierlijke 

eiwitten. 

o Beschikbaarheid van een tool waarmee mensen CO2-uitstoot per product of 

gerecht kunnen opzoeken.  

o De mate waarin Gentenaars in staat zijn zelf een evenwichtige maaltijd op vlak van 

eiwitten samen te stellen en de mate waarin ze dat ook doen.  

o Aantal restauranthouders dat werkt met een systeem waarmee ze de CO2-uitstoot 

van hun menu’s kunnen berekenen en dat vervolgens communiceert naar de klant 

via de menukaart. 

o Aantal Gentse supermarkten die bij hun producten communiceren wat de CO2-

impact is (zoals bijvoorbeeld een ecoscore). 

o De zichtbaarheid van de toeleveringsketen van Gentse eiwithoudende producten. 
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1.3 Verhoogd draagvlak 

Wie kan hierrond actie ondernemen? Sociaal-cultureel werk (volwassenenwerk en jeugdwerk), 

scholen, organisaties, bedrijven, horeca 

Indicatoren haalbaar en (makkelijk) beschikbaar 

o Motivaties voor mensen om hun voedselpatronen al dan niet aan te passen.   

 

Indicatoren wenselijk maar (nog) niet haalbaar of beschikbaar 

o Het draagvlak bij Gentenaars voor verschillende soorten eiwitrijke ingrediënten en 

producten (‘oude’ zoals peulvruchten zowel als ‘nieuwe’ zoals algen, zeewier, 

kweekvlees, …) 

o Draagvlak bij Gentenaars om meer keuze te hebben in portiegroottes en 

verhoudingen tussen productgroepen in gerechten op restaurant (grote versus 

kleine portie vlees, grote versus kleine portie groenten). 

o Aantal Gentse restaurants waar dierlijke eiwitten als een extra beschouwd worden 

in plaats van als standaard. 

o Aantal onderzoeksprojecten, campagnes en initiatieven in Gent waarin gewerkt 

wordt aan de implementatie / introductie van hybride producten en alternatieve 

eiwitbronnen en het bereik ervan. 

 

2 Productie 

Indicatoren wenselijk maar (nog) niet haalbaar of beschikbaar: 

o Informeren/becijferen/classificatie/monitoring van bestaande eiwitbronnen die in 

Gent worden geteeld/geproduceerd/verwerkt in combinatie met de impact en 

aanwezige nutriënten per soort. 

o Aantal eiwitrijke productsoorten dat in Gent geproduceerd wordt. 

o Aantal in Gent geproduceerde eiwitrijke producten die een levenscyclusanalyse 

kunnen voorleggen. 

o Verhouding onderzoeksgelden/ -opdrachten in conventionele versus in duurzame 

landbouwpraktijken 

o Vergelijkende cijfers rond koolstofopbouw in de bodem. 

 

2.1 Duurzamere dierlijke productie 

Wie kan hierrond actie ondernemen? Gentse veehouders, producenten van dierenvoeder 

Indicatoren haalbaar en (makkelijk) beschikbaar 

o Totaal aantal dieren dat door Gentse veehouders gekweekt wordt voor menselijke 

consumptie onderverdeeld in runderen, pluimvee, varkens, lam en schaap. 

o Protein delivery efficiency26 van in Gent geproduceerde dierlijke eiwitten. 

Indicatoren wenselijk maar (nog) niet haalbaar of beschikbaar 

 

26 De mate waarin eiwit wordt aangebracht in verhouding met de broeikasgasemissies wordt uitgedrukt in de protein delivery 

efficiency (aantal gram eiwit per kilogram CO2- equivalent). Een hoge protein delivery efficiency wijst op een hoog gehalte 

aan eiwitten ten opzichte van de uitstoot van broeikasgassen. (Vlaams Instituut Gezond Leven, 2021). 
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o Aantal ingrepen opgenomen in de vigerende duurzaamheidsmonitor die Gentse 

veehouders deden om hun werking en producten te verduurzamen. 

o Gemiddelde hoeveelheid zelf geproduceerd dierenvoeder bij landbouwers met 

een eigen veestapel versus hoeveelheid aangekocht dierenvoeder.   

o Aantal Gentse boeren dat enkel (lokale) dierenvoeding met een 

duurzaamheidslabel inkoopt.  

o De samenstelling van in Gent geproduceerd industrieel veevoeder. 

o Aantal lange termijn businessplannen van veehouders met daarin omschreven op 

welke manier hij/zij verder kan verduurzamen op een economisch veilige manier. 

o De aanwezigheid van een (vrijblijvend) systeem waarbij boeren punten en 

bijhorende beloning krijgen voor de duurzaamheid van hun systeem. Naar 

analogie met het puntensysteem van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 

(GLB) in Nederland. 

o Aantal ton CO2 dat bij bepaalde eiwitrijke gewassen per hectare akkerland in de 

grond kan opgeslaan worden.  

o Een label 'grasgevoerd' en daarmee gepaard gaand: Gentse cijfers over aantal 

dieren die over het label beschikken. 

 

2.2 Meer productie van plantaardige eiwitten voor menselijke consumptie 

Wie kan hierrond actie ondernemen? Onderzoeksinstellingen, bedrijven, akkerbouwers  

Indicatoren haalbaar en (makkelijk) beschikbaar 

o Aantal hectare landbouwgebied dat geschikt is voor een rendabele productie van 

plantaardige eiwitten voor menselijke consumptie  

o Protein delivery efficiency van in Gent geproduceerde plantaardige eiwitten. 

Indicatoren wenselijk maar (nog) niet haalbaar of beschikbaar 

o Bereidheid van Gentse landbouwers om te experimenteren met / testen te doen 

rond het telen van plantaardige eiwitten.  

o Aantal Gentse landbouwers en onderzoekinstellingen die ervaring opdoen / testen 

doen of experimenteren met het telen van plantaardige eiwitten. 

o Aantal marktonderzoeken rond productie en consumptie van plantaardige 

eiwitten. 

 

2.3 Ontwikkeling en implementatie van nieuwe innovatieve kwalitatieve 
eiwitbronnen 

Wie kan hierrond actie ondernemen? Onderzoeksinstellingen, industrie 

Indicatoren haalbaar en (makkelijk) beschikbaar 

o Aantal samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen en producenten die 

uitmonden in concrete realisaties.  

o De aanwezigheid van een Gents netwerk met producenten, afnemers, 

onderzoeksinstellingen en overheid dat werkt rond ontwikkeling en implementatie 

van innovatieve, kwalitatieve eiwitbronnen.  

o Aantal onderzoeksprojecten en producenten op grondgebied Gent die werken aan 

de ontwikkeling en implementatie van innovatieve eiwitbronnen. 

Indicatoren wenselijk maar (nog) niet haalbaar of beschikbaar 

o Aantal VTE in Gent binnen de sectoren onderzoek enerzijds en productie van 

innovatieve eiwitbronnen anderzijds.  
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o Aantal gezonde en duurzame innovatieve eiwitrijke producten in de markt die in 

Gent gekweekt en verwerkt zijn (onderverdeeld in categorieën).  

o Levenscyclusanalyse27 op vlak van CO2 van in Gent geproduceerde eiwitproducten.  

o Protein delivery efficiency van industrieel in Gent geproduceerde en verwerkte 

innovatieve eiwitten. 

 

3 Reeds bestaande onderzoeken met nuttige data 

Deze drie onderzoeken worden op terugkerende basis uitgevoerd en leveren nuttige data op: 

- iVOX studie : bevraging naar de eetgewoontes van de Belgen, mits extra financiering kan er 

een representatieve steekproef op niveau van Gent bevraagd worden (2-jaarlijks):  

o Aantal keren dat mensen vlees / vis / vegetarisch / vegan eten 

o Bekendheid met campagnes rond vegetarische / plantaardige voeding 

- De stadsmonitor: driejaarlijkse burgerbevraging bij 13 Vlaamse steden waaronder Gent 

o Aandeel (%) van de inwoners dat minstens wekelijks biologische producten koopt. 

o Aandeel (%) van de inwoners dat minstens wekelijks lokaal gekweekte groenten of 

fruit eet. 

o Aandeel (%) van de inwoners dat minstens wekelijks het weggooien van eten 

beperkt. 

o Aandeel (%) van de inwoners dat minstens wekelijks vegetarisch eet. 

o Aandeel (%) van de inwoners dat minstens wekelijks bij de aankoop van groenten 

let op het seizoen. 

- De Belgische nationale voedselconsumptiepeiling (om de 10 jaar, volgende keer 2024): 

Interessante parameters: 

o Aantal adolescenten (10-17 jaar) dat aangeeft dat ze meehelpen met de bereiding 

van maaltijden (aantal jongens, aantal meisjes). 

o Percentage kinderen tussen 3 en 9 jaar dat systematisch / minder regelmatige 

basis deelneemt aan de bereiding van de maaltijden.  

o Percentage kinderen tussen 3 en 9 jaar dat de ouders vergezelt bij het inkopen van 

de boodschappen. Vergelijking tussen opleidingsniveau.  

o De dagelijkse consumptie van groeten, fruit, zuivel, vlees, vis eieren en 

vervangproducten. Vergelijking tussen geslachten en leeftijden.  

 

 

 

 

 

 

27 Een levenscyclusanalyse is een methode om de totale milieubelasting te bepalen van een product gedurende de hele 

levenscyclus, dat wil zeggen: winning van de benodigde grondstoffen, productie, transport, gebruik en afvalverwerking 

(Wikipedia, 2021). 


