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Hans KraaK

Hoofdredacteur 

Colofon

Lekker, gezond en vriendelijk voor het milieu. Koopt Hollandsche waar. 
Nee, dit is niet de tekst van een overjarige reclamefolder. Het is ook niet 
een pleidooi voor de politieke wind die door Nederland waait en die 
vooral op het binnenland is gericht. Maar er zijn wel steeds meer aanwij-
zingen dat met producten van eigen bodem een gezond voedingspa-
troon te bereiken is, dat ook nog goed is voor het milieu. Mits die pro-
ducten duurzaam zijn geproduceerd. En als ze dan ook nog eens speels 
worden klaargemaakt, is een bordje eten uit de lage landen niet te ver-
smaden. Geen nieuws onder de zomerzon, hoor ik diegenen al denken, 
die met Nederlands welvaren zijn grootgebracht en hun omgeving al 
sinds jaar en dag afstruinen naar lokale producten. Klopt, maar wat velen 
eigenlijk al weten, wordt nu steeds verder onderbouwd met wetenschap-
pelijke publicaties. 
Een ver en lekker voedingspatroon dat al decennia aandacht krijgt van-
wege de positieve gezondheidseffecten is het mediterrane, hoewel dat in 
de dagelijkse praktijk rond de Middellandse Zee steeds minder wordt ge-
handhaafd. Vorig jaar zette Unesco het dieet zelfs op de lijst van imma-
terieel erfgoed, want met uitsterven bedreigd. De milieuwinst ervan lijkt 
vooral te zitten in een lagere zuivelconsumptie, de gevarieerde keuze van 

dierlijke eiwitten en de lagere inname van extra calorieën. De grotere 
hoeveelheid groente, fruit, volkoren graanproducten, peulvruchten en 
plantaardige oliën in het mediterrane dieet lijken minder impact te heb-
ben op het milieu, maar zijn wel weer goed voor de gezondheid. Ook in 
het hoge noorden, zo blijkt uit Nederlands-Noors onderzoek, is met het 
zogeheten Nordic diet een gezond voedingspatroon te bereiken. Met een 
regionaal dieet met besjes, kool, vis, vlees, raapzaadolie en diverse gra-
nen, van Scandinavische bodem, is heel wat gezondheidswinst te beha-
len, zonder al te veel milieubelasting. Noors of mediterraan, wij zitten er 
tussenin. Wat daar kan, zou hier ook moeten kunnen, denk ik dan. 
Maar de relaties tussen een gezonde en duurzaam geproduceerde voe-
ding zijn complex en onzeker, niet in de laatste plaats in onze land-
bouwintensieve omgeving. Een en ander komt ook naar voren in het 
nieuwe advies van de Gezondheidsraad Richtlijnen goede voeding eco-
logisch belicht. Er worden richtlijnen in benoemd die zowel winst voor 
de ecologie als de gezondheid opleveren, ook in Nederland. Vrij vertaald: 
een Hollandse appel a day, takes de dokter away. Of wat te denken van 
regelmatig een goede maaltijd met witte of bruine bonen, vooral als de 
dagen weer gaan korten. Om er maar een paar te noemen. Heerlijk. 
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