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De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege voor 

regering en parlement op het brede domein van de fysieke leefomgeving. De raad is onafhankelijk 

en adviseert gevraagd en ongevraagd over langetermijnvraagstukken. De raad wil met zijn 

adviezen bijdragen aan de verdieping en verbreding van het politiek en maatschappelijk debat en 

aan de kwaliteit van de besluitvorming. (www.rli.nl, @raadrli, ook op Facebook en LinkedIn) 

 

 

Verkenning Technologische Innovaties voor het fysieke domein 

 

Meer informatie over de verkenning kunt u lezen op de Rli-website: http://www.rli.nl/Werk-in-

uitvoering/verkenning-technologische-innovaties-voor-het-fysieke-domein 

 

De centrale vraag van de verkenning is: Welke impact kunnen technologische innovaties hebben 

voor het publieke en private domein op het gebied van gezonde voeding, efficiënte mobiliteit en 

slimme gebouwen? 

 

Als eerste stap kijken we naar de mogelijkheden die technologieën kunnen gaan bieden. Van een 

van die mogelijkheden willen we nu al gebruik maken: crowdsourcing. 

 

Hieronder vindt u een eerste voorzet voor een beschrijving van de mogelijkheden die technologieën 

ons de komende drie à vier decennia gaan bieden voor gezonde voeding.  

 

Welke technologie of mogelijkheid mist u nog? Hoe denkt u dat verschillende 

technologieën gaan samenkomen en de mogelijkheden gezamenlijk vergroten? 

 

Uw reacties kunt u kwijt via de LinkedIn- of Facebook-pagina van de Rli of via secretariaat@rli.nl. 

 

------------------------------------------- 

Technologie voor gezonde voeding 

 

Innovaties hebben de productie van voedsel al jarenlang vormgegeven. De ploeg, kunstmest, 

zaadveredeling, intensieve veeteelt zijn allemaal facetten die het productievolume hebben vergroot 

en opbrengsten sterk hebben verbeterd. Betere hygiëne en technieken als pasteurisatie maken 

voedsel langer houdbaar en veiliger. Schakels in de keten van de voedselproductie veranderden 

door technologische innovaties. We weten steeds meer over de effecten van voedingspatronen op 

onze gezondheid. Verschillende experts benadrukken dat emotie en culturele factoren een grote rol 

spelen in voeding, waardoor de inzet van technologische innovaties in voedselproducten afgeremd 

kan worden of de verandering in consumptiepatronen niet snel gaat.  

 

Gepersonaliseerde voeding 

Zowel in de geneeskunde als in de voeding verschuift de kennis op basis van statistieken 

(epidemiologie) naar kennis op basis van individuele eigenschappen: personalized medicine en 

personalized food. Door de toepassing van nanobiosensoren in ‘lab-on-a chip’ of straks nog 

eenvoudiger door met licht door de huid te meten, kun je zelf een scala aan biomarkers volgen. Dit 

geeft snelle feedback over iemands levensstijl en voedingsbehoefte. Het cognitie-onderzoek, o.a. 

via neuro-imaging, zal ons steeds meer kennis opleveren van de impact hiervan op iemands 

gezondheid, bijvoorbeeld de synergie tussen voeding en bewegen. Door mobiele 

informatievoorzieningen en big data zullen we steeds beter en makkelijker deze kennis kunnen 

gebruiken. Gepersonaliseerde informatie komt via slimme armbanden, verpakkingen en 

drinkbekers ter plekke bij ons als we iets willen weten. Met specifieke voedingssupplementen, die 

mogelijk via synthetische biologie geproduceerd kunnen worden, kun je het voedingspakket 

aanvullen naar je eigen individuele behoefte. Met een 3D-voedselprinter is het bovendien mogelijk 
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om jouw eigen specifieke voedingsbehoefte op basis van afzonderlijke componenten samen te 

stellen en in een voor jou smaakvol en aantrekkelijk eindproduct op je bord te presenteren. 

 

DNA-sequencing maakt het mogelijk erfelijke aanleg te identificeren. De eerste baby met een 

geheel bekend DNA-profiel is al geboren, zonder dat er een medische aanleiding voor was. We 

zullen steeds meer leren over de directe relatie tussen DNA, voeding, verwerking in het lichaam en 

gezondheid door ontwikkelingen in de cognitiewetenschappen, systeembiologie, gentechnologie en 

epigenetica. Kennis over gepersonaliseerde voeding zal als eerste meerwaarde hebben voor 

specifieke ziekten en voor ouderen. Later zal ook de waarde blijken voor het bevorderen van de 

gezondheid van grotere groepen personen en in preventie bij gezonde personen.  

 

Naast de ontwikkeling van gepersonaliseerde voeding zal ook een andere ontwikkeling 

plaatsvinden. De consument wil meer zicht op herkomst en wil een smaakvolle maaltijd in een 

sociale context genieten. Primaire producenten kunnen ondersteund door ICT in directe relatie met 

consumenten inspelen op deze behoefte. De ketens zullen korter worden. Retail kan sterk 

veranderen in vorm en rol door deze twee ontwikkelingen. 

 

Vervangers voor huidige dierlijke eiwitten in voeding 

Op verschillende manieren kan technologie de vervanging van dierlijke eiwitten in voeding mogelijk 

maken. De huidige inzichten wijzen er op dat de menselijke voorkeur voor dierlijke eiwitten niet 

alleen cultureel maar ook genetisch bepaald is. Dit stelt bijzondere eisen aan de te ontwikkelen 

producten om mensen te bewegen tot een meer duurzame keuze voor gezonde voeding met 

minder dierlijke eiwitten. Een van de mogelijkheden is het benutten van plantaardige eiwitten in de 

ontwikkeling van vleesvervangers. Door middel van 3D-printing kan het samengestelde product 

ook in voor de consument aantrekkelijke vorm worden gemaakt. Een andere vervanging voor de 

huidige vleesproducten is de productie van kweekvlees op basis van stamcellen dus zonder het 

houden van levende dieren. Voor vervangers geldt dat de ecologische voetafdruk (water, 

kunstmest, fossiele brandstof en grondgebruik) veel kleiner is dan bij de huidige vleesproductie. 

Ook het vraagstuk van dierenwelzijn is bij deze vormen van productie niet meer aan de orde. 

 

Precisielandbouw 

Met precisielandbouw verwacht men nog grote sprongen te kunnen maken in opbrengsten. In de 

landbouw is de variabiliteit groot, het gaat immers om biologische systemen. Met drones en 

minisatellieten kan veel meer informatie worden verzameld. Monitoring & control verbetert de 

voorspellende waarde van modellen en toepassen van robotica maakt gerichte toedienen van 

water, voeding of bestrijdingsmiddelen mogelijk.  

De ontwikkeling van de biobased economie, met input vanuit gentechnologie, biokatalyse en 

biosynthese, zal extra stimulans zijn voor de ontwikkeling van agro-industrieparken. De grootste 

voordelen zullen bereikt worden wanneer de combinatie van hightech landbouwproductie en 

biobased tot stand kan komen in de stedelijke omgeving, denk ook aan vertical farming. Waar 

voedselketens worden verkort, stoffenstromen circulair worden en de biobased producten ook als 

input voor de bioplastics in de 3D-printers worden gebruikt. Wereldwijde grondstofstromen blijven 

dan meer dan nu beperkt tot grondstoffen en producten waar elders in de wereld hoge 

opbrengsten mogelijk zijn vanwege grote klimaat- of bodemverschillen. 

 


