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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het Europese gastronomisch erfgoed: culturele en educatieve aspecten 

(2013/2181(INI)) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 

betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan de consumenten (COM(2008)40 

definitief), 

– gezien het rapport van de UNESCO uit 2002 inzake voeding, 

– gezien het WHO-rapport "Food and Nutrition Policy for Schools", 

– gezien het witboek "Een EU-strategie voor aan voeding, overgewicht en obesitas 

gerelateerde gezondheidskwesties" (COM(2007)0279), 

– gezien het UNESCO-Verdrag van 17 oktober 2003 inzake de bescherming van het 

immaterieel cultureel erfgoed, 

– gezien artikel 48 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie cultuur en onderwijs (A7-0000/2013), 

Educatieve aspecten 

A. overwegende dat de gezondheidstoestand en het welzijn van de bevolking, zowel in het 

heden als in de toekomst, sterk worden beïnvloed door het soort voedsel; 

B. overwegende dat de WHO in het kader van haar wereldwijde initiatief voor gezondheid op 

school, scholen als een belangrijke plek beschouwt voor de vergaring van theoretische en 

praktische kennis op het gebied van gezondheid en voeding; 

C. overwegende dat de kindertijd een belangrijke periode is om een voorkeur voor gezonde 

gedragspatronen aan te leren en kennis bij te brengen voor een gezonde levensstijl, en dat 

de school een van de plaatsen is waar men doeltreffende maatregelen kan treffen om 

gedragspatronen op lange termijn te veranderen; 

D. overwegende dat scholen beschikken over de ruimten en middelen die kunnen bijdragen 

aan zowel de kennis over en omgang met voeding als aan het creëren van eetgedrag dat, in 

combinatie met matige en veelvuldige lichaamsbeweging, een gezond leven mogelijk 

maakt; 

E. Overwegende dat, tijdens de bijeenkomst van het Europees Netwerk van 

Voedingsorganisaties (European Nutrition Foundations Network, ENF) over "Voeding op 

school in Europa: de rol van organisaties", werd vastgesteld dat het noodzakelijk is om het 

thema voedsel op te nemen in het lesprogramma; men kwam unaniem overeen om deze 

noodzaak onder te brengen bij instellingen als het Europees Parlement en de Commissie; 
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F. overwegende dat de Europese programma's "Food at Schools" proberen te garanderen dat 

het aangeboden eten in schoolkantines al het noodzakelijke bevat voor een gebalanceerde 

voeding;  

Culturele aspecten 

G. overwegende dat de gastronomie het geheel is van kennis, ervaringen, kunst en ambacht 

dat het mogelijk maakt om gezond en plezierig te eten; 

H. overwegende dat de gastronomie deel uitmaakt van onze identiteit, een essentieel 

onderdeel van het Europese gastronomisch erfgoed;  

I. overwegende dat het belangrijk is om de tradities en gewoonten te behouden die verband 

houden met de gastronomie; 

J. overwegende dat de gastronomie een van de belangrijkste culturele uitingen is van de 

mens en dat onder deze term niet alleen "haute cuisine" moet worden verstaan, maar alle 

culinaire uitingen uit diverse regio's en lagen van de maatschappij, inclusief de culinaire 

uitingen die gerelateerd zijn aan de inheemse keuken; 

K. overwegende dat de gastronomie wordt gelijkgesteld met de verschillende aspecten van 

voeding en dat haar drie fundamentele steunpilaren gezondheid, eetgewoonten en plezier 

zijn; 

L. overwegende dat de eetgewoonten van de Europese bevolking een rijke sociaal-culturele 

erfenis zijn die we moeten doorgeven van generatie op generatie, en dat scholen, samen 

met gezinnen, de geschikte plek zijn voor het verkrijgen van deze kennis; 

M. overwegende dat de gastronomie een van de belangrijkste reclamemiddelen wordt op het 

gebied van toerisme en dat de wisselwerking tussen toerisme/gastronomie/voeding een 

zeer positief effect heeft op de bevordering van toerisme; 

N. overwegende dat de gastronomie bijdraagt aan het promoten van het erfgoed van de 

verschillende regio's; 

Educatieve aspecten 

1. vraagt de lidstaten kennis over voedsel, voedingsgezondheid en eetgewoonten op te 

nemen in de lesplannen; dit zou bijdragen aan zowel de verbetering van de 

gezondheidstoestand als het welzijn van de bevolking;  

2. wijst op de noodzaak om het lesprogramma tevens te verrijken met informatie over de 

eetcultuur, het bereidingsproces, de productie, het bewaren en de distributie van voedsel, 

de betreffende sociaal-culturele invloeden en consumentenrechten;  

3. herinnert eraan dat in sommige Europese landen het thema voeding al in het 

lesprogramma is verwerkt, terwijl dit in andere landen niet als zodanig verplicht is; 

daarentegen wordt het thema daar onder de aandacht gebracht via verschillende middelen, 

zoals via programma's van lokale autoriteiten of particuliere instellingen; 
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4. herhaalt dat op basisscholen en middelbare scholen in heel Europa meer les moet worden 

gegeven over voedingsleer en gezonde voeding, en meer aan sport en lichaamsbeweging 

moet worden gedaan; 

5. herinnert eraan dat goede voeding voor kinderen hun welzijn verbetert en hun 

leervermogen verhoogt; 

6. wijst erop dat eetgewoonten tijdens de kindertijd invloed kunnen hebben op de voorkeur 

en keuze voor voedsel op volwassen leeftijd; 

7. vraagt de Europese Commissie het thema voeding te verwerken in het 

Comeniusprogramma (schoolonderwijs); 

8. wijst erop dat de voedingseducatie moet kunnen rekenen op medewerking van het gezin, 

de leraren, de onderwijsomgeving en alle vakmensen die betrokken zijn bij het onderwijs; 

9. onderstreept het nut van informatie- en communicatietechnologie (ICT) als een goed 

onderwijsinstrument in het leerproces; 

10. verzoekt de lidstaten docenten goed op te leiden zodat deze op een correcte wijze 

"voedselwetenschappen" op scholen en universiteiten kunnen onderwijzen; 

11. vraagt de lidstaten om via het onderwijs kennis en goede voorbeelden op het gebied van 

gastronomie uit te wisselen en de uitwisseling van gastronomische kennis tussen de 

verschillende regio's te bevorderen; 

Culturele aspecten 

12. onderstreept de noodzaak om de verscheidenheid en kwaliteit van de Europese 

gastronomie, die deel uitmaakt van ons cultureel erfgoed, te verspreiden;  

13. wijst erop dat de gastronomie een goed instrument is voor het ontwikkelen van 

uiteenlopende economische sectoren, zoals onder andere, de horeca, toerisme, de 

voedingsmiddelenindustrie en onderzoek;  

14. is zeer erkentelijk voor initiatieven, zoals plaatselijke en regionale gastronomische feesten 

en festivals, die gericht zijn op het promoten van het Europese gastronomisch erfgoed; 

15. is erg gelukkig met initiatieven als "Slow Food", die iedereen helpen het sociale en 

culturele belang van voedsel te waarderen; 

16. verzoekt de lidstaten, in het kader van de culturele en economische ontwikkeling van de 

verschillende regio's, beleid op te stellen en uit te voeren dat gericht is op de kwalitatieve 

en kwantitatieve verbetering van de gastronomische sector —op zichzelf en met 

betrekking tot het toeristische aanbod—; 

17. vraagt de lidstaten en de Europese Commissie de culturele aspecten van de gastronomie 

uit te werken en eetgewoonten te bevorderen die gericht zijn op het gezond houden van de 

consumenten en die, tegelijkertijd, het plezier dat eten veronderstelt, in stand houden; 
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18. verzoekt de lidstaten onderling samen te werken en initiatieven te steunen die gericht zijn 

op het behouden van de hoge kwaliteit, diversiteit, heterogeniteit en uniekheid van 

ambachtelijke producten, om zodoende de strijd aan te gaan met de homogenisering die, 

op lange termijn, zou leiden tot verarming van het Europees gastronomische erfgoed; 

19. steunt initiatieven die de lidstaten en hun regio's kunnen uitwerken om het lokale 

gastronomische erfgoed te promoten en te behouden; 

20. stelt aan de Europese Commissie voor om de Europese gastronomie op te nemen in hun 

culturele programma's en initiatieven; 

21. moedigt de lidstaten aan om een verzoek in te dienen tot opname van hun gastronomische 

tradities en uitingen in het Unesco-Verdrag inzake de bescherming van het immaterieel 

cultureel erfgoed, om zodoende bij te dragen aan het behoud van deze gastronomische 

tradities en uitingen; 

22. stelt de Europese steden voor om zich kandidaat te stellen als Unesco-Stad van de 

Gastronomie, programmaonderdeel van het Netwerk van Creatieve Steden; 

o 

o  o 

23. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 

alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten. 
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TOELICHTING 

De ontwikkeling die in de laatste jaren heeft plaatsgevonden, laat zien dat voeding in de 

breedste zin van het woord van buitengewoon groot belang is in de hedendaagse samenleving. 

 

Enerzijds moet men, in het kader van de Milleniumontwikkelingsdoelen, meer doen om een 

eind te maken aan honger en aan problemen op het gebied van schoon drinkwater in al die 

landen die nog steeds lijden onder dit immense leed dat in de 21e eeuw volstrekt 

onaanvaardbaar is.  

 

Maar anderzijds is het verrassend dat, wegens een gebrek aan cultuur en/of onderwijs, in 

ontwikkelde landen met redelijke economische ontwikkelingsniveaus voeding is verworden 

tot een van de voornaamste oorzaken van ziektes en aandoeningen die zorgen voor een 

uitermate hoge kostenpost, zowel in de openbare als in de particuliere gezondheidszorg. 

 

Slechte voeding is inderdaad de belangrijkste oorzaak van zwaarlijvigheid, anorexia, 

cardiovasculaire ziektes, diabetes, maag-/darmproblemen etc. 

 

Het ligt natuurlijk niet alleen aan slechte voeding. Ook zaken als een gebrek aan 

lichaamsbeweging, de inname van schadelijke producten zoals drugs, overmatig 

alcoholgebruik, tabakgebruik en een gebrek aan emotionele controle hebben een grote invloed 

op al deze aandoeningen. 

 

Maar zonder twijfel is voeding de belangrijkste factor. 

 

Om te vermijden dat de genezing van ziektes en aandoeningen die verband houden met een 

slechte voeding buitensporige en - zelfs voor de meest ontwikkelde samenlevingen - lastig te 

dekken kosten met zich brengt, is het absoluut onontbeerlijk om in de onderwijssystemen van 

de verschillende landen de kennis over voeding-voedsel, workshops over smaak en kennis, en 

de voedings- en gastronomische cultuur op te nemen. 

 

Bovendien is het duidelijk dat de gastronomie, de keuken, een artistieke en culturele 

uitingsvorm is geworden die steeds belangrijk wordt; dat voeding en lekker eten onderdeel 

zijn van de essentiële pilaren voor sociale relaties en familiebanden en dat de voldaanheid 

wanneer men eet natuurlijk onontbeerlijk is vanuit een zintuiglijk oogpunt, maar ook vanuit 

een mentaal perspectief aangezien het een substantiële factor is in het psychologische en 

emotionele evenwicht. 

 

Ten slotte is het duidelijk dat de gastronomie een essentieel element is geworden in het 

bevorderen van toerisme en dat uiteindelijk de toerist, de reiziger, wanneer deze reist, naast 

vele andere beweegredenen altijd een essentiële 'nevenbeweging' heeft, namelijk het 

gastronomisch aanbod. 

 

Maar om ervoor te zorgen dat gezonde voeding en lekker eten de rol vervullen die ze in de 

hedendaagse samenlevingen hebben, is het belangrijkste om geschikte educatie en cultuur tot 

stand te laten komen waarin dit onderwerp aan bod komt. 
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Daarom is het in de samenlevingen van de 21e eeuw onontbeerlijk dat voedingsleer en 

smaakonderwijs, dat wil zeggen educatie op het gebied van gastronomie, worden opgenomen 

in het onderwijssysteem van alle Europese landen als iets dat absoluut noodzakelijk en 

verplicht is. 

 

Daarom is het van vitaal belang dat de Europese Unie beleid opstelt voor onderwijs op het 

gebied van voedingsleer en gastronomie. 

 

Het heeft geen zin dat onze scholieren jaren, maanden, dagen, uren wijden aan het bestuderen 

van een groot aantal schoolvakken en dat ze niet de benodigde tijd besteden aan het leren eten 

in alle facetten, qua voeding en dieet, sociaal en cultureel, zintuiglijk en gastronomisch. 

 

Dit onderwijs kan niet alleen maar theorie zijn omdat alle zintuiglijke onderwerpen ervaring 

en oefening vereisen. Daarom is het, in combinatie met het verwerven van de benodigde 

theoretische kennis, onmisbaar dat onze scholieren met hun smaak-, tast- en reukzin 

experimenteren, oefenen en deze zintuigen ontwikkelen, met als doel om zintuiglijk te kunnen 

genieten van eten dat ook gezond is. 

 

Het onderwijs en de voedselcultuur van de 21e eeuw moeten als hoofddoel hebben om de hele 

wereld, van jong tot oud, te laten zien en ervan te overtuigen dat het niet alleen noodzakelijk, 

maar ook mogelijk is om gezond eten met gastronomie te verenigen. 

 


