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Inleiding

Een transitie is een fundamentele verandering
in denken, doen en organiseren. Die verandering
gaat heel langzaam. Daarom werken we actief
aan het versnellen van de transitie naar een
duurzaam en eerlijk voedselsysteem. Impact Hub
Amsterdam gelooft in de kracht van innovatieve
ondernemers, die experimenteren met oplossingen
en verdienmodellen voor een duurzaam voedsel
systeem. Als we deze pioniers in staat stellen
om samen te werken met andere koplopers en
tegelijkertijd de interesse van invloedrijke spelers
aanwakkeren en toegankelijk beleid stimuleren,
kunnen we het huidige systeem laten kantelen.

ProVeg

Ons huidige systeem van voedselproductie
en -consumptie is niet houdbaar. De roep
om transitie wordt steeds sterker, en al helemaal als het gaat om eiwitten. Ontbossing,
klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en
de stikstofcrisis zijn maar een paar voorbeelden
van de effecten van de intensieve productie van
dierlijke eiwitten, die we als mens steeds meer
zijn gaan produceren en consumeren. Impact
Hub Amsterdam werkt aan een ecosysteem
voor verandering.

Een ecosysteem voor verandering
In ons Ecosysteem Duurzaam Voedsel brengen
we daarom start-ups en grotere bedrijven, inves
teerders, overheden en andere organisaties samen
en versterken we de onderlinge relaties. Ons doel:
alle middelen en steun bieden die nodig zijn om
innovatie en co-creatie te versnellen voor positieve
verandering in het voedselsysteem.

onderdelen die allemaal een eigen aanpak nodig
hebben en zich in hun eigen tempo ontwikkelen.
De eiwittransitie, het thema van dit rapport, is een
voorbeeld van zo’n onderdeel waar de ontwikke
lingen nu razendsnel gaan. In ons werk zien we 
steeds meer innovaties en partners die bijdragen
aan deze transitie: een collectieve beweging van
minder dierlijke naar meer plantaardige eiwitten.

Om dit doel kracht bij te zetten hebben we in
2018 ons programma Duurzame Voedselketen
gelanceerd, in samenwerking met het Ministerie
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
en Stichting DOEN. Dit meerjarige programma
omvat allerlei activiteiten waarbij ondernemers
en belanghebbenden samenkomen, kennis en
ideeën ontwikkelen en uitwisselen, en samen
werken.

Trends
De eiwittransitie is in gang gezet: we zien een
groeiend aanbod aan plantaardige alternatieven
voor dierlijke producten; herontdekte eiwitten, zoals
wieren en insecten; high-tech nieuws zoals kweek
vlees en binnen dit alles een behoefte aan korte
en eerlijke ketens.

Eiwittransitie
‘Voedsel’ is een groot onderwerp dat raakt aan
veel sectoren. De voedseltransitie omvat dan ook
niet één ontwikkeling of thema, maar meerdere

Maar we zijn er nog niet. Er moet nog veel
gebeuren. Om een overzicht te geven van wat
er al in ontwikkeling is en waar de gaten vallen,
laten we in dit rapport de stand van zaken zien:
een breed beeld, geschetst door interviews met
verschillende partijen.
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Dank
Deze publicatie had niet tot stand kunnen
komen zonder de bijdrage van het Ministerie
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
en Stichting DOEN. Daarnaast veel dank aan
iedereen die we mochten interviewen, zodat
een sterk beeld is ontstaan van de stand van
zaken in de eiwittransitie, vol lessen en kansen
voor de toekomst. Aan Kim Buitenhuis tot slot
bijzonder veel dank voor het schrijven van
dit rapport.
Op de hoogte blijven van wat we doen? Je kunt
bij Impact Hub Amsterdam betrokken blijven via
onze nieuwsbrief, website of socialmediakanalen.
Mocht je liever je ideeën delen, ga ik graag met
je in gesprek.

ProVeg

Manon Klein
Innovation & Acceleration Lead
Manager Voedselecosysteem
Impact Hub Amsterdam
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De eiwittransitie

Waarom alternatieve eiwitten?

First things first: waarom is de eiwittransitie
van groot belang? Vanuit milieu-, klimaat-,
dierenwelzijns- en gezondheidsoogpunt
moet er iets veranderen, en wel nu. De huidige
voedselproductie veroorzaakt meer dan 25
procent van de wereldwijde CO2-uitstoot
en beslaat bijna 40 procent van het
bebouwde land.

Willicroft
Willicroft

De Krekerij

Meet Jack

Daarbij zal de vraag naar eiwitten, die voor
onze gezondheid en de kwantiteit en kwaliteit
van onze voeding onmisbaar zijn, alleen maar
verder toenemen. Zo zal in 2050 de wereld
bevolking vragen om 30 tot 50 procent meer
eiwitten. Op dit moment wordt het grootste deel
van de eiwitten nog geconsumeerd via dierlijke
producten Om de groeiende wereldbevolking
in de toekomst van voldoende eiwitten te kunnen
voorzien, is het goed om te zoeken naar alterna
tieven. Door meer plantaardige eiwitten, uit bij
voorbeeld graanproducten, peulvruchten, noten
en paddenstoelen, creëer je een duurzamer eet
patroon. Naast plantaardig, zijn er ook andere
alternatieven zoals kweekvlees en insecten.1
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Schimmels
Er wordt al gesproken over een ‘fungi renaissance’.
Schimmels zijn zelfs een goede concurrent van
suiker, stelt Alan Hahn – CEO van MycoTechno
logy. “We focussen ons op het uitdrijven van
suiker, zout en vet uit voedsel door mycoproteïne
(proteïne afkomstig van schimmels).” Hahn’s
bedrijf uit Colorado verandert schimmel in een
smaakversterker die bittere smaak in o.a. drankjes
verhelpt. Het wordt al in meer dan 100 dranken
wereldwijd gebruikt. Steeds meer merken zijn
geïnteresseerd in mycoproteïne, ook voor yoghurt
en kaas. Ook Ramkumar Nair – CEO van het
Zweedse Mycorena stelt: “Mycroproteïne wordt
steeds meer gezien als een belangrijk ingrediënt.
Ons doel is om de leverancier te worden voor
ingrediënten die producenten nodig hebben om
vegan producten te gebruiken.”2

ook het volgende: “Als je hierin geïnteresseerd
bent zijn er veel verschillende feiten, achtergrond
informatie, afwegingen en vragen te vinden.
Ik zeg niet dat het niet mogelijk is of geen kans
is. Als zeewierondernemer zou ik graag een ont
wikkeling zien waarin investeerders en overheden
slimmer worden, in plaats van continu te jagen
op de volgende bling-bling grafiek. Onwetendheid
kan onze planeet heel veel leed aandoen, vooral
bij een overdreven gefinancierde private sector.
Dus laten we het vooral reëel houden en blijven
lezen. Formuleer de meest urgente en belangrijke
vragen voor wetenschappelijk onderzoek in het
volgende decennium, voor nu zitten we in de fase
en hype van CO2-opslag. Ondertussen, in de echte
wereld, wordt 90 procent van zeewier gebruikt voor
voeding en ingrediënten.”4

Kweekvlees: Singapore als pionier
Zeewier
In restaurant 1880 in Singapore kan je al kiezen
Uit steeds meer onderzoeken blijkt dat het kweken
voor chicken and waffles en chicken bao, gemaakt
van zeewier een goede manier zou kunnen zijn om
van stamcellen uit een kippenveer en opgekweekt
klimaatverandering tegen te gaan, nu ontbossing
in een speciale bioreactor. Chef-kok Kaimana Chee
zorgt voor een kaalslag in het regenwoud en andere was blij verrast door het groene licht van de over
belangrijke plekken waar CO2 kan worden opgesla heid. Toch is deze ontwikkeling niet verrassend als
gen.3 Je zou kunnen stellen dat zeewier eindelijk de je kijkt naar de plannen van de Singaporese over
aandacht krijgt die het verdient. Maar Zeewaar-op heid. Om voedselzekerheid te vergroten en meer
richter Rebecca Wiering benadrukt
zelfvoorzienend te worden, is het doel om vanaf

2030 30% van het voedsel lokaal produceren
met behulp van alternatieve eiwitbronnen,
kweekvlees en verticale boerderijen.5
Korte ketens
Om een kleine footprint te realiseren, zijn lokale
ketens the way to go. Dat weet start-up De Nieuwe
Melkboer als geen ander. Boerenzonen Tom en Bart
zoeken al jaren naar plantaardige kansen om
een eerlijke en transparante keten te ontwikkelen.
Dit doen zij met hun sojadrink van Twentse bodem.
Bij de teelt van hun sojaplanten gebruiken ze geen
bestrijdingsmiddelen en ze zorgen ervoor dat er
regelmatig andere gewassen op het land worden
geteeld. Zo houden ze de voedingsstoffen
in de grond mooi in balans.6

Koninkrijk (750 miljoen), gevolgd door Spanje
(448 miljoen), Italië (425 miljoen), en Frankrijk
(355 miljoen). De honger naar plantaardige vlees
en zuivel in onze buurlanden biedt ook kansen voor
de Nederlandse economie, volgens Pablo Moleman,
woordvoerder van ProVeg Nederland: “Door onze
kennis en infrastructuur is Nederland uitstekend
gepositioneerd om de Europese markt voor vlees
vervangers te bedienen. Nederlandse merken als
Vivera (nu al de derde grootste in Europa) en De
Vegetarische Slager zijn razendsnel internationaal
aan het uitbreiden. Het is ook niet voor niets dat
de Amerikaanse firma Beyond Meat, een inter
nationale leider in deze markt, voor Nederland
koos als thuisbasis voor hun Europese productie
en distributie.”7

Vleesvervangers: de cijfers
Uit nieuwe data van marktonderzoeksbureau
Nielsen blijkt dat Nederlanders de meeste vlees
vervangers eten van alle Europeanen en dat
de consumptie van plantaardige alternatieven
overal in Europa in recordtempo groeit. De groot
ste afzetmarkt voor plantaardige vervangers
in Europa is Duitsland, waar per jaar voor 357
miljoen euro aan vleesvervangers en 635 miljoen
euro aan zuivelvervangers worden verkocht. De
tweede grootste markt in Europa is het Verenigd

Hoe beïnvloed je consumentengedrag?
De consumptie van alternatieve eiwitten, zoals vis,
peulvruchten, vleesvervangers, zeewier en insecten
stijgt niet. Het is zelfs zo dat vlees voor de meeste
Nederlanders met afstand de belangrijkste eiwit
bron blijft en ruim vijf keer per week op tafel staat.
Daarvan is kip het meest populair en wordt bijna
vier keer per week gegeten. Wat is ervoor nodig om
dit te veranderen? “Je kunt mensen aanleren anders
te gaan koken, bijvoorbeeld via kookprogramma’s
op tv”, zegt Marko Hekkert in De Volkskrant.8
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De huidige voedselproductie
veroorzaakt meer dan 25
procent van de wereldwijde
CO2-uitstoot en beslaat bijna
40 procent van het bebouwde
land

Hij is hoogleraar dynamiek van innovatiesystemen
aan de Universiteit Utrecht en leidt een onderzoek
leidt naar de overstap op plantaardige eiwitten.
“Het zou niet de eerste keer zijn dat zo’n culinaire
verandering plaatsvindt. We zijn ook overgestapt
van aardappelen, groente en vlees naar een
scala aan buitenlandse gerechten, van Italiaanse
pizza tot aan Mexicaanse tortilla.” Ook voor de
supermarkten is een belangrijke rol weggelegd.
“Nu staan linzen bij de groenten”, zegt Hekkert.
“Maar je zou ook eiwitten bij eiwitten kunnen zet
ten, en koolhydraten bij koolhydraten. De linzen
komen dan naast het (namaak)gehakt. Dan zie
je direct de alternatieven.” Ook zou een slimme
marketingcampagne effectief kunnen zijn. “In de
Verenigde Staten is een heel agressieve campagne
gevoerd voor plantaardige eiwitten. Topatleten
vertelden dat ze plantaardig waren gaan eten
en dat hun sportprestaties toen veel beter werden.
Dat zou mensen ook hier kunnen overtuigen.”

De rol van de retailers
Grote spelers spreken zich ook steeds vaker uit
over het belang van de eiwittransitie. Zo schrijft
de CEO van Albert Heijn, Marit van Egmond, in
het gratis boek Samen op weg naar beter eten
over de essentiële rol van voeding op weg naar
een gezonde, sociale en duurzame samenleving.
Ze bepleit een nauwe samenwerking tussen alle
schakels in de voedselketen van boeren en pro
ducenten tot supermarkten en de consument zelf.
Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat beter
eten bereikbaar is voor iedereen, betaalbaar,
makkelijk en lekker. “De afgelopen tijd is de aan
dacht voor voeding, wat het met je doet, wat het
betekent voor de maatschappij en de impact op
de planeet, sterk toegenomen. Eten en drinken
speelt een belangrijke rol in de grote uitdagingen
die letterlijk en figuurlijk op ons bord samen komen.
Elke avond weer.”10

Mosa Meat

De rol van de overheid
Hoewel de meeste Nederlanders (85%) vinden
dat het wel of niet eten van dierlijke producten
een persoonlijke keuze moet zijn, is ruim 70% van

mening dat de overheid hierin zou mogen sturen,
of zelfs verbieden (23%). Het idee dat de overheid
zich hier niet mee zou mag bemoeien, leeft bij een
minderheid van zo’n 30%. Dit blijkt uit onderzoek
van ProVeg en Kieswijzer.nl.9
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Welke factoren spelen
een belangrijke rol om
consumentengedrag
te veranderen?

Marleen Onwezen

WUR - Marleen Onwezen
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Het is alweer 12,5 jaar geleden dat Marleen
Onwezen bij de Wageningen University
& Research (WUR) startte als onderzoeker,
vertelt ze enthousiast als we haar spreken:
“Inmiddels mag ik mezelf de expertiseleider
van de groep noemen. In die rol doe ik ook nog
altijd onderzoek. Verder houd ik me bezig met
zaken als: welke belangrijke thema’s komen
eraan, wat is de rol van WUR daarin en hoe
kunnen we onze toegevoegde waarde inzetten?
Daarbij helpt mijn achtergrond als psycholoog
mee, eigenlijk de rode draad door mijn carrière.
Zo ben ik altijd bezig met waarom consumenten
doen wat ze doen, en op welke manieren we onze
kennis kunnen gebruiken om meer duurzame
keuzes te stimuleren. Want ook dit wordt ge
dreven door ons brein.”

Onmisbaar binnen de voedseltransitie is
natuurlijk het consumentengedrag: wat is ervoor
nodig om niet alleen de veganisten, vegetariërs
en flexitariërs, maar iedereen enthousiast te
krijgen voor alternatieve eiwitproducten? We
vragen het senior researcher Marleen Onwezen
van Wageningen University & Research.

meeste Nederlanders met afstand de belangrijkste
eiwitbron blijft en ruim vijf keer per week op
tafel staat. Daarvan is kip het meest populair
en wordt bijna vier keer per week gegeten. Van
de plantaardige eiwitbronnen zijn peulvruchten
zowel in 2015 als 2019 als meest populair uit de
bus gekomen, en worden wekelijks gemiddeld drie
keer gegeten. Gevolgd door vleesvervangers die
gemiddeld zo’n twee keer per week op het menu
staan.

Smaak van groot belang
Onwezen noemt deze minimale gedragsverande
ring heel intrigerend. “Vooral omdat consumenten
de toegevoegde waarde van het overstappen op
producten gemaakt van alternatieve eiwitten wel
zien. Ze staan er ook meer voor open. Dit is ook
tekenend voor het fenomeen wat nu gaande is.
Gedrag vs intentie
Dit zie je namelijk altijd bij dit soort grote transities.
Als meest opvallende recent onderzoeksresultaat
De eerste fase is meer openstaan, wennen, dan
noemt Onwezen het feit dat de gedragsverandering volgt het vormen van intenties en dan pas vormt
echt minimaal is als het gaat om het kiezen voor
er gedrag dat daarbij past.”
alternatieve eiwitten, terwijl de intentie er bij veel
consumenten juist wel is. Gedrag en intentie staan Gedrag en gedragsveranderingen is dan ook iets
dus haaks op elkaar. Zo blijkt uit onderzoek van
heel complex en gaat altijd in stapjes, benadrukt
Wageningen Economic Research namelijk dat
Onwezen. “Er spelen een hele brei aan factoren een
steeds meer Nederlanders minder vlees, zuivel en
rol, waaronder de persoon zelf, zijn of haar fysieke
eieren willen eten en meer willen kiezen voor alter
en sociale omgeving en het productaanbod. Daar
natieve eiwitten. Zij zien zichzelf ook minder zien
bij is een belangrijke rol weggelegd voor emoties.”
als typische vleeseter: ruim 61% in 2019, tegenover
ruim 71% in 2015. 12,6% ziet zichzelf als vegetariër, Dit laatste zie je heel erg terug in hoeveel impact
veganist of flexitariër. Dit was in 2015 nog 8,6%.
communicatie kan hebben en of je hiermee
de consument wel of juist niet raakt, vervolgt
Toch stijgt de consumptie van alternatieve eiwitten, de senior onderzoeker. “Zo blijkt uit onderzoek dat
zoals vis, peulvruchten, vleesvervangers, zeewier
als je ‘vegetarisch’ bijvoorbeeld heel erg promoot,
en insecten niet. Het is zelfs zo dat vlees voor de
mensen door dit expliciete woordgebruik eerder
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Ruim 61% in 2019,
tegenover ruim 71%
in 2015. 12,6% ziet
zichzelf als vegetariër,
veganist of flexitariër

de associatie hebben dat het minder lekker is.
Je kunt beter de nadruk leggen op de ingrediënten en waarom iets lekker is. Dat is namelijk
de voornaamste reden waarom m
 ensen een
product kopen, omdat ze gewoon iets lekkers
willen eten. Dat zien we ook terug aan de producten die het goed doen: die focussen meer
op smaak en beleving en gaan veel meer op de
affectieve route. Dat werkt. Wat ik veel bij startups zie, is dat ze erg op hun product focussen,
erin geloven dat ze daarmee iets goeds doen en
denken als ik dat maar vertel, dan gaan mensen
het ook kopen. Maar dat is alleen niet hoe de
meeste consumenten door de supermarkt lopen.”
Gewoontes en gedrag
Daarmee komen we op een ander belangrijk thema:
gewoontes. Onwezen: “Laat ik mezelf nemen,
ik heb drie jonge kinderen en ben na het bood
schappen doen meestal blij als ik niks ben vergeten.
Ik heb helemaal geen tijd om in de supermarkt
verpakkingen te lezen. Dit geldt voor heel veel
consumenten. Die lopen op de automatische piloot
door de supermarkt en pakken producten die ze al
kennen, die passen bij hun leefstijl. Om daarin op
te vallen, te zorgen dat mensen hun gedrag veran
deren en jouw nieuwe product zien en meenemen,
vraagt veel meer dan een plekje in het schap.”
Naja Bertolt Jensen

“Mensen hebben bepaalde patronen”, vervolgt
Onwezen. “Om dit te doorbreken vraagt dat
iemand daar op dat moment zin in heeft, tijd
voor heeft , gemotiveerd is en dat producten ook
beschikbaar zijn. Het gaat echt om zoeken naar
alternatieven die eigenlijk heel erg passen bij de
gedragingen en leefstijl die iemand al heeft. Stel:

een consument maakt elke donderdag lasagne,
doet hier heel veel gehakt in, ziet vega gehakt
naast gewoon gehakt liggen en denkt: hee, dit
kan ik ook weleens proberen. Een klein stapje
in de aanpassing: zeker voor de mainstream
groep niet ondenkbaar.”
Gemak is hierbij ook een belangrijke factor,
benadrukt Onwezen. “Ik praat in dit geval dus over
de algemene consument. Natuurlijk zijn er vega
nisten en mensen met een vegetarische levensstijl
die hier maar al te graag de tijd voor nemen. Maar
de mainstream heeft over het algemeen geen
behoefte om het heel complex te maken, en kiezen
eerder voor gemak.”
Smaak, gemak en gezondheid
Als we kijken naar de belangrijkste motieven
om alternatieve eiwitten te kiezen, zijn de
egocentrische motieven voor veel consumenten
het meest belangrijk, vertelt de senior researcher
verder. “Denk dan aan smaak, gemak, gezondheid:
alles wat betrekking heeft op jezelf. Dit geldt voor
bijna iedereen. De motieven van mensen om vega
of vegan te eten zijn gezondheid en dierenwelzijn.
Milieu is altijd een second best. Blijkbaar is dat toch
iets wat voor mensen te ver van hen afstaat. Niet
dat ze het niet belangrijk vinden, maar het staat
minder prominent bovenaan. Dat is ook logisch.
Je koopt een product omdat je iets lekker vindt,
dan zit je veel minder op milieu en veel meer op
dieet niveau.”
Milieuvriendelijk blijft een lastig iets voor veel
mensen, gaat Onwezen verder. “Dit heeft ook
met urgentie te maken, het voelt vaak zo ver
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Marielle Dezurick

weg, is moeilijk zichtbaar. Daarbij kunnen
klimaatincidenten als de overstromingen in Lim
burg wel bijdragen aan het gevoel van urgentie.
Dan komt het ineens heel dichtbij.”
De juiste toon
De sociale omgeving speelt ook een belangrijke rol.
“We zien in onderzoeken dat sociale normen heel
sterk samenhangen met de intentie van mensen.
Daarbij reflecteert de consument wat hij ziet.
Dus als er wordt gesteld dat ‘we te veel vees eten’,
dan stel je eigenlijk dat vlees eten het normale is
om te doen. Daarmee bereik je juist het effect dat
de mainstream denkt: oké iedereen eet meer vlees,
ik eet minder dan gemiddeld dus ben goed bezig.
Maar als iedereen zo denkt, eet niemand natuur
lijk minder dan gemiddeld. Dus met die manier
van communiceren schiet je niks op.” Kijk alleen
maar naar de cijfers aan het begin van dit artikel.
Wat is de juiste toon om gedragsveranderingen
teweeg te brengen? “Leg niet de nadruk op meer
vlees eten, maar focus op de positieve bewegin
gen die je wel ziet. Dus dat bepaalde groepen
meer a
 lternatieve eiwitten kiezen en dat dit heel
belangrijk is voor de gezondheid en de samen
leving. Dan maak je het normaal om minder vlees
te eten, en normaal om alternatieven te zoeken
en flexistariër of zelfs vegetariër of veganist te
worden.”

te eten. Het druist in tegen het gevoel om zoiets in
je mond te stoppen. Dat vinden veel mensen span
nend en dat is een gevoel wat echt in iemand zit.
Bij sommigen meer dan bij anderen. Dit soort angst
en weerstand speelt heel erg rondom deze nieuwe
producten, omdat het zo anders is dan wat we
gewend zijn.”
Gerelateerd aan een goede introductie van dit
soort producten is ook de bereiding, stipt Onwezen
aan. “In het geval van insecten en zeewier moet
je de juiste skills hebben en weten hoe je het moet
bereiden. Ik zeg niet dat het perse ingewikkeld
hoeft te zijn, maar het vraagt wel om extra effort,
en dat hebben consumenten over het algemeen
niet veel. We moeten altijd keuzes maken wat we
extra effort geven. Dat doen we vaak niet als het
gaat om een nieuw gerecht op dinsdagavond na
het werken. Die kans is heel klein. Het is dus zaak
om het de consument zo makkelijk mogelijk te
maken. Bruikbare instaptips te geven bij producten
en gerechten.”

Taak voor de horeca
Een goede introductie en gewenning van dit soort
nieuwe producten zou ook op maatschappelijk
level moeten gebeuren, raadt de senior onder
zoeker aan. “Misschien zit die versnelling van deze
transitie ook in de horecabranche. Dit is een plek
waar merendeel van de mensen eerder openstaat
Eng om te eten
om nieuwe smaken en gerechten uit te proberen.
Een ander interessant gegeven als we het over
Natuurlijk blijft er een groep die ook daar altijd
nieuwe alternatieve eiwitten hebben, is food
voor die vertrouwde kipsaté zal kiezen. Het hoeft
neophobia, aldus Onwezen. “En dan gaat het voor ook niet een heel gerecht te zijn, maar bijvoorbeeld
al over insecten en kweekvlees. Een dier met poo
een amuse die jij als producent restaurants helpt
tjes of vlees uit een lab vinden veel mensen eng om aan te bieden met jouw product. Denk aan een

klein hapje curry met insecten. Op die manier kan
je iets in gang zetten.”
De supermarkt is niet bij uitstek de plek waar
consumenten openstaan voor vernieuwing, stipt
Onwezen aan. “In de horeca en op festivals wel.
Geef mensen op dit soort plekken de gelegenheid
om te proeven en het zelf te beleven. Op dit soort
plekken heb je ook direct te kans om even contact
te hebben met je publiek, skills over te brengen en
bereidingstips mee te geven.”
Volgens Onwezen is het alleen wel belangrijk dat
je festivals niet als echte testlocatie gebruikt.
“Mensen hebben vaak een paar biertjes op en
zullen dan eerder zeggen dat ze iets lekker vinden.
Bovendien heb je ook te maken met sociaal wen
selijke antwoorden. Gebruik het dus niet voor echt
onderzoek voor mogelijke verbeteringen, meer om
je productlancering een boost te geven.”
Communicatie en wetgeving
In deze voedseltransitie speelt de overheid en
hun manier van communiceren natuurlijk ook een
belangrijke rol. “Het is voor het ministerie altijd een
zoektocht hoe dwingend ze willen zijn. Ze zouden
met subsidies kunnen werken, bijvoorbeeld in het
eerder genoemde voorbeeld van restaurants. Als
je de horeca vraagt altijd een amuse van nieuwe
eiwitten te serveren en daar een subsidie voor
geeft, dan zet je daarmee al de toon en geef je aan:
dit is het normale om te doen. Dus geldstromen die
faciliteren dat dit meer het normale gedrag wordt.”
Wat betreft de letterlijke communicatie rond de
eiwittransitie adviseert Onwezen het ministerie te

werken met een tienpuntenlijst. “Zo weten ze altijd
precies: als wij communiceren over nieuwe eiwitten
doen we dat zo. Op een consequente manier waar
bij norm en associaties beter geborgd zijn en hier
goed over na wordt gedacht.”
Daarbij is er ook altijd nog wetgeving die gewenst
gedrag kan stimuleren: “De rol van vleesconsump
tie in de maatschappij meer reguleren, kan heel
effectief zijn. Dat hebben we ook in het geval
van roken gezien. In het begin was de tendens
‘de overheid heeft toch niks te zeggen over wat
ik doe’. Inmiddels kijken we er gek van op dat er
jaren geleden nog in de trein werd gerookt en is
roken allesbehalve mainstream.” Een goed voor
beeld vindt Onwezen de vleestax. “Daarmee laat
je duidelijk zien wat je als overheid wel en niet
stimuleert. En ook de supermarkten en kantines
regels en richtlijnen opleggen en bijvoorbeeld
stellen dat ‘we zoveel% alternatieve eiwitten en
vlees in supermarkten en kantines verwachten’.
Met dit soort regels duid je de norm en die zijn
nodig om de verleidingen van de consument in
te perken.”
Groot schap en lage prijs
Hierdoor stimuleer je supermarkten ook meer
alternatieve eiwitproducten aan te bieden, stelt
Onwezen. “Op het moment dat jij de supermarkt
inkomt en je ziet een groot schap vol vlees, dan
prikkelt dat jouw brein en krijg je het idee: dat hoort
bij de maaltijd, dit is een normale keuze, want bijna
iedereen eet vlees. Als je zo’n zelfde groot schap
met alternatieve eiwitproducten vult, heeft dat
hetzelfde effect. Het geeft mensen nog meer het
idee dat het genormaliseerd is.”
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Voor de supermarktketens is er dus ook werk
aan de winkel. “Je ziet soms supermarkten die
een p
 oging wagen. Bijvoorbeeld dat ze alleen nog
biologische melk aanbieden. Maar over het alge
meen zijn de meesten nog heel voorzichtig. Als er
nou toch eens een grote supermarktketen op zou
staan die alleen nog maar duurzame producten
aanbiedt, dan zet je pas echt de toon. Daarbij is
prijs ook een belangrijk aspect als het gaat om
consumentengedrag. We hebben natuurlijk ooit
een prijzenoorlog gehad, het is te hopen dat er
weer zoiets ontstaat en dan in het voordeel van
de alternatieve eiwitproducten natuurlijk.”

Uit de vleeshoek
Ook op het gebied van naamgeving en herken

baarheid, zijn er verschillende factoren om rekening
mee te houden. “Voor deze tussenfase is het op zich
mooi dat je bijvoorbeeld met vega kipstukjes de
mainstream helpt aan een alternatief voor normale
kip in hun favoriete gerechten. Hierbij hoef je echt
niet bang te zijn dat ze niet snappen dat het geen
echte kip is. We hoeven mensen niet te onder
schatten. Toch is het wel belangrijk dat uiteindelijk
steeds meer de focus komt te liggen op het product
zelf, in plaats van altijd die vergelijking te trekken
met vlees. Anders blijf je het ondergeschikte broer
tje van, want je bent nu eenmaal geen vlees. Zorg
ervoor dat jij je zo positioneert dat je jezelf echt als
een ander product in de markt zet. De producten
zijn vaak zo mooi en slim gemaakt, met een goede
bite en mooie textuur. Daar moet de focus op
komen. In plaats van altijd maar de ‘alternatief
voor vlees’-link te leggen. Daarbij klinkt alternatieve
eiwitten natuurlijk ook niet, daar zouden we eens
iets anders voor moeten verzinnen. Gelukkig is het
ook meer een communicatieterm dan dat je het
gebruikt naar de consument.”
Nog vijftien jaar
Tot slot durft Marleen Onwezen wel te stellen dat
deze trend doorzet en dat binnen vijftien jaar ons
gedrag er ook echt anders uitziet. “Dit is geen fase,
dit gaat echt doorzetten. Het gaat nu alleen wel
heel langzaam, waardoor er manieren nodig zijn
om dit transitieproces te versnellen. Daarbij is het
belangrijk om te vermelden dat iedereen hiervoor
verantwoordelijk is. De overheid, de supermarkten,
cateraars, horeca en de consumenten. Allemaal
moeten we stappen zetten om iets bij te dragen.
Dan is er heel veel mogelijk.”

Alaina Mclearnon

Positionering
Voor haar werk heeft Onwezen ook regelmatig
contact met start-ups in deze branche. “Wat
we vaak zien, is dat er heel veel start-ups zijn die
er alles aan doen om een uitontwikkeld p
 roduct
op de markt te brengen om het v ervolgens
pas te gaan testen op consumenten. Dat uit-
ontwikkelen kost heel veel geld. Dan heb je een
heel grote investering gedaan, en heel weinig
ruimte om aanpassingen te doen: in product,
verpakking, vorm. Het zou veel meer hand in
hand m
 oeten gaan: waar heeft de consument
behoefte aan en die positionering veel eerder in
het p
 roces meenemen. Want een andere manier
van positionering, vraagt ook om heel a
 ndere
producten. Ga je bijvoorbeeld voor die s pecifieke
doelgroep die wel altijd neemt om te koken of
segmenteer jij je op gemak?”

WUR
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‘Noem het geen
alternatieve eiwitten,
maar future of food’

Plantible

Plantible - Maurits van de Ven en Tony Martens
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Met welk idee zijn jullie Plantible gestart?
“Veeteelt, veevoer en dierlijke eiwitproductie
zijn enkele van de grootste boosdoeners van
de klimaatverandering. Bovendien komt door
de klimaatverandering de aanvoer van gewassen
in gevaar. Vervolgens zijn we gaan kijken:
wat maakt een dierlijk product een dierlijk
product, of het nu zuivel, vlees of ei is? Alle losse
componenten hebben bepaalde functionele
eigenschappen. Zo heeft kippeneiwit een schui
mend vermogen, je kunt er gel en merengue van
maken. En als je het bakt wordt het witte gel.
Uiteindelijk zijn we uitgekomen bij rubisco eiwit:
het enzym in bladgroen dat CO2 uit de lucht op
neemt en dit converteert in suiker, zodat de plant
kan groeien. We zijn in de wereld van de alter
natieve plantjes gedoken en kwamen uit op lemna:
ook wel bekend als eendenkroos. Het voordeel van
lemna is dat het elke 48 uur in massa verdubbelt
en voor 40 tot 45% uit eiwit bestaat.

Samen met mede-oprichter Maurits van de Ven
vertrok Tony Martens naar Amerika om daar
Plantible groot te maken. Verschillende grote
investeerders zijn enthousiast en ze zijn hard
op weg een wereldspeler te worden.

Om het te verbouwen heb je geen landbouwgrond
nodig. Het wordt geteeld op water, kan altijd op
dezelfde plek gehouden worden en de water foot
print is tien keer kleiner dan van soja en twintig
keer kleiner dan van erwten. Dus toen we vier jaar
geleden de kans kregen om voor niets een algen
boerderij over te nemen in San Diego, hebben
we onze biezen gepakt en zijn vertrokken. We zijn
gestart met een klein badje en inmiddels hebben
we één hectare oppervlakte. Met onze product

samples is het gelukt verschillende commerciële
partners enthousiast te krijgen. Inmiddels kunnen
we dankzij de laatste financiële investering een
boerderij in Texas bouwen van 50 ha.”
Hoe krijgen jullie investeerders, zoals de
laatste van 21,5 miljoen dollar, enthousiast?
“Over het algemeen willen investeerders graag
goed begrijpen wat je doet. Daarom moet je heel
realistisch zijn in je benadering. Down to earth
blijven. Verder is het ’t belangrijkste in onze indus
trie dat je zeker weet dat je op kan schalen. Weet
je zeker dat je jouw productie naar de agrarische
of voedselschaal kan brengen? Je moet dus
constant voor ogen houden: kan het ook op grote
schaal? Er gaat zoveel geld om in deze branche,
er zijn heel veel spelers actief. De komende vijf jaar
verwacht ik zeker dat het kaf zich van het koren
zal scheiden en daarbij is het vermogen om op te
schalen een heel belangrijke factor.”
Wat was voor jullie verder van groot belang
om die beginjaren goed door te komen?
“Dat ik hier met mijn zakenpartner Maurits van
de Ven naartoe ben gegaan, en dat we altijd
elkaar hebben. Als je gaat ondernemen in een
vreemd land zonder vrienden en familie om je
heen, ben je echt op elkaar aangewezen. Door
onze goede relatie slepen we elkaar er doorheen.
Als je hier alleen zou zijn, zou het een stuk lastiger
zijn. Daarbij komt ondernemerschap altijd neer
op doorzettingsvermogen. In de media wordt

24

Plantible

het vaak rooskleurig neergezet. Alsof je van
de ene op andere dag succesvol bent. Nog altijd
zijn er g
 enoeg dagen dat ik met mijn handen in
het haar sta en denk: verdorie, waar ben ik aan
begonnen?! Je moet doorzetten, ook als het even
tegenzit. En bereid zijn om alles te geven wat je
hebt. Als ik terugkijk op ons begin hier in Amerika,
dan is dat eigenlijk bizar. We kwamen letterlijk
aan met niks meer dan een b
 roodtrommeltje vol
lemna. We hadden onze boerderij, maar kenden
verder helemaal niemand. We hadden niet eens
een product. We hebben alle Angels in Amerika
aangesproken: bedrijven die erom bekend staan
in start-ups te investeren zoals die van ons. Al snel
hadden we onze eerste investering te pakken,
en konden we door.”
Waarom hebben jullie voor Amerika gekozen?
“We hebben eigenlijk nooit ons best gedaan om
in Nederland een netwerk op te bouwen en ons
vizier altijd gericht op Amerika. Hier is o
 pschaling
meer voorhanden en zijn ze eerder open om
te investeren in dit soort risicovolle ideeën.
Europeanen, en met name Nederlanders, zijn
toch wat nuchterder. In Amerika zijn we die gekke
gasten uit dat andere werelddeel met die eenden
kroosboerderij en vinden ze het fascinerend. Ook
is de regelgeving hier wat soepeler dan in Europa,
waardoor alles wat sneller gaat.
Welke mooie reacties krijgen jullie zoal?
“Het blijft het gaafste als we iets van ons product

Plantible

“De water footprint
is tien keer kleiner
dan van soja en twintig
keer kleiner dan van
erwten.”

sturen en super enthousiaste reacties krijgen van
heel grote spelers als Kellogg’s die aangeven: ‘Dit
is super, we willen meer!’ Zij zijn ook een van onze
investeerders en zijn van plan om ons product te
verwerken in hun plantaardige producten.”
Met welke vooroordelen zou je willen afrekenen
waar de branche in het algemeen of jullie in
het bijzonder mee te maken krijgen?
“Naar mijn mening hoor je nog te vaak dat mensen
vinden dat ingrediënten in plantaardige producten
‘raar’ zijn. Dat vind ik een beetje oneerlijk. Koeien
en varkens eten immers ook allerlei planten, die
ingrediënten vind je ook niet terug op de verpak
king. Terwijl dat vaak dezelfde zijn als in plant
aardige producten. En dan hebben we het nog niet
eens over de medicijnen die zo’n dier krijgt.”
Wat is voor jullie van belang om van niche
naar mainstream te gaan?
“We moeten in ieder geval van het begrip
alternatieve eiwitten af. Toen de iPhone en Tesla
uitkwamen werden ze ook geen alternatief
genoemd. Zolang je dat blijft doen, geef je het
signaal af dat alternatieve eiwitten een soort plan
b zijn. Terwijl het je hoofdplan moet zijn. Als je het
alternatief van auto opzoekt, krijg je nooit een raket
te zien, altijd een fiets. Noem het liever future of
food. Verder is de wetenschap van belang dat het
noodzakelijke voedselprobleem niet te maken heeft
met de aanvoer van voeding, maar met de aanvoer
van gezonde voedingsstoffen. Als je iets eet en

dat ontbreekt, schiet je er weinig mee op. Om dit
alles mogelijk te maken, moet de voedselketen
veranderen. Het zal lang duren en moet goedkoop
worden gedaan. Dat betekent dus ook dat je moet
begrijpen hoe de landbouw en voedselproductie
in elkaar zit. Het is allemaal niet zo super sexy.
En het gaat echt om de meest kostenefficiënte en
simplistische oplossing. Dat geldt ook voor ons:
ik sta nu dagelijks met mijn handen en voeten in
het eendenkroos. En dat terwijl ik eigenlijk een
stadsjongen ben, opgegroeid in Amsterdam.”
Wat kan er in jouw ogen door de overheid
nog meer gedaan worden om de eiwittransitie
te versnellen?
“Het is heel simpel, dat geldt ook voor Amerika
en Europa: die subsidies aan de vleesindustrie
slaan natuurlijk helemaal nergens op. De over
heid speelt een hele grote rol en moet ook kritisch
naar zichzelf kijken. Het is belangrijk dat zij ook
het gesprek aangaan met veetelers. We gaan nu
bijvoorbeeld samenwerken met een boer die eerder
70 kilo eiwit produceerde en door onze hulp gaat
converteren naar plantaardige eiwitten en 7000
kilo gaat verbouwen. Dat verschil is gigantisch.
Daarbij zijn de marges die hij in zijn oude vlees
branche ontving heel laag en het hele proces
niet efficiënt. Deze eigenaar is net zo enthousiast
als wij om de transitie in gang te zetten. In mijn
ogen kan de overheid een veel grotere rol spelen
in het stimuleren en enthousiasmeren van veetelers
om naar alternatieven te kijken en hierbij

ook onderwijs bieden. Veel telers staan er voor
open.”
Wat zou je andere start-ups tot slot nog mee
willen geven?
“Dat je heel kritisch bent met wie je wilt samen
werken en goed uitzoekt wie passende partners
zijn. Uiteindelijk gaat het erom dat je ook met
iemand door één deur kan als het tegenzit. En dat
je ook heel complementair aan elkaar bent. Weet
dat als iemand je beste vriend is, het niet meteen
betekent dat het je beste zakenpartner is. En reali
seer je dat je om in de voedselindustrie een plek te
veroveren een heel lange adem nodig hebt.”
Wat zijn jullie toekomstplannen en ambities?
“Het is ons idee om binnen de komende vijf jaar
in minimaal twee werelddelen verkrijgbaar te zijn.
De productie van de meest gebruikte gewassen
concentreert zich in twee á drie gebieden in de
wereld. Als hier tien miljard mensen van moeten
leven, krijgen die gebieden heel veel power. Dat
moet je niet willen. Daarom moeten we er als
samenleving voor zorgen dat belangrijke gewassen
onafhankelijk geteeld kunnen worden. Zo hopen
we ons steentje bij te dragen en het probleem van
de voedselketens die nu nog teveel afhankelijk zijn
van andere regio’s op te lossen.”
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‘We maken vleesopvolgers, geen
vleesvervangers’

BOON Bonen

BOON Bonen - Michael Luesink
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Met welk idee ben jij BOON gestart?
“Voor mijn afstudeeropdracht tijdens mijn studie
Food Innovation deed ik in 2014 onderzoek naar
eiwittransitie. Mijn vraag: hoe gaan we mensen
verleiden van een meer dierlijk naar een meer
plantaardig voedingspatroon? Tijdens mijn
onderzoek kwamen net de eerste vleesvervangers
op de markt. Deze waren vooral op basis van soja,
zeewier en insecten. Bonen werden op dat moment
nog niet veel gebruikt, terwijl die juist zoveel kansen
bieden.

Om een plek te veroveren in deze markt is een
onderscheidende propositie, een schaalbare
productieketen, goed team, tijdig testen,
grootse doelen en een praktisch plan onmisbaar,
aldus Michael Luesink -founder van BOON
Bonen.

Niet voor niets is het bijvoorbeeld in Zuid-Amerika
de basis van veel smakelijke gerechten. Terwijl we
in Nederland ook heel goed bonen kunnen telen;
we zijn van oudsher zelfs een bonenland. In Zee
land worden bruine bonen geteeld, kapucijners
in Brabant. Ondertussen liep op dat moment de
consumptie van bonen flink terug. Terwijl ze vol
zitten met vitamines, mineralen, vezels en heel veel
eiwitten. Zonde! Ik dacht: wat als wij de boon weer
op de kaart zetten en er smaakvolle, innoverende
producten mee maken? Vanuit deze gedachte ben
ik een innovatie-tijdlijn gaan maken. Dat sloeg
zo aan dat ik werd benaderd door diverse grote
bedrijven die interesse hadden. Ik heb er uiteindelijk
zelfs verschillende prijzen mee gewonnen. Daarom
besloot ik te onderzoeken hoe ik zelf een impact
bedrijf kon starten. Met een aantal Nederlandse
bonentelers zijn we begonnen. Vanaf het begin
riep ik al dat Albert Heijn onze droomklant was.
Een jaar later lukte dat en haalden we de super
marktketen als eerste klant binnen.”
Wat was er allemaal voor nodig om Albert
Heijn binnen te halen?
“We hebben onze productieketen en ook de rest
van ons bedrijf vanaf de start heel schaalbaar

ingericht. Daardoor waren we er klaar voor om ook
grote retailers te beleveren. Zo konden we meteen
over grote volumes praten. Om op te vallen in de
retailmarkt is het verder ook van groot belang dat
je zorgt voor een onderscheidende propositie. Kijk
goed: wat gebeurt er al in de plantaardige markt?
Wij zijn ons met het bedrijf echt gaan richten op de
nieuwe generatie vleesvervangers. We maken geen
imitatieproducten, proberen bijvoorbeeld geen kip
stukjes na te maken. In ons innovatielab bedenken
en ontwikkelen we vleesopvolgers, geen vleesver
vangers. We zijn echt een innovatiebedrijf.”
Wat doen jullie zelf en wat besteden jullie uit?
“Bij de start van ons bedrijf was de hoofdvraag:
gaan we een bonenfabriek bouwen of niet? Toen
kwamen we al snel uit op het punt dat een eigen
fabriek nooit goed genoeg kan zijn, die is altijd of
te klein of juist te groot. Bij een eigen fabriek denk
je vanuit efficiëntie, en wij willen juist vanuit inno
vatie denken. Dus besloten we de research in eigen
handen te houden en de productie uit te besteden.
Dat geeft onze innovatiemotor kracht. Zo kunnen
we op basis van bonen inmiddels veel meer dan
balletjes, burgers en nuggets maken. We hebben nu
bijvoorbeeld een heel ander type product bedacht:
een plantaardig bapao-broodje. Wellicht dat er in
de toekomst ooit wel een eigen fabriek komt, maar
voor nu gaat het juist heel goed. Iedereen staat ook
echt in zijn kracht. De bonentelers telen bonen, de
productiepartners produceren de beste producten
en wij zijn goed in het bedenken van die producten
en marketing, sales en innovatie.”
Wat was van groot belang om die beginjaren
goed door te komen?
“Logisch nadenken. In de ontwikkeling van de
complete productieketen liepen we tegen veel
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uitdagingen aan. Het helpt enorm om het praktisch
te maken: welke stapjes moet je allemaal zetten
om je doel te bereiken en van boer tot consument
te komen? Hoe ga je de hele productieketen neer
zetten om aan grote retailers te kunnen leveren?
Denk daarbij niet te complex. Zo heeft het ons
enorm geholpen om een praktisch businessplan
te schrijven met daarin duidelijk welke schakels
je in de keten nodig hebt, zodat je aan de eisen
van de retailer voldoet en een goed product op
de markt brengt.

je daar geen tijd voor. Terwijl het heel waardevol
is om dat regelmatig te doen. Daarbij was het ook
mooi om met founders van andere bedrijven te
sparren en te horen hoe zij strijden voor een betere
wereld. Erg inspirerend.”

BOON Bonen

Welke mooie reacties op jullie merk krijgen
jullie zoal?
“Ik vind het mooi dat mensen ons heel erg typeren
als de rebel in de vleesvervanger-branche. Het
wordt ook erg gewaardeerd dat we onze bonen
in Nederland telen. En dat we heel herkenbare en
Ik geloof ook dat elke winnaar een plan heeft.
minimaal bewerkte producten op de markt bren
Dat kun je als een soort kompas gebruiken om
gen. Daarbij vind ik het ook gaaf om te zien hoe
je doel te bereiken. Daarbij zijn we ook wel echte
blij ons team is met het bedrijf en hoe we onszelf
doeners. Dat helpt. Het is ook typerend voor
verder ontwikkelen. Een stagiaire die het zo naar
ons bedrijf dat we niet bang zijn om buiten onze
z’n zin heeft en uiteindelijk doorgroeit naar een
comfortzone te stappen en sinds de start al grootse belangrijke functie. De kracht van onze mensen,
doelen formuleren en die nastreven. Ik was nog
de leuke club die we inmiddels zijn en de energie
student toen ik al deelde dat ik Albert Heijn als
die we uitstralen: daar word ik ook heel blij van.
klant wilde. Daar werd door mijn omgeving toen
Met alle uitdagingen waar je als start-up in de
nog lacherig over gedaan. Maar ik geloof erin dat
voedingsindustrie mee te maken krijgt, is een goed
zolang je je doelen concreet maakt en een plan
en ervaren team cruciaal. Zoek altijd naar mensen
hebt, je veel meer kunt bereiken. Daarbij helpt
die in andere zaken beter zijn dan jij. Zo zijn finan
het ook omringd te worden door goede mensen
ciën en administratie zeker niet mijn expertise,
die in je missie geloven. Daarbij heeft het ons ook
maar is dit natuurlijk wel heel belangrijk om goed
geholpen om met andere partijen in de branche
in je organisatie te waarborgen. Daarbij kijken we
te praten en hen tips te vragen.”
ook goed naar wat iemand beweegt om bij ons te
werken. En we besteden veel tijd aan persoonlijke
Op welke manier heeft Impact Hub jullie
ontwikkeling, hebben een coach voor medewerkers
verder geholpen?
en wekelijkse BOON camps.”
“In 2019 hebben we meegedaan aan het foodchain
accelerator programma. Op dat moment hadden
Wat is voor jullie onmisbaar om van niche naar
we al verschillende supermarktketens als klant.
meer mainstream te gaan?
Toch was het juist op dat moment fijn om de mo
“Wij maken op dit moment onderdeel uit van
gelijkheid te krijgen en de tijd te nemen om echt
de snelst groeiende markt in de retail. Toch vind
aan ons bedrijf te werken. Heel vaak zit je in je
ik dat de eiwittransitie nog sneller moet. Het
bedrijf, ga je mee in het ritme van de dag en neem bewustzijn van het probleem is er. Zowel bij de
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meeste consumenten als bij de overheid. Toch
gebeurt er helaas te weinig. Eiwittransitie zou de
topprioriteit moeten zijn bij de overheid. Het is ook
heel belangrijk dat er per direct wordt gestopt met
het subsidiëren van vervuilende sectoren. Het zorgt
voor een oneerlijke concurrentie tussen zuivel, vlees
en plantaardige sector. Er zou een verbod moeten
komen op kiloknallers en gestreefd moeten worden
naar eerlijke prijzen. Want we kunnen wel aan alle
p’s werken, maar de prijs blijft voor de consument
toch het belangrijkste.”
Wat is er verder voor nodig om mensen
meer plantaardig te laten eten?
“Ik zie een heel positieve ontwikkeling bij consu
menten. Ook door documentaires zoals Seaspiracy
en The Game Changers. Steeds meer mensen
vinden elke dag vlees eten niet meer van deze tijd.
Er zijn dan ook steeds meer flexitariërs en ook
de groep vegetariërs en veganisten groeit op dit
moment extreem hard. Nu alleen nog een eerlijke
prijs en het stoppen van vleespromotie.”
Welke rol spelen retailers hierin?
“Supermarktens spelen een heel belangrijke rol
als het gaat om wat Nederland eet. Daarom vind
ik het ook fantastisch om te zien dat retailers
steeds meer plek geven aan vleesvervangers.
Ik heb ook het gevoel dat ze meer dan ooit open
staan voor nieuwkomers. Om als start-up op te
vallen, is het van belang dat je met een goed plan
komt en een unieke propositie.”

ducten en al verkrijgbaar sinds 2017. Consumenten
kennen de burger dus en vinden ‘m erg lekker.
Daarbij zijn burgers nog altijd het grootste segment
binnen vleesvervangers.”
Met welke vooroordelen krijgen jullie
nog te maken?
“Er is nog steeds een groep consumenten die hun
mening over vleesvervangers en plantaardige
producten baseert op de kwaliteit van een jaar of
vijf geleden. Inmiddels is er veel veranderd, en merk
je dat producten steeds lekkerder worden gemaakt.
Ik zou dus graag mee willen geven: probeer wat je
nu in het schap ziet liggen. Er is inmiddels genoeg
keuze.”
Op welke manier betrekken jullie
de consument in het ontwikkelproces?
“We laten altijd honderd onafhankelijke consu
menten gedurende het proces proeven, nog voor
we het product zelf helemaal fantastisch vinden.
Zo krijgen we bruikbare feedback als het gaat om
smaak, sappigheid en structuur. Als we klaar zijn
gaat er nog een keer een testpanel overheen en
pas als iedereen tevreden is, komt het op de markt.
Het is zo belangrijk om dit al tijdens je ontwikke
lingsproces te doen. Dus niet jarenlang ontwikkelen
voor je een prototype hebt en dan pas gaan testen.
Feeling houden met je markt is van levensbelang.”
Wat zijn jullie toekomstplannen en ambities?
“We willen echt een grote speler worden en naast
de Nederlandse markt, ook de Engelse, Duitse en
Scandinavische markt veroveren. We hopen uit
eindelijk dat BOON een belangrijk wereldmerk
wordt.”

BOON Bonen

Wat is jullie best verkopende product?
“De BOON chiliburger. Dit is een burger op basis
van bruine bonen. Het is een van onze hero pro

BOON Bonen
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‘Ik zoek altijd naar de
meest duurzame en
smaakvolle oplossing’

Willicroft

Willicroft - Brad Vanstone
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Met welk idee ben je Willicroft gestart?
“Vijf jaar geleden emigreerde ik vanuit de UK
naar Amsterdam. Ik kon hier gemakkelijk een plant
aardige melkvariant vinden, maar smaakvolle kaas
was een ander verhaal. Aangezien dit mijn guilty
pleasure is waar ik eigenlijk niet zonder kan, besloot
ik op zoek te gaan naar een alternatief. In eigen
keuken ben ik gaan experimenteren. In mijn huidige
baan had ik het niet naar mijn zin, en al snel merkte
ik dat dit experimenteren met vegan food, in het
bijzonder kaas, me heel gelukkig maakte. Mijn
grootouders waren boeren en hadden een kaas
boerderij. Op basis van hun productieproces, alleen
dan met plantaardige ingrediënten, lukte het me
vegan kaas te maken. Het moment dat ik me reali
seerde dat ik ‘goud’ in handen had, was tijdens een
etentje waar ik mijn vrienden mijn zelfgemaakte
kaas voorschotelde. Iedereen was zo enthousiast.
Daardoor durfde ik het aan het ook te testen bij
onbekenden. Toen ook die reacties positief waren,
besloot ik er mijn business van te maken.”

Wat voor Brad Vanstone begon als de zoektocht
naar een oplossing voor een probleem, namelijk
hoe maak je plantaardige kaas die ook nog eens
smaakvol is, is inmiddels uitgegroeid tot een
succesvolle scale-up.

Wat was voor jou belangrijk
om die beginperiode te overleven?
“Sinds de start bekijk ik alles per dag en maak
me niet al te druk om wat er bijvoorbeeld over zes
maanden zou kunnen gebeuren of misgaan. Zover
vooruit plannen is in mijn ogen zonde van je tijd.
Je maakt jezelf gek en voor je het weet zie je alleen
maar beren op de weg. Verder is het voor mij vanaf
het begin heel belangrijk geweest om echt te luis
teren naar wat anderen zeggen en vinden. Zo was
onze switch van cashewnoten naar bonen een heel
lastige beslissing. Het heeft ervoor gezorgd dat we
onze receptuur compleet moesten veranderen. Uit
eindelijk zijn we ontzettend blij dat we het hebben
gedaan. Zo blijven we trouw aan onze missie.

Daarnaast is het ontzettend belangrijk om vanaf
de start niet alles zelf te willen doen. Zo is een
partij als Impact Hub een heel belangrijke partner
geweest om ons te helpen aan onze eerste inves
teerders. We hebben via Impact Hub zelfs onze
producer gevonden. Ook zijn we nog steeds in
Waar bestaat het assortiment inmiddels uit?
contact met diverse start-ups en scale-ups die
“Onze producten zijn in de afgelopen tijd behoorlijk we via hun programma’s hebben leren kennen.
veranderd. Ook de ingrediënten. In eerste instantie Heel waardevol. Het mooie is dat we nu we een
was alles gebaseerd op cashewnoten. Tot ik
stuk verder zijn een nieuwe rol innemen: een
erachter kwam dat deze helemaal niet zo’n positief waarin we ook iets waardevols terug proberen
effect hebben op de wereld. Voor de groei van
te geven. Bijvoorbeeld door op events te spreken,
cashewbomen is namelijk veel water nodig en
onze ervaringen te delen en ons aan te bieden als
de noten komen meestal uit verre landen waar
mentor voor een programma.”
ze onder slechte arbeidsomstandigheden g
 eplukt
worden. Daar schrok ik van. Naast dat onze
Wat zou je start-ups die nu in die beginfase
producten lekker moeten smaken, wil ik ook dat we zitten verder nog mee willen geven?
altijd zoeken naar de meest duurzame optie. Geluk “Dat het helpt als jij je leergierig opstelt. Neem
kig kwamen we erachter dat we ook heerlijke kaas
zoveel mogelijk informatie tot je en ga op zoek
kunnen maken van bonen en peulvruchten. Dat is
naar partners om mee samen te werken. Als je
inmiddels de basis voor onze mozzarella, cheddar
het allemaal in je eentje probeert te doen, kom
en Gouda kaas-variant. Deze zoektocht en aanpas je er niet. Je hebt een support system nodig,
singen waren een heel leerzaam proces.”
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en een team. Ik ben in mijn eentje gestart, maar
heb inmiddels een team en partners om me heen
gebouwd die mij perfect aanvullen. Je moet goed
uitzoeken wat je zelf wilt doen en voor welke zaken
je beter kunt samenwerken met partners die een
expertise hebben die jij mist. Outsourcen is onmis
baar, of je moet een heleboel geld hebben. Zo doen
wij het produceren en distribueren niet zelf, maar
hebben hier onze partners voor. Product develop
ment, marketing, communicatie, branding en
strategie houden we wel in eigen huis. Ik denk altijd
maar zo: het is nergens voor nodig om het wiel
opnieuw uit te vinden.”

Waar zijn koeien nog heerlijk in de wei liepen, kijkt
hij vol afgrijzen naar de immense boerenbedrijven
die inmiddels uit de grond zijn gestampt, waar geen
koe meer op het land staat. In zijn tijd produceerde
hij ook voor de buurt, voor de eigen community.
Dat is nu allemaal heel anders helaas. In mijn ogen
zou het beter zijn als we weer terug gaan naar dat
kleinschalige.”

Willicroft

Jullie worden inmiddels verkocht bij Albert
Heijn, Jumbo, Picnic, Crisp en Gorillas. Wat is
belangrijk om die retailers te enthousiasmeren
voor plantaardige producten?
“Een goed startpunt is een goede distributeur
Wat is er in jouw ogen voor nodig om van
vinden waarmee je kunt samenwerken. Zij werken
een niche naar een meer mainstream product
al samen met diverse partijen en retailers. Dat
te gaan?
werkt veel beter dan het in je eentje proberen.
“Produceer niet alleen een product waar alleen
Helemaal aangezien het in de retailbranche alle
veganisten van genieten, maar iets wat voor
maal draait om prijs. Dit is verdrietig, maar waar.
iedereen interessant is. Probeer ook niet alleen
Gelukkig komt er langzamerhand verandering in en
op één punt uit te blinken. Als je alleen plantaardig krijgen nieuwe partijen steeds meer een kans. Juist
bent, en verder niet smaakvol, ongezond en heel
ook door de groeiende vraag van consumenten.
duur, ga je het niet redden. Focus op overal in
Die eisen steeds meer smaakvolle en gezondere
excelleren. Het zit ‘m ook in de manier van commu producten. Een van de retailers die het in mijn ogen
niceren. We claimen bijvoorbeeld niet dat alle zuivel goed doet, is Crisp. Ik vind het mooi om te zien hoe
moet verdwijnen. We bieden onszelf aan en laten
zij de boer, kleinere bedrijven en start-ups steunen.
zien dat wij een lekker, gezond en duurzaam pro
Wat ook helpt: zorg ervoor dat je echt iets unieks op
duct zijn. Daarbij zijn we tegen intensieve veeteelt, de markt brengt, iets waardoor je een meerwaarde
met overvolle stallen vee. Kleinschalige, biologische bent voor het schap.”
landbouw en veeteelt juichen we juist toe.”
Willicroft heeft ook een eigen winkel.
Hoe reageert je familie op alles wat
Hoe ervaar je dat?
je tot nu toe met Willicroft hebt bereikt?
“Het is geweldig. Vooral omdat we op deze ma
“Ze steunen me heel erg, al waren ze in het begin
nier een-op-een contact hebben met onze doel
wel wat sceptisch. Ik zeg altijd: ik heb mijn doel
groep, de enthousiaste reacties direct ontvangen
bereikt als mijn vader uiteindelijk ook fan is van
en makkelijk nieuwe producten kunnen testen.
mijn kaas. Mijn opa steunt me ook. Hij heeft de
Zo krijgen we regelmatig waardevolle feedback
agrarische sector ontzettend zien veranderen.
op nieuwe producten die nog in de ontwikkel
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fase zitten. We zijn twee jaar geleden begonnen
als pop up store, en inmiddels veranderd in een
permanente winkel. De perfecte plek waar we de
lekkerste vegan kaasproducten uit Europa verza
melen en verkopen. Veel mensen hebben een nega
tieve eerste ervaring met vegan kaas. Wij willen met
onze producten en winkel laten zien hoe lekker het
kan zijn. En omdat de wijn kaas-combinatie in mijn
ogen een waardevolle aanvulling is, hebben we ook
een wijnkelder beneden. ”

Tot slot: wat kan de overheid volgens jou doen
om de eiwittransitie te versnellen?
“Laten we voorop stellen dat Nederland in mijn
ogen al een fantastische plek is om een business in
deze sector te starten. Zo hebben we een heleboel
steun gekregen van accelerators gesponsord door
de overheid. Dit alles heeft ons geholpen om gese
lecteerd te worden als onderdeel van het Fastlane
programma, ook gesponsord door de overheid.
Dit programma zal ons weer verder helpen op te
schalen. Verder is het hoognodig dat er wordt
gekeken naar een eerlijke prijs of CO2-taks. Een
recent onderzoek laat zien dat 90% van de subsi
dies wereldwijd naar industrieën gaat die meer
slecht doen dan goed. Dat kan toch niet?! De TAPP
coalitie maakt hier gelukkig werk van, en probeert
de belangrijkste partijen bijeen te brengen om deze
taks door te voeren. Ik zou het geweldig vinden als
Nederland hierin voorloper wordt.
Mijn tweede punt voor de Nederlandse overheid
is om de boeren meer aan concrete oplossingen
te helpen, die ervoor zorgen dat ze een weg vinden
uit de zuivelindustrie. We horen non-stop over de
behoefte voor transitie waarbij de overheid zich
vooral richt op het verminderen van het aantal
koeien met een derde per 2030. Er zou juist veel
meer aandacht moeten gaan naar het leren van
nieuwe skills. Met Willicroft zetten we ons hier ook
voor in. Zo is het ‘t hoofddoel van ons project om
boeren te helpen aan 25 hectare aan witte bonen
velden.”
Willicroft

Wat zijn jouw toekomstplannen?
“Zoals ik eerder al aangaf is het een belangrijk
doel van mij om mijn vader onze plantaardige kaas
te laten eten. Als hij om is, betekent dit namelijk
dat heel veel anderen dat ook zijn. We streven er
ook naar om de eerste net positive plant-based
cheese company ter wereld te worden, waarmee
we dus op alle vlakken zoveel mogelijk positieve
invloed uitoefenen. Zo zijn we druk bezig met het
meten van onze uitstoot. Aan het einde van dit jaar
verwachten we onze eerste LCA-meting (Life Cycle
Assessment, red.) af te ronden. Zo willen we de
vetten in onze producten zoveel mogelijk uit lokale
bronnen halen. Uiteindelijk willen we bekend staan
om veel meer dan alleen onze smaakvolle kazen.
Daarom bestaan onze toekomstplannen uit het
helpen van de transitie voor de zuivelindustrie, het
steunen van groepen zoals TAPP en willen we ervoor
zorgen dat onze producten zoveel mogelijk lokaal
geproduceerd worden. De voedingsindustrie is
ontzettend complex. Voor ons zal het nooit genoeg
zijn om ons alleen te richten op het verkopen van
onze producten. Het is nodig om deze industrie van
top tot bodem te veranderen, en dat is precies wat
wij van plan zijn.”

Willicroft
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‘Net als andere
investeerders is ook
Leonardo DiCaprio
naar ons toegekomen’

Mosa Meat

Mosa Meat - Mark Post
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Met welk idee zijn jullie Mosa Meat gestart?
“Na jarenlang onderzoek aan de universiteit is het
ons in 2013 gelukt om een techniek te ontwikkelen
voor kweekvlees. Sinds de start van ons onderzoek
is hierbij het voornaamste doel geweest om milieu
impact van veeteelt te verminderen. Om dit waar
te maken, moet je de koe bij de horens vatten en
een bedrijf starten. Vanuit die gedachte zijn we
Mosa Meat gestart.”
Welke struggles hebben jullie bij de start
gekend?
“Op het moment dat we de techniek hadden
ontwikkeld, konden we daar geen subsidie voor
krijgen. Dat vond ik zo frustrerend. Daarom pakten
we de presentatie in 2013 in Londen groots aan.
Dat heeft een enorme impact gehad. Er waren zelfs
investeerders die bij ons aanklopten en deelden
dat hun fonds bestaat dankzij onze presentatie.
Wij waren de eerste ter wereld en hebben inmid
dels tachtig andere bedrijven geïnspireerd die iets
soortgelijks proberen te doen.”

Sinds in 2013 de eerste kweekburger een feit
is, staan de geïnteresseerden al in de rij voor
Mosa Meat. Medeoprichter Mark Post mocht
recentelijk zelfs Leonardo DiCaprio als een van
hun investeerders verwelkomen. Een luxepositie.

Wat was voor jullie van groot belang
om de beginjaren goed door te komen?
“Financiering is altijd van groot belang geweest,
en tegelijkertijd is dat gelukkig geen probleem.
Sinds we ons kweekvlees in 2013 wereldkundig
maakten, staan de financiers op de stoep. Ook
het vinden van toegewijd personeel is nooit een
probleem geweest. Vanaf het begin kregen we
aanvragen van mensen van over de hele wereld
die heel graag samen aan ons doel willen werken.
Echt prachtig! Het was voor mij alleen de eerste
keer, na wat kleine consultancy bedrijven, dat ik
een fysiek bedrijf met apparatuur en personeel
ging runnen. In die begintijd was ik ook nog eens

hoogleraar voor de universiteit en de helft van de
tijd bezig met lesgeven en andere onderzoeken.
Sinds oktober 2019 ben ik in dienst van Mosa Meat
en alleen nog in naam hoogleraar bij de universi
teit. Nu kan ik me dus voltijd op Mosa Meat richten.
Al ben ik net gestart met een nieuw bedrijf: Qorium.
Met als doel om in de komende anderhalf jaar een
flinke lap leer te maken, waarbij we gebruik maken
van dezelfde technologie en net als bij kweekvlees
de stamcellen van de koe gebruiken, maar nu uit
de huid.”
In welk stadium zit Mosa Meat nu?
“We zijn inmiddels een bedrijf bestaande uit 110
mensen. Daarvan zijn zo’n 65 wetenschappers
bezig met het verfijnen van de technologie en het
verder opschalen, zodat we goedgekeurd kunnen
worden door de Novel Food Procedure. In Europa
gaat dit proces helaas heel traag. Veel trager dan
bijvoorbeeld in Singapore waar het eerste vergelijk
bare product van een andere producent al is goed
gekeurd. De komende twee jaar zal in Europa dan
ook nog geen kweekvlees beschikbaar zijn. Hopelijk
brengen we daar in de jaren erna snel verandering
in. Eerst zal dat nog op betrekkelijk kleine schaal
zijn. We gaan nog geen enorme fabriek bouwen als
de kans bestaat dat we geen goedkeuring krijgen.
Ik heb er geen twijfels over dat het goed komt,
maar met zoiets groots gaan we geen risico lopen.
We hebben bij insectenbedrijven die voorop liepen
gezien hoe dat fout kan gaan. Gelukkig is financie
ring ook nu nog altijd geen probleem. We hebben
net de tweede financieringsronde afgesloten en 70
miljoen opgehaald. Er waren zelfs nog meer inves
teerders geïnteresseerd, maar die hebben we in de
wacht moeten zetten voor de volgende ronde. Een
luxeprobleem.”
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Een van jullie nieuwe investeerders is Leonardo
DiCaprio, wat merken jullie hiervan?
“We merken het aan het feit dat er rondom Mosa
Meat meer aandacht is op social media en krijgen
nog meer vragen dan voorheen van journalisten.
Daarbij is deze samenwerking voor ons heel erg
van belang, omdat we hierdoor meer in de publi
citeit komen bij het grote publiek. En niet, zoals het
normaal met ons nieuws gaat, dat het vooral bij
de mensen uit de branche terecht komt. Dat zijn
vaak mensen die al van ons bestaan weten. Het
fijne is ook dat er echt een langere termijn strate
gie achter deze samenwerking zit. Zo zal Leonardo
DiCaprio met enige regelmaat de ontwikkelingen
van Mosa Meat delen.”

deld op de markt komen met ons product. Onze
investeerders moeten dus een lange adem hebben
en niet op korte termijn al resultaten verwachten.
Daarnaast kan het handig zijn als investeerders
een netwerk hebben van personen met kennis en
technieken. Verder is het voor ons in toenemende
mate van belang dat investeerders bereid zijn om
mee te groeien en dus bij de volgende ronde ook
weer willen investeren. Het wekt geen vertrouwen
bij de buitenwereld als ze na een ronde al afhaken.
Bovendien kost het opbouwen van dit soort relaties
veel energie. Tot slot krijg ik weleens van investeer
ders te horen dat ik dingen zeg die ik beter niet
kan zeggen tegen een investeerder. Toch vind ik
dat dit zich in toenemende mate uitbetaalt. Ik vind
namelijk dat je altijd helder en transparant moet
Hoe is hij bij jullie terecht gekomen?
zijn. Vertel geen verhaal waar je zelf niet in gelooft.
“Eigenlijk zoals al onze investeerders is ook
Wees duidelijk en ga niet acteren. Wij hebben
Leonardo DiCaprio naar ons toegekomen. Dat
ontzettend veel geluk dat we de tijdgeest mee
klinkt misschien arrogant, maar is echt de realiteit. hebben en een product maken dat iedereen aan
Ik geloof niet dat wij ooit actief een investeerder,
spreekt. Wat ook meespeelt, is dat wij, oprichters
journalist of acteur benaderd hebben. Daarbij
Peter Verstrate en ikzelf, en Chief Executive Officer
selecteren we natuurlijk wel met wie we wel en niet Maarten Bosch die er in 2019 is bijgekomen, uit
in zee gaan. Interessant genoeg hadden we voor
ermate gepassioneerd zijn over onze missie. En dat
onze grote presentatie in 2013 in Londen al het idee brengen we ook over. Anderen denken daardoor al
om Leonardo DiCaprio een van onze eerste ham
snel: die mensen zijn zo gedreven, het zal dan ook
burgers te laten eten. Dat hebben we uiteindelijk
wel lukken.”
niet gedaan, maar grappig genoeg komt hij acht
jaar later alsnog op ons pad.”
Welke mooie reacties hebben jullie inmiddels
gekregen?
Wat is belangrijk bij het selecteren
“We zijn de eerste ter wereld die hiermee zijn
van investeerders?
begonnen. Inmiddels zijn er tachtig andere be
“Je moet verder kijken dan het geld alleen. Let op
drijven die iets soortgelijks proberen, waarvan een
dat de groep en persoon achter de investering ook aantal veel opportunistischer, cowboyachtig met
bij jouw missie past. In ons geval betekent dat ook
minder oog voor het uiteindelijke product. Door
dat mensen moeten begrijpen dat we door al die
onze wetenschappelijk verantwoorde achtergrond,
technologische ontwikkelingen later dan gemid
juiste visie en het feit dat we het langst bezig zijn,

worden we gezien als een solide club. Een club met
een heel duidelijk verhaal over wat we uiteindelijk
willen met dit kweekvlees. Zo zien we onszelf, maar
mooi om te horen dat veel anderen ons ook zo zien.
Dit is ook de reden dat Leonardo DiCaprio voor ons
heeft gekozen.”
Werken jullie met een testpanel
van consumenten?
“Nu we nog niet officieel goedgekeurd zijn, mag dat
nog niet. Zodra we de goedkeuring hebben, gaan
we zeker met smaakpanels werken. Daarbij weten
we al dat de samenstelling identiek is aan die van
een hamburger van rundvlees. De vetsamenstelling
van het vetweefsel dat we maken is identiek aan die
van een koe. De structuur van het spierweefsel ook.
Dit laatste doen de meeste bedrijven niet, daarmee
zijn we dus uniek. Omdat de samenstelling en de
structuur hetzelfde zijn, durf ik te voorspellen dat
de smaak ook hetzelfde zal zijn.”

zorgen. Dus zorg met subsidiegeld dat universi
teiten hier aandacht aan besteden en mensen
kunnen opleiden. Die visie mis ik enorm. Best
jammer, want dit is bij uitstek iets wat je publiekelijk
zou moeten ondersteunen. Het is niet anders. Wij
hebben gelukkig voldoende interesse vanuit private
partijen, maar voor die publieke acceptatie zou die
overheidssteun heel goed werken.”

Wat zou de overheid in jouw ogen verder
kunnen doen om de eiwittransitie te
versnellen?
“In waarde is Nederland de tweede exporteur in
de wereld van agrarische producten, de VS staat
op 1. Er is dus een enorm economisch belang
om de agrarische sector in stand te houden. Dat
de regering het niet makkelijk vindt om hierin te
snijden, begrijp ik ook wel. Dat zie je alleen al
aan de huidige discussie over het halveren van
boerenbedrijven in Nederland. Maar je moet wel
visie hebben en met de tijd meegaan. Zoals we
Wat is voor jullie van belang om meer
dit nu doen – onze varkens voeren met sojabonen
mainstream te worden?
vanuit Brazilië - kan het niet langer. Daar moeten
“We hebben niets te klagen als het gaat om
we op een andere manier over nadenken. En juist
publiciteit: er gaat geen week voorbij of er is een
Nederland is bij uitstek in de positie om dat te
journalist in de wereld die een interview wil. Die
doen. De agrarische kennis en technologie is hier
media-aandacht helpt. Al wordt het toch een ander aanwezig. We zouden een belangrijke speler in die
verhaal als mensen daadwerkelijk onze producten
eiwittransitie kunnen zijn.”
kunnen kopen. Het belangrijkste is dus dat er een
product op de markt komt. Om in de picture te
Met welke vooroordelen krijgen jullie te maken?
komen bij een groot publiek zou het ook helpen als “Er zijn nog altijd mensen die roepen dat we serum
er vanuit de overheid steun voor wordt uitgespro
gebruiken. Dit is een bloedproduct, ethisch niet
ken. Dat gebeurt nu heel mondjesmaat en eigenlijk aangenaam en volstrekt onlogisch om te gebruiken
te weinig. In mijn ogen – ik kom uit de academische in deze techniek. Dus dat gebruiken we niet. Dat
wereld – zou er ondersteuning moeten zijn voor
hebben we ook gepubliceerd. Toch blijft het een
een nieuwe discipline als deze, die de komende
kapstok die mensen gebruiken die tegen kweek
twintig á 25 jaar voor serieuze veranderingen kan
vlees zijn. Een ander vooroordeel is dat mensen
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dit niet gaan willen en niet gaan eten. Dat is niet
zo, blijkt uit allerlei surveys. Wat tot slot wel een
reële vraag is van mensen, is of we iets kunnen
zeggen over de veiligheid op de lange termijn. Dat
kunnen we natuurlijk niet. We weten bijvoorbeeld
ook pas relatief kort dat het eten van rood vlees
een licht verhoogd risico op darmkanker geeft. We
analyseren het product nauwkeurig, en uiteindelijk
bepaalt EFSA of het veilig is. Pas daarna komt het
op de markt.”

Jonas Nordberg

boodschap die we in 2013 al deelden: we doen dit
met een heel speciale missie. Daarom moeten we
beter nadenken hoe we in de toekomst ons vlees
gaan produceren en consumeren. Wat ons betreft
passen alle alternatieve eiwitten daarin, inclusief
de onze. Uiteindelijk moet de consument het uit
maken: wat eten ze het liefst: een hamburger
gemaakt van eiwitten uit erwten of gekweekt
vlees. Daarbij hopen we het zo snel mogelijk uit te
rollen over de hele wereld, en uit te besteden aan
bedrijven in andere werelddelen. Ook daarover
Wat zijn jullie toekomstplannen en ambities?
worden we maandelijks benaderd. Soms gaat dat
“Voor ons is het belangrijkste om de impact
heel ver en met een vooruitziende blik. Zo werden
van veeteelt op het milieu te verminderen. Dat
we zeven jaar geleden al benaderd door Zuid-
begint bij koeien: die hebben niet het grootste
Korea. Zij vroegen toen al: wat moeten we doen om
consumptievolume, maar wel de grootste negatieve te zorgen dat we dit hier op kunnen zetten? Welke
impact op het milieu. We zien de andere mogelijk
opleidingen zijn nodig? Maar voor we de grens over
heden en andere alternatieve eiwitten als mede
kunnen en echt van start kunnen, is het dus eerst
standers in dat uiteindelijke doel. Dat is ook een
nog wachten op Europese goedkeuring.”

Mosa Meat
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‘Ons hoofddoel is een
plantaardige levensstijl
voor iedereen betaalbaar te maken’

AnuLife

AnuLife - Kyla Hagedorn
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Met welk idee ben je AnuLife gestart?
“Het begon toen ik in 2010 mijn baan in het be
drijfsleven had opgezegd om in Ghana te gaan
werken als impact ondernemer. Ik hielp vrouwen
die moringa verbouwden hun eigen bedrijf op te
zetten. Later zette ik een handelsbedrijf op om de
producten op de Amerikaanse markt te verkopen.
Moringa bevat veel eiwitten. Mijn partner en ik
verdiepten ons in de mogelijkheden die dit bood
en richten ons sinds 2018 op het aanbieden van
Moringa als ingrediënt. Zo verschoof onze focus
van het handelen in de traditionele Moringa naar
een specialisatie in het produceren van ingre
diënten uit deze plant. We kregen de kans om
een onderzoek te doen in samenwerking met de
Universiteit van Wageningen. Door de positieve
uitkomst besloten we ervoor te gaan en met Anu
Life te focussen op het produceren en leveren van
voedingsstoffen en ingrediënten uit Moringa. Zo
zijn we ruim drie jaar geleden terecht gekomen in
Nederland.”

Kyla Hagedorn zit met AnuLife nog volop
in de beginfase. Het is haar missie om niet alleen
te werken aan een goed product, maar ook
daadwerkelijk iets terug te doen voor anderen.

Wat was voor jullie belangrijk
om die beginperiode te overleven?
“In de beginjaren hebben we veel ontwikkelingen
doorgemaakt. Het hielp om je te realiseren dat een
eerste poging vaak niet meteen succesvol is. Door
alle wetenschappelijke onderzoeken is het inmid
dels gelukt om veel verschillende ingrediënten te
produceren, die te gebruiken zijn in verschillende
producten. Daarbij richten we ons nu eerst nog
op de zuivelmarkt. Daarnaast hebben we ons het
afgelopen half jaar ook verdiept in de zuivelboer
derijen en het helpen van boeren om de transitie te
maken naar plantaardig. Voor ons voortbestaan is
deze samenwerking noodzakelijk. Bovendien vinden
we het van groot belang dat de boeren hun werk
kunnen blijven doen. Voor de wereld is de overgang
naar plantaardig noodzakelijk, maar dit zorgt er
wel voor dat veel boerenbedrijven zonder werk
komen. Daarom willen we ons hier ook voor inzetten

door hen te helpen aan nieuwe plantaardige mo
gelijkheden. Zo is dezelfde technologie te gebruiken
bij het plantaardige productieproces als bij een
zuivel-productieproces. Alleen de ingrediënten en
technieken zijn anders. Tot slot zoeken we naar
meer lokale planten als bron voor ons assortiment
aan ingrediënten.”
Verbouwen jullie Moringa ook in Nederland?
“We halen Moringa uit verschillende delen van
de wereld zoals India en Afrika; het Nederlandse
klimaat is helaas niet geschikt om de plant te laten
groeien. Natuurlijk willen we ook dat de boeren
van wie wij het kopen er net zo van profiteren als
wij. Daarom zijn we bezig met het creëren van pro
gramma’s waarin we hen leren over de voedings
waarde en alle voordelen van Moringa, en de on
gelooflijke waarde van hun product. De verse plant
is bijvoorbeeld ontzettend voedzaam, maar blijft
niet lang vers. Daarom is het geen goed export
product. Voor de lokale boeren is het belangrijk
om te weten wat voor goud ze in handen hebben
en hoe voedzaam hun product is.”
Jullie zitten nog volop in de ontwikkelfase:
in welk stadium zitten jullie nu?
“We zijn nog bezig met alles op poten te krijgen,
zodat we hopelijk over niet al te lange tijd klaar
zijn om de ingrediënten aan andere partijen te
verkopen. Binnenkort starten we een crowdfunding
campagne, zodat we verder aan ons team kunnen
bouwen, waarmee we de Europese markt kunnen
veroveren. Mijn businesspartner en ik komen oor
spronkelijk uit Amerika. Mijn partner heeft meer dan
25 jaar ervaring in de voedselbranche, maar dan in
de States. We krijgen dan ook vaak de vraag waar
om we ons niet op de Amerikaanse markt richten.
Die is erg competitief, en niet op een leuke manier.
Hier is dat heel anders. Dat is ook precies wat ons
zo aantrekt aan de Europese markt. We hebben
allemaal dezelfde doelen, willen het beste voor
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“Voor de lokale boeren
is het belangrijk om te
weten wat voor goud
ze in handen hebben
en hoe voedzaam hun
product is.”

de planeet, de dieren en de mensen en iedereen
doet daar z’n best voor. Veel partijen in de plant
aardige branche weten hier dat we samen sterker
staan dan alleen, en de meesten staan ervoor open
om de krachten te bundelen.”

Kyla Hagedorn

AnuLife

reacties op. Op dit moment is onze focus dus het
verbeteren van de zuivelindustrie en boeren helpen
om de transitie te maken. Ik zie het zeker voor me
dat we in de toekomst ook de vlees- en visindustrie
gaan helpen om die transitie te maken. Dit is echt
de eerste stap op weg naar een veelbelovende
Met welke partijen werken jullie al samen?
toekomst. We zien onszelf continu ontwikkelen en
“Impact Hub is heel belangrijk voor ons. Zij hebben de eindstreep is nog lang niet in zicht. Tegelijkertijd
ons erg geholpen in deze ontwikkelingsfase. Zon
kan het ook best spannend zijn dat we na drie jaar
der hen zouden we absoluut niet op het punt zijn
nog geen tastbaar product op de markt hebben
waar we nu zijn. Bijvoorbeeld dankzij de foodchain gebracht. Gelukkig praten we via Impact Hub en
accelerator. Via de verschillende community events Food Valley regelmatig met andere start-ups zoals
zijn we in contact gekomen met andere interessan Fumi Ingredients. Het is zo fijn om te horen dat zij
te partijen in deze branche. Het was erg inspirerend er ook een tijd over hebben gedaan om te komen
om te horen waar zij mee bezig zijn, en fijn om te
waar ze nu staan. Als ik dat soort verhalen hoor,
merken dat we vaak dezelfde struggles hebben en
besef ik weer: wij zijn echt nog baby’s in het hele
dat zij ook nog steeds bestaan. Het helpt ook dat
proces..”
we via Impact Hub terecht zijn gekomen bij Food
Valley en zo ons netwerk verder konden uitbreiden. Wat kan de overheid in jouw ogen doen
Heel waardevol.”
om de eiwittransitie te versnellen?
“Door alle subsidies die er vanuit de overheid
Wat is ervoor nodig om van een niche
verkrijgbaar zijn, komt het op mij over alsof ze onze
naar een meer mainstream product te gaan?
branche proberen te helpen. Ons product is nog
“Voor ons is het nu van groot belang om zoveel
niet op de markt en ons hoofdingrediënt wordt niet
mogelijk mensen te informeren over Moringa
hier verbouwd, daarom maken we helaas nog geen
en de voordelen van de ingrediënten uit deze
aanspraak op subsidies. Maar ik vind het positief
plant. In Afrika en India is het al vijfduizend jaar
dat de overheid er in ieder geval wel aandacht voor
een begrip. Hier vragen sommigen zich nog
heeft.”
af: Moringa, is dat geen dans? Om het meer
mainstream te krijgen, is educatie de key. Dus:
Wat zijn jouw toekomstplannen?
Moringa introduceren bij het grote publiek en
“We hopen ons plantaardige aanbod nog verder
duidelijk maken welke milieuvriendelijke voordelen
uit te breiden met verschillende hoofdingrediën
eraan zitten. Er ervoor zorgen dat het mensen
ten. Daarbij is ons hoofddoel om een plantaardige
niet in verwarring brengt of afschrikt, maar dat ze
levensstijl voor iedereen betaalbaar te maken. Dat
precies weten hoe voedzaam en goed Moringa is.” is nu nog niet het geval. En als een gemiddeld mens
het niet kan betalen, is alles waar we mee bezig zijn
Welke mooie reacties krijgen jullie?
eigenlijk zinloos. Door ons als collectief in te zetten
“Het feit dat we met veel meer bezig zijn dan al
om plantaardige producten betaalbaar te maken,
leen het aanbieden van ons product, maar ons
maken we het voor een zo groot mogelijke popula
ook hard maken voor sociale, economische issues, tie toegankelijk. Dan kunnen we pas écht impact
dierenwelzijn en het milieu, levert ons veel mooie
maken.”
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‘Zonder partner
kom je er niet’

Fumi Ingredients

Fumi Ingredients - Corjan van den Berg
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Met welk idee zijn jullie Fumi Ingredients
gestart?
“Het was geen plotseling Eureka-moment zoals je
ook weleens hoort, maar kwam voort uit jarenlang
labonderzoek. In 2015 werkte ik met Edgar Suarez
Garcia bij de Wageningen Universiteit. We onder
zochten welke ingrediënten we kunnen maken uit
microalgen. We waren vooral enthousiast over
het idee om eiwit uit microalgen te produceren
als alternatief voor kippenei-eiwit. We wilden er
meer mee doen dan er alleen iets over publiceren,
zoals het normaal gaat. We kwamen er alleen
al snel achter dat microalgen te duur zijn om op
grote schaal ingrediënten te produceren. Daarom
gingen we op zoek naar een andere grondstof:
gist. Gist kan je zien als een klein ballonnetje waar
allerlei ingrediënten in zitten, waaronder plant
aardige eiwitten, die wij er heel selectief uitvissen.
Tot onze verbazing werkte hetzelfde proces dat
we bij microalgen toe hadden gepast, ook bij gist.
Toen dachten we: we gaan het gewoon doen! Met
dat idee zijn we Fumi Ingredients gestart. Edgar
was in 2019 net gepromoveerd en kon meteen
fulltime aan de slag. Ik ben sinds 1 januari 2020
voltijd aan boord.”

Fumi Ingredients heeft een plantaardig
alternatief voor kippenei-eiwit ontwikkeld.
Wat begon als labonderzoek van medeoprichter
Corjan van den Berg is dankzij een mooie
samenwerking met bierbrouwer Ab InBev
in een stroomversnelling geraakt. De opening
van de eerste fabriek is in zicht en de vraag
is nu al groot.

Hoe hebben jullie die beginperiode beleefd?
“We hebben geld opgehaald, zodat we alles wat
we in het lab hebben getest op steeds grotere
schaal konden testen. Op grotere schaal bleek
hetzelfde proces tot onze verbazing ook te werken.
Al snel kwam corona, wat voor veel bedrijven grote
uitdagingen met zich meebracht. Voor ons beteken
de het dat ineens honderden partijen, waaronder
producenten van vleesvervangers, contact met ons
opnamen. In korte tijd ontstond een gigantische
vraag naar een alternatief voor kippeneiwit. Het
verraste ons totaal. Tegelijkertijd gaf het ons het
vertrouwen om door te gaan, zodat we straks klaar
zijn om te leveren. Eén van de partijen met wie we
in contact kwamen was de grote bierbrouwer AB

InBev. Als je een biertje maakt heb je naast bier ook
een heel grote reststroom oud gist. Dat ging voor
heen allemaal naar varkens. Nu leveren ze het aan
Fumi Ingredients en helpen ons zo aan een goed
kope grondstof. Door deze samenwerking konden
we dit najaar verder opschalen. Zo is het gelukt om
in anderhalf jaar tijd van een paar milliliter naar
duizenden liters op te schalen. Bizar.”
Wat is de volgende stap?
“We gaan nu verder opschalen. Een ingewikkeld
proces, maar gelukkig hebben we veel hulp van
Ab InBev en specialisten zoals hun engineers.
Ontzettend fijn. Ons uiteindelijke doel is een fabriek
openen en aan de grote vraag voldoen van afne
mers, zoals producenten van vleesvervangers. Die
staan al te trappelen, net als wij, maar we moeten
echt nog even geduld hebben. In de zomer van
2023 verwachten we onze eerste fabriek te openen.
Uiteindelijk kijken we ook verder dan de markt van
vleesvervangers. Zo denken we dat we ook interes
sant kunnen zijn voor de alternatieve zuivelproduc
ten, maar dat gaan we eerst testen.”
Wat maakt eiwit ontwikkeld uit gist zo’n goed
alternatief voor kippenei-eiwit?
“Het kan, als de productie op grote schaal plaats
vindt, goedkoper zijn dan kippenei-eiwit. Daarbij is
het plantaardig en heeft tot 80% minder CO2-uit
stoot bij de productie.”
Wat is onmisbaar gebleken om als start-up
een plek in de markt te veroveren?
“Onze samenwerking met een grote partij als Ab
InBev. Dat is echt een gouden greep. Zij brengen
naast heel veel slagkracht ook financiële middelen.
Dat kan je als simpele start-up niet ineens opbren
gen. Alles zou een stuk langzamer zijn gegaan als
we het zelf hadden georganiseerd. Een andere
belangrijke springplank in de beginfase was het
winnen van de Rabobank Innovatieprijs eind

50

2019. Een heel belangrijk stukje erkenning. Daarbij
hielp de cheque van 20.000 euro die bij de prijs
zat inbegrepen natuurlijk ook. Vervolgens heeft de
Rabobank ons nog verder op weg geholpen door
een lening te verstrekken waardoor we de eerste
pilot konden draaien. Een andere belangrijke partij
is Impact Hub. Dankzij hen is ons netwerk sowieso
enorm verbreed. Ook als het gaat om contact met
andere start-ups; nieuwe namen die we nog niet
kenden en die mogelijk ook mooie samenwerkingen
op kunnen leveren. Tot slot helpt het ons ook enorm
dat we zelf sinds 2015 volop met het hele proces
bezig zijn. We kennen alles door en door. Dat geeft
je heel veel technische kennis om snel op te kunnen
schalen.”
Welke beginnersfouten heb je gemaakt waar
je andere start-ups in deze branche voor zou
willen behoeden?
“De echte struggle die zo’n beetje elke start-up in
de voedingsbranche in Nederland heeft, is funding.
Als je ons vergelijkt met de Amerikaanse ‘Fumi’s van
deze wereld’, dan zie je dat zij veel makkelijker grote
bedragen binnenhalen. Daarom is een samenwer
kingspartner bijna onvermijdelijk.”

Fumi Ingredients

visie. Heel spijtig dat ze zo in het nu leven en niet
verder kijken naar alle mooie bedrijven en de ver
nieuwende ontwikkelingen die er gaande zijn, waar
we heel veel aan kunnen hebben. Het lijkt ook wel
alsof de subsidietak en de mensen die de infor
matie vergaren twee aparte partijen zijn die niet
samenwerken. Zonde!”
Wat is er in jouw ogen voor nodig om
consumenten enthousiast te krijgen voor een
plantaardige levensstijl?
“Het is mijn doel om consumenten het idee te
geven dat er eigenlijk niets is veranderd. Dat ze niet
doorhebben dat hun menu ineens volledig vegan
is, omdat het aan de smaak die ze gewend zijn
niets afdoet. We kunnen als Fumi ook een mooie
rol spelen om vegan producten als vleesvervangers
een stuk smaakvoller te maken. Op dat vlak kan het
naar mijn idee in veel gevallen nóg beter.”

Fumi Ingredients

Wat zijn verder jullie toekomstambities?
“De eerste fabriek die we hopelijk over twee jaar
kunnen openen, zal in eerste instantie draaien op
de gist uit één brouwerij. De volgende stap is dat
we verschillende soorten gist bij elkaar brengen in
een veel grotere Fumi Fabriek. Op die manier kun
Wat vind je van de rol die de overheid nu
nen we verschillende soorten gist behandelen, om
inneemt als het gaat om het versnellen van
zo nog meer ingrediënten te ontwikkelen en partijen
de eiwittransitie?
te bedienen. Het is vergelijkbaar met de melkindus
“Het lijkt er mijn inziens op dat de overheid twee
trie: verschillende boeren leveren aan een partij als
gezichten heeft als het op alternatieve eiwitten
Friesland Campina. Wij doen exact hetzelfde trucje,
aankomt. Zo investeren ze aan de ene kant in start- maar dan met een duurzame grondstof. Daarbij is
ups en partijen die zich inzetten voor het versnellen het de bedoeling dat wij echt de innovatiemotor
van deze voedseltransitie. Aan de andere kant werd blijven en onze partner Ab InBev ervoor zorgt dat
door de Nationale Eiwitstrategie, die eind 2020
de fabriek op rolletjes loopt. Doordat we ons op
uitkwam, duidelijk dat de overheid uiteindelijk nog innovatie kunnen focussen, kunnen we bijvoorbeeld
altijd redeneert vanuit diervoeder en soja. Ongelo ook onderzoeken of dezelfde truc die we op gist
felijk dat ze daarop uitkomen ondanks al het onder toepassen wellicht ook toegepast kan worden op
zoek en de gesprekken, ook met vooruitstrevende
bijvoorbeeld bacteriën of schimmels. Om zo verder
partijen zoals wij. Een ontzettend treurig standpunt samen aan onze toekomst te bouwen.”
dat in mijn optiek nou niet bepaald getuigt van
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‘Wij zetten reststromen
om in waardevolle
producten’

Van burgers en balletjes tot Indische masala
en Thaise curry: met Botanic Bites heeft Doreen
Westphal inmiddels een uitgebreid vega
assortiment aan producten en kant-en-klaar
maaltijden ontwikkeld. Alles op basis
van reststromen.

Botanic Bites

Botanic Bites - Doreen Westphal
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Met welk idee ben jij Botanic Bites gestart?
“Ik was eigenlijk altijd al bezig met duurzaamheid
en reststromen. Zo had ik hiervoor een design
bedrijf en maakte tassen van het restleer van een
schoenenfabrikant, ook best op grote schaal.
Tot ik mezelf afvroeg wat nu echt belangrijk is
voor onze toekomst. Dat is geen nieuwe tas, maar
schoon water, energie en eten. Ik besloot me
volledig daarop te focussen en te onderzoeken
wat voor producten ik in deze categorie kan maken
en dan niet op basis van dierlijke, maar plant
aardige eiwitten. Eerst ben ik zelf paddenstoelen
gaan kweken. Tot ik in 2016 met lokale boeren in
Brabant in contact kwam en erachter kwam dat zij
veel restproducten weggooien, waaronder oester
zwamvoetjes. Dit heeft een taaie structuur die je
juist vaak mist in vleesvervangers om die vlees
structuur na te bootsen. Zo ontwikkelde ik samen
met een klein team maaltijdcomponenten zoals
balletjes en hamburgers met een lekkere smaak
én die goede bite die je vaak mist in andere vegan
producten. Dit slaat aan en zo is productontwik
keling op basis van reststromen met Botanic Bites
echt mijn ding geworden. Onze slogan is dan ook
food is love. Want als eten liefde is, gooi je het niet
weg. Dan maak je alles op.”

de hartige smaak en spruitjesschillen, met dezelfde
heerlijke spruitjessmaak: zo zonde om die weg te
gooien. Ik ben graag tussen de supermarkt en de
boer bezig om deze reststromen om te zetten in
waardevolle producten. Daarbij is het natuurlijk ook
mooi dat we dit alles doen in samenwerking met
lokale boeren. Daardoor zitten er nauwelijks food
kilometers in onze producten. Zo maken we schone
producten met natuurlijke eigenschappen.”

Wat voor pareltjes vind jij in die reststromen?
“Alles wat niet standaard is, blijft achter bij de
boer. Supermarkten nemen al het ‘moois’ af, maar
er blijft nog zoveel bruikbaars achter waar je ook
heel veel mooie en lekkere producten en maal
tijden van kunt maken. Zo gebruiken we naast
oesterzwamvoetjes, ook tomaten die zorgen voor

Wat voor mooie reacties hebben
jullie inmiddels gekregen?
“We zijn een jaar geleden gestart met onze
kant-en-klaarmaaltijden waarvan de Thaise
curry een van de eerste was, met daarin
de pulled-variant van onze oesterzwamvoetjes.
Toen we het voor het eerst lieten proeven op

Welke producten zitten in jullie assortiment
en wat is jullie geheim?
“We zijn begonnen met maaltijdcomponenten zoals
burgers, balletjes en worstjes. Vervolgens ging
ik nog eens goed kijken en nadenken over hoe je
mensen nog meer kunt aanzetten om meer plant
aardig te eten. Het antwoord: het moet gemakkelijk
zijn. Mensen hebben niet altijd geduld om alles
zelf uit te vogelen. Vanuit die behoefte hebben we
vorig jaar de Easy Vegan Meal Makers ontwikkeld.
Deze kant-en-klaarmaaltijden bereiden we op lage
temperaturen, zodat de smaak bewaard blijft.
Inmiddels hebben we een bourguignon, mushroom
masala, stoof en Thaise curry ontwikkeld. Op dit
moment zijn we druk bezig dit verder uit te breiden,
onder andere met een rendang.”
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een beurs, was iedereen zo enthousiast. Eén van
de proevers, werkzaam in de pers, vond dat we het
qua smaak en kwaliteit echt goed geflikt hadden.
Mooi om te horen. Dit is voor mij ook weer een extra
motivatie en bevestiging dat vanuit de klant denken
loont. Wat willen de mensen? Daarop ingaan en
proberen op die manier goed en gezond eten te
maken. Daarbij merken we ook dat consumenten
ons verhaal mooi vinden, doordat we niet alleen
plantaardig zijn maar uniek door het hyperlokale
gebruik van reststromen. Gelukkig is hier ook
steeds meer over bekend. Soms gaat het nog naar
de dieren, maar waarom zou je het niet meteen
opeten? Wij maken food van food. Als het echt niet
meer kan, wordt het gefermenteerd of wordt er
dierenvoer van gemaakt. Maar ik vind: zolang het
in de menselijke consumentenketen kan b
 lijven,
moet het daar ook blijven om zoveel mogelijk
onnodig verlies tegen te gaan.”
Wat is van groot belang om jullie producten
onder de aandacht te brengen bij de
consument?
“Het toverwoord is gemak. Daarbij is de benaming
ook belangrijk, ook iets wat ons onderscheidt.
Wij vernoemen de producten naar de ingrediënten,
niet alleen naar waar het product op lijkt. Denk
aan onze tomaten- en oesterzwamburger. Het
werkt goed om transparant te zijn: over het
algemeen willen mensen graag weten wat ze eten.
Onze s hoarma heet Zwarma, daarmee verwijzen
we naar de zwammen die de basis zijn. Spekjes zijn
bij ons dus ook zpekjes. We proberen het ook niet
neer te zetten als vega of vegan. Dus geen vegan

thai curry, maar gewoon een lekkere thaise curry.
Hoeveel dat kan uitmaken, merk ik alleen al bij mij
thuis. Als ik zeg: ‘Vandaag eten we vega balletjes’,
is niemand enthousiast. Terwijl als ik roep: ‘Van
daag eten we paddenstoelenballetjes’, is er geen
discussie en gaat iedereen enthousiast aan tafel.
We moeten er eigenlijk naartoe dat het gewoon
lekker is, en daarbij vanzelfsprekend dat iets goed
en plantaardig is.”
Wordt het voor de buitenwereld ook steeds
duidelijker dat jullie je sterk maken voor de
circulaire economie?
“Zeker! Hierdoor hebben we net ook weer een prijs
gewonnen: de Gouden Cirkel, een aanmoedigings
prijs voor bedrijven en organisaties die de toon
zetten op het gebied van circulair ondernemen.
We worden gelukkig ook steeds meer gevonden
door boeren en boerenverenigingen die met g
 rote
reststromen kampen. We kunnen daar zoveel
lekkere producten van ontwikkelen. De volgende
belangrijke en onmisbare stap is alleen dat het
natuurlijk wel via de grote afzetkanalen bij de klant
moet komen. Daar zit voor ons nu de grootste
uitdaging en dat heeft alles met de supermarkten
te maken.”
Wat zou er in jouw ogen in het huidige
beleid van veel supermarktketens moeten
veranderen?
“Steeds meer supermarkten zijn gelukkig bezig
met de voedseltransitie, maar er is nog veel meer
mogelijk. Ik merk dat veel supermarktketens
helaas nog huiverig zijn voor nieuwe producten

zoals die van ons. Dat heeft er ook alles mee te
maken dat de schapruimte zo kostbaar is. Er zit
een verdienmodel achter elke meter schapruim
te; dat werkt tegen je als je met innovatieve
producten komt die vaak tijd nodig hebben om
gevonden te worden door de mainstream. Soms
denken inkopers zelfs dat ‘de klant’ nog niet zover
is. Terwijl wij merken aan de enthousiaste reacties
die we o.a. op beurzen, festivals en via onze web
winkel krijgen dat veel consumenten wel degelijk
klaar zijn voor deze innovatieve producten. Ik
ben dan ook een voorstander van een compleet
schap voor pioniers: mensen die vooruit lopen en
producten maken die de grote jongens vaak laten
liggen.”
Hoe belangrijk zijn online supermarkten voor
jullie?
“Heel belangrijk. Partijen zoals Picnic en Crisp
zijn heel interessant; daar zouden we ons graag
bij aansluiten. In Duitsland zijn we op dit moment
met een soortgelijke partij bezig, een nieuwe online
supermarkt. Ik zeg liever nog niet wie tot het rond
is, maar zij willen pioniers echt de kans geven. Als
je chocola bestelt zie je dan ook de nieuwe produc
ten met een goed verhaal tussen de mainstream
producten staan. Daarbij weten ze ook hoe belang
rijk het is om mensen te laten proeven. Daarmee
veeg je de meeste vooroordelen over vega eten van
tafel. Zij sturen dan ook samples mee naar alle on
line klanten, die vervolgens mogen stemmen of ze
deze producten graag in hun schappen terugzien.
Ook hier wordt dus heel erg naar de klantbehoefte
gekeken, super slim.”

Voor welke beginnersfouten zou je andere
start-ups willen behoeden?
“Zorg voor focus en duidelijkheid over jouw pro
duct. Je kunt best iets ingewikkelds ontwikkelen,
maar op het moment dat dit in de communicatie
niet duidelijk en eenvoudig aan de klant kan wor
den uitgelegd, is het moeilijk verkoopbaar. Denk
ook altijd vanuit de klant: wat levert het hem of
haar op? En niet alleen vanuit jouw product en
waarom dit het beste is. Verder heb ik achteraf
gezien een co-founder gemist. Als je het alleen
doet, zoals ik, dan duurt alles simpelweg langer.
Ik heb een team van vier mensen, maar ben de
enige eindverantwoordelijke en maak dus alle be
slissingen alleen. Mijn grote kracht is het ontwikke
len van producten waarmee we de meeste impact
kunnen maken. In mijn team mis ik alleen nog een
echt communicatief sterk salespersoon, met een
goed netwerk.”
Welke partijen zijn onmisbaar gebleken
in jullie netwerk?
“Ons partnership met Stichting Doen. Zo mooi
dat zij ondanks het afgelopen zware jaar toch
achter hun projecten, zoals die van ons, blijven
staan, duidelijk maken dat wat wij doen be
langrijk is en samen kijken hoe we dit verder een
boost kunnen geven. Verder helpt Start Life in
Wageningen ons en andere voedsel start-ups ons
netwerk te vergroten door regelmatig pitches en
events te organiseren. En Impact Hub die met hun
cursussen en bijeenkomsten van groot belang zijn
voor onze ontwikkeling van beginner naar grotere
speler. Dankzij hen hebben we onder andere
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“Ik ben graag tussen
de supermarkt en
de boer bezig om deze
reststromen om te
zetten in waardevolle
producten. ”
Doreen Westphal

meegedaan met de Ikea pitch en zijn we van de
94 bedrijven wereldwijd bij de laatste selectie ge
komen, heel tof en leerzaam om mee te maken. Via
Impact Hub hebben we ook een cursus gedaan over
exporteren naar Duitsland. Daarmee is het Duits
land-avontuur met de nieuwe online supermarkt
voor ons begonnen, heel waardevol dus.”

we verder op te schalen en te internationaliseren.
We zijn dus nog lang niet waar we willen zijn, maar
weten ook: om succesvol te worden, moet je een
heel lange adem hebben.”

Botanic Bites

Tot slot: waar kan de overheid bij helpen
jullie mooie toekomst waar te maken en
de voedseltransitie voorspoedig te laten
Welke beurs is voor jullie van groot belang?
verlopen?
“Ik kijk altijd enorm uit naar de Dutch Design Week “De prijs van vlees eerlijk maken. Een supermarkt
in Eindhoven en hun embassy of food. Designers
in Duitsland heeft een tijdlang naast de prijs die
zijn goed in het opmerken van problemen om ver
de consument moest betalen, de werkelijke prijs
volgens met de oplossing te komen. Mooi dat food gehangen die de consument eigenlijk voor het stuk
binnen dat verhaal inmiddels ook een plekje heeft
vlees zou moeten betalen. Confronterend hoe groot
gekregen. We staan hier komend jaar ook weer en
dat verschil is. Daarbij betalen we met z’n allen voor
kijken er enorm naar uit om ons testpubliek nieuwe de schade die de vleesindustrie veroorzaakt, en
producten te laten uitproberen. Dit jaar staat onder ondertussen gaat de winst gewoon naar de vlees
andere spruitjes met satésaus op het menu. Op
bedrijven. Als vlees de ‘echte’ prijs zou krijgen, zijn
het moment dat we de reststroomspruitjes in het
wij – de alternatieve eiwitproducten - helemaal niet
vizier kregen, zijn we gaan brainstormen over een
meer duur. Het is ook opmerkelijk dat Brussel subsi
lekkere combinatie. Zo kwamen we erop om ze een diegelden toekent aan de productontwikkeling van
beetje te bakken en te combineren met satésaus.
plantaardige reststromen, en er tegelijkertijd ook
De eerste reacties zijn goed.”
campagnes worden gesteund die meer vlees eten
stimuleren. Ondertussen staat de wereld letterlijk
Hoe zie je jullie toekomst?
in brand, en doen we door dit soort acties niet twee
“Op dit moment zitten we in een investeringsron
stappen naar voren, maar eerder twee stappen
de, als die met succes wordt afgerond kunnen we
terug.”
ons met trots een scale-up noemen. Ook hopen
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De springplank
voor start-ups

Freija Vermeer

Stichting DOEN - Freija Vermeer
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Stichting DOEN is dertig jaar geleden opgericht
door de Nationale Postcode Loterij. Jaarlijks
krijgt DOEN een bijdrage vanuit de Postcode
Loterij en de Vrienden Loterij (samen de Goede
Doelen Loterijen). Deze bijdrage gebruikt de
Stichting om het doel waar te maken: vernieuwende initiatieven groter, sterker en zichtbaar
maken door financiële ondersteuning. Daarbij
zorgt de Stichting ook voor verbinding met
experts of een breder netwerk en biedt het een
podium aan voorlopers onder een groot publiek.
Alles om voorlopers te helpen die de samen
leving groener, socialer en creatiever proberen
te maken.

Voorlopers die bijdragen aan het versnellen van
transities voor een groene, sociale en creatieve
samenleving zijn bij Stichting DOEN aan het
juiste adres. Programmamanager Freija Vermeer
vertelt over de partners die bijdragen aan
een duurzaam voedselsysteem en deelt haar
inzichten.

Freija Vermeer werkt sinds drieënhalf jaar als
Programmamanager Groen en vertelt: “Waar wij
voorheen een bredere focus hadden op duurzaam
ondernemen, richten we ons met het team Groen
nu specifieker op voorlopers en projecten die bij
dragen aan een duurzaam voedselsysteem. Binnen
deze programma’s volgen we de trends die dit
alles mogelijk maken. Die ontwikkelingen kunnen
per periode verschillen. Zo viel het op een bepaald
moment op dat we steeds meer aanvragen binnen
kregen van ondernemers die zich richten op plant
aardige eiwitten. Dat is nog altijd het geval.”
Speerpunt Voedsel en klimaat
Stichting DOEN is helaas een van de weinige
financiers die risicovol kapitaal kunnen bieden,
gaat Vermeer verder. “Doordat we een open loket
zijn waar iedereen een aanvraag voor financiering
kan indienen, krijgen we veel aanvragen. Hierdoor
zien we meteen op welke nieuwe onderwerpen veel
ondernemers zich richten. Zo volgen we de trends
dus op de voet. Mede hierdoor, en om de transitie
te versnellen en aan te jagen, was ons speerpunt
de afgelopen twee jaar ‘voedsel en klimaat’, met

een bijbehorend programma. Natuurlijk ook omdat
klimaatverandering zo’n belangrijk onderwerp is en
voedselverspilling en een plantaardig dieet daar
alles mee te maken hebben”, legt Vermeer uit.
“Dit speerpunt is tegelijkertijd een mooie manier
om, in samenwerking met onze andere DOEN teams
Sociaal en Creatief, onze criteria wat breder te
trekken en zoveel mogelijk initiatieven op het thema
plantaardige eiwittransitie te supporten. Dit heeft
er bijvoorbeeld voor gezorgd dat we ook kunst
projecten hebben gefinancierd gerelateerd aan
plantaardige eiwittransitie.”
Zo kan het ook
Er zijn inmiddels ontelbaar veel projecten, orga
nisaties en ondernemers die op steun konden en
kunnen rekenen van de Stichting. “Binnen de ei
wittransitie is Green Protein Alliance, met Jeroen
Willemsen als kartrekker, een van de eersten. Deze
organisatie werkt nauw samen met grote partijen
als Albert Heijn en Unilever - binnen de transitie
theorie ook wel het regime genoemd oftewel de
gevestigde orde - met als doel om bij die partijen
meer aandacht en ruimte te creëren voor de plant
aardige eiwittransitie en bijbehorende producten.
Green Protein Alliance gaat met hen in gesprek en
stelt vragen als: hoe kunnen zij echt iets veranderen
in het schap? Ze hebben natuurlijk ook te maken
met de ingewikkeldheid van die grote partijen, denk
alleen al aan lastige situaties met aandeelhouders.
Daarnaast doet GPA er alles aan om het gedach
tegoed over plantaardig eten meer mainstream te
maken. Daar heeft hun ‘ZokanhetOok-campagne’
ook zeker aan bijgedragen.”
Niet alleen bij de grote spelers als retailers en
producenten, maar ook bij de consumenten is dit
natuurlijk een belangrijk motto, stipt Vermeer
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aan. “Daarom ondersteunen we Isabel Boerdam
ook, die in 2018 de Nationale Week Zonder Vlees
met haar gelijknamige stichting in het leven heeft
geroepen. Net als ProVeg: een sterke speler als het
gaat om consumentencampagnes. Denk aan de
campagne tegen de vleesreclame.”

ProVeg

fase zitten en een lange adem nodig hebben om
te ontwikkelen en mainstream te worden. “Hierbij
is het voor veel partijen lastig om financiers aan
te trekken, ook omdat wij dus helaas een van de
weinigen zijn die dit risicovol doen. Al zien we het
aantal financiers de laatste tijd gelukkig wel groei
en. Samenwerkingen met grote partijen opzetten,
Daarnaast steunt DOEN dus ook verschillende
blijft ook een spanningsveld. Zo is het voor veel
start-ups, zoals Botanic Bites van Doreen Westphal, vernieuwende voorlopers een lastige uitdaging om
vertelt Vermeer. “Doreen is een van de eerste
in het reguliere systeem terecht te komen en inge
ondernemers die niet alleen focust op plantaardige kocht te worden door de grote retailers.”
eiwitten, maar ook op circulair ondernemen en
het tegengaan van voedselverspilling. Een andere
Lage marges
speler die we ook steunen en die al jaren veel doet
De programmamanager heeft zelf ook ervaren hoe
voor de lokale korte ketens is stichting Herenboeren lastig het is om als ondernemer die springplank te
Nederland. Zij introduceren een innovatief voed
vinden. “Voor ik bij de stichting werkte, had ik als
selsysteem in Nederland waarbij meerdere mensen zelfstandig ondernemer twee producten ontwikkeld:
samen een boerderij oprichten, een boer in dienst
Peas of cake, een cake op basis van lokaal geteel
nemen en de kosten delen. Zo ontstaan compleet
de bonen, en Spread the Peas, een zoete hummus
nieuwe boerenfamilies. Daarbij zijn de duurzame
spread. Iedereen was superenthousiast, de vraag
producten van zo’n boerderij goed voor zestig%
van de consument was er dan ook voldoende. Tot
van alle dagelijkse benodigde voedingsmiddelen.”
we op een bepaald moment aan de onderhande
lingstafel met grotere partijen kwamen en merkten
Gevestigde orde
dat je écht expertise van de voedselsector nodig
Van consumenten tot producenten en retailers:
hebt om er tussen te komen en een winstgevend
stichting DOEN probeert iedereen in de keten een
merk neer te zetten. Het is natuurlijk niet voor niets
extra push te geven, aldus Vermeer. “Zo zie je dat
dat een bedrijf als Unilever uit ontelbare product
we op dit thema op veel verschillende niveaus
merken bestaat. De marges binnen de sector zijn
actief zijn. Uiteindelijk is DOEN natuurlijk een
zo laag, samenwerken is bijna de enige manier om
financier: we financieren diverse partners die het
winstgevend te zijn.”
moeten doen. Vaak zitten ze nog in de niche-hoek.
Het zijn wel precies deze ondernemende initiatieven Verspilling is Verrukkelijk
die nodig zijn om in de praktijk te laten zien hoe het Samenwerkingen met grote partijen, maar ook
werkt, in de hoop de gevestigde orde te inspireren, tussen start-ups onderling zouden dus een mooie
zodat er meer kansen zijn om samen te werken en
oplossing kunnen zijn, gaat Vermeer verder. “Dit
de impact te vergroten.”
zien we bijvoorbeeld bij Stichting Verspilling is
Verrukkelijk. Dit is een samenwerking van start-ups
Stand van zaken
en iets meer gevestigde partijen die allemaal op
Wat Vermeer veel ziet is dat start-ups in hun vroege hun eigen manier voedselverspilling tegengaan.
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“Samenwerken is een
cliché containerbegrip,
maar kan je juist als
kleine beginneling wel
verder helpen.”

Zoals The Ketchup Project: zij maken ketchup
van overgebleven tomaten. Juist vanuit de ge
dachte: samen staan we sterker, samen regelen
we bijvoorbeeld de logistiek. Samenwerken is een
cliché containerbegrip, maar kan je juist als kleine
beginneling wel verder helpen. Alleen al als het
gaat om verder opschalen. Met elkaar kan je veel
makkelijker het volume realiseren dat de leve
ranciers vragen waar de grote retailers ook mee
werken.”

ook mooi verder ontwikkelen. Een samenwerking
zoals die met Impact Hub zien we ook echt als een
ecosysteem versterkend initiatief. Het helpt om
uiteindelijk die hele beweging verder te brengen,
groter te maken en samen echt impact te maken.”

Eerlijke prijs
Inmiddels ondersteunt Stichting DOEN ook lobby
partijen als Transitiecoalitie Voedsel, True Price en
TAPP Coalitie (True Animal Protein Price Coalition).
“Zo is de lobby voor een eerlijke vleesprijs natuurlijk
Samen staan we sterker
noodzakelijk, waar deze partijen zich hard voor
Samenwerken kan ook helpen om de juiste
maken. Transitiecoalitie Voedsel, met als een van
kwaliteit te blijven waarborgen, benadrukt Vermeer. de initiatiefnemers Natascha Kooiman, ook lid van
“Een belangrijke les die ik in het verleden als onder het IMVO Convenant Plantaardige Eiwitten, is zelfs
nemer heb geleerd. Je moet goed weten in welke
druk bezig om dit in het regeerakkoord te krijgen.
fase je nog de juiste kwaliteit kunt bieden. Zo kwam Natascha is sowieso heel druk met lobbyen als
ik erachter dat ik de productontwikkelingsfase heel het aankomt op het plantaardig beleid: ze maakt
leuk en leerzaam vond, maar dat bij het g
 elikte
met haar club duidelijk hoe belangrijk het is dat er
marketingverhaal vertellen niet mijn hart lag.
vanuit de overheid ook echt een nieuwe strategie
Dan moet je de juiste mensen vinden die dat over
nodig is.”
kunnen nemen. Op dat moment zag ik de vacature
bij Stichting DOEN en wist ik: dit is de rol waarin
Gelinkt aan de vleestax zit de True Price Foundati
ik mijn missie, impact maken en de plantaardige
on, die Stichting DOEN ook ondersteunt. “Zij zetten
eiwittransitie versnellen, echt kan realiseren.”
zich ook in voor de eerlijke prijs van producten zoals
voedsel en kleding, en hameren erop dat producten
Impact Hub
die slecht zijn voor het milieu en de gezondheid ook
Samen impact maken doet de stichting ook al
duurder worden. Daarbij maakt TAPP zich er hard
jarenlang in samenwerking met Impact Hub, vertelt voor om de belasting die hierbij wordt opgegeven
Vermeer. “Het is heel waardevol om te zien wat
in het fonds terug te laten komen. Dat helpt de
verschillende partijen hebben aan The Food Chain boeren ook weer om de transitie verder mogelijk
Accelerator die in oktober voor de derde keer start. te maken.”
Hierbij krijgen deelnemers veel kennis en expertise
mee. Ook start-ups die niet meer direct bij ons voor Sociaal initiatief
financiering in aanmerking komen, omdat ze al wat Stichting DOEN gelooft dat transitie niet een
verder zijn of net buiten de criteria vallen doordat
deel van de maatschappij is, maar de hele maat
er al meerdere vergelijkbare ondernemingen op dat schappij. Het gaat er dus ook om dat plantaardig
vlak zijn. Zij kunnen zich via dit programma toch
eten voor iedereen toegankelijk is, benadrukt

 ermeer. “We hebben twee jaar geleden met
V
Impact Hub een accelerator opgezet om klein
schalige sociale initiatieven verder te helpen.
Het is mooi om te zien dat steeds meer partijen
dit ook doen. Zo heeft onze oud-collega Marieke
Groenhart dit eerst bij ons begeleid en is daarna
bij Goeie Grutten gaan werken. Vervolgens is ze
vanuit haar nieuwe rol bij dit fonds initiatieven
gaan financieren die DOEN ook vanuit het speer
punt Klimaat en Voedsel heeft ondersteund. Zo zet
zij zich bijvoorbeeld met buurtinitiatieven in ach
terstandswijken in om zoveel mogelijk doelgroepen
bekend te maken met een plantaardig dieet. Een
belangrijk onderdeel om de voedseltransitie te
versnellen en de start-ups uit de niche hoek meer
mainstream te maken.”
Wat in de wens voor versnelling van het nieuwe
voedselsysteem niet meewerkt, merkt Vermeer op,
is de benaming: “Begrippen als plantaardige eiwit
transitie en alternatieve eiwitten spreken natuurlijk
niet aan. Jammer dat we met zijn allen nou nog
steeds geen andere naam hebben kunnen beden
ken.”

daarvoor zou in mijn ogen een speciaal ministerie
voor Duurzaam voedselsysteem opgezet moeten
worden. Als het om deze transitie gaat, gaat het
natuurlijk niet alleen om consumentengedrag en
producenten, maar ook over de vraag: hoe wil je
als land je bodem gebruiken? Wat is de toekomst
visie op Nederland vanuit ecologisch herstel?
Hiervoor zal hard gewerkt moeten worden aan een
gezonde bodem in balans met voedselproductie en
consumptie.”
Boeren helpen
Uiteindelijk is het noodzakelijk dat er vanuit de
politiek een duidelijke visie komt over hoe je een
goede balans bereikt, gaat Vermeer verder.
“Dat kan heel erg goed met het uitgangspunt dat
je naar een groener en plantaardiger ecosysteem
toe wil. Daarbij moet je als overheid niet alleen
de consumenten helpen om gezond en duurzaam
gedrag te stimuleren, maar ook de boeren helpen
om andere gewassen te telen. Afhankelijk van wat
subsidietjes hier en daar, mis ik echt een duidelijke
visie.”

Gezonde keuzes
In 2019 financierde DOEN een onderzoek i.s.m.
New Foresight om een goed beeld te krijgen van
de stand van zaken op het gebied van de plant
aardige eiwittransitie. Daaruit kwam onder
andere dat er een groot belang is bij de Nationale
Eiwitstrategie die op dat moment nog in ontwik
keling was en voor een versnelling van de transitie
kan zorgen. Vermeer: “Deze Nationale Eiwitstrategie
is er inmiddels, maar geeft helaas nog onvoldoende
Om de voedseltransitie te versnellen en alternatieve richting. Een groot gemis. Je moet het iedereen
eiwitten meer mainstream te krijgen, is hulp van de namelijk zo makkelijk mogelijk maken. Belast de
overheid dan ook meer dan nodig, stelt Vermeer.
consument ook niet met ontelbare keuzes, maar
“Het probleem is zo groot en allesomvattend,
zorg ervoor dat er gewoonweg geen ongezonde
Ministerie voor Duurzaam voedselsysteem
“We zitten nu duidelijk in die bewustwordingsfase
waarbij veel mensen de juiste informatie hebben
en het aanbod van duurzame producten hard
groeit. Het enige dat nog mist zijn de harde maat
regelen om bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat er niet
dagelijks vlees in de schappen van de supermarkt
ligt.”
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keuzes zijn. Het is toch van de zotte dat we moeite
moeten doen om niet dagelijks ongezond te eten.”

Willicroft

Samenwerken
We moeten het met z’n allen doen, vindt Vermeer,
en daarin zou de overheid een kartrekker moeten
zijn. “Wat ook niet helpt is dat de werelden van de
politiek, Wageningen en de start-ups best gesloten
zijn. Er zijn gelukkig wel wat initiatieven, zoals
‘Voor de oogst van morgen’, waarbij beleidsmakers
een aantal dagen op pad gaan bij organisaties
in deze sector. Op die manier wordt het voor hen
ook duidelijk wat het nu precies inhoudt om met
een duurzaam voedselsysteem te werken. Het is
zo belangrijk dat praktijk en besluitvorming meer
samen worden gebracht. Zo krijg je meer com
mitment.” Vanuit die gedachte heeft Stichting
DOEN in samenwerking met de Postcode Loterij
en Techleap NL drie jaar geleden de minister en
diverse start-ups uitgenodigd om hun verhaal en
ervaringen te delen. “Ook om te kijken wat het
ministerie kan betekenen voor het wegnemen van
barrières in wet en regelgeving voor deze voor
lopers. Uiteindelijk hebben we gezien dat toch
iedereen weer met zijn eigen ding bezig gaat en
op het moment dat het beleid wordt gemaakt,
gebeurt dat zonder de mensen in de praktijk erbij
te betrekken. Zonde!”
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Van niche
naar mainstream

Brave New Food is het open innovatieplatform
gericht op het ontdekken en versnellen van
nieuwe generatie food-oplossingen. Zo linkt het
platform start-ups en scale-ups aan gevestigde
foodbedrijven en investeerders. Een gesprek met
co-founder Bas Allart.

Karma Kebab

Brave New Food - Bas Allart
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Als je naar het trackrecord van Brave New Food
kijkt, zou je niet zeggen dat het platform pas in
november 2020 live is gegaan. Bas Allart is een
van de vier co-founders en vertelt enthousiast
over hun vliegende start: “We zijn eind vorig
jaar met onze eerste open call gestart rond het
thema duurzaamheid: plantaardige eiwitten,
duurzame verpakkingen en food waste. Startups uit heel Europa die actief zijn op het gebied
van deze thema’s konden zich aanmelden. Dit
resulteerde uiteindelijk in 220 pitches uit 21
verschillende landen, waarvan circa 60% uit
Nederland. Na een grondige review door onze
partners hebben we 40% uitgenodigd voor ons
matchmaking event.”

 roducenten. Dit kan effectiever, dachten wij.
p
Ons platform is een soort one-stop shop voor
food start-ups, waar ook partners elkaar vinden.”
Bas Allart startte zijn loopbaan als oprichter
van start-up incubator UtrechtInc en schoof de
afgelopen jaren steeds meer richting de agrifood
sector. “Als je je in het huidige systeem verdiept, is
het verbazingwekkend om te zien hoe dit eigenlijk
in elkaar zit. Dat biedt kansen. Gelukkig wordt deze
missie door steeds meer partners gedeeld en hopen
we in de toekomst niet alleen in Nederland actief te
zijn, maar ook multinationals over de grens aan ons
te binden om wereldwijd impact te maken, zoals
recent het Franse Bonduelle en het Amerikaanse
Cargill.”

Tijdens dit event worden de start-ups gekoppeld
aan diverse partners. “Veelal food bedrijven: van
producenten tot groothandel en foodservice. Ook
een aantal kennis- en netwerkpartijen als HAS
hogeschool, Foodvalley, Kennisinstituut Duurzaam
Verpakken, Impact Hub en SIGN zijn betrokken.
En recent ook financieel georiënteerde clubs en
investeerders, zoals Stichting DOEN, Horizon,
Catalyze en De Breed & Partners. Inmiddels zijn
er ruim 30 partners aangesloten en dit groeit. Een
mooie ontwikkeling, want hoe meer partijen aan
ons verbonden zijn, hoe interessanter het voor
anderen wordt om ook aan te haken en hoe beter
we de start-ups kunnen helpen om hun oplossingen
en innovaties verder te ontwikkelen.”

Samenwerken
Even terug naar Nederland. Welke factoren zijn
van belang als je als start-up hier de transitie van
niche naar mainstream succesvol wilt maken?
Allart: “Eén van de redenen waarom we gestart zijn,
is dat er zo ontzettend veel initiatieven zijn voor het
ondersteunen van start-ups en scale-ups, ook in
food. Het is alleen allemaal zo versnipperd en vaak
beperkt tot een regio of enkele bedrijven. Hierdoor
kunnen niet alle partijen de impact maken die er
in zit. Daarom kan het handig zijn elkaar onderling
op te zoeken. Dat geldt voor food bedrijven door de
hele keten. Als iedereen hetzelfde doel nastreeft,
waarom wordt er dan niet veel meer samen
gewerkt?”

Impact
Brave New Food versnelt de voedseltransitie door
alle innovators en gamechangers in de voedsel
industrie samen te brengen op hun platform
en verder te helpen. “Als start-up moet je op
verschillende plaatsen steeds weer een nieu
we pitch indienen: bij investeerders, retailers en

Om echt impact te maken als start-up zijn
samenwerkingen met de gevestigde orde nodig,
gelooft Allart. “Natuurlijk hebben we kleinschalige
initiatieven nodig voor de echte vernieuwing, maar
de versnelling wordt pas echt in gang gezet als
die bedrijven kunnen meeliften op de schouders
van grote, gevestigde bedrijven of grote inves
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teerders.” Het is dan ook belangrijk dat gevestigde
partijen meer oog krijgen voor deze start-ups.
“Zij weten hoe de nieuwe food-wereld werkt. Maak
ze wegwijs, geef ze een kans, maak echt werk
van samenwerken. De echte innovaties komen
van start-ups. Ze komen niet alleen met andere
producten, maar ook met vernieuwende benade
ringen waar je veel van kan leren. Kijk bijvoorbeeld
naar The Dutch Weed Burger, inmiddels opge
nomen door LIVEKINDLY. Die gaan nu een enorme
groei doormaken, dat kan niet anders.”

Brave New Food

naar een mainstream product wilt gaan, heb je
een grote retailer nodig. Hoe kom je daar terecht?
Diverse pioniers hebben al laten zien dat dit moge
lijk is. Denk maar aan De Vegetarische Slager, maar
ook Vivera en Schouten. Grote spelers met een
breed aanbod.”

Nieuwe generatie producten
Opvallend is dat veel start-ups bezig zijn met een
nieuwe generatie alternatieve eiwitproducten.
“Start-ups die zich alleen richten op insecten,
kweekvlees, zeewier of erwten. Het is de vraag waar
Kennis voor opschaling
deze nieuwe golf vandaan komt. Komt het door de
Een ander aandachtspunt dat onmisbaar is voor
zoektocht naar een nicheproduct in deze snel groei
start-ups om de volgende stap te maken in hun
ende markt of komt het meer vanuit overtuiging:
ontwikkeling is toegang tot de juiste kennis, er
mijn product is nóg veel beter en duurzamer de
varing en contacten, stipt Allart aan. “Wat ons
rest? Zo is de hele discussie over soja en of dit wel
opvalt is dat veel start-ups super gedreven zijn over zo duurzaam en gezond is, weer een aanjager voor
hun product of oplossing. Ze weten álles over hun
de zoektocht naar andere vervangers zoals lokaal
eigen product en kunnen de wereld daar veel over
geteelde bonen, zoals die van Boon Bonen. Binnen
leren. Toch missen ze op bepaalde punten vaak de die niches bedien je heel specifieke doelgroepen.
diepgaande kennis over hoe de voedingsindustrie
Mijn vriendin heeft op dit moment bijvoorbeeld even
werkt, en die kennis is wel nodig voor opschaling
een gluten- en sojavrij dieet. Best een uitdaging als
om grotere impact te kunnen maken.” Over het
je veganist bent. Dan valt pas op dat in heel veel
echte grote plaatje wordt vaak in dat beginstadi
alternatieve vleesvervangers toch soja, melk, kipei
um nog niet nagedacht, ziet de Brave New Food
wit, tarwe en dus gluten zitten. Zo kom je vanzelf
co-founder. “Zonde, want hierdoor worden er soms uit bij bonen. Op die manier krijg je allemaal niches
stappen vergeten of de verkeerde gezet, waardoor met specifieke doelgroepen. De vraag is alleen: zijn
opschaling niet of niet direct mogelijk is. Vaak moe die doelgroepen groot genoeg om uiteindelijk een
ten er dan eerst een paar stappen terug worden
mainstream product te worden?”
gezet, voor je weer op de juiste voet verder kunt.
start-ups weten vaak niet hoe dit aan te pakken
Karma Kebab
en wie en wat ze hiervoor nodig hebben.”
Om start-ups nog verder te helpen heeft Brave
New Food naast het platform ook een investe
Daarbij ziet het team dat er in dit beginstadi
ringstak opgezet. “We investeren nu in relatief
um vaak de grootste behoefte is aan kapitaal,
prille start-ups met grote ambities, zoals Karma
productiemogelijkheden en natuurlijk dat plekje in Kebab. Zij maken een waanzinnig lekkere plant
de schappen: “Wij helpen het opschalingsproces
aardige variant van shoarma, op basis van tarwe
daarmee te versnellen. Als je van een nicheproduct en knolselderij en hebben de ambitie om dit heel

groot te maken.” Om dit soort nieuwe spelers
een kans te geven, ligt ook verantwoordelijkheid
bij de gevestigde industrie en de grote retailers,
benadrukt Allart. “Het is druk in de schappen, de
concurrentie is heel groot. Een grote supermarkt
keten als Albert Heijn laat zien dat je alternatieve
producten een kans kan geven. Het enige probleem
hierbij is dat AH vaak nog in ‘alles of niets’-termen
denkt. Als je met jouw product niet alle filialen kan
bevoorraden, doe je in hun ogen niet mee. In een
keer de stap van 0 naar 100 is niet reëel voor deze
beginnelingen. Het is veel beter om bijvoorbeeld
eerst in een regio te starten, hier te testen en daar
weer van te leren, voordat je het hele land kunt
bedienen. Zo’n grote stap is voor geen enkele startup in de begintijd haalbaar. Zonde, want de wil bij
zo’n grote partij als deze supermarktketen is er dus
wel. Alleen het denkpatroon van alles of niks past
niet bij wat die start-ups nodig hebben om door te
breken. Ondertussen is de wereld aan het veran
deren en moet je als grote partij wel aan de vraag
en de behoefte van de consument kunnen blijven
voldoen.”

de nichemarkt blijft hangen. Zeker in die beginfase
zijn de kosten hoog. Om bestaansrecht te behou
den, ontkom je er niet aan om dit door te rekenen
in je prijs. Het is wachten tot regelgeving de boel
verandert en deze oneerlijke concurrentiestrijd
wegneemt.”
Gezondheid is ook van groot belang voor Brave
New Food, want het moet duurzamer én gezonder.
“De voedseltransitie gaat in onze ogen namelijk
over twee zaken: duurzaamheid die positieve im
pact op milieu, klimaat en dierenwelzijn mogelijk
maakt. Maar het moet natuurlijk ook positieve
invloed hebben op de gezondheid. Want wat heb
je aan een product dat goed is voor de wereld,
maar waar je door bijvoorbeeld veel suikers en
vet allerlei ziektes van krijgt? Dan schiet je je doel
alsnog voorbij.”

Lang houdbaar
Tot slot valt het op dat veel nieuwe spelers graag
willen voldoen aan het perfecte plaatje. Allart:
“Het enige probleem is dat sommigen hier zo aan
vasthouden dat ze niet openstaan voor sugges
Prijsbepaling
ties van buiten die soms onvermijdelijk zijn om de
“De jonge generatie is over het algemeen al bezig
schaal te kunnen bereiken die nodig is voor impact.
met gezonde en plantaardige voeding en het
Als bijvoorbeeld een retailer vraagt of de houd
achterlaten van een zo klein mogelijke footprint.
baarheidsduur verlengd kan worden, en je houdt
Desondanks is de vleesconsumptie in Nederland
als start-up vast aan je receptuur, dan is het nog
jarenlang stabiel en de laatste tijd zelfs weer iets
maar de vraag of zo’n retailer het in de schappen
gestegen. Als de overheid wil dat mensen duur
op wil nemen. Als je verkoopbaar wil zijn voor grote
zamer en gezonder gaan consumeren, dan ligt de
partijen en wilt groeien, zal je her en der water bij
sleutel toch echt bij de prijs, benadrukt Allart. “Als
de wijn moeten doen. Ons advies: onderzoek wat
de overheid de werkelijke prijs van vlees gaat belas de mogelijkheden zijn die bij jouw product en merk
ten, zijn consumenten sneller geneigd naar alterna passen. Sta dus open voor andermans ideeën en
tieven te kijken. Veel consumenten kiezen en kopen suggesties.”
nu eenmaal met hun portemonnee. Dit is een
belangrijke factor waar veel start-ups t egenaan
lopen en die ervoor kan zorgen dat hun product in
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‘Met insecten maak
je grote impact’

Nick Windsor

De Krekerij - Sander Peltenburg
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Met welk idee zijn jullie De Krekerij gestart?
“Ik was bij een TEDx-event waar een professor van
Wageningen enthousiast over de voordelen van het
eten van insecten vertelde: ze zitten vol met prote
ïne en voedingswaarden als B12 en ijzer. Ook het
houden ervan is heel interessant als je het vergelijkt
met traditionele boerderijdieren. Zo verbruiken
insecten 95% minder water, 85% minder voer en
90% minder land. Ik dacht meteen: waarom wordt
hier dan niet meer mee gedaan? Al snel kwam ik
erachter dat mensen niet zitten te wachten op een
sprinkhaan met vleugels en al in hun sla of een
worm op hun broodje. Gelukkig houdt het verhaal
daarmee niet op en zitten er nog altijd dezelfde
voordelen aan als je insecten in producten ver
werkt.”

Op het moment dat Sander Peltenburg bekend
werd met de vele voordelen van insecten, raakte
hij geïnspireerd. Nu vijf jaar later is hij dankzij
De Krekerij veel leermomenten verder en weet
hij een ding zeker: samen kom je verder dan
alleen. Al is het maar om even over alle start-up
struggles te sparren.

Welke producten hebben jullie ontwikkeld?
“We richten ons op vleesalternatieven als burgers
en balletjes. Je zou insecten ook kunnen verwerken
in bijvoorbeeld brood, proteïnekoekjes en repen,
maar daar zien we de meerwaarde niet van in, ook
wat betreft smaak. Door de jaren heen hebben we
veel geprobeerd en zien we dat door een steeds
grotere groep enthousiast wordt gereageerd op
ons assortiment. In december 2016 hebben we ons
eerste product gemaakt. Een jaar later gingen we
met een foodtruck door het land. Zo konden we niet
alleen zoveel mogelijk mensen met ons kennis laten
maken, maar ook direct reacties polsen en onze
producten daar waar nodig aanpassen. Heel waar
devol. In 2018 merkten we dat voor ons een mooie
toekomst in de horeca en bij events en cateraars
zit. Tot maart 2020 zagen we die stijgende lijn hard
doorzetten. De eerste week van maart was de beste
ooit, de derde dankzij corona onze slechtste ooit.
Sindsdien proberen we ook de retailmarkt, zoals
kleinschalige biologische slagers en speciale super
markten. Een compleet andere wereld.”

Waardoor past de horecabranche perfect
bij jullie producten?
“Het belangrijkste bij onze producten is dat we de
tijd krijgen om ons verhaal goed te vertellen. Het
is nieuw, mensen hebben er vooroordelen over:
zo wordt vaak gedacht dat er hele insecten in onze
producten zitten wat dus niet het geval is. Ook
zal de gemiddelde consument het niet snel in een
supermarkt meepakken om thuis te bereiden.
Te spannend, al weten steeds meer mensen dat
insecten de bron van de toekomst zijn. Dat willen
ze alleen graag nog bevestigd krijgen. In restau
rants staan klanten vaak wel open om nieuwe
dingen te proberen. Het helpt dat een chef iemand
is die vertrouwen geeft: als hij of zij het in het menu
opneemt dan ga je er vanuit dat het wel goed zal
zijn. En aan tafel wordt over het algemeen goede
uitleg gegeven waardoor ons verhaal echt over
komt. Horecaklanten nemen vaak ook de tijd om te
luisteren en te proberen. Daarbij komt dat in 99,9%
van de gevallen chefs onze producten goed weten
te bereiden. Door dit alles is de eerste ervaring
met De Krekerij positief.”
Op welke manier zien jullie dit terug in de
reacties?
“Chefs die bij ons terechtkomen omdat ze het
bij hun collega’s hebben gezien en gegeten. En
ook chefs die razend enthousiast zijn, omdat hun
klanten er zo positief op reageren dat de vraag
stijgt.”
En events zijn dus ook een goede match?
“Tot corona roet in het eten gooide wel. Op events
zijn de cateraars vaak op zoek naar iets spraak
makends, iets nieuws. En bezoekers staan daar
ook vaak voor open. Al zie je in een groep van tien
meestal een stuk of twee mensen kijken alsof ze
water zien branden. Je zal altijd 10 tot 20% van

72

De Krekerij

De Krekerij

de consumenten houden die geen insecten eet.
Maar dat heb je met mosselen ook: ik heb weleens
gelezen dat van de consumenten maar 60% daarin
is geïnteresseerd. Daar trekt een mosselvisser
zich toch ook niets van aan? Wij dus ook niet.
Het is natuurlijk wel leuk om te zien dat steeds
meer m
 ensen openstaan om insectenproducten
te proberen. En ook veel veehouders zijn enthousi
ast.”
Hadden jullie dit enthousiasme
bij veehouders verwacht?
“We wisten eigenlijk niet wat we konden ver
wachten, maar kwamen er in onze prille begintijd
al achter dat veel veehouders hier echt wel voor
openstaan. Zo waren we op festival Zwarte Cross
waar we ook een sprinkhaankweker hadden mee
genomen die enthousiast over het hele proces kon
vertellen. Er stond een aquarium met sprinkhanen
dat natuurlijk veel bekijks trok. Het leuke was dat
we van veel veehouders daar terugkregen dat ze
blij verrast waren om eindelijk benaderd te worden
met een positief verhaal, in plaats van altijd maar
te horen dat ze verkeerd bezig zijn. Vergeet niet:
deze groep harde werkers zit echt in een spagaat.
Ze runnen vaak al jarenlang een familiebedrijf,
hebben grote leningen en zien hun hele toekomst
in duigen vallen. Het is niet voor niets dat het zelf
moordcijfer onder boeren stijgt. Heel heftig. Blij dat
wij een positief alternatief en meerwaarde kunnen
bieden aan de mensen die ons generaties lang van
voedsel hebben voorzien.”
Jullie streven naar een circulair
productieproces, vertel: hoe gaat dat
in zijn werk?
“Het produceren doen we niet zelf, hiervoor werken
we samen met insectenkwekers en verschillende
melkveehouders en kippenboeren. Zo zijn we in
Zuid-Holland het project Hollandse Grashopper

gestart, waardoor de veehouders zich met een
deel van hun bedrijf op een nieuwe industrie
kunnen richten en zo weer aan hun en onze toe
komst kunnen werken. Het productieproces gaat
heel snel: tot een eitje verpopt tot een nimf en
groeit en verpopt tot een volwassen sprinkhaan
en krekel, duurt in totaal gemiddeld zo’n vier
weken. Uiteindelijk worden de krekels en sprink
hanen diepgevroren. Het zijn koudbloedige dieren
die bij vijftien graden al niet meer bewegen. Zodra
ze zijn afgekoeld, worden ze diep ingevroren. Wij
halen de bevroren krekels en sprinkhanen op,
gaan aan de slag met het verwijderen van het
schild en mengen dit met plantaardige voedings
stoffen zoals tarwe en veldbonen. Zo ontwikkelen
we producten met een super lage ecologische
impact en met een hoge voedingswaarde, die
gelijk is aan rund.”
Wat voor reacties krijgen jullie als
het om dierenwelzijn gaat?
“Ik ben daar altijd heel duidelijk over: het zijn
natuurlijk dieren. We merken dan ook dat onze
producten vegetariërs aanspreekt die hun levens
stijl hebben vanuit duurzaamheidsoogpunt. En een
deel van de veganisten wordt ook enthousiast door
de potentie van het circulair kweken van insecten.
Verder merken we ook dat de meeste mensen be
nieuwd zijn naar het hele traject en daar alles over
willen weten, maar het insect hoeven ze daarbij
liever niet te zien.”
Op welke manier is de benaming
van jullie assortiment van belang?
“Ook op dit punt hebben we de afgelopen jaren
heel veel geleerd. Zo merken we dat mensen nu
eenmaal bij het woord ‘gehaktbal’ toch vaak
onbewust de associatie hebben met de eeuwen
oude gehaktbal van rundvlees. Hoe lekker onze
producten ook zijn, het is natuurlijk totaal iets

anders dan de kwalitatieve rundvleesbal. Als je het
een soortgelijke naam geeft, ga je het nooit winnen
van de oude variant. In het vleesvervangersschap
zie je ook vaak het woord ‘stukje’ terugkomen, dat
is naar onze mening nou ook niet echt veelzeggend.
We zijn nu druk aan het brainstormen voor passen
de en smaakvolle namen die de beleving van onze
producten goed weergeven. Een leerzaam proces
waarin het belangrijk is om veel te blijven testen bij
de doelgroep.”

met een andere start-up op zoek naar een prettige
verpakkingsleverancier. Dan is het fijn om tips uit
te wisselen op basis van eerdere ervaringen. Dat
je weet wie je niet en vooral ook wel moet hebben.
En het is ook gewoon heel fijn om te horen dat een
ander net als jij ook weleens een foute productierun
heeft gehad. Of de tegenslagen door corona waar
iedereen mee te maken heeft. Dit lijken misschien
kleine dingen, maar die gouden tips en mentale
steun zijn een hoop waard.”

Wat is voor jullie verder van groot belang
geweest om de beginperiode te overleven?
“Simpelweg beginnen, je doelgroep er zo snel
mogelijk bij betrekken en blijven doorgaan. Dat
klinkt misschien cliché maar dat is de enige manier.
Bijvoorbeeld door met een foodtruck het land door
te gaan, zoals wij hebben gedaan . Ook al is het
festivalpubliek niet het meest kritische publiek,
het is wel alvast een goed begin. We konden dit
dankzij onze toetreding tot de horecabranche al
snel combineren met een testpanel aan kritische
chef-koks. Die zijn goudeerlijk en lekker kritisch.
Natuurlijk kan je het niet elke chef naar de zin
maken, we gaan bijvoorbeeld niet voor elk restau
rant een compleet ander product maken, maar het
is wel vaak feedback op maat waar we iets mee
kunnen. Verder is voor ons de support van Impact
Hub en hun acceleratorprogramma van onschat
bare waarde. Heel tof om op die manier met andere
voedingsondernemers in contact te komen. Met
deze groep hebben we nog altijd contact. Het is
erg fijn om met elkaar te kunnen sparren over de
hobbels die je tegenkomt.”

Wat hebben jullie geleerd van die eerste
stappen op de retailmarkt?
“Dat het een totaal andere wereld is. Daarom
hebben we ook iemand aangenomen die ons op
salesgebied versterkt en hiermee kan helpen. Ook
al hebben we een te gek product, het blijft voor
mensen vaak totaal iets nieuws. De positionering,
het verhaal: alles moet anders in de retailbranche.
Ik heb weleens in een onderzoek gelezen dat consu
menten gemiddeld honderd producten meenemen
uit een supermarkt terwijl er in een gemiddelde
supermarkt in Nederland zo’n 15.000 producten
worden aangeboden. Daarbij heeft een consument
vaak maar oog voor zeven woorden, een daarvan is
de prijs. Dan blijven er nog zes over en die besteden
ze echt niet aan het lezen van onze verpakkingen.
Consumenten ervaren tijdens het boodschappen
doen de rust niet die ze wel hebben als ze lekker
zitten te tafelen in een restaurant. Daar nemen ze
echt de tijd om naar een verhaal over een nieuw
product te luisteren en staan ze ook open om te
proeven. In de supermarkt moeten ze het zelf kopen
én bereiden. Dat past meestal niet in het dagelijkse
ritme.”

Wat voor struggles zijn herkenbaar
voor meerdere start-ups?
“Dat je bijvoorbeeld veel dezelfde pijnpunten te
genkomt als je bezig bent om het hele productie
proces op te schalen. Zo ben ik nu tegelijkertijd

Wat is in jullie ogen van belang om van niche
naar mainstream te gaan?
“Volkomen awareness over het product. Dit
geldt ook voor nieuwe producten als zeewier
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en kweekvlees : mensen willen weten wat het is,
weten wat ze eten. Zorg dus altijd voor transpa
rantie en een duidelijk verhaal. Een marketeer
heeft me weleens verteld dat je een product zeven
keer moet zien, voordat je überhaupt overgaat tot
aankoop. De Krekerij moet dus eerst nog bekender
worden, voordat we uit die niche-hoek komen. We
waren een heel eind op weg, stonden tot maart
2020 zo’n vier keer per week op events en er was
sprake van een snel groeiende vraag vanuit de
horeca. Door corona is dit een heel ander verhaal
geworden, al zijn we inmiddels gelukkig weer lang
zaam op weg naar die stijgende lijn. Daarbij zie ik
ons nu sowieso ook veel meer als nicheproduct met
een sterke groep fans. Dat is een reëler plaatje dan
het nastreven van de mainstream. Daar is het met
onze producten nog veel te vroeg voor.”

De Krekerij

andere alternatieven zoals zeewier. Daar moet een
mix voor komen. Het is tijd dat dit vanuit de politiek
gepusht wordt. Niet alleen door kleine partijen.
Want we kunnen er nog lang over praten, maar op
die manier gebeurt er niets. Bovendien helpt het
in mijn ogen op dit vlak alleen als je het positief
benadert. Ook als het gaat om het stimuleren van
veranderingen in consumentengedrag. Breng het
dus niet als: ‘Je moet minder vlees eten, anders
ben je fout bezig’. Beter is iets als: ‘Wist je dat dit
ook mogelijk is: met deze producten ben jezelf niet
alleen gezond bezig, maar help je ook de wereld’.
Daarmee tik je niemand op de vingers, en geef je
meteen een goed gevoel.”

De Krekerij

Wat zijn jullie toekomstplannen?
“We willen de grootste insectenverwerker van
Europa worden. Op dit moment zijn we in contact
Op welke manier zou de overheid in jouw ogen met een aantal leuke retailers over de grens, waar
in het hele proces van de voedingstransitie
onder een Spaanse partij. Zij zijn geïnteresseerd
kunnen helpen?
om onze producten met white label te verkopen
“Er wordt heel veel gesproken over circulaire land
in Spanje. Het lijkt erop dat dit ook in Frankrijk en
bouw, maar in plaats van het hier continu over te
Duitsland gaat lukken, waardoor we Europabreed
hebben, is het hoog tijd voor actie. Anders komt het kunnen uitbreiden. Een mooie stap dichterbij onze
nooit van de grond. Op veel plekken moeten we ge missie. We streven er namelijk naar dat in 2030
woon over op echt goede alternatieven en die zijn
iedereen in de EU één keer per week een product
er genoeg. Insecten zijn bijvoorbeeld perfect om
met insecten eet.”
op reststromen gevoed te worden. Er zijn ook veel
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Wat is jullie rol binnen het LNV?
Margo Stam: “Ik werk bij Directie Strategie, Kennis
en Innovatie van LNV. In mijn pakket zit kweekvlees,
start-upbeleid en innovatie.”
Esther van Nes: “Ik ben beleidsmedewerker bij
de Directie Plantaardige Agroketens en Voedsel
kwaliteit binnen het team Duurzaam Voedsel.
In mijn dossier zit het tegengaan van voedsel
verspilling, en dan met name de belemmerende
wet- en regelgeving. Daarnaast houd ik me bezig
met het duurzame eetpatroon bij consumen
ten. Vanuit die positie ben ik ook betrokken bij
de Nationale Eiwitstrategie voor de onderdelen
reststromen en consumptie.”
Ngoc Berris: “Als projectleider heb ik de Nationale
Eiwitstrategie in mijn pakket. In dat kader voeren
we ook de Green Deal Eiwitgewassen uit.”

Als het om alternatieve eiwitten gaat, liggen veel
ballen bij de overheid. Zo speelt het Ministerie
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een
belangrijke rol. Op beleidsniveau, maar ook in
de communicatie naar consumenten. Aan het
woord Margo Stam, Esther van Nes en Ngoc
Berris, alle drie werkzaam bij LNV.

Wat betekent het dat de Nationale
Eiwitstrategie controversieel is verklaard?
Ngoc Berris: “Dat het nieuwe kabinet hierover zal
gaan, dus daar is nu eerst het wachten op. Onder
tussen lopen verschillende zaken die genoemd zijn
in de Nationale Eiwitstrategie en al in gang gezet
waren, wel gewoon door. Dus als je het hebt over
bijvoorbeeld kweekvlees, reststromen en insecten.
Ook de onderzoeken die we hebben ingezet op
eiwitten lopen gewoon door. Nu gaat het er met
name om dat de politiek haar ambitie moet uit
spreken in hoeverre we die Nationale Eiwitstrategie
willen inzetten.”
De eerste stap is de Green Deal
Eiwitgewassen: wat houdt dit precies in?
Ngoc Berris: “Dit is een soort convenant: een
afspraak tussen het bedrijfsleven, de boeren en de

Ngoc Berris

Esther van Nes

‘We helpen bedrijven
zodat zij impact
kunnen maken’

Margo Stam

Ministerie van LNV - Margo Stam, Esther van Nes en Ngoc Berris
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overheid. We willen de samenwerking in die hele
keten stimuleren met als doel de teelt van eiwit
gewassen vergroten in Nederland. En dat kunnen
we bereiken door meer waarde te creëren en toe te
voegen aan de in Nederland geteelde eiwitten. We
zullen daarom hard werken aan vraagstimulatie.
Op dit moment krijgen boeren heel weinig voor
eiwitgewassen als het voor diervoer wordt gebruikt.
Daarom blijven diervoederbedrijven inkopen uit
Zuid-Amerika. Deze Green Deal is gefocust op de
normale consumptie door mensen. Daardoor heb
je dus extra waarde en een extra reden voor de
boer om dit te gaan telen. Uiteindelijk wil de boer
er gewoon iets aan verdienen. Ook de verwerker,
vleesvervangerbedrijven, willen er iets aan verdie
nen. Daarbij moet de consument het interessant
vinden om bijvoorbeeld producten van Nederlandse
lupine te eten.”
Voor de communicatie naar de consument
werken jullie nauw samen met het
Voedingscentrum. Hoe zit dat precies?
Esther van Nes: “Wij subsidiëren het Voedings
centrum samen met het Ministerie voor
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Wij voor het
onderdeel duurzaam, VWS voor het onderdeel
gezondheid. Die twee gaan vaak hand in hand.
Het Voedingscentrum is ingericht op de commu
nicatie naar consumenten en professionals. Een
van de onderdelen voor duurzaam eten is meer
plantaardig en minder dierlijk eten, conform de
Schijf van Vijf. Zo is er bijvoorbeeld dit jaar een
mooie pilot gestart vanuit het Voedingscentrum
die we ook mede hebben gefinancierd om de eet
omgeving duurzamer en gezonder te krijgen. Denk
dan aan voedselomgevingen als bedrijfsrestaurants
in ziekenhuizen, restaurants in sportkantines en
musea. Het Voedingscentrum heeft richtlijnen
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Met welke mooie ontwikkelingen op het gebied
van alternatieve eiwitten houden jullie je nog
meer bezig?
Margo Stam: “Kweekvlees is een van de mooie
onderwerpen waar wij ons binnen LNV mee bezig
houden. Al is het nog wel een beetje apart. In die
zin dat er nog geen kweekvlees op de markt is,
althans nog niet hier. In Singapore is het al ver
krijgbaar in de horeca. Wij zouden wensen dat
dit ook in Nederland van de grond komt. Een tijd
geleden was het al wel op onze radar. Dan ging het
meer over andere eiwitten en eiwitbronnen. En niet
zozeer specifiek over kweekvlees. Maar de markt
verandert heel snel en inmiddels is kweekvlees echt
wel uit die scifi hoek. Tegenwoordig weten steeds
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voor een duurzame en gezonde eetomgeving
 pgesteld. Nu kijken we met die pilot: hoe gaat
o
dat implementeren in zo’n bedrijfsrestaurant, en
waar lopen ze tegenaan? Die ervaringen nemen
ze mee volgend jaar. Dit is een heel mooi project,
omdat de consument op deze plekken komt om te
eten. Deze voedselomgevingen bepalen dus voor
een heel groot deel wat ze eten. Als deze omgevin
gen veranderen, heeft dat invloed op de sociale
norm. Dus als er in de sportkantine gezonder eten
wordt aangeboden, dan wordt dat ook normaler,
en dan neem je dat mee naar huis. Een andere
belangrijke ontwikkeling op dit gebied komt voort
uit het werkplan van de Gezondheidsraad dat
eind september is gepubliceerd. Daarin zit ook een
vraag van LNV over de relatie tussen een duurzame
dieetverschuiving van meer plantaardig en minder
dierlijk en gezondheid. Daar verwachten we eind
volgend jaar advies over. Want dat is natuurlijk ook
een heel belangrijk onderwerp. Je kunt wel duur
zamer gaan eten, maar wat doet dat dan voor je
voedingspatroon en gezondheid?”
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meer mensen wat het is en dat het eraan komt. De
vraag is alleen wanneer. Daarbij is natuurlijk nodig
dat bedrijven in deze branche voldoende onderzoek
en development doen. Opschalen is alleen nog een
probleem. Je hebt er namelijk productiefaciliteiten
voor nodig en die zijn er nog niet. Daarbij moet het
kweekvlees natuurlijk wel veilig zijn. Dus moet het
nog worden gekeurd door de EFSA - de voedsel
waakhond van Europa. Dat is een redelijk lang
proces. Onze minister Carola Schouten heeft vorig
jaar toegezegd dat als bedrijven hierbij tegen
moeilijkheden aanlopen, ze bij haar mogen aan
kloppen. Vervolgens kunnen we kijken of we er iets
aan kunnen doen. Indiening van het dossier bij
de EFSA is de eerste, lastige stap. Ondertussen is
het Nederlandse Mosa Meat de eerste in Europa
die dat gaat doen, waardoor alle ogen op hen zijn
gericht. Best spannend. De verwachting is dat als
goedkeuring volgt, zo’n twee jaar later, er onder
tussen ook voldoende werk is gestoken in begin van
het opzetten van het ecosysteem. Dat is natuurlijk
deels privaat en deels publiek, en wij kijken hoe we
daarin onze rol kunnen pakken als LNV. Wij kunnen
niet de dingen doen voor de bedrijven, maar we
kunnen wel de bedrijven helpen zodat zij impact
kunnen maken.”
Hoe betrekken jullie de veehouders hierbij?
Margo Stam: “Een vraag die we van veel mensen
krijgen: ‘Wat gebeurt er dan met de veehouders?
Want voor kweekvlees heb je bijna geen dieren
meer nodig?’ Behalve voor het nemen van een
biopt: het oogsten van cellen uit een dier door
middel van een naald, wat overigens vrijwel geen
pijn doet. Ik snap die vraag, maar het verhaal is
ingewikkelder. De veehouderij is een enorme sector
en kweekvlees zal niet snel meer dan een minus
cuul percentage van die vleesproductie vormen.

Dat heeft ook te maken met het feit dat er heel
veel van onze vleesproductie geëxporteerd wordt.
We hebben dus altijd nog dieren nodig, en dus
ook veehouders. Zij zullen weinig merken van de
introductie van kweekvlees. Dat gezegd hebbende,
vinden we het wel belangrijk om veehouders te
betrekken bij deze ontwikkeling. Daar is ook een
motie over aangenomen vorig jaar: de motie van
Kamerleden De Groot en Weverling. Die gaan wij
uitvoeren. Daarbij zijn belangrijke vragen voor ons:
hoe zien veehouders deze innovatie? Zijn er ook
veehouders die vrijwillig met kweekvlees zouden
willen experimenteren? En hoe zou dat eruit zien?
Wij willen daarin de expertise en innovatieve ideeën
van onze hoogopgeleide boeren benutten, als ze
dat zelf willen.”

proberen, maar hebben hulp nodig bij hoe ze dat
doen. Als je dan alleen maar gaat aangeven ‘eet
meer plantaardig’, en vervolgens niet aangeeft
wat ze dan kunnen doen dan kom je niet ver. Dat
onderzoek loopt nog en de resultaten daaruit
gebruiken we ook zeker in de communicatie. Dat
zie je bijvoorbeeld in de campagne ‘Iedereen Doet
Wat’ waar noten en peulvruchten als alternatief
voor vlees worden genoemd. Dat is ook wat het
Voedingscentrum doet. Vanuit het Voedingscen
trum communiceren we: eet volgens de Schijf van
Vijf, ondersteund met bijvoorbeeld de campagne
Eetwissel. Hierin zie je een product dat je normaal
zou eten met daarbij een heel concreet vervangend
product. Op die manier leggen we alternatieven
voor aan de consument.”

Wat zijn de eerste reacties van de boeren?
Margo Stam: “Het is nog niet zo dat ze op onze
deur staan te bonzen, dat ze graag kweekvleesboer
willen worden. Daarvoor zit het nog in een te vroeg
stadium. De eerste gesprekken zijn al wel gevoerd.”

Over alternatieven gesproken: over de term
‘alternatieve eiwitten’ is niet iedereen even
enthousiast. Zo stelt Tony Martins van
Plantible dat het eerder als een ‘plan B’
aanvoelt. Hoe wordt daar binnen het ministerie
over gesproken?
Esther van Nes: “Naar de consument toe gebruiken
we het woord eiwitten liever niet. Niemand gaat
naar de winkel om een eiwit te kopen. Naar con
sumenten gebruiken we begrippen als bonen,
peulvruchten; gewoon wat het is. Intern spreken
we over alternatieve of nieuwe eiwitten ten opzichte
van vlees.”

Gevoeligheid in communicatie merk je
ook naar consumenten. Uit onderzoek
van Wageningen blijkt ook dat positieve
benadering beter werkt. Nemen jullie dat mee?
Esther van Nes: “We hebben op dit moment een
onderzoek uitstaan bij Wageningen Economic
Research. Een van de vragen: wat is de acceptatie
vanuit consumenten op bijvoorbeeld het gebied
van insecten en kweekvlees? En: hoe kan je ze het
beste benaderen? Dat laatste is inderdaad altijd
vanuit het positieve om mensen te stimuleren. Als je
in een campagne stelt dat de consument ‘iets niet
mag’, dan gaat dat niet werken. Je moet mensen
ook alternatieven geven. Heel veel consumenten
willen best wat duurzamer eten of iets anders

Margo Stam: “In het Engels zeg ik over kweekvlees
dat geen alternative protein is, maar een alter
native process. Kweekvlees is geen alternatief eiwit,
het is gewoon vlees.”
Esther van Nes: “Als je naar duurzaamheid kijkt,
gaat het ook niet alleen over eiwitten. Het gaat
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Hoe proberen jullie bepaalde innovaties
te stimuleren als je merkt dat het politiek
gevoelig is?
Uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van
Margo Stam: “Er zijn best wat verschillende
het ministerie, blijkt dat een heffing op
meningen over kweekvlees. Het is hot, maar roept
vlees een effectief middel zou zijn om de
ook weerstand op. De minister heeft gezegd dat
voedselketen te verduurzamen.
het een belangrijke innovatie is. Het is uiteraard
Ngoc Berris: “Hierover heeft minister Carola
niet zo dat we dit kunnen voortrekken of de hele
Schouten laatst in Zembla het volgende gezegd:
weg vrij maken, maar we stimuleren het wel. Daar
‘Wat je zou kunnen doen is een heffing opleggen
bij ligt natuurlijk ook een groot deel op het bordje
op producten die minder duurzaam geproduceerd
van de bedrijven en producenten. En wat politiek
zijn. Zorg dan wel dat die heffing niet in het grote
gevoelig betreft: veel partijen willen eigenlijk dat
geheel van de belastingen opgaat, maar dat die
het ministerie harder loopt. Ook bedrijven vragen
bijvoorbeeld in een speciaal fonds komt, zodat dat actie van het ministerie. Wij kiezen zorgvuldig ons
weer gebruikt kan worden om die boer tegemoet
pad daarin. De minister vindt dit een interessante
te komen in de kosten die hij heeft voor verduurza innovatie, als we iets kunnen doen om het te stimu
ming. Daardoor snijdt het mes aan twee kanten:
leren dan doen we dat. Bijvoorbeeld door intensief
de prijs van gangbaar en meer duurzaam wordt
contact te onderhouden met de kweekvleesbedrij
gelijker. En tegelijkertijd zorg je er zo ook voor dat
ven en de maatschappelijke organisaties. En als de
de boer gecompenseerd wordt voor de extra kosten Secretaris-Generaal een speech houdt over eiwit
die hij mogelijk moet maken om aan te passen om
of voeding gerelateerde zaken, noemt hij kweek
die transitie door te gaan’.”
vlees als mooie nieuwe innovatie, die een extra
keuze biedt voor die consument. Dat we dit op deze
Esther van Nes: “Het ministerie bekijkt momenteel
manier benoemen en stimuleren, is ook wat we de
wat we met het beïnvloeden van prijzen kunnen
Kamer hebben beloofd.”
doen om mensen tot ander gedrag aan te zetten.
Ik kan me wel voorstellen dat dit een van de wegen Welke zaken worden door tegenstanders
is die verduurzaming kan ondersteunen. Dat via
van kweekvlees geroepen?

Margo Stam: “Tegenstanders van kweekvlees
stellen dat het net zo’n milieu impact heeft of zelfs
meer dan klassiek geproduceerd vlees. Daarom
vragen we de WUR om te onderzoeken wat nu
precies de milieu impact is van het produceren
van kweekvlees. Van biopt tot burger. Klassiek
geproduceerd vlees kent een hoge footprint: veel
water, veel landgebruik en hoge emissies. Maar hoe
zit dat nou bij kweekvlees? Dan zijn er mensen die
stellen dat je ook de bioreactoren op temperatuur
moet houden. Terwijl er eigenlijk een koelings
behoefte is: als cellen groeien, genereren ze
warmte. Dat kost ook energie, maar daar tegenover
staat dat je uiteraard veel minder land nodig hebt,
minder emissies hebt en minder water gebruikt.
Eind november krijgen we de cijfers van dit onder
zoek, maar alles lijkt er tot nu toe al op te wijzen
dat kweekvlees een veel lagere footprint heeft.
Dus dat is mooi.”
Tot slot werken jullie ook veel samen met
Impact Hub: waarom is dit een belangrijke
partij?
Margo Stam: “Impact Hub is een mooie incubator
die werkzaamheden uitvoert die ons LNV-start-up
beleid helpen. Het is voor ons fantastisch dat
Impact Hub een heel goed programma in elkaar
zet en de juiste start-ups daarbij betrekt, dus
degene die kansrijk zijn en die mooie dingen doen
op het gebied van voedsel. We kunnen geen
subsidies verstrekken aan individuele start-ups.
Dan zit je weer met staatssteun en allerlei inge

Mosa Meat

de prijs duurzaamheid wordt gestimuleerd. Naast
andere maatregelen om duurzaamheid te stimule
ren. Maar dit is aan het volgende kabinet.”

Mosa Meat

Mosa Meat

Mosa Meat

Mosa Meat

over het hele eetpatroon. Dus ook minder eten,
minder verspillen, duurzaam geproduceerd voedsel
kopen. Er wordt erg gefocust op die eiwitten, omdat
dit ook een heel belangrijk onderwerp is. Maar
het gaat veel verder en we werken aan het hele
pakket.”

wikkelde regels. Door Impact Hub te subsidiëren
en te supporten, stimuleren wij ook innovatie in
de markt en zorgen we dat die start-ups steeds
steviger in het zadel komen te zitten. Dat vinden
wij belangrijk. Mooi dat Impact Hub start-ups
als Willicroft en B
 otanic Bites heeft geholpen, en
daaraan dragen wij met trots onze steen bij. Dit zijn
de impactmakers van de toekomst die het voedsel
landschap veranderen. Change is inevitable: het is
niet de vraag of we moeten veranderen, maar hoe
we dat gaan doen. By design or by disaster. We
lopen tegen de ecologische grens aan. Dan kan je
door blijven gaan, maar dan krijg je disaster. Door
design ga je het op een andere manier goed doen.
Daar zijn deze start-ups natuurlijk allemaal heel
hard mee bezig, en dat is fantastisch.”
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‘De focus moet liggen
op de verandering van
de voedselomgeving’

Natascha Kooiman

Transitiecoalitie Voedsel - Natascha Kooiman
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‘Een gezond leven op een gezonde planeet’,
aldus de missie van initiatiefnemers Willem
Lageweg, Jan Paul van Soest en Natascha
Kooiman. Met hun Transitiecoalitie Voedsel (TcV) werken ze hier sinds 2017 keihard
aan. En dat is hard nodig, want zoals ze zelf
ook stellen: de situatie is urgent. Daarom
zijn ze van een praktische aanpak zonder
loze beloftes. Om het huidige landbouw- en
voedselsysteem dat ecologisch, sociaal en
economisch steeds meer vastloopt stelselmatig
te veranderen, werken ze in thema’s en volgens
bepaalde principes.

Natascha Kooiman is een van de initiatiefnemers
van de Transitiecoalitie Voedsel. Deze coalitie
van Nederlandse koplopers in de landbouw,
voedsel, natuur en gezondheid werkt aan nieuwe
oplossingen voor het huidige landbouw- en
voedselsysteem. Daarbij staat een ding vast:
alleen samen komen we verder.

Zo staan in hun nieuw voorgestelde systeem duur
zaamheid, circulariteit, gezondheid, transparantie
en true cost/true price centraal. Initiatiefnemer
Natascha Kooiman legt uit hoe ze met haar team
te werk gaat: “We zijn met drie kwartiermakers op
vier verschillende thema’s. Ik richt me op voedsel
omgeving en eiwittransitie. Daarbij zijn we echt
een netwerk: we kijken wat we van elkaar kunnen
leren in plaats van dat er heel veel verschillende
partijen van alles naast elkaar proberen. Iets wat
je helaas te veel ziet gebeuren.” Dat je samen een
stuk sterker staat, ondervindt Kooiman dagelijks:
“We zijn al een paar jaar aan het strijden. Zo mooi
om te zien dat we inmiddels veel partijen mee
hebben om dit samen met ons te doen. Met elkaar
kijken we welke stappen we kunnen zetten om onze
grootse doelen te bereiken.”
Benchmark voor supermarkten
Zo heeft Transitiecoalitie Voedsel samen met
Stichting Questionmark de Superlijst geïntro
duceerd, vertelt Kooiman verder. “Hiermee hebben
we Questionmark ondersteund om tot een bench

mark voor supermarkten te komen. Deze Superlijst
vergelijkt supermarkten op het gebied van duur
zaamheid en gezondheid.” Dat dit hoognodig is,
bleek wel uit eerder onderzoek van de twee partijen
waaruit is gebleken dat 80% van alle supermarkt
aanbiedingen ongezond is. “Bij die aanbieders zit
de meeste marktkracht. Zij zijn dan ook degenen
die de verwerkende industrie heel erg beïnvloeden.
Meer dan producenten. Het is heel simpel: als een
supermarkt iets opneemt in een assortiment is
er een zekerheid van afname. Als een producent
besluit te produceren, is die zekerheid van afname
er nog niet. Daarom focussen we in onze tweele
dige strategie aan de ene kant ook heel erg op het
bedrijfsleven en zoeken we daarbij contact met su
permarktketens. We kijken samen met retailers als
Ekoplaza naar: wat gebeurt er al? En: hoe kunnen
jullie aan de anderen laten zien dat het kan en dit
nog meer uitdragen naar de rest van de markt?”
Beleidsbeïnvloeding
Ook met andere spelers wordt grondig gekeken
hoe zij invloed kunnen uitoefenen op ons eet
patroon, vervolgt Kooiman. “Denk aan catering
voor werkgevers, bijvoorbeeld, dat kan al een
heel groot verschil maken. Ook is een grote rol
weggelegd voor gemeentes. Die moeten sowieso
veel meer hun verantwoordelijkheid nemen als het
gaat om het inrichten van de voedselomgeving.”
De strategie van Transitiecoalitie Voedsel focust
aan de andere kant ook heel erg op beleidsbeïn
vloeding, vertelt de initiatiefnemer verder. “De over
heid, politiek en gemeenten spelen zo’n grote rol.
Kijk alleen al eens naar het ondersteunen van on
dernemers, zoals supermarkten, in het maken van
de juiste, duurzame keuzes. Wij vinden: zij moeten
sterk gestimuleerd worden om een bepaald
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aanbod te verzorgen. Ook regelgeving rond de
inrichting van de voedselomgeving, zoals vergun
ningen, zijn zaken waar gemeenten op zouden
moeten en kunnen sturen.”
Voedselomgeving
Om binnen de politiek hun punt te kunnen ma
ken, organiseerde Kooiman en haar collega’s
meerdere lunchbijeenkomsten met het Ministe
rie van LNV, voor ambtenaren van verschillende
ministeries. “Tijdens deze bijeenkomsten hebben
we ze meegenomen in de eiwittransitie en de
voedselomgeving, en duidelijk gemaakt welke rol
het laatste kan spelen. Veel aandacht gaat name
lijk naar het productiedeel, ook in het beleid. Terwijl
de consumptiekant onderbelicht blijft. Ondertussen
is verandering daarbinnen echt nodig om de eiwit
transitie te versnellen. Het gaat voornamelijk over
de productiezijde zoals innovatieve vervangers van
dierlijke producten en niet over het aanpakken van
de voedselomgeving.” Zo is het van groot belang
om plantaardig normaal te maken; in het aanbod,
in promotie, in de ogen van de consument, bena
drukt Kooiman. “Daarom hebben we in een brief
naar de informateur een oproep gedaan om de
visie ‘60% plantaardig, 40% dierlijk’ onderdeel te
maken van het regeerakkoord. En daarbij stellen we
dat ook het bedrijfsleven aangepakt moet worden,
zodat die visie ook wordt doorgevoerd in de praktijk
en wel in het aanbod en de promotie.”
Mijlpaal
Voor Kooiman voelde de uitnodiging die ze met
TcV van het LNV kreeg om te praten over de
consumentenstrategie als een mooie mijlpaal.
“We zijn blij dat we hier nu actief bij worden
betrokken, en dat het voor het ministerie ook duide
lijk is dat er meer op voedsel gefocust moet worden

Transitiecoalitie Voedsel

vanuit het consumentenperspectief. Verder valt op
dat ambtenaren bij LNV goed op de hoogte zijn van
wat nodig is, maar dat de huidige politieke situatie
hiervoor geen draagvlak biedt. Zo moet er in de
huidige situatie, voor er überhaupt een consumen
tenstrategie gemaakt wordt, eerst gekeken worden
of er wel een bewindspersoon is die hiervoor warm
zal lopen. Een ander voorbeeld is de Nationale
Eiwitstrategie: deze is controversieel verklaard.
Terwijl deze een enorme kans biedt om de eiwittran
sitie een sterkere positie te geven. Dit gebrek aan
visie in de huidige politiek en de hogere lagen die
verantwoordelijk zijn voor het beleid, helpt niet om
de noodzakelijke versnelling voor elkaar te krijgen.”
Draagvlak voor transitie
Toch geeft Kooiman de moed zeker niet op. “Op
14 oktober 2021 organiseerden we in het Haagse
perscentrum Nieuwspoort het Plant the Future-
diner. Dankzij een opkomst van ruim 230 enthou
siaste betrokkenen vanuit zo’n 100 organisaties –
bedrijfsleven, politiek, overheid, ngo’s, wetenschap
en onderwijs – konden we bepalen wat er nodig
is om plantaardig voedsel het nieuwe normaal te
maken. Eén ding was glashelder: er is enorm veel
draagvlak en enthousiasme om de eiwittransitie
verder te brengen. De eiwittransitie is here to stay
en niet alleen van belang voor duurzaamheids- en
gezondheidsredenen, maar ook economisch van
enorme waarde. Zo biedt het de kans om N
 ederland
te herpositioneren: van vooral grote voorziener van
dierlijk eiwit, naar grote voorziener van plantaardig
eiwit.
“Toch werd ook duidelijk dat we zonder daad
krachtig beleid ons einddoel niet zomaar kunnen
behalen. Met de input van alle aanwezigen stelt
Transitiecoalitie Voedsel een tienpuntenplan op

om te overhandigen aan het nieuwe kabinet. Een
aanzet voor de politieke sturing die hard nodig is
om plantaardig ‘het nieuwe normaal’ te maken.
Overschatting consument
Een ander belangrijk punt dat Kooiman in het
verlengde hiervan graag maakt, is dat de rol van
de consument en consumentengedrag door veel
beleidsmakers structureel wordt overschat. “Er is
sprake van structurele overschatting van wat in
formeren van de consument in het hele proces kan
toevoegen. Je hebt ze natuurlijk absoluut nodig,
maar dat betekent niet dat we moeten aansluiten
op hetgeen dat de gemiddelde consument doet en
wenst. We moeten vooral inspelen op het feit dat
vrijwel iedere consument ‘duurzaam en gezond’ wil.
Hoe? Dat is niet een vraag die de consument zou
moeten beantwoorden, maar waar wij, met be
leid, in moeten voorzien. Waar we dan vooral naar
moeten kijken, is hoe we ervoor kunnen zorgen dat
de consument het nieuwe aanbod kan nemen en
gaat willen. Dan kom je uit bij de voedselomgeving,
oftewel het aanbod en de promotie aanpassen.”

echt beperkend, omdat het overwegend ongezond
en niet duurzaam is. Daarmee wordt nu dus juist
niet voldaan aan de wens van de consument als het
om duurzaam en gezond gaat. Bovendien: inspi
reren en informeren moet ook gebeuren. Maar als
het gaat om de versnelling van de eiwittransitie is
de voedselomgeving leidend. Het voedselaanbod promotie en straatbeeld - dus. Iets meer lef en ook
eisen stellen aan ondernemers en het bedrijfsleven,
is geen pre maar eigenlijk een must.”
Een wijzend vingertje is niet nodig, gaat Kooiman
verder. “Je kunt als gemeente ondernemers steunen
om de stappen te zetten die nodig zijn om op alter
natieve eiwitten op te nemen in het assortiment
of menu. Wel is er ook wet- en regelgeving nodig
rond het invullen van de voedselomgeving. Alleen
vrijblijvend stimuleren is niet voldoende. Dat is een
belangrijk punt dat we bij de politiek maken.”

Minder dierlijk
In het benoemen wat nodig is, gaat het ook vaak
mis, benadrukt Kooiman. “Grappig genoeg zie je
nog altijd dat er wordt gesteld dat er meer plant
Focus op verandering voedselomgeving
aardig gegeten moet worden. Goed, maar het
Dat er nog teveel vanuit het huidige wensenpakket beestje wordt niet bij het naampje genoemd. In
van de gemiddelde consument wordt gedacht,
onze ogen moet meer plantaardig altijd samen
merkt Kooiman alleen al in de samenwerking met
gaan met minder dierlijk. Immers: mensen kunnen
verschillende gemeenten. “Zo heeft een grote kop meer plantaardig gaan eten, maar als ze hun
loper onze hulp gevraagd om een aanpak te schrij dierlijke consumptie niet terugbrengen, lossen we
ven voor de eiwittransitie in hun gemeente. Daar
niets op. Minder dierlijk dekt bovendien veel beter
zijn we blij mee. Wat we wel merken, is dat ondanks de landing dan ‘minder vlees’. Kaas, zuivel en vlees
onze duidelijke aanbeveling om te focussen op
hebben namelijk allemaal veel impact op de wereld
voedselomgeving en bedrijfsleven, de gemeente
en onze gezondheid. Dat is niet bekend bij alle
toch vooral focust op de burgers ‘informeren en
consumenten en ondernemers. Nu wordt vlees vaak
inspireren’. Angstvallig wordt benadrukt dat ze de
vervangen door kaas. Echter: dat betekent niet per
inwoners niets willen opleggen en inwoners eigen
se een voordeel op het vlak van gezondheid, duur
keuzes maken. Alleen is het huidige aanbod pas
zaamheid of dierenwelzijn.
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Eerlijke prijs
Tot slot is true price en true cost ook een grote pijler
binnen de strategie van Transitiecoalitie Voedsel.
Samen met samenwerkingspartners True Price, EY,
Soil & More en Wageningen Economic Research
hebben ze van het Ministerie van LNV subsidie
toegekend gekregen voor het project ‘True Price en
True Cost in Food & Agri’. Doel van dit project is het
inzichtelijk maken en berekenen van de juiste prijzen
van tomaten, een zuivelproduct en aardappelen.
Kooiman: “Dit is een heel groot p
 rogramma van
ons en wordt geleid door mijn collega Jan Paul van
Soest. Samen met bovenstaande partijen maken
we ons sterk om meer beweging op dit onderwerp
te krijgen, en inzichtelijk te maken wat de mogelijk
heden zijn als het gaat om eerlijke prijzen. Zo
kunnen we de beleidsmakers voorzien van meer
informatie over wat op dit gebied wel en niet kan.
True cost/true price is natuurlijk het ultieme wat
we moeten willen, daarmee verander je alles. Maar
als we alleen daarop zouden focussen, duurt het
transitieproces veel te lang. Vandaar dat we binnen
onze strategie dus op veel meer focussen dan
alleen dit.”

Transitiecoalitie Voedsel
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Plantible

THIS,.. is
the PLAN.

There is no plan B. Many agree there should
be another term for ‘alternative proteins,’
because it doesn’t do justice to its value.
Tony Martens (Plantible) explains: “We should
no longer use the term ‘alternative proteins’.

Getty images

When the iPhone and Tesla came on the market,
they weren’t called alternatives! If we keep on
doing this, we give off a signal that alternative
proteins are like a ‘plan b’. But it should be the
plan. That’s why I prefer to call them the future of
food.” Michael Luesink of Boon Bonen also frames
their products differently. “In our innovation lab,
we invent and develop meat successors, not meat
substitutes.”

90

English summary

The future of proteins
To keep feeding our ever-growing population,
we need to find good alternatives to animal
protein. Thankfully, innovations in this area
are cropping up thick and fast. The trends we
see there are many. We can roughly categorise
them as follows:

01.

02.

Algae, fungi, & seaweed:
Start-ups and scale-ups like
Zeewaar, The Dutch Weed
Burger, and Spireaux.

Short chains:
Willicroft, Boon Bonen,
and De Nieuwe Melkboer.

A known player in this category is the first sustai
nable, organic seaweed farm in the Netherlands:
Zeewaar. Since 2013, they have been working on
increasing ocean biodiversity with the help of sus
tainably grown weeds for consumption. Almost all
of its first harvest went to The Dutch Weed Burger,
to be used as the key ingredient in their now wellknown burgers made of seaweed and micro algae.
The burger pioneer recently added a new product
to their portfolio: Sea Nuggets filled with legumes
and local harvest seaweed flakes. CEO Mark
Kulsdom: “We care not only about animal rights but
also about the well-being of our planet. We want to
make as few ‘food miles’ as possible. That’s why the
ingredients for our nuggets are produced not only
sustainably but also as locally as possible.”
A growing number of startups are not only making
sustainable and tasty products, but also want to
do good in other areas. Like Brad Vanstone, CEO
of Willicroft: “It’s our goal to be the first net posi
tive plant-based cheese company in the world. In
this way we hope we can have a positive influence
on as many areas as possible. That’s why we are
measuring our emissions. At the end of this year
we expect to end our first Life Cycle Assessment.
We would like to get the fats for our products from
as many local sources as possible. Eventually, we
would want to be known because of much more
than our cheeses. That’s why our future plans are
to help the dairy transition, supporting groups like
TAPP, and making sure our products are produced
as locally as possible. The food industry is really
complex. For us it will never be enough to just focus
on selling our products. It’s necessary to change
this industry inside and out, and that is exactly
what we are planning to do.”

03.

Tech (cell-based/lab-grown):
Mosa Meat, Meatable.

Dutch scaleup Mosa Meat is the first company
ever to produce lab-grown meat. The pioneer
succeeded in creating meat from cells in 2013.
Investors are now waiting in line. The big wait is
on approval by the Novel Food procedure. CEO
Mark Post: “In Europe, this process is going really
slow, a lot slower than in Singapore, for example.
The first lab-grown meat from another producer
has already been approved over there. This won’t
happen in Europe for at least another two years.
Hopefully, we can change that, and start on a
small scale. We are not going to build a huge fac
tory if there is a chance we can’t get the approval.”

04.

Nutrients, ingredients:
Plantible, AnuLife, Canoela.

When Kyla Hagedorn (AnuLife) realised Moringa
is a product full of fantastic nutrients, she and her
business partner decided to investigate how to
make them widely available: “That’s how our focus
shifted from bringing traditional Moringa on the
market to producing ingredients from this plant.
With Wageningen University, we were able to do
research. The positive results made us decide to
go for it.”

05.

Circular economy
and waste :
Botanic Bites, RotterZwam.

The motto of Botanic Bites says it all: food is love.
Founder Doreen Westphal: “If food is love, you
don’t throw it away.” It was in 2016 when Doreen
came in contact with farmers in Brabant and found
out that they discard a lot of valuable residual
products, like oyster mushroom feet. These are
the ingredients to give meat substitutes the tough
structure that is often missing. So, bye waste, hello
tasty products!

06.

Soy-free meat
& dairy replacements:
Karma Kebab, Meet Jack,
Jack Bean, Sparc Kitchen,
Rosie & Riffy, Rival Foods.

Now that we know soy isn’t always the best choice
for our planet, many startups choose another base
for their meat or dairy alternatives. As does Karma
Kebab. One of the investors is Bas Allart of Brave
New Food: “They make a really tasty vegetable
kebab based on wheat and celeriac, and their
ambition is to grow at scale.”

07.

Insects:
De Krekerij, Protix.

Eating insects is unnerving for many people. This
is something Sander Peltenburg (De Krekerij) knows
all too well. Introducing his insect-based products
is best done through hospitality: “It’s important we
get the time to tell our story. It’s new, and people
are often prejudiced. Many people think you’ll
find entire insects in our products, for example,
which is not the case. Also, many consumers
wouldn’t choose our products in the supermarket
to p
 repare them at home. It’s a bit too thrilling. The
fact that many people know that insects are the
protein source of the future doesn’t change that.
In restaurants, customers are much more open to
trying new things.”
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Consumer behaviour
Research from WUR says that more people in
the Netherlands want to eat less meat, dairy,
and eggs, and opt for alternative proteins more
often. Despite this, however, the consumption of
alternative proteins like legumes, meat substitutes,
seaweed, and insects is not rising. For most Dutch
people, meat is still a regular on the menu. This is
not uncommon for a big transition like this. Marleen
Onwezen, sr. researcher at WUR, explains: “The
first step is being more open to it, getting used to it.
After that come the intentions and only after that
is when the corresponding behaviour can start.”
Behaviour changes in this area are very complex
and always go step by step, says Onwezen. “A lot
of factors are at play, such as personality, some
one’s physical and social environment, the product
offer, and of course: emotion.”
From niche to mainstream
The hospitality sector is a great vehicle through
which to introduce new alternatives like insects
and lab-grown meat, as consumers are more open
to trying new things when eating out. To make the
alternatives mainstream, the key to success is the
food environment: not only supermarket shelves,
but also workplace cafeterias, sports club cant
eens, schools, and hospitals. If in these places the
new proteins overshadow the old, they are more
likely to make their way into the average kitchen.

WUR

Communication is very important, says WUR
Senior Researcher Marleen Onwezen: “We know
that when we promote the word ‘vegetarian,’
people will think the product less tasty. The best
thing you can do is name the ingredients and
explain why they are so nice. The main reason
people buy food products is because they taste
good. The most successful products focus more

on flavour and experience, and play into emotion.
That works. Many startups focus on their product.
They believe they are doing something good and
expect that if they send that message, people
will buy it. But that’s not how people choose their
groceries.”
The food chain
All these new initiatives do not pose a threat to
the agricultural sector. Lots of startups are wor
king with farmers. The sector is eager to innovate
and revisit their business models. In addition,
the government is looking for solutions to involve
famers in the production of alternative proteins,
so they can secure a future for their business.
Sander Peltenburg of De Krekerij notices that
farmers are very eager to work together: “We were
at the Zwarte Cross festival, where we brought a
grasshopper breeding specialist along. His story
and our grasshopper terrarium attracted a big
audience. The fun part was the livestock farmers
who said to have been surprised with a positive
story, instead of always hearing they’re doing the
wrong thing. Don’t forget: a lot of hard workers are
in difficult positions. For decades they have been
running a family business, dealing with big loans,
and they see their future falling apart. It’s not
surprising the suicide numbers are going up among
famers. It’s so sad. I’m glad we can offer them a
positive alternative and help the people who have
fed us for generations.”
National Protein Strategy
Research of Stichting DOEN and NewForesight
from 2019 shows that the ‘Nationale E
 iwitstrategie’
(the National Protein Strategy) was the way
to a
 ccelerate the protein transition. At the end
of 2020, the Ministry of Agriculture, Nature,
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“We know that when
we promote the word
‘vegetarian,’ people
will think the product
less tasty.”

and Food Quality presented the strategy. It has
since been declared controversial. LNV project
manager Ngoc Berris: “This means the new cabinet
will have to decide which elements will be kept and
which will be discarded. In the meantime, parts of
the strategy that have already been put in motion
will continue – like lab-grown meat, residual flows,
insects, and our research on proteins. We’ll have to
wait for the new government to present their ambi
tions regarding the Nationale Eiwitstrategie and to
what extent they want to adopt it.”
Green Deal Eiwitgewassen
The first step of the Nationale Eiwitstrategie is
the ‘Green Deal Eiwitgewassen’ (Green Deal
Protein Crops). Ngoc Berris of LNV: “This is like
a covenant: an agreement between busines
ses, farmers, and the government. We want to
stimulate collaboration throughout the value chain
to increase the cultivation of protein crops in the
Netherlands. We can achieve this by creating more
value for proteins produced in the Netherlands. We
will work hard to stimulate demand. At the moment,
farmers receive very little for protein crops if sold
as animal feed. That’s why feed companies buy
from suppliers in South-America. This Green Deal
is focused on protein for human consumption. This
adds value and additional incentive for farmers to
cultivate them. In the end, the farmers just want
to make a living. That also goes for the processors,
meat replacement producers. For this to work out,
the consumer needs to be interested in buying
products made from Dutch lupin, for example.”

a pilot to make food environments more sustainable
and healthier. For example places like restaurants
of companies and hospitals, sports canteen and
restaurants in musea. These food environments
are a big influence on food habits of consumers;
at their own homes and in their own kitchens.
The mainstream
To speed up the transition and help innovative
startups scale to become more mainstream, re
tailers and other big companies in the industry
have a great responsibility. Green Protein Alliance
meets with companies like Albert Heijn and Unile
ver, and together they discuss how we can make
changes in the supermarket offering. Collaborating
with various retailers as well, Transitiecoalitie
Voedsel is trying to find out what changes they
can make to do better, says co-founder Natascha
Kooiman: “With retailers like Ekoplaza, we check
what’s already happening and determine how such
retailers could set a good example.”

The most important ‘P’: Price
Research commissioned by the Ministry says that
surcharging meat would be an effective way to
make the entire industry more sustainable. Minister
Carola Schouten said, in investigative journalism
show Zembla: “What you could do is put a surch
arge on products that are less sustainable. Make
sure that this charge is not part of the general
taxes, but assign a special fund for this money,
so it can be used to help support the farmers with
the added expense of creating a more sustainable
company. This way it works both ways: the price of
Food environments
conventional and more sustainable products be
LNV is working with Voedingscentrum on themes
come more level, and at the same time, farmers are
like communications to consumers, as that is where compensated for the extra costs associated with
their expertise lies. This year, the partners started
the transition.”

The Ministry is taking the first steps by funding
Transitiecoalitie Voedsel’s project ‘True Price and
True Cost in Food & Agri.’ For this project they
are working with True Price, EY, Soil & More, and
Wageningen Economic Research to calculate the
true prices of tomatoes, a dairy product, and
potatoes. Natascha Kooiman: “With these parties,
we try to increase traction on the topic, make it
more transparent, and find out the possibilities
when it comes to fair pricing. This way, we can
advise policy makers on what is and is not possi
ble. True cost/true price is the ultimate wish; that’s
what can change everything. But if it were our only
focus, the transition process would take too long.
That’s why it is part of a larger strategy focusing
on much more.”
Financing and investors
When talking pricing, you inevitably land on
startup financing and the need for investors to
warrant long term success. Only a few have the
luxury to be in Mosa Meat’s position, who have
investors lined up for future investment rounds and
stars like Leonardo DiCaprio on board. That not
only helps finance everything but is also a great
way to attract media attention. There are more
foreign companies interested in Dutch startups.
Kellogg’s is one of the investors of Tony Martens
and Maurits van de Ven’s Plantible, who recently
received an investment of EUR 21.5 million. They
are operating from San Diego and soon from Texas,
too. Another Dutch startup is also operating in
America: The Protein Brewery, who developed a
vegetable protein from sugar beets and potatoes.
Last year, they secured a EUR 22 million investment
and are now hoping to scale up further by entering
the US market.
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Making a lasting impact
Long-term success for startups in this business
is easier to achieve bearing these tips in mind:

Meet Jack

•

An exclusive idea is an eye-catcher
on the shelves

•

Think about the scaling possibilities from
the very start

•

Find a distribution partner that can also help
you with expanding your network of key retail
partners

•

Ensure you build a dedicated team of people
who share your mission and amplify your
qualities. Don’t be afraid to hire people that
are better than you. The must-have: a good
salesperson

•

Make sure your product and brand is both
sustainable and healthy in every way, so
you can contribute to a better world in all
its aspects

•

Find an investor that shares your mission
and dare to look beyond the money

•

Test your product among your target audience
from the very start. Ask questions and be open
to external feedback

•

To end on a cliché worth its salt: Work together.
Partner up with other startups: you’re stronger
together.
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